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صمتو نقل
حمل

اتاق بازرگانی

کاهش  ۲۰درصدی حوادث ریلی در  ۹ماهه ۹۷

روند تمام مواردی که منجر به سوانح ریلی می شود باید کاهشی بوده و نقش نیروی انسانی در بروز چنین حوادثی پیوسته کمرنگ تر شود  .به گزارش اقتصاد سرآمد ،حسین عاشوری قائممقام راهآهن با بیان این مطلب در
چهارمین جلسه ستاد مدیریت بحران و ارتقای ایمنی راهآهن گفت :نظارت بر ایمنی حمل و نقل ریلی ،باید مستمر و سختگیرانه و توام با فرهنگ سازی باشد .سید محمد موسوی مدیر کل خط وسازه های فنی راهآهن نیز با
تشریح برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت راه آهن در راستای ارتقای ایمنی رو سازی خط گفت :فرهنگ سازی نقش عمده ای در ارتقای ایمنی ریلی دارد و در این زمینه روابط عمومی می تواند نقش برجسته ای را
ایفا کند .وی افزود :افزایش جمعیت ،خطوط ریلی ،حاشیه نشینی در اطراف این خطوط از یک سو و آشنا نبودن همسایگان ریلی با خطرات ناشی از حرکت قطار ،شرایط را برای وقوع سوانح ریلی تشدید کرده و درصورتی که
فرهنگ سازی در این زمینه صورت نگیرد ،اقدامات فنی دیگر از جمله ساخت تقاطع ها نمی تواند مثمر ثمر باشد .همچنین خسرو رشیدی مدیرکل ایمنی و نظارت بر شبکه در این جلسه با ارائه گزارش ۹ماهه امسال حوادث،
گفت :بسیاری از حوادث ریلی خارج از گذرگاه های مجاز رخ می دهد.
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دریایی

تثبیتجایگاهبندرامامخمینی(ره)بهعنوان
کانونتخلیهکاالیاساسیکشور

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان
گفت :بیش از  ۳۱میلیــون و  ۵۳۱هزار تن انواع کاالی نفتی
و غیرنفتی طی  ۹ماه ســال جاری در مجتمــع بندری امام
خمینی(ره)تخلیهوبارگیریشد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)
ضمن اعالم این خبر ،میزان تخلیه و بارگیری کاالی غیرنفتی
در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) را بیش از ۱۹
میلیون تن و کاالی نفتی را طی نه ماهه سال جاری در حدود
 ۱۲میلیون و  ۵۱۹هزار تن برشمرد .عادل دریس همچنین
مجتمع بزرگ بندری امام خمینــی(ره) را مرز برتر ترانزیت
خروجی فرآورده های نفتی کشــور توصیف کــرده و افزود:
ترانزیت فرآورده های نفتی در بندرامــام خمینی(ره) با ۱۰
درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به حدود ۲
میلیونتنرسیدهاست.ویبااشارهبهتخلیهبیشاز ۸میلیون
و  ۷۴۹هزار تن انواع کاالهای اساســی از جمله خوراک دام و
نهاده کشاورزی طی مدت مذکور از رشد  ۲۶درصدی تخلیه
این نوع کاال خبر داده و تحقق این امر را دال بر آمادگی و توانایی
این بندر بزرگ تجاری در خدمات رسانی به شناورهای پهن
پیکر و فله بر با حداکثر توان و سرعت عنوان کرد .مدیرکل بنادر
و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی
بندرامام خمینی(ره) برخورداری از مزیت کوتاهی مسافت با
مراکز بزرگ جمعیتی و مصرفی در نیمه غربی کشور و بهره
گیری از تجهیزات پیشــرفته و آماده به کار و کارآمدی توان
نیروهای عملیاتی برای تحقق نرخ سرعت تخلیه مطلوب را از
عوامل و علل تقویت جایگاه این بندر بزرگ تجاری در تخلیه و
بارگیری کاالی های اساسی دانست.
عادل دریس با اشاره به اهتمام دولت به تقویت و رونق صادرات
غیرنفتی و پیشگامی این مجتمع بندری در ایجاد تسهیالت و
حمایت از صادرکنندگان کاالی غیر نفتی اظهار داشت :در پی
ایجاد تمهیدات عملیاتی الزم در این مجتمع بندری صادرات
کلینکر با  ۸۸درصد رشد به بیش از یک میلیون و  ۶۱۸هزار
تن رسید .یادآور می شــود منطقه ویژه اقتصادی بندر امام
خمینی(ره) با مساحتی معادل ۱۱۰۴۴هکتار واقع در شمال
غربیخلیجفارسباظرفیتساالنه ۵۰میلیونتننقشمهمی
را در زنجیره تأمین کاال و بازرگانی دریایی کشور ایفا می کند.

 :هرمزگان،پایلوتنوسازیواستاندارد
سازیناوگانگردشگریدریایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
هرمزگان از به آب اندازی و موفقیت آمیز بودن
آزمایش های دریانوردی نخســتین نمونه از
شناورهایتفریحیمونوهال(تکبدنه)ساخته
شده در این استان خبر داد که قرار است تا پایان
سال جاری ،جایگزین شناورهای غیراستاندارد
معروف به قایق تشتی شود.
به گزارش اقتصاد ســرآمد« ،اله مراد عفیفی
پور» ضمن اعــام این خبر اظهار داشــت:
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ارتقای
صنعت گردشگری دریایی ،نوسازی ناوگان
و استانداردسازی قایق های تفریحی اقدام به
ارایه تســهیالت بانکی با سود صفر درصد به
متقاضیان نموده است تا شناورهایی استاندارد

جایگزین قایــق های تفریحــی معروف به
«تشتی» شوند.
وی با اشــاره به تأکیدات استاندار هرمزگان
و مدیران ارشد ســازمان بنادر و دریانوردی
بر لزوم نوسازی ناوگان گردشگری دریایی و
خروج شناورهای سنتی از این چرخه ،افزود:
با توجه به اینکه شناورهای تفریحی موجود ،به
هیچ وجه استانداردهای الزم برای گشت های
ایمن دریایی را ندارند ،به دنبال این هستیم که
با جلب مشارکت مردمی در قالب تعاونی ها،
شناورهایی ایمن و استاندارد که گواهینامه
هــای الزم از موسســات رده بنــدی دارند،
جایگزینشوند.
عفیفی پور تصریح کرد :در همین راســتا و

با توجــه به ســفارش یکــی از تعاونی های
گردشگری در جزیره قشم ،نخستین نمونه
قایــق تفریحــی اســتاندارد مونوهال(تک
بدنه شــکل) با نام «هنگام  « ۱در کارخانه
شناورسازی مدکندالو در جزیره قشم به آب
اندازی شد و آزمایش های دریانوردی نیز بر
روی آن با موفقیت به انجام رسید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
با بیان جزییاتی از مشخصات فنی این شناور
گفت :بدنه ایــن قایق تفریحــی از جنس
فایبرگالس مونوهال ســاخته شده و سامانه
رانش آن نیز از نوع شافت و پروانه است.
وی با اشــاره به قابلیــت های این شــناور
گردشگری گفت :بدنه این قایق تفریحی به

آگهی مزایده عمومی
شهرداری اردبیل در نظر دارد به تعداد  18واحد تجاری را با مشخصات ذیل از طریق مزایده واگذار نماید.
ردیف

شماره قطعه

مبلغ تضمین (لایر)

مساحت (مترمربع)

کاربری

آدرس

قیمت کل(لایر)

1

60

20.32

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

4.560.210.000

457.000.000

2

89

17.6

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

3.502.440.000

351.000.000

3

92

15.2

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

3.027.375.000

303.000.000

4

49

19.14

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

3.726.000.000

373.000.000

5

A49

19.52

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

3.819.150.000

382.000.000

6

62

6.34+19.14( = 25.48بالکن)

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

4.154.490.000

416.000.000

7

64

6.93+20( =26.93بالکن)

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

4.363.560.000

437.000.000

8

65

6.58+19.89( +26.47بالکن)

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

6.185.160.000

619.000.000

9

73

15.95

تجاری

طبقه دوم بازار جدید طالفروشان

3.120.525.000

10

62

11.70

تجاری

طبقه اول بازار ملل

1.198.530.000

11

63

11.55

تجاری

طبقه اول بازار ملل

1.184.040.000

313.000.000
120.000.000
119.000.000

12

1

12.85

تجاری

طبقه اول بازار ملل(زیرزمین)

1.438.650.000

144.000.000

13

67

19.86

تجاری

طرح Dعالی قاپو زیرزمین

1.294.785.000

130.000.000

14

A7

27.10

تجاری

طبقه همکف بازار وکیل

10.097.460.000

1.010.000.000

15

A15

27.65

تجاری

طبقه همکف بازار وکیل

7.726.275.000

773.000.000

16

B17

18.80

تجاری

طبقه اول بازار وکیل

4.378.050.000

438.000.000

17

5

20.75

تجاری

میوه تره بار آرازعلی

870.435.000

87.100.000

18

12

20.79

تجاری

میوه تره بار آرازعلی

871.470.000

87.200.000

-1مزایده گران واجد شرایط می توانند اسناد مزایده را از آخرین تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در مقابل فیش واریزی به مبلغ  100.000ریال به
شماره حساب سپهر  0106630749002بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش ازمدیریت پیمان و مناقصه واقع در اردبیل حیابان سی ام
تیر ساختمان شهرداری مرکزخریداری کنند ،مبلغ واریز شده غیرقابل استرداد است و اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطالع رساتی
مناقصات کشور به آدرس  http://iets.mporg.irقابل دسترسی می باشد.
 -2مهلت و محل تسلیم پیشنهادات  :مزایده گران باید اسناد مزایده را تا  10روز پس ار آخرین تاریخ انتشار آگهی و تا ساعت  14به نشانی اردبیل میدان
ورزش شهرداری مرکز دبیرخانه تحویل گردد .پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد.
 -3مبلغ سپرده شرکت در مزایده  :پیشنهاد دهندگان مبلغ تضمین قید شده درجدول را به شماره حساب سپهر  0106630762004به نام شهرداری اردبیل
نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و فیش وایزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی در پاکت تضمین ( پاکت الف) مدارک مربوط و شرایط مزایده را
در ( پاکت ب) و برگ پیشنهاد قیمت را در (پاکت ج) و مجموع را در پاکت لفاف و مهر شده تحویل نمایند.
شرایط مزایده :
به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
پیشنهادات رسیده در کمیسیون عالی معامالت شهرداری اردبیل باز و باتوجه به صالح و صرفه شهرداری برنده مزایده اعالم خواهد شد.
درصورت انصراف برندگان مزایده از عقد قراداد سپرده آنان به نفع شهرداری اردبیل ضبط خواهد شد.
این مزایده دارای شرایط پردخت نقد و اقساطی می باشد که در شرایط مزایده قید گردیده است.
(نامه های صادره بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد)
شهردار اردبیل  -حمید لطف اللهیان

گونه ای طراحی و ساخته شده که با عمر مفید
 ۱۰ساله در شرایط آب و هوایی منطقه خلیج
فارس و دریای عمان فعالیت کند.
عفیفی پور ظرفیت ترابری این شناور را شامل
دو نفر خدمه و  ۱۱نفر گردشگر عنوان کرد و
افزود :طول کلی این شناور  ۱۱,۸متر ،عرض
آن ۳متر و آبخور شناور در حالت بار کامل ۵۸
سانتیمتراست.همچنین،سرعتآندرزمان
ظرفیت کامل سرنشینان ۳۰ ،مایل دریایی(
حدود ۵۵کیلومتر بر ساعت) است.
وی یادآور شد :پیش از این و طی سال جاری
نیز ،ساخت یک فروند قایق تفریحی با بدنه
کاتاماران( شناور دارای بدنه زیرآبی دوتکه)
تولید داخل به منظور جایگزینی با شناورهای
غیراستاندارد سنتی به پایان رسیده و با نظارت
اداره ثبت شناوران اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان در همین کارخانه شناورسازی به آب
اندازی شده بود.
وی اضافه کرد :با الحاق تعداد بیشتری از این
شناورهای اســتاندارد به ناوگان گردشگری
اســتان هرمزگان به عنوان پایتخت دریایی
ایران ،بازار فعاالن این کســب و کار به شکل
چشمگیری رونق می گیرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
با بیان اینکــه هرمزگان به عنوان اســتان
پایلوت در زمینه نوسازی و استاندادسازی
نــاوگان گردشــگری دریایی در کشــور
تعیین شده است ،اضافه کرد :ابالغ رسمی
جلوگیری از تردد شناورهای غیراستاندارد
تفریحی در دســتور کار این اداره کل قرار
دارد .عفیفی پور در پایان با اشاره به استفاده
از ظرفیت کشتی سازی های داخلی برای
ساخت شناورهای جدید تفریحی ،تصریح
کرد :تالش ما بر این اســت کــه تعاونی ها
کمترین میزان آورده برای اســتفاده از این
تســهیالت فراهم کنند و از طریق مذاکره
با بانک های عامل در خصوص اقساط آنها،
دوره زمانی بازپرداخت نیز افزایش یابد.

آگهی تغییرات شرکت پارسیان زیست ایده با مسئولیت
محدود به شــماره ثبــت  345262و شناســه ملی
 10103902035بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  13/06/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب شــدند جمشید رنجه به
شــماره ملی  0081077319به سمت مدیرعامل و
نائب رئیس هیئت مدیره و جواد رنجه به شــماره ملی
 0071681035به سمت عضو هیئت مدیره و نعمت
اله حسینی وارسته به شماره ملی  3319378899به
سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و جالل
رنجه به شــماره ملی  0073407461به سمت عضو
هیئت مدیره .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود اسالمی و
اوراق عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره(جاللرنجه)همراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد
 .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()343078
آگهی تغییرات شرکت سایه روشن رسانه با مسئولیت
محدود به شــماره ثبــت  263433و شناســه ملی
 10103808414بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  06/10/1395تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای سید حســین مسیح پورش م:
 4988458237به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره و حامد جبار عبد الخفاجی به کد فراگیر ملی :
 100797208به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند ..کلیه اوراق بهادار و اسناد
تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر
شرکت و اوراق عادی و اداری امضاء مدیرعامل منفردا
معتبر خواهد بود .ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری تهران
()343077
آگهی تغییرات شــرکت معدن ســنگ آهن شهاب
ســهامی خاص به شــماره ثبت  234817و شناسه
ملی  10102757638به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 26/09/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای علی اسدپور کد ملی
 2668066263بهسمتمدیرعاملوعضوهیاتمدیره
و آقای مجید شیخ اکبری کد ملی  3051976350به
سمت رییس هیات مدیره و آقای امین ساداتی کد ملی
 2993767593به سمت نایب رییس هیات مدیره برای
مدت  2سال انتخاب گردیدند  -حق امضا کلیه اسناد و
اوراق بهادار وتعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات
قراردادهاو عقوداسالمی و اوراق عادی و اداری با امضا
مدیر عامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران()343076
آگهی تغییرات شــرکت ســفیر راه و باند مهرگان با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  4364و شناسه ملی
 14004228724بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
فوق العاده مورخ  10/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - :آقای حسین شجاعی با کد ملی0015286185
با پرداخت مبلغ  000/500ریال به صندوق شــرکت
در ردیف شــرکا قرار گرفت .آقای رسول زارع نسب با
کد ملی  3781981045با پرداخت مبلغ 000/500
ریال به صندوق شرکت در ردیف شــرکا قرار گرفت.
آقای کامران روزبهانی با کد ملــی  0063620758با
پرداخت مبلغ  000/500ریال به صندوق شرکت در
ردیف شــرکا قرار گرفت .درنتیجه سرمایه شرکت از
مبلغ  000/000/1ریال به مبلــغ  000/500/2ریال

افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید - .لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه:
آقای سعید سعیدی نژاد دارنده مبلغ  000/900ریال
سهم الشرکه ،آقای رحمان ناکینی دارنده مبلغ000/50
ریال سهم الشرکه ،آقای رحمت احمدی گورجی دارنده
مبلغ 000/50ریال سهم الشرکه ،آقای حسین شجاعی
دارنده مبلغ  000/500ریال سهم الشرکه ،آقای رسول
زارع نسب دارنده مبلغ  000/500ریال سهم الشرکه،
آقای کامران روزبهانی دارنده مبلغ 000/500ریال سهم
الشرکه .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
وموسسات غیرتجاری شهرســتانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری شهریار ()343075
آگهی تغییرات شــرکت ســفیر راه و باند مهرگان با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  4364و شناسه ملی
 14004228724بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  11/09/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :آقای رسول زارع نسب به سمت رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای کامران روزبهانی به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شجاعی
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
شدند- .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی و
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با
مهرشرکتمعتبرمیباشد.حجتالهقلیتبارسرپرست
اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری شهریار ()343074
آگهی تغییرات شرکت سایه روشن رسانه با مسئولیت
محدود به شــماره ثبــت  263433و شناســه ملی
 10103808414به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومی فوق العاده مــورخ  06/10/1395تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :علی نصیری ش م 0321265815:
که دارنده  6800000ریال سهم الشرکه از زمره شرکا
خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ 20000000ریال
به مبلغ13200000ریال کاهش یافت وماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید لیست جدیدسهم
الشرکه شرکاء به شرح ذیل می باشد  :آقای سید حسین
مسیح پورش م 4988458237:دارنده6600000ریال
سهمالشرکهآقایحامدجبارعبدالخفاجیبهکدفراگیر
ملی  100797208 :دارنده  6600000ریال ســهم
الشرکه سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()343073
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پویا صنعت خاورمیانه
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  267816و
شناسه ملی  10103142260به استناد صورتجلسه
هیئــت مدیــره مــورخ  12/09/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار
ذیل تعییــن گردیدنــد - :آقای نادر نادرپور شــماره
ملی  0055284078به ســمت رئیس هیئت مدیر
ه ومدیــر عامل -آقــای محمدتقی نادرپور شــماره
ملی 4578561331به ســمت نایــب رییس هیئت
مدیر ه  -آقای آرش بیانی شماره ملی 4710672024به
سمت عضو هیات مدیره شرکت انتخاب گردیده و کلیه
اسناد و اوراق عادی وبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء
مدیرعاملبهتنهاییهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()343072

شافعیدردیداربارئیسفدراسیونسازمانهایصادرکنندگانهندی:

موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و هند
در دستورکار دولتها قرارگیرد

غالمحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی که در رأس
هیاتیتجاریهمراهبامحمدجوادظریفبههندسفرکردهبود،روزگذشتهبا
گانش کومار گوپتا رئیس فدراسیون سازمانهای صادرکنندگان هندی که
متشکل از 28هزار صادرکننده فعال است ،دیدار و گفتوگو کرد.
بهگزارشاقتصادسرآمد ،غالمحسینشافعیرئیسپارلمانبخشخصوصی
در دیدار با رئیس فدراسیون سازمانهای صادرکنندگان هندی خواستار
مشارکت بیشــتر بخش خصوصی ایران و هند بهمنظور حل مشکالت و
توسعه روابط فعاالن اقتصادی دو کشور شــد .رئیس اتاق ایران با اشاره به
پیشینهروابطسیاسیوفرهنگیایرانوهندتأکیدکرد:موقعیتجغرافیایی
دو کشور ایجاب میکند تا ایران و هند در سطح منطقه با یکدیگر همکاری
اقتصادیداشتهباشند.بهویژهاینکهازمدتهاقبلتوسعهمشارکتاقتصادی
ایران و هند در سطح منطقه بین مقامهای اقتصادی دو کشور مطرح بوده و
کارهای اساسی خوبی هم در این زمینه انجامشده است .شافعی بابیان این
نکتهکهبرنامهریزیهایانجامشدهدربندرچابهارباهدفتداومهمکاریهای
ایران و هند ،بلندمدت و استراتژیک است؛ تصریح کرد :شواهد حاکی از اراده
دو دولت هند و ایران برای توسعه روابط اقتصادی است اما نباید فراموش
کرد که دولتها تاجر نبوده و از جزئیات تجارت آگاه نیستند؛ بنابراین این
ما ،فعاالن اقتصادی هستیم که باید برای رفع مشکالت به دولتها فشار
بیاوریم .رئیس پارلمان بخش خصوصی ضمن تأکید بر ضرورت گسترش
مبادله تجاری ایران و هند بر مبنای پول ملی ایران و هند افزود :با مشکالتی
که در حال حاضر وجود دارد ،به نظر میرســد «مبادله پایاپای» یکی از
راهحلهای مناسب برای توسعه روابط محسوب میشود که باید در دستور
کار دو کشور قرار گیرد« .امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و
هند» نکته دیگری بود که شافعی در دیدار با همتای هندی خود خواستار
تمرکز دو دولت ایران و هند بهویژه بخشهای خصوصی جهت اجرایی شدن
آن شد .رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به موانع بانکی موجود بر
سر راه فعاالن اقتصادی ایران و هند گفت :بهخوبی مطلع هستیم که مبالغ
قابلتوجهی از پول تجار در یوکو بانک بدون هیچ تعیین و تکلیفی منجمد
شده است و امیدواریم بتوانیم این موضوع را با همراهی بخش خصوصی دو
کشور حل کنیم .به اعتقاد شافعی درصورتیکه تجارت ایران و هند از انحصار
یک بانک خارج و بین چند بانک رقابتی شــود ،بخشی از مشکالت فعلی
حلوفصل خواهد شد.
بانکپاسارگاددرهندبهزودیآغازبهفعالیتمیکند
رئیس پارلمان بخش خصوصی از نهایی شــدن اقدامــات مربوط به آغاز
فعالیت بانک پاسارگاد ایران در هند خبر داد .وی همچنین با اشاره به تأخیر
در گشایش اعتبارات اسنادی گفت :روند تغییر برای سرعت بخشی به این
موضوع در ایران به جد در حال پیگیری است؛ بهطوریکه از دو هفته پیش
عالوه بر تهران ،تمام استانهای ایران مجاز به ثبت سفارش هستند و با این
سیاست مدتزمان ثبت سفارش بسیار کوتاه خواهد شد .متأسفانه شوک
ارزی به وجود آمده در ایران منجر به اتخاذ برخی تصمیمها شد که هم برای
تجار ایرانی و هم خارجی مشــکالت زیادی ایجاد کرد .بااینحال شرایط
بهسرعت در حال تغییر و در حال حاضر آرامش در بازارهای ایران حاکم است.
ارتباط تعریفشدهای میان فعاالن اقتصادی ایران و هند وجود
ندارد
به اعتقاد شافعی عدم ارتباط تعریفشــده میان فعاالن اقتصادی ایران و
هندی یکی از خألهای مهم برای توســعه روابط به شمار میرود و در این
شرایط اتاقهای بازرگانی دو کشور باید بتوانند این خأل را با ارتباط مستمر
پر کنند .رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد :متأسفانه در برخی مواقع شاهد
بروز اختالفاتی میان تجار هندی و ایرانی هستیم که در صورت توسعه این
اختالفات ،تبعات منفیبر تجارتدوکشورخواهدگذاشت.بههمین منظور
اتاقهای بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی ایران و هند باید فکری اساسی
برای این مشکل کنند .شافعی با اشــاره به بررسی مشکالت و اختالفات
تجاری در کمیتههای داوری و حل اختالفات اتاقهای مشترک ،از آمادگی
پارلمان بخش خصوصی ایران با فدراسیون سازمانهای صادرکنندگان
هندی بهمنظور حل اختالفات تجاری خبر داد .به اعتقاد شافعی برای حل
مشکالتتجاریاینفعاالنبخشخصوصیکشورهاهستندکهبایدمسائل
را شناسایی و آنها را به دولت منتقل کنند .او در همین زمینه خاطرنشان کرد
تا برای حل هرچه سریعتر مشکالت ،فعاالن بخش خصوصی باید فاصله
گفتوگوها را کم کنند و در این راستا نباید حتماً به دیدار رسمی اکتفا کرد.
هزاران صادرکننده هندی مشتاق همکاری طوالنی مدت با ایران
هستند
در ادامه این دیدار ،گانش کومار گوپتا رئیس فدراســیون ســازمانهای
صادرکنندگان هندی با تأکید بر اشتیاق و آمادگی صادرکنندگان هندی
جهت همکاری طوالنی مدت با ایران گفت :توسعه روابط و همکاریها در
شرایطفعلیمنوطبهحلمشکالتازجملهمسائلبانکیوحم لونقلاست.
وی افزود :هند به دنبال افزایش واردات نفت از ایران است و در این زمینه،
یوکو بانک اقدامات الزم را انجام خواهد داد .در حال حاضر معتقدیم بهتر
میتوانیم باهم کارکنیم چون تجربه کار با پول ملی را پیداکردهایم .بهمحض
اینکه مکانیسم کار با روپیه آغاز شد صادرات هند به ایران به میزان 5میلیارد
دالر افزایش پیدا کرد .رئیس فدراسیون سازمانهای صادرکنندگان هندی
تصریح کرد :نگاه ما به ایران تغییر کرده است و به دنبال تنوع در صادرات به
ایران هستیم .به گفته او در سال گذشته مجموع مبادالت تجاری ایران و
هند  14میلیارد دالر بود و در هفت ماه ابتدایی سال  2017سطح مبادالت
تجاری به  12میلیارد دالر رســیده که میزان عمده آن به واردات از ایران
اختصاص دارد .این فعال اقتصادی با تأکید بر شفافسازی روابط اقتصادی
گفت :چالش بزرگ در توسعه روابط معرفی و شناسایی کاالهایی است که
اوفک به آنها مجوز میدهد .متأسفانه برخی از این کاالها تعرفه مشخصی
ندارند .عالوه بر این ابهام زیادی درباره بانک ایرانی که قرار است در هند شعبه
داشته باشد ،وجود دارد .مشکل در نحوه صادرات کاالهای هندی به ایران
دیگر موضوعی بود که گانش کومار گوپتا به آن پرداخت و افزود :در حال
حاضر چالش بسیار زیادی برای صادرات کاالهای هندی از بنادر هند به بنادر
ایران وجود دارد .بهطوریکه کشتیرانیهای چندملیتی صادرات کاالهای
هند به ایران را نمیپذیرند و کشتیرانیهای ایرانی هم که قبول به انجام این
کار میکنند ،کانتینرهای محدودی دارند.

