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پتانسیل فضای مجازی، رگه توسعه
اگر توسعه را یک شاهرگ تجسم کنیم، بی تردید باید رگ های مختلفی در مسیر 
شکل گیری آن وجود داشته باشد تا تجمیع این جریانات به شاهرگ توسعه ختم 
شود؛ حال نکته اینجاست که اگر گرفتگی در هر یک از رگه های توسعه داشته 

باشیم، مسلما نمی توانیم توسعه کاملی را شاهد باشیم.
ورود  صادرات،  تولید،  اشتغال،  آبادانی،  سرمایه گذار،  جذب  زیرساخت،  ایجاد 
فن آوری و ده ها و شاید صدها رگه مختلف است که باعث رسیدن به توسعه 

پایدار در یک نقطه می شود.
شاید بزرگترین مشکل ما در عدم تجمیع درست و هدفمند در رگه های مختلف 
بر محور رسیدن به توسعه باشد. بی تردید معرفی دستاوردها و عملکرد و نیز تبلیغ 
بسترها و کارهای انجام شده در هر یک از مناطق آزاد کشور، خود یک محور 
بسیار مهم برای معرفی و جذب بیشتر سرمایه های انسانی و مالی به سمت 

اهداف تعریف شده که همانا مناطق آزاد می باشد، است.
حال نکته مهم این است که در دنیای بزرگ و وسیع تکنولوژی و بسترهای 

بسیار تاثیرگذار در فضای مجازی، مناطق آزاد کشورمان کجا قرار دارند؟
یکی از بزرگترین نقدها، به عملکرد معرفی ظرفیت ها و بسترهای ایجاد شده در 
مناطق آزاد برمی گردد؛ اغلب مناطق آزاد کشور مزیت های بسیار باالی نسبی برای 
توسعه بیشتر نسبت به مناطق پیرامونی خود به واسطه زیرساخت های مطلوبی که 
در دل خود دارند را، دارا می باشند؛ حال سوال اینجاست که ما تاکنون برای بدل 

کردن مزیت های نسبی به مزیت های رقابتی چه کاری را انجام داده ایم؟ 
شاید باید نیم نگاهی به مناطق مطرح در محدوده جغرافیایی کشورهای همسایه 
به  مجازی  فضای  در  کوچک  با جستجویی  بی تردید  باشیم،  داشته  خودمان 
وضوح می توانیم به داده ها و تصاویر بسیار زیادی درخصوص جاذبه ها خصوصا 
گردشگری در این کشورها برسیم؛ شاید خالیی که در فعالیت در بستر فضای 
مجازی برای معرفی جاذبه های گردشگری، توانمندی ها و ظرفیت های مناطق 

داریم، یکی از رگه های مهم شاهرگ توسعه ما را مسدود کرده است.
بی تردید گردشگری یکی از مهم ترین ظرفیت های مناطق آزاد ایران محسوب 
ظرفیت  این  از  بهره مندی  برای  خارجی  گردشگران  جذب  از  دائما  می شود؛ 
صحبت و مصاحبه می کنیم؛ اما آیا ظرفیت های گردشگری خود را در فضای 

مجازی به زبان های مختلف با تصاویر به روز منتشر کرده ایم؟ 
آیا در کشورهای هدف، شناختی از ظرفیت های فضای مجازی فعال در آن 
کشورها داریم که با برنامه ریزی در این بسترها ظرفیت های گردشگری خود را 
برای جذب گردشگران خارجی معرفی نماییم؛ یا صرفا به چند فضای مجازی 
بسنده  گردشگری  ظرفیت های  برای  خود  منطقه  به  محدود  و  خودساخته 

کرده ایم؟ 
آیا تاکنون بخش انگلیسی سایت های خود را نگاه کرده ایم و شاهد این بود ه ایم 
که آخرین خبری که به زبان انگلیسی در سایت خود قرار داده ایم، چه تاریخی 

بوده است؟! 
بله؛ ما خودمان رگه های توسعه را مسدود می کنیم.

با همکاری مشترک 
سازمان منطقه آزاد انزلی 

و سازمان بنادر و دریانوردی:

راه های گسترش همکاری در حوزه گردشگری میان 
نمایندگان و  ایران و ترکیه در نشست  آزاد  مناطق 
و  فرهنگی  معاون  با  کشور  این  سرمایه گذاران 
آزاد و ویژه  گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق 

اقتصادی بررسی شد.
دولتی  و  خصوصی  بخش  نمایندگان  نشست  در 
کشور ترکیه فعال در حوزه گردشگری با محمدرضا 
رستمی معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که 
در تهران برگزار شد، معرفی جاذبه ها و ظرفیت های 
ایران محور گفت وگوها  آزاد  گردشگری در مناطق 
مزیت های  ارائه  درباره  نظر  تبادل  و  بحث  و  بود 
قانونی مناطق آزاد کشور در دستور کار قرار گرفت. 
فرهنگی،  معاون  رستمی  محمدرضا  هم چنین 
شورایعالی  دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست خواستار 
فعاالن  حضور  با  مشترک  همایش  یک  برگزاری 
گردشگری  مدیران  و  ترکیه  کشور  گردشگری 
فرصت های  شناسایی  منظور  به  ایران  آزاد  مناطق 
و  ترک  گردشگران  جذب  و  جلب  سرمایه گذاری، 
حضور فعاالنه بخش خصوصی این کشور در مناطق 

آزاد شد. 
ترکیه ای حاضر  نمایندگان  و  از سرمایه گذاران  وی 
در این نشست دعوت کرد از جاذبه های گردشگری 

مناطق آزاد ایران بازدید کنند. 
ظرفیت های  کرد:  تاکید  حال  عین  در  رستمی 

گردشگری ایران آن طور که باید به گردشگران و 
مخاطبان کشور ترکیه معرفی نشده و باید با تشکیل 
کمپین های فرهنگی و تبلیغاتی در رسانه های ترکیه 
جذب  برای  برنامه ها  ایران،  جاذبه های  معرفی  و 

گردشگران ترکیه ای به ایران آغاز شود. 
و  گردشگری  سرمایه گذاری  بسته های  ارائه  وی 
معرفی صنایع دستی مناطق آزاد ایران را در توسعه 
گردشگری  بخش  در  ترکیه  و  ایران  همکاری های 
موثر دانست و ابراز امیدواری کرد به زودی شرکت 

توسعه گردشگری و صنایع دستی ایران و ترکیه در 
یکی از مناطق آزاد ایران فعالیت خود را آغاز کند.

از  نفر  سه  حضور  با  نشست  این  است،  گفتنی 
مالک  ترکیه،  کشور  گردشگری  وزیر  نمایندگان 
محمدرضا  و  ترکیه  گردشگری  هلدینگ  بزرگترین 
رستمی معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق 
میراث  و  گردشگری  مدیر  رضوی  جواد  سید  و 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  فرهنگی 

اقتصادی برگزار شد.

اختصاص زمین رایگان 
توسط منطقه آزاد چابهار 

براي ساخت بیمارستان

گامی دیگر جهت 
اشتغال زایی مولد 

از طریق رونق بوم گردی 
با تکیه بر ظرفیت های 

بومی منطقه

جایگزینی گاز به جای 
گازوئیل در صنایع قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار اظهار داشت:

معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی:

معاون فنی و عمرانی سازمان 
منطقه آزاد قشم عنوان کرد:
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نگاه ویژه گردشگران ترکیه به ظرفیت های مناطق آزاد ایران

گفت و گو با حسین عبدالباقی، سرمایه گذار موفق منطقه آزاد اروند:

مناطق آزاد نیازمند عزم دولت برای پیشرفت در مسیر توسعه

نقش آفرینی مناطق آزاد در توسعه 
روابط اقتصادی ایران و ترکیه

صفحه 2 را بخوانید
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کفت و گو:
مرضیه حسینی

مناطق آزاد نیازمند عزم دولت برای پیشرفت در مسیر توسعه

بسیار  کشور  مناطق آزاد  توسعه  در  سرمایه گذاران  نقش 
اصلی  سرمایه های  سرمایه گذاران،  تعبیری  به  و  پراهمیت 
به  که  سرمایه گذارانی  می شوند؛  محسوب  مناطق  این 
کشور  آزاد  مناطق  در  که  معافیت هایی  و  بسترها  واسطه 
وجود دارد، در کنار سازمان ها به عنوان بازوهای توسعه گری 
در مناطق مشغول فعالیت و ایجاد رونق، اشتغال و تولید در 

مناطق آزاد هستند.
آزاد  منطقه  پرجمعیت ترین  عنوان  به  اروند  آزاد  منطقه 
آبادان و خرمشهر است که  برگیرنده دو شهر  کشور و در 
با توجه به تخریب هایی که در این دو شهر در دوران دفاع 
مقدس صورت گرفته است، اهمیت توسعه شهری و ایجاد 
بسترهای نوین را بیش از دیگر مناطق آزاد کشور به دلیل 

جمعیت بزرگ شهری موجود در دل منطقه، می طلبد.
از نمایی دیگر با توجه به رفع محدودیت ورود گردشگران 
عراقی به منطقه آزاد اروند و حضور پررنگ آنها در آبادان 
زیرساخت های  ایجاد  به  منطقه  نیاز  می توان  خرمشهر،  و 
احساس  پیش  از  بیش  را  گردشگری  و  تفریحی  اقامتی، 
پیشرو ترین  از  یکی  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  نمود؛ 
مدرن  زیرساخت های  ایجاد  و  تسهیل گری  در  سازمان ها 
در  را  بزرگی  دستاوردهای  منطقه  این  است.  بوده  شهری 
جذب سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی با محوریت توسعه 

شهری در چند سال گذشته داشته است.
از  یکی  عبدالباقی  با حسین  این خصوص گفت و گویی  در 
در  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در  موفق  سرمایه گذاران 

منطقه آزاد اروند داشته ایم که در ادامه می خوانید.

بزرگ  هلدینگ  درخصوص  ابتدا  در  لطفا   
مجموعه  این  سابقه  و  فعالیت ها  و  عبدالباقی 

توضیح بفرمایید؟ 
شهرستان  در  سال 1336،  از  عبدالباقی  ساختمانی  گروه 
آبادان شروع به فعالیت کرده و اکنون با مدیریت بنده به 
بر  اتکا  با  سال ها  این  در طی  می دهد.  ادامه  خود  فعالیت 
استعدادهای  از  بهره گیری  و  و مدیریتی خود  فنی  تجارب 
زمینه  در  تجربه  با  و  نوآور  توانمند،  نیروهای  خالق، 
مختلف  پروژه های  پژوهشی،  و  مشاوره ای  فنی،  خدمات 
را در شاخه های طراحی و احداث ساختمان های مسکونی، 
مراکز اداری، تجاری و رفاهی، انبوه سازی، مراکز درمانی و 
رضایت  اصل  به  باتوجه  است.  نموده  ارائه  شهرک سازی، 
کارفرما ضمن ارج نهادن به منابع انسانی و با به کارگیری 
استانداردهای معتبر، این شرکت مهم ترین خط مشی خود را 
اعتالی کیفی و خالقانه فضای زندگی در نظر گرفته است. 
در راستای تحقق این هدف، نظام مدیریت کیفیت خود را 

براساس استاندارد ISO9001-2015 بنا نهاده است.
گروه ساختمانی عبدالباقی یک مجموعه پویا و پیوسته در 
حال توسعه است که خدمات آن از مرحله اخذ مجوزهای 
قانونی و طراحی، تا اجرا و اتمام عملیات ساختمانی و اخذ 
مجوزهای قانونی، در پایان پروژه ارائه می گردد. ما در این 
و  امکانات  تمام  حرفه ای،  و  متخصص  نیروهای  با  گروه 
ابزارهای الزم را به خدمت گرفته ایم تا بتوانیم هرچه بیشتر 

موجبات رضایت مشتریان و بهره برداران را فراهم کنیم.

 دلیل انتخاب منطقه اروند در شهرهای آبادان و 
خرمشهر برای فعالیت های عمرانی شما چیست؟

نجیب  و  خونگرم  مردمان  و  شهر  این  به  عرق  دلیل  به 
در  شهرها  این  استراتژیک  جایگاه  هم چنین  و  خطه  این 
منطقه و قابلیت های عظیمی که وجود دارد، سرمایه گذاری 
بسیار  قطعا  سرمایه گذاری  هر  برای  اروند  آزاد  منطقه  در 
معقول و منطقی خواهد بود. بی تردید مدیران ارشد منطقه 
و  دلگرم  را  آنها  سرمایه گذاران،  از  حمایت  با  اروند  آزاد 
آزاد  منطقه  در  حضور  به  تشویق  را  سرمایه گذاران  دیگر 
برای  مشکل  و  دردسر  ایجاد  چراکه  نمود؛  خواهد  اروند 
سرمایه گذاران فعال در منطقه، حضور سرمایه گذاران جدید 

را با چالش مواجه خواهد کرد.

 نقش مناطق آزاد اروند را در توسعه آبادان و 
خرمشهر چگونه ارزیابی می کنید؟

- جذب سرمایه گذاری های خارجی
- ارتقاء صادرات

- خلق و ارتقای کیفیت فرصت های شغلی
- انتقال فن آوری و ارتقای مهارت های مدیریتی

- تقویت و پویایی اقتصاد بومی که صنایع ساختمان نقشی 
اساسی در این معادالت بازی می کند.

نگاه  از  اروند  آزاد  منطقه  ظرفیت های  عمده   
آیا  و  چیست  سرمایه گذار  یک  عنوان  به  شما 
آزاد  مناطق  در  فعالیت  به  را  سرمایه گذاران 

تشویق می کنید؟
در  عبدالباقی  ساختمان سازی  گروه  رویکرد  بله؛  قطعا 
سال  های اخیر مبین همین دیدگاه بوده است؛ زیرا به دلیل 
وسعت زیاد و  پتانسیل عظیم منطقه به واسطه اتصال به 
شبکه ریلی ، جاده ای و هوایی کشور و همجواری با کشور 
در حال توسعه عراق، معافیت های مالیاتی و بنادر آبادان و 

خواهد  سرمایه گذاران  ایده آل  اروند  آزاد  منطقه  خرمشهر، 
اجرای  داشت،  خواهند  سرمایه گذاران  که  انتظاری  بود. 
گردشگران،  ورود  تسهیل  و  مالیاتی  معافیت های  صحیح 
در  داریم  امید  که  می باشد  منطقه  به  واردات  و  صادرات 

آینده نزدیک شاهد اجرای آن باشیم.

اقتصادی  فعال  یک  عنوان  به  دیدگاه شما  از   
موفق در مناطق آزاد، نقش مناطق آزاد در توسعه 
کشور، از منظر عمرانی و اقتصادی به خصوص با 
نقاط محروم  مناطق در  این  قرارگیری  به  توجه 

کشور چیست؟
بومی ،  اقتصادی  فعاالن  و  کسبه  در  نشاط  و  امید  ایجاد 
انتقال  در  تاخیر  اما  به رونق منطقه گردید؛  ابتدا منجر  در 
گمرک به دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند و همچنین 
در  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  برای  عدید  مشکالت 
کشور  گمرکی  قوانین  است.  شده  دلسردی  باعث  منطقه 
انجام  محترم  دولت  کالن  سیاستگذاری  براساس  قطعا 
می گیرد و منطقه آزاد به تنهایی قادر به هموار کردن این 

راه نیست و عزم دولت را نیز نیاز دارد.

 تحلیل شما از میزان بازسازی و توسعه آبادان و 
خرمشهر، قبل از تشکیل منطقه آزاد اروند و پس 
از شکل گیری آن از لحاظ ایجاد زیرساخت ها و 

بازسازی این دو شهر چیست؟
فرآیند  اروند،  آزاد  منطقه  رسمی  کار  به  آغاز  از  پیش  تا 
آبادان و خرمشهر بسیار  ایجاد زیرساخت ها در  پیشرفت و 
کند انجام می گرفت، اما با آغاز به کار منطقه آزاد اروند به 
صورت رسمی، شاهد رشد سریع تر توسعه و بازسازی منطقه 
بوده ایم؛ گویی اینکه با هدفمندتر کردن سرمایه گذاری های 
شاهد  می توان  بومی  نیروهای  تربیت  و  آزاد  منطقه 
ساختمان سازی  گروه  باشیم.  بیشتری  پیشرفت های 
عبدالباقی طی 3سال اخیر با ساخت چندین هزار مترمربع 
عنوان  به  تا  داشته  آن  بر  سعی  شهری  مدرن  سازه های 
آبادانی  در جهت  گامی  بخش خصوصی  سرمایه گذار  یک 

منطقه بردارد.

آزاد  منطقه  درآمدهای  با  صرفا  می توان  آیا   
اروند، شهرهای آبادان و خرمشهر را با توجه به 
تخریبی که بعد از جنگ داشتند، بازسازی کرد یا 
نیازمند بودجه و حمایت دولت برای سرعت در 

بازسازی این مناطق است؟
به عنوان  آبادان  و  آسیبی که خرمشهر  قطعا حجم عظیم 
ملی  عزم  به  نیاز  دیده اند  کشور  خاک  از  دفاع  مقدم  خط 
آزاد  منطقه  درآمدهای  و  داشت  خواهد  بازسازی  برای 
و  نبوده  کافی  عمرانی  عظیم  پروژه های  برای  تنهایی  به 
حمایت دولت می تواند آبادانی آبادان و خرمی خرمشهر را 

به شهرها بازگرداند.

در  هلدینگ تان  پروژه های  درخصوص  کمی   
منطقه آزاد اروند توضیح دهید؟
 مجتمع تجاری الماس اروند:

حد  )زند(،  طالقانی  خیابان  در  واقع  اروند  الماس  مجتمع 
فاصل چهارراه امام و چهارراه امیری در زمینی به مساحت 
بالغ بر 900مترمربع در هفت طبقه با مساحت زیربنا قریب 
شامل  تجاری  120واحد  از  بیش  دارای  6000مترمربع 
رستوران  و  خانه  لوازم  جواهر،  دیجیتال،  خدمات  پوشاک، 
رستوران،  باغ  و  کافی شاپ  الماس،  غذای  خانه  بزرگ 
سالن بیلیارد، شهربازی و گیم نت می باشد. این مجتمع در 
سال 1394 ساخته شده و مجهز به پله برقی، دو آسانسور 

گفت و گو با حسین عبدالباقی، سرمایه گذار موفق منطقه آزاد اروند:

شیشه ای و آسانسور باربر می باشد.

الماس  طبقاتی  پارکینگ  و  تجاری  مجتمع   
جنوب: 

مجتمع الماس جنوب در زمینی با مساحت بیش از 2000متر 
در مرکز شهر آبادان، نبش خیابان نادری و خیابان استخر 
در سال 1394 ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
5طبقه  و  200واحد  با  تجاری  2طبقه  دارای  مجتمع  این 
350خودرو  به  نزدیک  ظرفیت  با  پارکینگ  کاربری  با 
آن نقش موثری  قرارگیری  به محل  توجه  با  می باشد که 
مرکز  به  کننده  مراجعه   مسافرهای  و  شهروندان  رفاه  در 
شهر دارد. این مجتمع مجهز به 4آسانسور جهت دسترسی 
به طبقات و سیستم هوشمند اعالم ظرفیت می باشد. کل 
زیربنا 13000متر بوده که از نوع اسکلت فلزی توسط گروه 

ساختمان سازی عبدالباقی، طراحی و اجرا شده است.

 شهرک خودرویی آبادان:
اداری،  25واحد  نمایشگاهی،  130غرفه  شهرک  این  در 
25فروشگاه خدماتی همچون کارواش و غیره احداث شده 
که به طور مستقیم برای 500نفر و به صورت غیرمستقیم 

برای دو هزار نفر اشتغال ایجاد می کند. 
فضای  61.5هکتار  مساحت  در  رویایی  شهر  پروژه  در 
تفریحی، خدماتی، گردشگری و درمانی در حال اجرا است 
و برج های دوقلو متروپل با بیش از 40000مترمربع زیربنا 
فرهنگی  پزشکی،  اداری،  تجاری،  مجتمع های  شامل  که 
صدها  و  می باشد   طبقاتی  پارکینگ  همراه  به  تفریحی  و 
ازجمله ساختمان های  واحد مسکونی و تجاری دیگر  که 
نام  و...  ایرانیان  وین،  آرتین،  از مجتمع  مسکونی می توان 

برد.

 میزان سرمایه گذاری شما در منطقه چه میزان 
و  مستقیم  به صورت  اشتغال  تعداد  چه  و  است 

غیرمستقیم در منطقه ایجاد کرده اید؟
از آغاز فعالیت گروه ساختمانی عبدالباقی بالغ بر میلیاردها 
و  عمرانی  عظیم  پروژه های  ساخت  جهت  در  تومان 
و  مستقیم  بصورت  و  است  شده  صرف  سرمایه گذاری 
گردیده  ایجاد  شغل  5000نفر  از  بیش  برای  غیرمستقیم 
سرمایه گذاران  برای  منطقه  در  فعالیت  تسهیل  است. 
از  فراوان در منطقه و جلوگیری  اشتغال زایی  قطعا موجب 

مهاجرت شهروندان به شهرهای دیگر خواهد شد.

مسیر  در  آزاد  مناطق  فعالین  مشکالت  عمده   
شما  دیدگاه  از  مناطق  این  در  سرمایه گذاری 

چیست؟
درخصوص فعالیت های گروه ساختمان سازی عبدالباقی به 
با  سرمایه گذاری،  و  عمرانی  بخش  در  سرمایه گذار  عنوان 
قیمت  افزایش  آن  تبع  به  و  ارز  قیمت  افزایش  به  توجه 
واردات  برای  گمرکی  دشواری های  ساختمانی،  اولیه  مواد 
ماشین آالت ساختمانی، زیر ساخت های ضعیف شهرسازی از 
قبیل خیابان ها، نورپردازی شهری، سیستم فاضالب قدیمی 
شهری، ساخت پروژه های بزرگ عمرانی همواره با چالش 

همراه است.

بخشیدن  سرعت  در  اروند  آزاد  منطقه  نقش   
و  است  میزان  چه  پروژه های شما  و  طرح ها  به 
اگر می خواستید این طرح ها را در سرزمین اصلی 
سرمایه گذاری کنید، چه تنگناهایی در مسیر اجرا 

داشتید؟

مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه 
صادرات، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و هم چنین 
کارکرد  شدند.  راه اندازی  و  تاسیس  پایدار  اشتغال  ایجاد 
مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه ای 
گروه  تا  شد  باعث  داشت،  شهر  این  کالن  اقتصاد  و 
ساختمان سازی عبدالباقی به عنوان یکی از سرمایه گذاران 
شهر آبادان از آنجایی که منطقه آزاد اروند به عنوان یکی 
توجه  مورد  داخلی  خارجی  گردشگران  جذب  مناطق  از 
جدی قرار گرفته و براساس نیاز باید ساختارهای تازه ای 
در آنها فراهم گردد؛ هم اکنون در بسیاری مناطق امکانات 
نیازهای اولیه مربوط به گردشگری فراهم شده است، اما 
همه آنها چیزی نیست که با تکیه بر آن بتوان به جذب 
زمینه  این  در  بالطبع  و  بود  امیدوار  خارجی  گردشگران 
باید توانایی ها، امکانات و تسهیالت خود ر ا بسیار باالتر 
با  آبادان  شهر  دهیم.  افزایش  هست،  امروز  که  آنچه  از 
برای  بالقوه  امکانات  و  گردشگری  مزیت  از  بهره گیری 
منطقه ای  تجاری  و  توریستی  مرکز  یک  به  شدن  تبدیل 
ساختمان سازی  گروه  و  است  ویژه ای  امتیازات  واجد 
گردشگران  جذب  در  موثر  عوامل  بررسی  به  عبدالباقی 
داخلی و خارجی پرداخته است و با  ایجاد امکانات رفاهی 
خودرویی  شهرک  طبقاتی،  پارکینگ های  گردشگری،  و 
مختلف  شکل های  ایجاد  در  تجاری،  مجتمع های  و 
این  رفع  درصدد  گردشگران  سلیقه  با  مطابق  گردشگری 

مشکل برآمده است.

 درخواست شما از مسئولین درخصوص حمایت 
از فعالین اقتصادی مناطق آزاد با توجه به شرایط 

کنونی اقتصادی کشور چیست؟
ورود  جریان  در  عامل  مهم ترین  عنوان  به  سیاسی  ثبات 
سرمایه به مناطق آزاد تجاری کشور میزبان قلمداد می شود. 
از  بین المللی همواره  و  اقتصادی معتبر  بنگاه های  واقع  در 
اجتناب  سیاسی  ثبات  بدون  کشورهایی  در  سرمایه گذاری 
می کنند. پس می توان گفت وجود ثبات سیاسی و اقتصادی 
یک  توفیق  و  تثبیت  در  را  مهمی  نقش  میزبان  کشور 
منطقه آزاد اقتصادی ایفا می کند. تعهد به اقتصاد آزاد )باز 
بودن اقتصاد( در حقیقت سیاست گذاری های مبادله و نرخ 
مبادله مناسب در اقتصاد کالن و همچنین حاکمیت قانون 
پایه ای و  المان های  از  از کسب و کار  در راستای حمایت 
بازار جهانی  به  توسعه  اقتصاد در حال  ضروری ورود یک 

می باشد.
    

منابع  به  رسیدن  جهت  در  شما  راهکارهای   
حوزه  در  اروند  آزاد  منطقه  برای  پایدار  درآمدی 
فعال  یک  عنوان  به  درازمدت  در  اقتصادی 

اقتصادی چیست؟
مالی  موسسات  و  بانک های  شعب  ایجاد  قانون  اجرای   -

خارجی در مناطق آزاد
- اجاره دادن مدیریت برخی اماکن توریستی به تعاونی های 
و  اجتماعی  سرمایه  شبکه  توسعه  و  ایجاد  برای  مردم نهاد 

کسب درآمد
از  بهره گیری  با  بین المللی  بازاریابی  شبکه  فعال سازی   -

شرکت های فعال در حوزه جذب سرمایه گذار
- حمایت های قراردادی از شرکت های دانش بنیان

- مشارکت در طرح های توریستی، خدماتی، کشاورزی و 
صنعتی خاص از طریق اجاره زمین

- جذب سهمیه های ویژه از صادرات و واردات کشوری

 آینده سرمایه گذاری خود را در منطقه آزاد اروند 
چگونه می بینید و چه برنامه هایی برای پروژه های 

بعدی در منطقه دارید؟
پشت  به  گمرک  انتقال  گرفتن  سرعت  صورت  در 
گیت های ورودی منطقه و آغاز فعالیت منطقه به صورت 
برای  تسهیالت  ایجاد  گردشگران،  ورود  تسهیل  جدی، 
تولیدکنندگان، روان سازی دریافت مجوز های ساخت ساز 
اروند  آزاد  منطقه  قطعا  شهری  زیر ساخت های  تقویت  و 
به بهشت سرمایه گذاران تبدیل خواهد شد و به تبع این 
رونق در همه امور یک سرمایه گذار قطعا با طیب خاطر 
پرداخت،  خواهد  خود  سرمایه گذاری های  گسترش  به 
چراکه یک فعال اقتصادی همچون من که سالیان سال 
می خواهد  است،  کرده  هزینه  و  فعالیت  منطقه  یک  در 
ثبات  بنابراین  ببیند؛  را  خود  زحمات  نتیجه  درازمدت  در 
همان  توسعه  و  پیشرفت  شرط  به  منطقه  در  حضور 
مجموعه  شد.  خواهد  بیشتر  موفقیت های  باعث  نقطه، 
هر  که  امیدواریم  و  نیست  مستثنا  قائده  این  از  هم  ما 
و  باشیم  امور  همه  در  منطقه  بیشتر  رونق  شاهد  روز 
نیز  ما  سرمایه گذاری  و  کار  و  کسب  واسطه،  همین  به 

کند.  پیدا  توسعه 

 در پایان اگر نکته ای است، بفرمایید؟
بر  را  خود  ساله  چند  افق  عبدالباقی  ساختمان سازی  گروه 
اولین  که  نهاده  بنا  آبادان  رویایی  شهر  مگاپروژه  ساخت 
گام آن بهره برداری فاز یک )شهرک خودرویی آبادان( به 
گردشگری  تفریحی،  تجاری،  مجتمع  است؛  رسیده  پایان 
مدرن  شهرک های  الماس،  5ستاره  هتل  آبادان مال، 
ما  آتی گروه  فعالیت های  ازجمله  برج مخابراتی  مسکونی، 
مهندسی  طراحی های  و  ابتدایی  بررسی های  که  هستند 
آنها به پایان رسیده و به زودی شاهد شروع این پروژه ها 

خواهیم بود.



اخبار منطقه آزاد انزلی

دستی  صنایع   و  هنرها  استارت آپ  رویداد 
اجتماعی  از سوی معاونت فرهنگی،  ایرانی 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  و گردشگری 

این منطقه برگزار شد.
سازمان  آموزشی  و  هنری  فرهنگی  مدیر 
این  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه 
بیشتر  هرچه  آشنایی  منظور  به  استارت آپ 
و  مختلف  هنرهای  با  منطقه  این  ساکنین 
آثار  به  تنوع بخشی  و  ایرانی  دستی  صنایع 
آن  فعالین  میان  در  حوزه  این  در  تولیدی 
که  مزبور  استارت آپ  افزود:  شد،  برگزار 
آکادمی  سوی  از  سازمان  این  همکاری  با 
در  که  گردید  برگزار  منطقه  ژیان  هنری 
ربان دوزی،  قالب بافی،  رشته های  آن 
طراحی لباس با نرم افزار، طراحی و ساخت 
چرم،  روی  نقاشی  و  حکاکی  زیورآالت، 
به  مد  و  لباس  پارچه، طراحی  نقاشی روی 

صورت کارگاه یک روزه آموزشی برپا شد.
این  متمایز  ویژگی  کاظمیان  مهدی 
اجرای زنده  بودن و  آموزشی  را  استارت آپ 
از  ایرانی  دستی  صنایع  و  هنرها  آموزش 
و  کرد  اعالم  هنرمندان  و  مدرسین  سوی 
گفت: در این روش آموزشی شرکت کنندگان 
با  درگیر شدن  واسطه  به  بازدیدکنندگان  و 
ویژه،  تمرینات  و  خاص  هنری  رشته  یک 
آشنایی  مسیر  در  موثری  و  مفید  گام های 
با  که  برداشت  هنر خواهند  آن  بر  تسلط  و 

استقبال خوب مخاطبین نیز همراه بود.
مهم ترین  از  هنر  اینکه  بیان  با  کاظمیان 
جامعه ای  هر  شاخصه های  و  بخش ها 
سایر  بر  زیادی  تاثیر  می تواند  که  است 
حوزه های  در  ویژه  به  افراد  عملکردهای 
به  گفت:  باشد،  داشته  تولیدی  و  اقتصادی 
همین دلیل باید آثار هنری را به بهانه های 
مختلف در معرض دید عالقه مندان و اقشار 
آثار  میان  ارتباط  تا  داد  قرار  مردم  مختلف 
غنی صنایع دستی و مردم جامعه برقرار شود 
برگزاری  بهانه ها،  این  از  یکی  بی تردید  و 
دستی  صنایع  ورک شاپ های  و  نمایشگاه 

است.
صنایع  از  صحبت  وقتی  افزود:  وی 
فرهنگی و خالق می کنیم، درون مایه این 
داخلی  توانمندی های  بر  مبتنی  صنعت 
فرهنگی  محصول  نیست  قرار  و  است 
دیگران  فرهنگ  از  آن  در  که  کنیم  تولید 

باشیم . کرده  استفاده 
سازمان  آموزشی  و  هنری  فرهنگی،  مدیر 
انزلی، فرهنگ  سازی، گسترش،  منطقه آزاد 
بومی  صنایع  کشور،  صنایع  دستی  توسعه 
و  هنرمندان  با  ساکنین  آشنایی  منطقه، 
این  برگزاری  اهداف  ازجمله  را  آنها  آثار 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  بیان  ورک  شاپ 
به  کمک  که  مهمی  بسیار  کارکردهای 
محصوالت  فروش  و  خالق  صنایع  توسعه 
اشتغال  ایجاد  در  هنرمندان  صنایع  دستی 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دارد،  پایدار 
موجود  ظرفیت های  و  امکانات  از  استفاده 
به رشد و رونق فروش آثار صنایع  دستی و 
افزایش اشتغال مولد، جذب و ایجاد عالقه 
 در میان فعالین این عرصه سرعت  بخشیده 
قبیل ورک شاپ ها می  تواند  این  برگزاری  و 
در توسعه صادرات و همگامی تولیدکننده و 
صادرکننده و تعامل موثر میان آنها در تحقق 
تعیین  بسیار  ایرانی  از کاالی  استفاده  شعار 

کننده باشد.
در  تسهیالت  اعطای  است؛  گفتنی 
صندوق  با  سازمان  این  تفاهم نامه  قالب 
نمایشگاه های  برگزاری  امید،  کارآفرینی 
فصلی در سطح منطقه برای فعالین صنایع 
این  عرضه  و  صادرات  به  کمک  و  دستی 
بین المللی  نمایشگاه های  در  محصوالت 
در  دارد،  مشارکت  آن  در  سازمان  این  که 
آموزشی، مجموعه  برگزاری دوره های  کنار 
برنامه ها، طرح های حمایتی و تشویقی این 
سازمان در جهت توانمندسازی جامعه بومی، 
توانمندی های  افزایش  و  مولد  اشتغال زایی 

صادراتی منطقه را تشکیل می دهد.

برگزاری رویداد 
استارت آپ هنرها و 

صنایع دستی ایرانی در 
منطقه آزاد انزلی
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معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان 
فعالیت های  رونق  از  انزلی  آزاد  منطقه 
ظرف  منطقه  محدوده  در  اکوتوریستی 
از  سازمان  این  حمایت های  با  اخیر  ماه های 

فعالین حوزه بوم گردی خبر داد.
به  شروع  از  بعد  اینکه  بیان  با  فاتحی  مجید 
بوم گردی  گردشگری  مجموعه  اولین  کار 
که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این 
داشت:  اظهار  نموده،  کار  به  شروع  منطقه 
دیگر  اکوتوریستی  مجموعه  سه  هم اکنون 
مراحل  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با 
مختلف ساخت را در این منطقه طی می کنند.

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه اولین 
از  که  انزلی  آزاد  منطقه  بوم گردی  مجموعه 
مساحت  به  زمینی  در  جاری  سال  تابستان 
حدود ۲۰۰۰مترمربع فعالیت خود را آغاز کرده، 
افزود: مجموعه فوق با مصالح بومی منطقه، 
معماری محلی حاشیه جلگه ای گیالن زمین 
که  گردشگرانی  برای  مقیاسی کوچک  در  را 
سودای تجربه زندگی در فضای آرام روستایی 
دارند،  سر  در  عزیز  روستاییان  کنار  در  را 
بر ساختمان مسکونی  تا عالوه  مهیا می کند 
در  شبانه روزی،  اقامت  برای  آن  طبقه  دو 
شلوغی های  از  فارغ  بومی،  آالچیق های 
از  شده  ایجاد  فضای  در  شهری،  زندگی 
زیست بوم این منطقه با خوراک محلی، غذای 

ساحلی  فوتبال  مسابقات  دوره  نخستین 
کشور  علمی- کاربردی  دانشگاه  دانشجویان 
با حضور ۱۳تیم از سراسر کشور در مجموعه 
ورزش های ساحلی زنده یاد سیروس قایقران 
شده  آغاز  ۲۲آذرماه  از  که  انزلی  آزاد  منطقه 
تیم های  بین  رقابت  روز  پنج  از  پس  بود، 
حاضر، با قهرمانی تیم چهارمحال و بختیاری 

به پایان رسید.
این  در  رقابت ها  سطح  گزارش،  این  بر  بنا 
علمی- دانشگاه  دانشجویان  بوده،  باال  دوره 

 کاربردی در فضای مناسب ورزشگاه ساحلی 
به رقابت  انزلی  آزاد  قایقران منطقه  سیروس 
و  چهارمحال  تیم های  پایان  در  و  پرداختند 
ترتیب  به  شرقی  آذربایجان  و  یزد  بختیاری، 
به مقام اول تا سوم دست یافتند و از تیم های 

برتر تجلیل شد.
مسابقات  دوره  نخستین  در  است،  گفتنی 
دانشگاه  دانشجویان  ساحلی  فوتبال 
تیم های   A گروه در  کشور  علمی- کاربردی 

گامی دیگر جهت اشتغال زایی مولد از طریق رونق بوم گردی 
با تکیه بر ظرفیت های بومی منطقه

برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتبال ساحلی دانشجویان دانشگاه علمی-  کاربردی 
کشور در منطقه آزاد انزلی

معماری  با  ساختمانی  در  سکونت  با  گیالنی 
و  معماری  فرهنگ  با  استان  بخش جلگه ای 
این  از  و  شده  آشنا  گیالنیان  سکونت گاهی 
طریق با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان این 
سامان و جاذبه های دیگر اکوتوریستی منطقه 

آشنا شوند.
اقامتگاه  اینکه  به  اشاره  با  فاتحی  مجید 
با  انزلی  آزاد  منطقه  لوتکای  بوم گردی 
بخش  ریالی  ۳۵میلیارد  سرمایه گذاری 
مورد  سرخشکی  روستای  در  خصوصی 
از  کرد:  اضافه  گرفته،  قرار  بهره برداری 
حمایتی  طرح های  راستای  در  دیگر  سوی 
تکیه  با  اشتغال زایی  حوزه  در  سازمان  این 
هم اکنون  محلی،  جوامع  توانمندی های  بر 
بوم گردی  حوزه  در  سرمایه گذاری  طرح  سه 

شرکت کننده از استان های گیالن، کهکیلویه 
و بویراحمد، فارس و چهارمحال و بختیاری؛ 
و  مرکزی  شرقی،  آذربایجان   B گروه در 
لرستان؛ در گروه C خوزستان، سمنان و یزد 

انزلی

اسکلهتفریحیومسافریدرشهرانزلیاحداثمیشود
و  حمل  ملی  روز  همایش  جریان  در 
اسکله  احداث  همکاری  تفاهم نامه  نقل، 
میان  انزلی،  شهر  در  مسافری  تفریحی، 
بنادر  سازمان  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
گردشگری  توسعه  منظور  به  دریانوردی  و 

دریایی در استان گیالن منعقد شد.
رضا  دکتر  حضور  با  که  تفاهم نامه  این 
هتل  در  راستاد  محمد  مهندس  و  مسرور 
خطیبی  علی  مهندس  میان  تهران،  همای 
آزاد  منطقه  سازمان  بندری  اموری  معاون 
مدیرکل  چراغی  حسین  مهندس  و  انزلی 
بنادر و دریانوردی استان گیالن منعقد شد، 
مصوبه  مفاد  نمودن  عملیاتی  راستای  در 
محترم  هیات  شماره ۵۶۲۵۹/ت۵۵۴۹۶ه 
وزیران درخصوص طراحی، ساخت، نظارت 
تفریحی  گردشگری،  اسکله  پست  و نصب 

و مسافری دریایی در شهر انزلی است.
این تفام نامه در هشت ماده و هفت بند به 
قابلیت  از  که  شده،  منعقد  سال  یک  مدت 
آن طرفین  در  و  است  برخوردار  نیز  تمدید 
به  ریال  موافقت کردند هر یک ۲۰میلیارد 
مزبور  پروژه  اجرای  هزینه  تامین  منظور 

سرمایه گذاری مشترک نمایند.
دکتر  راهبردی  برنامه های  براساس 
زیرساخت های  ایجاد  درخصوص  مسرور 
رونق  منظور  به  دریایی  گردشگری 
از  بعد  خزر،  دریای  در  دریایی  توریسم 
منطقه،  در  مارینا  اسکله  از  بهره برداری 

مسیر  ایجاد  جهت  مذاکراتی  و  بازدیدها 
کشتیرانی مسافری میان منطقه آزاد و بندر 
به  عنایت  با  چراکه  گرفت،  صورت  انزلی 
انزلی  شهر  گردشگری  متنوع  جاذبه های 
ظرفیت هایی  و  انزلی  بین المللی  تاالب  و 
انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری  حوزه  در  که 
پیوند  شده،  ایجاد  اخیر  سال های  طی 
می تواند  استان  گردشگری  مناطق  میان 

با همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان بنادر و دریانوردی:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

با حضور 13تیم از سراسر کشور صورت گرفت:

گردشگری  جاذبه های  و  توانمندی ها  بر 
موجبات  حال  عین  در  و  افزوده  گیالن 
اشتغال زایی  و  دریایی  گردشگری  رونق 
ساکنان حاشیه تاالب، شهر انزلی و استان 

را فراهم نماید. 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
درخصوص  این  از  پیش  بنادر  سازمان  و 
انزلی  بندرگاه  و  کاسپین  بندری  مجتمع 

با  و  نمودند  منعقد  همکاری  تفاهم نامه 
اجرای تفاهم نامه همکاری در زمینه احداث 
انزلی،  بندر  در  دریایی  گردشگری  اسکله 
و  تفریحی  کشتیرانی  مسیر  ایجاد  زمینه 
مسافری میان منطقه و محدوده شهرستان 
انزلی و تاالب آن به عنوان یک زیرساخت 
مهم در جهت توسعه گردشگری دریایی در 

دریای خزر فراهم می شود.

مختلف  مراحل  منطقه  این  روستاهای  در 
احداث خود را سپری می نمایند که در فضای 
۳۶واحد  مجموعه ها،  این  ۷۸۰۰مترمربعی 
مسکونی ۷۸اتاق خوابی براساس شاخصه های 
برای  و  می شود  ساخته  گیالنی  معماری 
سرمایه گذاری  ریال  ۱۱۵میلیارد  آنها  احداث 
مجموعه ها  این  که  گرفت  خواهد  صورت 
اشتغال زایی  مستقیم  صورت  به  ۵۵نفر  برای 

فراهم می کنند.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تصریح  وی 
به منظور حمایت از طرح های سرمایه گذاری 
مزبور۵۰میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت از 
اشتغال  و  تکاپو  طرح  قالب  در  بانکی  منابع 
در حالی  این  و  ارائه می شود  آنها  به  فراگیر، 
طرح های  اجرای  سازمان  این  که  است 

و در گروه D زنجان، اصفهان و اردبیل قرار 
مقدماتی،  مرحله  چهار  در  که  بودند  گرفته 
با  فینال  و  رده بندی  نیمه نهایی،  حذفی، 

یکدیگر رقابت داشتند.

برگزاری  واحدها،  این  عملکرد  بر  نظارتی 
دوره های آموزشی جهت توسعه اشتغال مولد 
با تکیه بر ظرفیت های اکوتوریستی منطقه را 

در دستور کار خود قرار داده است.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
توسط  شده  ارائه  تعریف  آخرین  بر  بنا 
یا  بوم گردی  اکوتوریسم،  بین المللی  جامعه 
جاذبه های  به  مسئوالنه  سفری  اکوتوریسم، 
طبیعی برای لذت بردن، درک ارزش طبیعت 
شاخص های  براساس  کرد:  اضافه  است، 
حافظ  گردشگر  بوم گردی،  در  مزبور  تعریف 
مردم  زندگی  کیفیت  به  بوده،  بوم  زیست 
منطقه خدشه ای وارد نکرده و در آن گردشگر 
اجتماعی-اقتصادی  سودآور  فعالیت های  در 

مردم محلی نیز مشارکت دارد.
توجه  با  حال  کرد:  تصریح  فاتحی  مجید 
آزاد  منطقه  توسعه ای  تحوالت  و  تغییر  به 
در  شگرفی  تحوالت  به  منجر  که  انزلی 
و  توریسم  صنعت  مختلف  زیرساخت های 
شده  منطقه  در  گردشگران  حضور  افزایش 
مولد  اشتغال  حفظ  به  سازمان  این  الزام  و 
توسعه  منطقه،  بومی  توانمندی های  براساس 
ظرفیت های  و  مؤلفه ها  براساس  گردشگری 
بوم گردی از اولویت های اشتغال زایی، حفاظت 
منطقه  ساکنین  فرهنگ  و  زیست  محیط  از 

بوده است.

ورزش های  مجموعه  است،  ذکر  به  الزم 
به  انزلی  آزاد  منطقه  قایقران  مرحوم  ساحلی 
سطح  در  استاندارد  زیرساخت  یک  عنوان 
و  ملی  مسابقات  برگزاری  منظور  به  جهانی 
بین المللی ورزش های ساحلی در شمال کشور 
ایجاد شده تا عالوه بر تامین زیرساخت الزم 
جهت توسعه چنین رشته هایی در سطح استان 
های  ورزش  قطب های  از  یکی  که  گیالن 
و  توسعه  زمینه  است،  کشور  ساحلی  و  آبی 
استعدادیابی در رشته های ورزشی با محوریت 

منطقه فراهم شود.
گفتنی است، در پنج سال گذشته این منطقه 
میزبان بیش از ۱۰۰رویداد ورزشی بین المللی، 
بازدیدهای  بوده است و در  ملی و منطقه ای 
و  جهانی  فدراسیون های  روسای  مختلف 
استاندارد  امکانات  و  توانمندی ها  بر  کشوری 
مسابقات  از  میزبانی  جهت  مجموعه  این 
بین المللی به ویژه در رشته های ساحلی و آبی 

تصریح شده است.



5دوشنبه 3 دی ماه 1397 - 24 دسامبر 2018 - شماره  سیزدهمگزارش4

گزارش:
حسین مرادی

کشور ترکیه یکی از استراتژیک ترین همسایگان ایران به شمار می رود، 
کشوری که با توجه ظرفیت های مهمی که خصوصا در چند دهه اخیر در 
توسعه اقتصادی خود ایجاد کرده است، می تواند به عنوان یک هم پیمان 
باشد.  ما  کشور  کنار  در  روزها  این  اقتصادی  سخت  شرایط  در  مطمئن 
تجربه دوران جنگ و دسترسی به اروپا و تامین نیازهای اساسی کشور از 
طریق مرز بازرگان و ترکیه نیز به ما نشان می دهد که می توان با توجه به 
ظرفیت ها و مزیت های عظیمی که در منطقه آزاد ماکو ایجاد شده است، 
در این تنگنای تحریم، استفاده مناسبی از تعامل با ترکیه با اهرم منطقه 

آزاد ماکو داشته باشیم.
بی تردید مناطق آزاد ایران و ترکیه می توانند با برنامه ریزی و هدفگذاری 
صحیح، در ایجاد تعامالت اقتصادی و توسعه تجارت بین دو کشور نقش 

بسیار پررنگی را ایفا کنند.

اتصال اقتصاد دو کشور به واسطه تحریم ها
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در جمع تجار و فعاالن 
بخش  فعاالن  در جمع  روسای جمهور  ترکیه، حضور  و  ایران  اقتصادی 
ایران  تجار  همکاری  از  حمایت  باالترین  نشانه  را  کشور  دو  خصوصی 
به سمت  ترجیحی  تجارت  از  باید  اینکه  بر  تاکید  با  و  دانست  ترکیه  و 
تجارت آزاد برویم، گفت: آماده حمایت و تامین شرایط الزم برای حضور 

سرمایه گذاران ترک در بازار انرژی هستیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در مسیر توسعه روابط تجاری ایران و ترکیه 
جز مقررات بین المللی و منافع دو ملت هیچ چیزی تاثیرگذار نیست، اظهار 
داشت: بر این باور هستیم که شرایط تحریم های ظالمانه و غیرعادالنه 
علیه ملت ایران، می تواند به شرایطی بسیار ارزشمند طالیی برای اتصال 
اقتصاد دو کشور تبدیل شود، به نحوی که هیچ تهدید و اقدامی نتواند آن 

را دچار خدشه کند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز ظرفیت ها برای فعالیت های تجاری 
و اقتصادی دو کشور شاید از هر زمان دیگری بیشتر باشد، گفت: امروز به 
دلیل اراده مسئولین دو کشور و نیز به  خاطر وجود ظرفیت های بسیار مهم 
برای همکاری های اقتصادی دوجانبه و همچنین به خاطر شرایط مساعد 
امنیتی که در دو کشور وجود دارد، وضعیت مناسبی برای تقویت روابط 

ایران و ترکیه مهیا است.
رئیس جمهور افزود: اگر چه منطقه ما دچار ناآرامی و آشوب است اما ایران 
و ترکیه کشورهای امنی هستند و مصمم هستیم امنیت و ثبات را به کل 
منطقه بازگردانیم و در این راستا طی سال های اخیر همکاری های خوبی 

برای ایجاد امنیت و مبارزه با تروریسم انجام داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بناست ایران و ترکیه گام های مهمی را به نفع دو 
ملت بردارند، اولین شرط آن ایجاد امنیت و ثبات است و بی تردید امنیت 
ما نمی تواند از امنیت منطقه جدا باشد، لذا مصمم هستیم امنیت و ثبات را 

در منطقه برقرار سازیم.
به  مشترک  همکاری های  با  ترکیه  و  ایران  کرد:  تصریح  روحانی  دکتر 
خارجی ها و قدرت های خارجی اعالم می کنند که نمی توانند برای امنیت 
منطقه تصمیم بگیرند و دو طرف باید با همکاری یکدیگر تروریسم را در 
منطقه ریشه کن کنیم، چراکه گروه های تروریستی در منطقه و فعالیت آنها 

در کشورهای منطقه به ضرر همگان است.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز دو کشور مصمم هستیم امنیت کامل را 

برای انواع فعالیت های اقتصادی و سیاسی فراهم سازیم.
ایجاد  را  تهران- آنکارا  روابط  توسعه  مسیر  در  دوم  گام  روحانی  دکتر 
دو  گفت:  و  دانست  اقتصادی  فعالیت  برای  الزم  تسهیالت  و  زمینه 
طرف تصمیم گرفتیم تسهیالت بیشتری برای ورود و خروج و فعالیت 
با  ارتباط  در  مذاکرات  در  و  کنیم  فراهم  کشور  دو  مردم  و  بازرگانان 
کشور  دو  بین  اقتصادی  ارتباطات  و  پولی  بانکی،  تسهیالت  ایجاد 

تصمیمات خوبی اتخاذ کردیم.
مالی  تسهیالت  بدون  اقتصادی  فعالیت  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
امکان پذیر نیست، گفت: در شرایطی می توانیم به هدف 30میلیارد دالری 
برسیم که شرایط و تسهیالت مالی بین دو کشور مناسب باشد و در این 
زمینه موسسات، بانک ها، صندوق، بیمه، کشتیرانی و حمل و نقل می تواند 

نقش سازنده ای ایفا کند.
دکتر روحانی در ادامه، همکاری دو کشور در زمینه انرژی را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: در این مسئله مهم اقتصادی، همکاری و هماهنگی های 
خوبی بین دو کشور وجود دارد و آمادگی داریم انرژی کشور ترکیه را برای 
نیاز داشته باشد، جمهوری  بلندمدت، تامین کنیم و هر مقدار که ترکیه 
امکانات  از ظرفیت ها و  دارد  آمادگی  این زمینه کامال  ایران در  اسالمی 

خود استفاده کند.

ایجاد شهرک مشترک صنعتی، به روابط اقتصادی 
و  توسعه صنعت دو کشور تحرک می دهد

رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دو کشور از سرمایه گذاری های مشترک و 
بخش خصوصی، گفت: تصمیم امروز در رابطه با ایجاد شهرک های صنعتی 
در این راستا بوده است که بتوانیم از امکانات یکدیگر برای رشد و توسعه 
صنعتی استفاده کنیم و بی تردید در سایر زمینه های اقتصادی و تجاری نیز 

این آمادگی وجود دارد.
و  فعالیت  از  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
صنایع  و  پتروشیمی  پاالیشگاهی،  بخش های  در  ترکیه  سرمایه گذاری 
باالدستی و پایین دستی انرژی حمایت می کند و آمادگی دارد مواد، زمین و 

امکانات الزم را در اختیار آنان قرار دهد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت جغرافیایی ایران و ترکیه و استفاده از این 
ظرفیت در راستای منافع دو ملت گفت:  ترکیه به دریای سیاه و مدیترانه 
عمان  دریای  و  فارس  خلیج  خزر،  دریای  به  ایران  اسالمی  و جمهوری 
این شرایط جغرافیایی مناسبی است که سرمایه گذاران  و  دارد  دسترسی 

می توانند از آن به بهترین نحو استفاده کنند.
دکتر روحانی اتصال شرق به غرب )آسیا به اروپا( از طریق اتصال خطوط 
راه آهن را مورد تاکید قرار داد و گفت: اتصال و تنوع در خطوط راه آهن، 
برای  را  نقل می تواند شرایط  و  و تسهیالت حمل  واحد گمرکی  دریچه 

توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور هر چه بیشتر فراهم سازد.

مناطق آزاد می توانند در توسعه روابط ایران و ترکیه
 ایفای نقش کنند

رئیس جمهور تجارت آزاد و نرخ های ترجیحی را از اهداف ایران و ترکیه 
این هدف در برخی  امروز  اقتصادی دانست و گفت:  برای توسعه روابط 
اقالم محقق شده و باید سطح و میزان این اقالم را هر چه بیشتر توسعه 
دهیم تا جایی که به نقطه تجارت آزاد در منطقه دست یابیم و بی تردید این 
شرایط به نفع منطقه و دو ملت است و در این زمینه مناطق آزاد و استفاده 

از ظرفیت های آن می تواند بسیار موثر باشد.
دکتر روحانی تحریم های ظالمانه و غیرعادالنه علیه جمهوری اسالمی ایران 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدون تردید این تحریم ها هم می تواند سطح 
روابط ما را پایین بیاورد و هم می توانیم با برنامه ریزی بهتر، آن را تبدیل به 
فرصت کنیم. با استفاده از شرایط کنونی می توانیم آنچنان پایه های اقتصادی 

خود را بهم تنیده کنیم که هیچ تهدیدی نتواند به آن آسیب بزند.
رئیس جمهور تصریح کرد: نه لبخند کسی در روابط اقتصادی و تجاری ما 
تاثیرگذار است و نه عصبانیت و اخم قدرتی می تواند در این روابط اثرگذار باشد.

و  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  کرد: حضور  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
هیات همراه در آنکارا به معنای اراده ایران برای توسعه و تقویت روابط 
است و پذیرایی دولت ترکیه از هیات ایرانی به معنای آمادگی این دولت در 

مسیر تحکیم روابط دو کشور می باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در توسعه روابط تهران و آنکارا آنچه برای ما 
اهمیت دارد، منافع دو ملت بزرگی است که سالیان دراز با برخورداری از 

تاریخ، دین، فرهنگ و اعتقادات مشترک در کنار هم بوده و خواهند بود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه:
هدف ترکیه ارتقاء سطح روابط اقتصادی با ایران است

در این همایش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با اشاره به 
وجود روابط چندجانبه و وسیع بین ایران و ترکیه گفت: هدف ترکیه این 
است که سطح روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسالمی ایران به سطح 

روابط سیاسی ارتقاء دهد.
رئیس جمهور ترکیه تسریع در اجرای تجارت ترجیحی را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: سفر دکتر روحانی به ترکیه می تواند نقطه عطفی در توسعه تجارت 

ترجیحی بین دو کشور باشد.
اردوغان با اشاره به اینکه امنیت منطقه مسئولیت سنگینی بر دوش ایران و 
ترکیه می گذارد، گفت: در این روند قدرت خود را در قالب همکاری سه جانبه 
روسیه، ایران و ترکیه نشان داده ایم و در این مسیر به راه خود ادامه خواهیم 

داد، چراکه خود را موظف به تامین امنیت منطقه می دانیم.
ایران، گفت:  آمریکا علیه  اعمال تحریم  به  اشاره  با  ترکیه  رئیس جمهور 
تصمیم آمریکا در جهت اعمال تحریم نباید مانع رسیدن به هدف دو کشور 
در توسعه روابط اقتصادی باشد و باید بدانیم که تصمیم آمریکا به معنای 
تنبیه مردم ایران است و این موضوعی است که ترکیه در هر فرصتی آن 

را به صراحت اعالم می کند.
و  جهانی  امنیت  زمینه  این  در  آمریکا  یکجانبه  اقدام  افزود:  اردوغان 
بین المللی را تهدید می کند و همه باید بدانیم که امروز جهان محتاج صلح 

و امنیت است نه جنگ.
رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: ترکیه تحریم ها را قبول ندارد و هیچ  کسی 
نمی تواند به دلیل آن، از ترکیه انتظار داشته باشد که روابط اقتصادی با 
ایران را کاهش دهد و امروز در چارچوب همبستگی متقابل مصمم هستیم 
بخش های  از  حمایت  با  را  مشترکی  سرمایه گذاری های  و  همکاری ها 
خصوصی انجام دهیم و الزم است نقشه راهی را برای این همکاری ها 
ترسیم کنیم و بدون تردید می توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و 
در این راستا فعاالن اقتصادی به موضع محکم ترکیه علیه تحریم ها باور 

داشته باشند.

دکتر روحانی در جلسه 
شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه:

از سرمایه گذاری های مشترک بخش خصوصی 
میان ایران و ترکیه حمایت می کنیم

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اراده جمهوری اسالمی ایران تعمیق و توسعه 
هرچه بیشتر روابط با ترکیه در عرصه های اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، 
پیش  از  بیش  توسعه  از  تهران  داشت:  اظهار  است،  و علمی  گردشگری 
روابط دو کشور کامال استقبال و از هرگونه همکاری بخش خصوصی و 

سرمایه گذاری های مشترک حمایت و پشتیبانی می کند.
راهبردی  روابط  عالی  شورای  جلسه  پنجمین  در  روحانی  حسن  دکتر 
برای  بیشتر  هرچه  تالش  ترکیه،  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
تحقق هدفگذاری تجارت 30میلیارد دالری را ضروری خواند و گفت که 
در این مسیر تقویت همکاری های بانکی و ساز و کار های موجود مانند 
کمیسیون اقتصادی مشترک، شناسایی زمینه های جدید همکاری اقتصادی 
و توسعه اقدامات مقتضی برای برقراری مشارکت تجاری نزدیکتر و نیز 
تدارک شرایط بهتر برای سرمایه گذاران در دو کشور، تسهیل حمل و نقل 
کاال و افزایش مشارکت بخش خصوصی در همکاری تجاری و بازرگانی 

ضروری است.
دکتر روحانی اظهارداشت: باید روابط دو کشور به جایگاهی برسد که در 
شان دو ملت همسایه و برادر و نیز ظرفیت های بزرگ همکاری در ایران 

و ترکیه باشد.
کرد:  تصریح  کشور،  دو  ترانزیتی  ظرفیت های  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
ظرفیت ها در این حوزه به نحوی است که می توانیم مسیر ترانزیتی شرق 

به غرب را با سرمایه گذاری مشترک متحول سازیم.
ایجاد تنوع در  تا دریاچه وان و  ایران  اتصال خطوط ریلی  دکتر روحانی 
خطوط ریلی با سرمایه گذاری مشترک را در توسعه روابط تجاری دو کشور 
و منطقه حائز اهمیت دانست و گفت: توسعه خطوط ریلی می تواند به نفع 

دو ملت و ملت های منطقه باشد.
رئیس جمهور در ادامه تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جنایت سازمان یافته 
و مهاجرت های بی رویه را تهدید جمعی دانست و بر همکاری مشترک در 

این زمینه تاکید کرد.
دکتر روحانی همچنین ارتقای روابط فرهنگی و توریستی را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: در این زمینه برقراری روابط نزدیک تر بین دو شهر خوی 
و قونیه به خاطر برخورداری از شاعران بزرگی چون شمس و موالنا که 
روابط  از  نمادی  منطقه هستند، می تواند  و کل  ملت  دو  تاریخی  افتخار 

فرهنگی دو کشور باشد.
رئیس جمهور همچنین به همکاری های دوجانبه و سه جانبه ایران و ترکیه در 
روند مذاکرات آستانه به اتفاق روسیه اشاره کرد و گفت: این مذاکرات موفق 
و موثر بوده و الزم است روند تثبیت امنیت، بازگشت آوارگان، حفظ تمامیت 
ارضی، تدوین قانون اساسی و تشکیل حکومتی با اراده مردم با دقت ادامه یابد.

 دکتر روحانی همچنین به شرایط سخت مردم مظلوم یمن و لزوم کمک 
به برقراری صلح پایدار در این کشور اشاره کرد و گفت: ترکیه می تواند در 
روند صلح و مذاکرات یمنی- یمنی نقش آفرینی کند و در زمینه افزایش 

کمک های انسان دوستانه به مردم یمن اقدام نماید.
رئیس جمهور همچنین تسریع در تشکیل پنجره واحد گمرکی را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: مصمم هستیم از فعالیت بخش های خصوصی دو کشور و 

رفع مشکالت احتمالی، حمایت کنیم.
روزهای  در  همواره  ایران  اسالمی  کرد: جمهوری  تصریح  روحانی  دکتر 
سخت در کنار مردم و دولت ترکیه بوده و امروز خوشحالیم که در شرایط 
تحریم غیرقانونی و ظالمانه دولت آمریکا علیه ایران، دولت و ملت ترکیه 

نیز در کنار جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه:
تمام ظرفیت های همکاری را در چارچوب 

تجارت ترجیحی فعال می کنیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این جلسه تشکیل پنجمین 
نشست شورای عالی راهبردی روابط ایران و ترکیه را در دوره ای که آمریکا 
تحریم علیه ایران را افزایش داده است حائز اهمیت دانست و گفت: در چهار 
نشست گذشته تصمیمات خوبی برای توسعه روابط در حوزه های مختلف 
اتخاذ شده و امروز نیز در چارچوب تجارت ترجیحی مصمم هستیم تمام 

ظرفیت های همکاری را فعال سازیم.
غیرقانونی  تحریم های  و  اقدامات  کرد:  خاطرنشان  ترکیه  رئیس جمهور 
آمریکا تاثیرات منفی و مخربی در حوزه تجارت خارجی دو کشور گذاشته 

است، اما تبعات آن را به حداقل خواهیم رساند.
اردوغان با تاکید بر اینکه همواره با تحریم های یکجانبه آمریکا مخالف بوده 

و هستیم، گفت: ترکیه امنیت و ثبات ایران را امنیت و ثبات خود می داند.
رئیس جمهور ترکیه در ادامه مذاکرات، به همکاری دو کشور در مسائل 
منطقه ای اشاره کرد و گفت: به نتیجه رسیدن روند مذاکرات درباره سوریه 
از همکاری موفق  ایران، ترکیه و روسیه، نمونه ای  با همکاری مشترک 
برای صلح پایدار در منطقه است و باید در مقابل مداخله خارجی در این 

روند ایستادگی کنیم.
اردوغان مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در عراق و کمک به حل و فصل 
بحران یمن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بحران یمن باید هرچه زودتر از 
مسیرهای دیپلماتیک و همکاری های چندجانبه خاتمه یابد و در این مسیر 

نیز به همکاری های خود با ایران ادامه خواهیم داد.

در بیانیه پایانی پنجمین نشست شورای عالی روابط 
راهبردی ایران و ترکیه تاکید شد:

حمایت از هرگونه اقدام الزم برای تحقق هدفگذاری 
تجارت 30میلیارد دالری میان تهران-آنکارا

روسای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه در یک بیانیه مشترک 
که در پایان پنجمین نشست شورای عالی روابط راهبردی دو کشور منتشر 
شد، تاکید کردند که هرگونه اقدام الزم را به منظور افزایش تجارت فی 
مابین به هدف 30میلیارد دالری به وسیله تقویت ساز و کارهای موجود 

به کار خواهند گرفت.
دکتر حسن روحانی و رجب طیب اردوغان  همچنین با ابراز تاسف عمیق 
درخصوص خروج آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه و غیرمنصفانه ای 
که توسط ایاالت متحده آمریکا بر بخش های گسترده ای در ایران اعمال 
شده، به طور مشترک از اینکه اعمال این تحریم ها موجب آسیب رسانی به 
زندگی مردم بیگناه شده و بر تجارت منطقه ای، رفاه و ثبات منطقه تاثیر 

می گذارد، ابراز نگرانی کردند.
متن این بیانیه مشترک به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پنجمین نشست شورای عالی همکاری میان جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری ترکیه در تاریخ 20دسامبر 2018 ) 29آذرماه97( در آنکارا، ترکیه، 
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  دکتر  آقای  جناب  مشترک  ریاست  به 
اسالمی ایران و جناب آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و 
با حضور وزرای امور خارجه دو کشور به عنوان هماهنگ کننده و رئیس 
امور  وزیر  نفت،  وزیر  تجارت،  و  معدن  وزیر صنعت،  رئیس جمهور،  دفتر 
اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران 
و همتایان آنها وزیر محیط زیست و شهرسازی، وزیر انرژی و منابع طبیعی، 
فناوری، وزیر تجارت جمهوری  مالیه، وزیر صنعت و  وزیر خزانه داری و 

ترکیه و همتایان آنها برگزار شد.
منطقه ای،  تحوالت  نیز  و  مابین  فی  روابط  گرفتن  نظر  در  با  طرفین، 
و  برادرانه  رابطه  ویژگی خاص  شناختن  رسمیت  به  و  عمیق  رضایت  با 
دوستانه شان طی قرن ها و بسط آن به زمینه های فراوان مختلف بر پایه 
احترام متقابل، منافع مشترک و رعایت حسن همجواری، با تاکید مجدد بر 
اراده قوی سیاسی شان برای ارتقای مستمر مناسبات اقتصادی و بازرگانی 
به نفع مشترک مردم دو کشور، با به رسمیت شناختن تصمیماتی که در 
دیدار  در  نیز  و  ترکیه  و  ایران  عالی همکاری  قبلی شورای  نشست های 
مقامات عالی رتبه دو کشور اتخاذ شده اند، با ابراز اراده خود برای تعمیق 
تمامی  در  تروریسم  با  مبارزه  بر  مبتنی  امنیتی  و  سیاسی  گفت وگوهای 
اشکال و ظهور و بروز آن، و با آگاهی از این موضوع که این تالش ها به 
حفاظت و تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی کمک خواهد کرد، با اعالم 
رضایت از اینکه رشد مناسبات اقتصادی و بازرگانی نه تنها به نفع طرفین 
خواهد بود بلکه همچنین به تقویت همکاری ها و فهم متقابل دو کشور 
منجر خواهد شد، با تاکید بر اهمیت اساسی و نیاز به حفظ برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( که دستاوردی قابل مالحظه در دیپلماسی چندجانبه 
برای حل و فصل منازعات بین المللی می باشد و طی قطعنامه 2231 که به 
تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است، با اذعان به اینکه 
توسعه جامع تر مناسبات دوجانبه به ارتقای ثبات، صلح و سعادت هر دو 
کشور و کل منطقه می انجامد، بر اهمیت تقویت بیشتر روابط دوجانبه از 
طریق تداوم گفت وگوهای سیاسی و اقتصادی و استمرار تبادل هیات های 

عالی رتبه میان دو کشور تاکید کرده اند. 
توافق کردند که مناسبات دوستانه ای که هم اکنون میان مجلس شورای 
اسالمی ایران و مجلس ملی کبیر ترکیه وجود دارد را از طریق افزایش 
اصل  این  بر  مجددا  کنند؛  تقویت  و  داده  ادامه  پارلمانی  تماس های 
علیه  موجود  مکانیزم همکاری های  از  استفاده  حداکثر  که  نمودند  تاکید 
طول  در  پژاک  و  عناصر پ.ک.ک  تروریستی  و  غیرقانونی  فعالیت های 
مرزهای مشترک، به همراه انجام اقدامات مشترک برای دستیابی به نتیجه 
در همکاری برای مبارزه با تروریسم و جنایت های سازمان یافته، به نفع 

هر دو کشور خواهد بود.
تمایل خود را برای انجام هرگونه اقدام الزم به منظور افزایش تجارت فی 
مابین به هدف 30میلیارد دالری به وسیله تقویت ساز و کارهای موجود 
اقتصادی مشترک، شناسایی زمینه های جدید همکاری  مانند کمیسیون 
اقتصادی و توسعه اقدامات مقتضی برای برقراری مشارکت تجاری نزدیکتر 

و نیز تدارک شرایط بهتر برای سرمایه گذاران در دو کشور، تسهیل حمل 
و نقل کاال و افزایش مشارکت بخش خصوصی در همکاری تجاری و 
بازرگانی مورد تاکید قرار دادند. بر اهمیت ارائه تضمین های الزم به بخش 
خصوصی همانند ایجاد فضای امن و مطلوب برای سرمایه گذاری تاکید 
کردند، اراده خود مبنی بر ارتقای زیرساخت های حمل و نقل و گمرکی 
برای حفظ ارتباطات اقتصادی مستمر منطقه ای که به ثبات منطقه کمک 
می کند را اعالم کردند؛ از همکاری در حوزه انرژی ابراز رضایت نموده؛ بر 
تمایل خود برای ارتقای سطح همکاری در این زمینه بر پایه منافع متقابل 

در آینده مجددا تاکید کردند. 
توافق کردند همکاری در زمینه گردشگری، فرهنگ، آموزش و پرورش، 
علوم، جوانان و ورزش را افزایش دهند؛ از روند رو به افزایش عالقه مندی 
طرفین برای تبادل دانشجو، استاد و پژوهشگران و نیز آموزش و پرورش 
میان دو کشور استقبال کردند؛ عالقمندی مشترک خود را برای افزایش 
گفت وگوهای دوجانبه در حوزه امداد و نجات بالیای طبیعی و حمایت برای 
کاهش مخاطرات در دو کشور ابراز نمودند؛ با در نظر گرفتن اینکه روابط 
مردم دو کشور و نیز مناسبات کنسولی به عنوان ستون اصلی در روابط 
تقویت  لزوم  بر  به شمار می آیند،  اقتصادی و فرهنگی  دوجانبه سیاسی، 

تالش ها برای افزایش همکاری در حوزه کنسولی تاکید کردند. 
برای کنترل  توافق کردند که همکاری میان مقامات ذی ربط دو کشور 
جریان مهاجرت غیرقانونی و نیز مبارزه با قاچاق انسان را تقویت کنند، 
بر حمایت خود از ادامه برجام که منضم به تصمیم قطعنامه 2231 شورای 
امنیت سازمان ملل می باشد و همچنین بر لزوم اجرای کامل برجام در 
در  عمیق  تاسف  ابراز  با  کردند؛  تاکید  طرف ها  تمامی  تعهدات  راستای 
و غیرمنصفانه ای  یکجانبه  تحریم های  و  برجام  از  آمریکا  صوص خروج 
که توسط ایاالت متحده آمریکا بر بخش های گسترده ای در ایران اعمال 
شده، به طور مشترک از اینکه اعمال این تحریم ها موجب آسیب رسانی به 
مردم بیگناه شده و بر تجارت منطقه ای، رفاه و ثبات منطقه تاثیر می گذارد، 

ابراز نگرانی کردند. 
درخصوص مسائل منطقه ای و جهانی مورد عالقه تبادل نظر نموده و در 
این زمینه اشتراک نظر داشتند که اصول شناخته شده جهانی و به ویژه 
احترام کامل به حقوق بین الملل و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات، عدم 
توسل به استفاده از زور یا تهدید می بایست همچنان در روابط بین الملل 
حاکم باشند. تعهد خود را به تمامیت ارضی، اتحاد سیاسی و حاکمیت ملی 
سوریه مورد تاکید قرار دادند و اذعان کردند که مناقشه سوریه تنها از طریق 
راه حل سیاسی می تواند پایان داده شود. انتظارات خود را مبنی بر اینکه 
دستاوردهای حاصله از گفت وگوهای روند آستانه توسط جمهوری اسالمی 
عنوان کشورهای ضامن  به  روسیه  فدراسیون  و  ترکیه  ایران، جمهوری 
منجر به پیشبرد فرایند سیاسی می شود اعالم کردند. با اشاره به ضرورت 
مبارزه با تروریسم و افراطی گری در سوریه، بر نیاز به ادامه همکاری در 

چارچوب روند آستانه به منظور کاهش آالم مردم سوریه تاکید کردند. 
با بررسی آخرین تحوالت یمن و شرایط اسف بار مردم، هر دو طرف از 
تفاهم مقدماتی که با فراهم آمدن بستر الزم توسط سازمان ملل متحد، که 
در جریان گفت وگوهای سوئد میان گروه های یمنی حاصل شد، استقبال 
کردند و ابراز امیدواری نمودند که توافقات با حسن نیت دوطرف برای فراهم 
آمدن زمینه دستیابی به توافق نهایی از طریق گفتگوهای جامع یمنی-

 یمنی و به رهبری یمنی ها به اجرا در آید. همچنین هر دو طرف نگرانی 
ابراز نمودند و خواستار  انسانی در یمن  خود را درخصوص شرایط وخیم 

تسریع در ارسال کمک های بشردوستانه به این کشور شدند.
تاکید کردند که صلح و ثبات پایدار در افغانستان تنها از طریق فرایند واقعی 
صلح افغانی-افغانی که منجر به یک راه حل سیاسی شود امکان پذیر خواهد 
شد و حمایت خود از این راه حل را اعالم کردند. تعهد خود مبنی بر حفظ 
تمامیت ارضی و اتحاد سیاسی عراق را به عنوان یک اصل برای صلح 
منطقه ای و بین المللی اعالم و حمایت خود از دولت عراق در تالش هایش 
برای مبارزه با تروریسم و بازسازی آن کشور را ابراز و بر اهمیت ارتقای 
همکاری های سه جانبه میان ایران، ترکیه و عراق در حوزه اقتصاد و امنیت 
به منظور ایجاد ثبات پایدار در منطقه تاکید کردند. بر محوریت دفاع از 
آرمان فلسطین و قدس شریف برای کل بشریت و در همبستگی کامل 
با مردم فلسطین، تاکید و هرگونه تالش برای تغییر وضعیت حقوقی و 
تخریب ها  و  غیرقانونی  و شهرک سازی های  نموده  رد  را  قدس  تاریخی 
و دیگر موارد جدی نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر توسط نیروهای 
اشغالگر را محکوم کردند و از جامعه بین الملل خواستند تا حمایت خود را 
از حق مشروع مردم فلسطین برای تاسیس کشور مستقل، مقتدر و دارای 

حاکمیت به پایتختی قدس شریف افزایش دهند. 

بر اهمیت همکاری در سازمان های بین المللی همچون سازمان همکاری 
اسالمی، اکو و دی هشت که هر دو کشور از اعضای آنها هستند، تاکید نمودند.

دکتر سلیمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ماکو:

منطقه آزاد ماکو، جبهه عملیاتی 
توسعه اقتصادی ایران و ترکیه

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو درمورد سفر دکتر 
روحانی به ترکیه و توافقات صورت گرفته با رئیس جمهور این کشور در 
جهت توسعه و گسترش تجارت میان دو کشور و حرکت به سمت تجارت 
آزاد با بهره مندی از ظرفیت های مناطق آزاد و همچنین نقش منطقه آزاد 
ماکو در توافقات بین دو کشور برای توسعه روابط تجاری بین ایران و ترکیه 
بیان داشت: سفر اخیر رئیس جمهور محترم به کشور ترکیه نتایج بسیار 
مثبت و ره آورد امیدوارکننده ای درخصوص توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
دو کشور داشت و طرفین تاکید جدی بر این مسئله داشتند . منطقه آزاد 
ماکو با موقعیت جغرافیایی خاص و به عنوان تنها منطقه آزاد ایران که مرز 
مشترک با ترکیه دارد و گمرک بازرگان مهم ترین گمرک زمینی ایران در 
محدوده این منطقه آزاد واقع شده است، می تواند نقش کلیدی و محوری 

را در توسعه تجارت با ترکیه ایفا نماید.
غالمرضا سلیمانی افزود: منطقه آزاد ماکو با داشتن زیرساخت هایی الزم 
ازجمله فرودگاه بین المللی در حال بهره برداری که مجوز مرز هوایی برای 
آن اخذ شده است و به زودی شاهد پروازهایی به مقصد ترکیه خواهیم بود، 
پایانه صادراتی مجهز، انبارها و راه های مواصالتی و شهرک های صنعتی 
تولید مشترک و همچنین  برای جذب سرمایه گذاری و  را  آماده، شرایط 

توسعه تجارت و بهره مندی از مزیت های منطقه آزاد فراهم آورده است.
وی ادامه داد: ماکو دارای اکوسیستم اقتصادی بسیار مهم و ارزشمندی را 
برای اتصال اقتصاد دو کشور بوده و می تواند سهم بزرگی در هدف تبادالت 

تجاری 30میلیارد دالری بین دو کشور داشته باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: یکی از محورهای مهم 
همکاری دو کشور، تامین بلند مدت انرژی کشور ترکیه است. با برنامه ریزی ها و 
توافقات صورت گرفته و همچنین با توجه به وجود نیروگاه برق سیکل ترکیبی و 
جذب سرمایه گذار برای ایجاد مزرعه های بزرگ خورشیدی و همچنین تصویب 
ایجاد پست و خط انتقال 400کیلو ولت حداکثر در سال آینده و نیز عبور خطوط 
انتقال انرژی )برق و گاز( از این منطقه و احداث مخازن سوخت مایع و گاز برای 
دپوی فرآورده های نفتی ، ماکو می تواند به سهولت به هاب تولید انرژی تبدیل و 
انرژی های تولیدی را به کشور ترکیه صادر نماید و به عنوان مرکز و قطب تولید، 

صادرات و ترانزیت انرژی معرفی گردد.
سلیمانی گفت: از دیگر توافقات صورت گرفته در سفر دکتر روحانی به ترکیه، 
ایجاد شهرک صنعتی بین دو کشور است که خوشبختانه در این زمینه نیز 
سازمان منطقه آزاد ماکو پیشرو و پیشقدم می باشد، به طوری که زمینی به 
وسعت یک هزار هکتار در جوار مرز بازرگان بدین منظور جانمایی و طراحی 
گردیده است که می تواند اجرای عملیاتی این مصوبه را تسریع و تسهیل 
نماید. سازمان منطقه آزاد ماکو آمادگی دارد به زودی آماده سازی شهر مذکور را 
آغاز یا در آماده سازی و احداث  آن با سرمایه گذاران ترکیه ای مشارکت نماید تا 
با تمام استاندارد های به روز طراحی و الزامات اجرای شهرک صنعتی مشترک 
در آن پیاده سازی گردد. بنابراین ماکو با توجه به هم مرز بودن با ترکیه و و 
جود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، بهترین مکان برای عملیاتی 

نمودن مصوبات دو رئیس جمهور در این خصوص می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: مزیت های قانونی مناطق آزاد 
حاکم بر این منطقه و مزیت های نسبی و رقابتی آن در مقایسه با دیگر مناطق 
آزاد، زمینه را برای سرمایه گذاری های مشترک در این منطقه بسیار فراهم نموده 
و قیمت تمام شده محصول در نواحی صنعتی منطقه آزاد ماکو را با درصد قابل 

توجهی پایین آورده و از نظر اقتصادی بسیار توجیه پذیر نموده است. 
وی تصریح کرد: سهل و روان بودن فرآیندهای سرمایه گذاری و امکان 
صدور مجوزها در حداقل زمان، جذابیت خاصی برای سرمایه گذاری در این 
منطقه فراهم نموده است . صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی در منطقه 
نیز فعالیت را برای سرمایه گذاران، مهندسین و تکنسین های خارجی در این 

منطقه سهل و آسان کرده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: توجه به زنجیره های 
تولید و تامین در زمینه صنایع نساجی، پوشاک، فرآورده های دامی و گوشت 
الکترونیک،  و  آی . تی  نوین،  فناوری های  حوزه  لبنیات،  و  سفید  و  قرمز 
صنعت ها  و  کشت  آنها،  پایین دستی  صنایع  و  فوالد  انرژی،  پتروشیمی، 
از  مشترک  سرمایه گذاری  جذب  اولویت های  از  هوشمند  گلخانه های  و 
کشورهای خارجی ازجمله فعالین اقتصادی کشور ترکیه می باشد و سازمان 
در حوزه های  برای جذب سرمایه گذاری  کامل  آمادگی  ماکو  آزاد  منطقه 
مذکور و صدور کلیه مجوزها، زمین و امکانات الزم را دارد و برای تامین 
مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز از هیچ تالش و حمایتی دریغ نخواهد کرد. 
سلیمانی همچنین خاطرنشان کرد: طراحی پنج هزار هکتار زمین برای کشت 
گلخانه ای نیز زمینه را برای سرمایه گذاری و تصاحب بازار روسیه مهیا نموده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: مهم ترین مسئله در مسیر 
فعالین  بهره مندی  و  ملت  دو  منافع  ترکیه،  و  ایران  تجاری  روابط  توسعه 
در  ماکو  آزاد  منطقه  گرفتن  قرار  است.  طرفین  ظرفیت های  از  اقتصادی 
مسیر محورهای غرب به شرق و شمال به جنوب و در چارسوی کشورهای 
اقتصادی و مصرفی که از یک طرف به ترکیه و اروپا و از طرف دیگر به 
کشورهای اقیانوس هند و آسیای دور و چین، از سمتی به کشورهای آسیای 
میانه و از سمت دیگر به کشورهای جنوب خلیج فارس، موقعیت بسیار خاص 
و ویژه ای را برای این منطقه به وجود آورده است . بنابراین وجود تسهیالت و 
ظرفیت های موجود در منطقه آزاد ماکو و قرار گرفتن در محورهای ذکر شده 

رئیس جمهور در جمع تجار و فعاالن اقتصادی ایران و ترکیه: 

نقش آفرینی مناطق آزاد در توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه
و اتصال به بنادر مرسین و ترابزون ترکیه و عمل نمودن به عنوان بندر خشک 
این بنادر می تواند مسیر ترانزیتی جدید و مهمی را برای تجارت تعریف کند و 
جایگزینی مناسب، کم هزینه، امن و کوتاه برای مسیرهای  موجود فعلی باشد. 
وی افزود: مدیریت کالن منطقه آزاد ماکو با نگاه ویژه و استراتژیک به 
این موضوع، در حال پیگیری در تسریع ایجاد بزرگراه بازرگان-تبریز بوده 
و همچنین مطالعات احداث راه آهن به منظور اتصال به خط آهن سراسری 
ایران و ترکیه را شروع نموده است تا هرچه سریع تر شاهد اجرا و بهره برداری 
از خط آهن مسیر ترکیه به ایران از طریق مرز بازرگان باشیم که نقش بسیار 
مهمی در تحول سیستم حمل و نقل بین المللی خواهد داشت. فرودگاه و 
احداث شهرک فرودگاهی و کارگو هم در این راستا بوده و برای توسعه 
حمل و نقل سریع برای دستیابی فوری برخی از محصوالت تولیدی به 
بازارهای داخلی و جهانی است. وجود انواع متفاوت سامانه های حمل و نقل 
هوشمند کامیونی، ریلی و هوایی، این منطقه را به قطب تولید، دپو و توزیع 
کاال تبدیل خواهد نمود. بحث تبدیل شدن به قطب دیتاسنتر و تجارت 
الکترونیک جاده ابریشم و توسعه استارتاپ های این حوزه، محور دیگری 

برای همکاری های دو کشور در عرصه زیر ساخت هایICT می باشد. 
سلیمانی با اشاره به نقش استراتژیک منطقه آزاد چابهار و معافیت این منطقه از 
تحریم های ایاالت متحده و اثرگذاری و اهمیت ارتباط آن با منطقه آزاد ماکو 
در توسعه روابط تجاری با ترکیه و اروپا بیان کرد: منطقه آزاد چابهار در جنوب 
ایران و در سواحل دریای عمان و اتصال به اقیانوس هند از یک طرف و گمرک 
بازرگان به عنوان دروازه اروپا در محدوده منطقه آزاد ماکو در منتهی الیه شمالغرب 
ایران می توانند در ترانزیت کاال از چین به اروپا نقش مهمی داشته باشند و تقویت 
ترانزیتی این محور موجب ایجاد اشتغال و فرصت های سرمایه گذاری جدیدی 
در این مسیر خواهد بود که به طور جدی پیگیر تقویت نقش این دو منطقه در 
ترانزیت و تسهیل تجارت و در آمدهای مالی ناشی از آن هستیم. برای این 
منظور، دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو در زمینی به وسعت هفتصد هکتار با 
کاربری های مختلف انبارداری، اداری، خدماتی، بانکی و بیمه ای و مراکز پردازش 
کاال به منظور صادرات و صادرات مجدد طراحی شده است و عملیات اجرایی 

بخشی از آن به زودی آغاز خواهد گردید.
وی افزود: سفر رئیس جمهور محترم کشورمان به ترکیه نوید بخش آینده ای 
روشن در فضای کسب و کار دو کشور و در راستای منافع ملی آنهاست و 
سازمان منطقه آزاد ماکو با دارا بودن کلیه شرایط الزم جهت جذب سرمایه گذاری 

و توسعه و تسهیل تجارت، آمادگی کامل خود را اعالم می نماید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان تاکید 
و  ماکو ظرفیت  اندازه  به  ایران  از  معتقد هستیم که هیچ جایی  ما  کرد: 
مصوبات  و  توافقات  و  مذاکرات  نمودن  عملیاتی  برای  را  الزم  پتانسیل 
دو  بر  نیز  دولت  است  و الزم  ندارد  را  دو کشور  محترم جمهور  روسای 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو و چابهار تمرکز ویژه داشته و در توسعه 
زیرساخت ها کمک و حمایت جدی نماید تا بتوانیم به هدف گذاری سی 

میلیارد دالری دو کشور هرچه زودتر دست یابیم .

ابراهیم جلیلی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد  ماکو:

مناطق آزاد، بازیگران بالمنازع توسعه روابط اقتصادی کشورها

درخصوص  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
نقش مناطق آزاد در توسعه روابط تجاری ایران و ترکیه، خصوصا تاثیر 
توسعه  در  داشت:  اظهار  فرآیند  این  تسریع  در  ماکو  آزاد  منطقه  بسزای 
روابط اقتصادی کشورها مناطق آزاد به دلیل قوانین خاص خود که دارای 
تسهیالت و معافیت هایی برای تولید و تجارت هستند، نقش مهم و اساسی 
دارند و بازیگران بالمنازع این عرصه به شمار می روند که توسعه روابط دو 

کشور ایران و ترکیه نیز از این قائده کلی مستثنی نیست . 
ابراهیم جلیلی افزود: در بین مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، منطقه 
آزاد ماکو است که می تواند در توسعه روابط تجاری و فرهنگی ایران و 

ترکیه نقش اساسی و محوری ایفا نماید. 
وی ادامه داد: منطقه آزاد ماکو به واسطه موقعیت جغرافیایی و هم مرزی 
با ترکیه و تجارت دیرینه مردم این منطقه با همسایگان خود در جمهوری 
ترکیه و مشترکات فراوان فرهنگی و دینی و اکوسیستم مناسب فعالیت 
و  بسترها  و همچنین ظرفیت ها،  اصلی  از سرزمین  متفاوت  و  اقتصادی 
امکانات خوب ایجاد شده، مقصد اصلی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی 
اتباع کشور ترکیه می باشد که باید این روابط توسعه یابند و با هدف گذاری 
و تهیه نقشه راه و رسیدن به تجارت آزاد در بستری از تعریف منافع ملی 

دو کشور به سهم مهمی از مبادالت تجاری دو کشور دست پیدا کنیم. 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: در 
حال حاضر شرایط سرمایه گذاری و تجارت برای فعالین اقتصادی داخلی 
و خارجی در محدوده  منطقه آزاد ماکو با سیاست گذاری های کالن ملی و 
تالش های شبانه روزی و متمرکز مدیرعامل و هیات مدیره محترم سازمان 
با ایجاد زیرساخت های فیزیکی، فنی، فرهنگی و سامانه های الکترونیکی 

و طی مسیر هوشمندسازی منطقه آزاد ماکو کامال مهیا و فراهم است. 
جلیلی خاطرنشان کرد: فرآیندهای جذب سرمایه گذاری، ثبت شرکت، صدور 
مجوزها و  تحویل زمین در منطقه آزاد ماکو کامال تبیین و شفاف سازی 
شده است. کارشناسان مستقر در میز خدمت سازمان، آماده پاسخگویی و 
پیگیری سریع درخواست های متقاضیان هستند و هرگونه خدمات الزم به 

سرمایه گذاران در کمترین زمان ممکن داده می شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان بیان کرد: برای 
رسیدن به اهداف ترسیم شده توسط رئیس محترم جمهور و اهداف راهبردی تعیین 
شده توسط مدیرعامل سازمان، همه زمینه ها و بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری 
و فضای محیطی آماده است و امیدوارم با استقبال فعالین اقتصادی داخلی و خارجی 

به ویژه اتباع ترک، سهم منطقه آزاد ماکو هرچه پرنگ تر گردد.
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وزیر بهداشت در مراسم کلنگ زنی بیمارستان 540تختخوابی چابهار اعالم کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت:

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( تاکید کرد:

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
دانشگاه مستقل علوم پزشکی چابهار با توجه 
به جایگاه توسعه ای این شهرستان راهبردی، 
به زودی با همکاری و مشارکت جوامع محلی 
و سازمان منطقه آزاد چابهار راه اندازی می شود.

مراسم  در  هاشمی  زاده  قاضی  سیدحسن 
چابهار  540تختخوابی  بیمارستان  کلنگ زنی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  راه اندازی  افزود: 
همه  مساعدت  نیازمند  مکران  سواحل  در 
سازمان  و  مسئوالن  مردم،  مختلف  قشرهای 

منطقه آزاد چابهار است.
وی گفت: چابهار متصل به آب های اقیانوس 
هند، یکی از بهترین بنادر دنیا و از این طریق 

متصل به کشورهای مختلف دنیا است.
باید  را  چابهار  افزود:  هاشمی  قاضی زاده 
متناسب با موقعیت و جایگاه این منطقه مورد 
توجه قرار داد و حوزه بهداشت و درمان آن را 

به شاخص های کشوری نزدیک کرد.
بر  آموزش پزشکی  و  بهداشت و درمان  وزیر 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
منطقه  سازمان  مشارکت  با  گفت:  چابهار  آزاد 
اجرایی  عملیات  زمین،  واگذاري  و  چابهار  آزاد 
بیمارستان 540تختخوابی چابهار با حضور وزیر 

بهداشت آغاز گردید.
نیازمندی های  یکی  از  افزود:  کردی  عبدالرحیم 
چابهار و مناطق همجوار آن، ارتقای شاخص های 
بیمارستان  ساخت  است؛  درمانی  و  بهداشتی 
شاخص های  اینکه  به  توجه  با  540تختخوابی 
و  کشور  متوسط  با  چابهار  درمانی  و  بهداشتی 
حتی استان محروم سیستان و بلوچستان فاصله 

معناداری دارد، ضروری بود.
وی گفت: مقدمات برای ساخت این بیمارستان 
از سال 94 آغاز شده و با حضور وزیر بهداشت 
راستای  در  چابهار  آزاد  منطقه  شد؛  کلنگ زنی 
به  کمک  در  خود  اجتماعی  مسئولیت های 
مناطق همجوار، موجبات احداث این بیمارستان 

خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
و  ساخت  برای  تومان  350میلیارد  گفت: 
بیمارستان  تجهیزات  برای  تومان  250میلیارد 
اعتبارات  محل  از  چابهار  540تختخوابی 
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر هزینه می شود.

کلنگ زنی  حاشیه  در  محمد  سعید  سردار 
بیمارستان 540تختخوابی چابهار اظهار داشت: 
این بیمارستان با زیربنای 60هزار مترمربع در 
زمینی به مساحت 20هکتار در محدوده منطقه 

آزاد چابهار ساخته می شود.
540تختخوابی  بیمارستان  زمین  گفت:  وی 

دانشگاهعلومپزشکیچابهاربهزودیراهاندازیمیشود

اختصاص زمین رايگان توســط منطقه آزاد چابهار براي ساخت بیمارستان در منطقه

لزوم توجه ويژه  به ارتقا شــاخص های سالمت سیستان و بلوچستان

چابهار  درمان  و  بهداشت  طرح های  تکمیل 
شاخص های  ارتقاء  برای  گفت:  و  کرد  تاکید 
بهداشتی و درمانی سیستان و بلوچستان و به 

را در محدوده این منطقه فراهم کرده است.
به  زمینی  در  بیمارستان  این  افزود:  کردی 
ساخت  شد،  خواهد  ساخته  20هکتار  مساحت 
آزاد دو مزیت دارد؛ اول  آن در محدوده منطقه 
آزاد  منطقه  مشوق های  و  تسهیالت  از  استفاده 
برای ورود تجهیزات، ادوات و تسهیل در ساخت 
از  یکی   در  که  آن  جانمایی  دوم  و  بیمارستان 

چابهار توسط منطقه آزاد چابهار به طور رایگان 
است  قرار  و  شده  واگذار  بهداشت  وزارت  به 
نیز  مساعدت الزم برای صدور پروانه کار آن 

انجام شود.
مجری پروژه بیمارستان 540تختخوابی چابهار 
ادامه داد: مدت زمان تکمیل این پروژه 36ماه 
تعیین شده که امیدواریم برای رفع مشکالت 
و  سیستان  جنوب  مردم  درمانی  و  بهداشتی 

بلوچستان به موقع افتتاح و بهره برداری شود.
بیمارستانی در  اینکه سرانه تخت  بیان  با  وی 
کشور 1.6دهم تخت برای هزار نفر است و در 

جدی  عزم  کنارک  و  چابهار  شهرستان  ویژه 
وجود دارد.

پروژه های  کرد:  تصریح  هاشمی  قاضی زاده 

بهترین پیکیره های منطقه آزاد و مشرف به شهر 
واقع شده و دسترسی آسان و سهل همگان را 

فراهم می کند.
گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
زمین این بیمارستان با مصوبه شورایعالی مناطق 
وزارت  اختیار  در  رایگان  کامال  صورت  به   آزاد 
آزاد چابهار  منطقه  و  است  قرار گرفته  بهداشت 

جهان این آمار به ازای هر هزار نفر 3.5تخت 
بلوچستان  جنوب  در  کرد:  خاطرنشان  است، 

سرانه تخت بیمارستانی 6دهم است.
سردار محمد گفت: سیستان و بلوچستان به ویژه 
منطقه بلوچستان از محروم ترین نقاط کشور از 
نظر بهداشتی و درمانی است و باید توجه ویژه ای 

به ارتقا شاخص های سالمت این منطقه شود.
وی ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
در مناطق محرومی نظیر سیستان و بلوچستان 
آنها  ازجمله  که  داده  انجام  را  خوبی  اقدامات 
می توان به تکمیل فاز نخست طرح توسعه بندر 

چابهار

يادداشت نخست

مقیم  ایراني  دانشجویان  آماده جذب  کیش  دانشگاه هاي 
خارج کشور هستند ، ولي مشکل و مانع بزرگي وجود دارد 

بنام خدمت سربازي ! 
آیا قانون گذار نمي تواند کیش را عنایت به محدودیت هاي 
و کنترل های  تدابیر  و  امنیتي  ظرفیت هاي  و  جغرافیاي 
منظم و دقیق در ورود خروج افراد با تدوین قوانین آسان 
و قابل اجرا، دانشگاه های جزیره کیش محلي مناسب و 
کنترل شده تحت عنوان پادگان، دانشگاه، پادگان جهت 
ایراني مقیم خارج کشور  جذب و بهره مندي دانشجویان 

معرفي نمایند ؟
با  همراه  خدمت  یعنی  پادگان  دانشگاه،  پادگان، 
قانونی،  زمان  یک  و  مکان  یک  در  خدمت  و  تحصیل 
دانشجوي  100هزار  از  بیش  نظر  جذابیتي که مي تواند 
نزدیک  منطقه  در  آن هم  در خارج کشور  ایراني  مقیم 
صورت  در  که  قانوني  کند؛  جلب  خود  به  را  ایران  به 
چندین  که  مي ماند  تیري  همچون  تصویب  و  تدوین 
نشان را در جهت کمک به حل مشکل خدمت سربازي 
هدف  مورد  آن  یک  در  کشور  خارج  مقیم  دانشجویان 

قرار مي دهد.
کمک به توسعه اقتصادي و ارتقاي کمي و کیفي نهادهاي 
دانشگاهي و  دانش بنیا ، جذب نخبه ها و کمک به عدم 
دغدغه  رفع  فرهیخته،  انساني  نیروهاي  و  ارز  خروج 
فرزندان  تردد  و  ارز  تامین  دانشجویان جهت  خانوادهاي 
و جذب فارغین از تحصیالت عالیه به بازار و بدنه مورد 

نیاز کشور.

بهمن عبدالهیاولويت با کدام است؛ جذب دانشجويان خارج کشور يا انجام خدمت سربازی ؟
 روزنامه نگار

چالشي بزرگ به نام خدمت سربازي براي 
دانشجویان ایراني مقیم خارج کشور

اراده اي جهادي و ملي مي خواهد از مدیران و کارشناسان 
دانشجویان  سربازي  خدمت  موانع  رفع  براي  فن  اهل  و 
ادامه تحصیل  و  به کشور  مقیم خارج در جهت برگشت 
و  امر  کیش،  جزیره  در  موجود  معتبر  دانشگاه هاي  در 
فرصتي مهم و محترم براي جلوگیري از خروج نخبگان 
حفظ  و  ایراني  دانشجویان  جذب  هدف  با  کشور  ارز  و 
سرمایه هاي معنوي کشور و ترغیب به ادامه تحصیل در 

دانشگاه هاي کیش.

چگونه ظرفیت هاي دانشگاهي کیش را به 
فرصت تبدیل کنیم

خارج  ایراني  دانشجویان  جذب  جهت  قوانین  تغییر  لزوم 
به  دانشگاه هاي کیش  در  تحصیل  ادامه  از کشور جهت 
صورت جدي و بدون بند و تبصره هاي دست و پاگیر رفع 
کامل مشکل تردد دانشجویاني که در کشور ثالث اقامت 

دارند دیگر چالشي است که باید مورد توجه واقع شود.
مقیم  ایراني  دانشجویان  آماده جذب  کیش  دانشگاه هاي 
بود که هفته قبل در  این خبري  از کشور هستند.  خارج 
بررسي  جلسه  گرفت.  قرار  مختلف  رسانه هاي  خروجي 
ایراني  دانشجویان  بهره مندي  فرصت هاي  و  چالش ها 
مقیم خارج کشور از ظرفیت هاي دانشگاهاي جزیره کیش 
ستاد  انساني  منابع  جانشین  رحیمي پور  ناخدا  حضور  با 

فرماندهي کل نیروهاي مسلح کشور برگزار شد. 

دکتر غفاري ریاست دانشگاه شریف کیش در راستاي رفع 
موانع حضور دانشجویان ایراني و خارجي در جزیره کیش 
در جلسه بررسي چالش ها و راهکارهاي جذب دانشجویان 
ایراني مقیم خارج از کشور به دانشگاهاي کیش گفت: به 
منظور آسیب شناسي و بررسي راهکارها و چگونگي ارائه 
تسهیالت ویژه به دانشجویان ایراني مقیم خارج کشور در 
اجتماعي  فرهنگي  معاونت  در  جلسه اي   2٨/3/9٧ تاریخ 
جزیره  در  مستقر  دانشگاه هاي  ریاست  حضور  با  کیش 
مشاوره هاي  و  نظرات  دریافت  به  اقدام  و  برگزار  کیش 
کارشناسي متولیان نمودیم و در تاریخ 4/5/9٧ گزارشي 
فراهم سازي  طرح  کردن  نهایي  جهت  مفصل  و  کامل 
براي  جذاب  امکانات  و  تسهیالت  زیرساخت ها،  بستر، 
حضور دانشجویان مقیم خارج از کشور در کیش  تحویل 

معاونت فرهنگي و اجتماعي گردید. 
وي گفت: در این مدت اقدامات بسیار خوبي را به خصوص 
از طرف فرماندهي انتظامي کیش در جهت معافیت هاي 
ویزا و تردد راحت دانشجویان به کیش و همچنین تعامل 
معاونت نیروي انساني ستاد فرماندهي کل قوا را بیش از 

پیش داشتیم. 
در  مناسب  ظرفیت هاي  و  زیرساخت ها  وجود  وي 
و  برجسته  اساتید  حضور  ازجمله  کیش  دانشگاهاي 
ویزا  به  نیاز  بدون  و  راحت  تردد  دانشگاهي،  برندهاي 
نسبت  تحصیل  ارزاني  و  تدریس  کیفیت  همچنین  و 
به  عنایت  خصوص  به  کشور  از  خارج  دانشگاه هاي  به 
قوت  نقطه  از  بخشي  آمده،  وجود  به  ارزي  مشکالت 

دانشگاه هاي کیش برشمرد. 
دانشجویان در کیش  به  ارائه شده  دکتر غفاري خدمات 
را  مناسب  دانشجوي  خوابگاهاي  و  حاکم  امنیت  ازجمله 
بسیار مهم و مورد تمایل خانوادهاي دانشجویان دانست. 
ناخدا رحیمي پور در ادامه جلسه گفت: سیاست اصلي ستاد 
براي  قوانین  تصریح  و  موانع  نمودن  برطرف  بحث  در 
مهم:  بخش  سه  به  دانشجوي  وظیفه  نظام  مشمولین 
به  دانشجویان  ترغیب  عدم  قوانین،  نبودن  تبعیض آمیز 
خروج از کشور، به اصل نظام خدمت سربازي خدشه دار 

نشود، است.
خارج  ایراني  دانشجو  نفر  500هزار  از  بیش  وجود  وي 
براي جذب حداقل  ما  و گفت:  دانست  مهم  را  از کشور 

100هزار نفر دانشجو برنامه ریزي کرده ایم.
تردد  برای  مرخصی  چون  مهمی  قوانین  تصویب  البته 
از  دارند، می تواند  ثالث  اقامت در کشور  دانشجویانی که 

نکات بارز این اقدامات باشد.
آنچه که مي توان از این جلسه مهم برداشت نمود، تمایل 
اولیه و نسبي متولیان نظام وظیفه کشور براي جالب رضایت 
در  حضور  جهت  کشور  خارج  مقیم  دانشجویان  نظر  و 
دانشگاه هاي کیش است، ولي کافي و قاطع نیست؛ چراکه 
ابهامات و تردیدهایی براي دانشجویان و خانواده ها ایجاد 
مي کند که نیاز مبرم به بازنگري دارد؛ باید موانع، دقیق و 

شفاف برداشته شده و دغدغه ها کامال برطرف شود. 
البته اگر متولیان امر به درک متقابل جهت استفاده از این 
فرصت ها و ظرفیت هاي ملي و استراتژیک رسیده باشند.

بهداشتی درمانی چابهار باید به موقع تکمیل 
آنها  نعمات  از  مردم  تا  شوند  بهره برداری  و 

بهره مند گردند.
آزاد  منطقه  سازمان  مساعدت های  از  وی 
چابهار برای واگذاری رایگان زمین بیمارستان 
و تالش های اعضاء شورای اداری و مردم این 

شهرستان قدردانی کرد.
هزار  سه  داد:  ادامه  درمان  و  بهداشت  وزیر 
اجراست  حال  در  در کشور  بیمارستانی  تخت 
به زودی تحوالت خوبی در حوزه سالمت  و 

انجام می شود.
قاضی زاده هاشمی به انتخاب استاندار سیستان 
و بلوچستان توسط دولت اشاره کرد و افزود: 
استاندار  انتصاب  انتخاب ها،  بهترین  از  یکی 
این استان است که بار دیگر امید را به مردم 

منطقه برگردانده است.
سینا  بیمارستان  قبلی  زمین  تبدیل  گفت:  وی 
هزینه های  از  بخشی  آن  فروش  و  تجاری  به 
بیمارستان جدید 540تختخوابی را تامین می کند.

آمادگی الزم برای کمک به ساخت و توسعه آن 
 را دارد.

کردی افزود: خوشبختانه با توجه نبود محدودیت 
اینکه  به  توجه  با  آن،  احداث  برای  مالی  منابع 
وزارت  زمین های  فروش  طریق  از  آن  منابع 
می گردد،  تامین  چابهار  شهر  در  بهداشت 
بازده  بیمارستان در یک  این  پیش بینی می شود 
آماده  و  برسد  به  بهره برداری  معقول  زمانی 

خدمت رسانی شود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عالوه بر  کرد:  خاطرنشان  چابهار  آزاد  منطقه 
جنوب  درمانی  و  بهداشتی  شاخص های  ارتقای 
بلوچستان و چابهار، با استقرار نیروها و تجهیزات 
تخصصی و حرفه ای در این بیمارستان، توسعه 
بر کشورهای حاشیه  تمرکز  با  توریسم سالمت 
خلیج فارس و به ویژه عمان مهم ترین ماموریت 

این بیمارستان خواهد بود.

شهید بهشتی، ساخت راه آهن چابهار- زاهدان و 
گازرسانی به این استان اشاره کرد.

االنبیا)ص(  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
با  چابهار- زاهدان  راه آهن  کرد:  تصریح 
در  قطعه  هشت  در  40درصد  حدود  پیشرفت 

حال اجراست.
اداری،  شورای  اعضای  همراهی  از  وی 
دانشکده  بهداشت و درمان  استانداری و کادر 
راه  ایجاد  برای  ایرانشهر  پزشکی  علوم 
دسترسی به پروژه بیمارستان جدید و تسطیح 

مکان آن قدردانی کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: 2سال پیش 
یک  ساخت  شروع  برای  برنامه ریزی های الزم 
بیمارستان 540تختخوابی در چابهار آغاز شد و 
در 23آذر ماه95  بیمارستان  این  بود کلنگ  قرار 

به زمین زده شود.
کلنگ زنی  حاشیه  در  موهبتی  علی  احمد 
افزود:  چابهار  540تختخوابی  بیمارستان 
برنامه ریزی های الزم برای شروع یک بیمارستان 
540تختخوابی در چابهار در 23آذرماه 95 انجام 
شده بود و قرار بود در این تاریخ کلنگ ساخت 
وزیر  حضور  با  اما  بخورد،  زمین  به  بیمارستان 
فرمانده  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( پس از دو سال تاخیر 

عملیات اجرایی آن آغاز شد.
موهبتی گفت: میانگین تخت بیمارستانی استان 
سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کشوری 
بسیار پایین است که این رقم در منطقه جنوب 
دلیل  همین  به  می شود؛  احساس  بیشتر  استان 
در  بزرگی  بسیار  اتفاق  بیمارستان  این  ساخت 

سیستان و بلوچستان به شمار می رود.
و  درمان  بهداشت  وزیر  حضور  با  افزود:  وی 
540تختخوابی  بیمارستان  پزشکی  آموزش 
ایرانشهر نیز کلنگ زنی شد و با توجه به اینکه 
تخت  میانگین  شاخصه های  نیز  ایرانشهر  در 
بیمارستانی ضعیف است، افتتاح این بیمارستان 

ما را به میانگین کشوری می رساند.
اینکه  به  با اشاره  بلوچستان  استاندار سیستان و 
زاهدان  شهرستان  در  استان  شمالی  حوزه  در 
گفت:  شد،  کلنگ زنی  جدید  بیمارستان  نیز 
شاخص های  میانگین  را  ما  نیز  بیمارستان  این 
بیمارستانی نزدیک تر خواهد کرد که امیدواریم این 

طرح ها در طول عمر این دولت به نتیجه برسد.
این  ساخت  تامین  منابع  مورد  در  موهبتی 
بودجه  اینکه  به  توجه  با  افزود:  بیمارستان ها 
دولت پایین است، بخشی از این منابع از داخل 
بیمارستان ها  این  زمین  می شود؛  تامین  استان 
آزاد چابهار در نظر  با مشارکت سازمان منطقه 
گرفته شده و پروانه ساخت آن نیز مجانی است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه بین المللی چابهار 
نیز زمین آن از سوی شورای شهر و شهرداری 
در نظر گرفته شده و پروانه ساخت آن نیز مجانی 

است .
استاندار سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد: 
امیدواریم با ساخت این بیمارستان 540تختخوابی، 
مردم سیستان و بلوچستان به آرزوی دیرینه خود 
که کوتاه کردن مسیر رفت و آمد برای درمان به 

شهرهای دیگر بوده است، برسند.
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وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب و کار از دیدگاه بانک جهانی

و  قانون گذاری  درخصوص  10نماگر  بررسی  با  دیدگاه  این 
مجوزهای  اخذ  کار،  و  کسب  شروع  شامل  مقررات  تنظیم 
ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از 
سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای 

قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون در ایران می پردازد.
امتیاز سهولت انجام کسب و کار، فاصله هر کشور تا بهترین 
عملکرد قانون گذاری و تنظیم مقررات مشاهده شده در هر 
نمونه  در  حاضر  کشورهای  تمامی  برای  را  نماگرها  از  یک 
کسب وکار بانک جهانی از سال 2005 اندازه می گیرد. امتیاز 
سهولت انجام کسب و کار هرکشور، دارای مقیاس صفر تا 
100 است که در آن صفر انعکاس دهنده ضعیف ترین عملکرد 
و 100نشان دهنده بهترین عملکرد است. دامنه رتبه سهولت 

انجام کسب و کار نیز از 1 تا 190 است.
با بررسی روند تغییرات شاخص سهولت انجام کسب و کار 
امتیاز  بازبینی سال 2019  از سال 2016 میالدی و باتوجه به 
کشور طی این 4سال تقریبا به طور مستمر افزایش یافته و در 
سال 2019 میالدی بیشترین افزایش را طی این مدت تجربه 
نموده است، به گونه ای که با رشد 4،3درصدی از 54،64 به 
56،98 رسیده است. بررسی 10نماگر این شاخص به تفکیک 
نشان می دهد که 6نماگر تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات، 
اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، شروع کسب 
امتیاز نسبت به سال 2018  افزایش  با  و کار و ثبت مالکیت 
میالدی روبه رو گشته و 4نماگر بدون تغییر باقی مانده اند )با 

لحاظ بازبینی صورت گرفته(. 
بررسی جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )20کشور( طی سال 2019 
میالدی حاکی از احراز رتبه 14 می باشد. بهترین رتبه در منطقه 
مختص نماگر اخذ اعتبار )با رتبه 5( و پس از آن مربوط به 

الزام آور بودن اجرای قراردادها )با رتبه 8( می باشد.

نماگر شروع کسب و کار
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی)بازبینی شده(: 

افزایش امتیاز از 67.77 به 67.79
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی نشده(: 

کاهش امتیاز از 85.5 و تنزل رتبه از 97 به 173
بررسی نماگر شروع کسب و کار طی دوره 2016 تا 2019 
میالدی چنانچه براساس ارقام بازبینی شده بانک جهانی در 
گزارش سال جاری صورت گیرد، نشان می دهد که با توجه به 
ثابت بودن مولفه های تعداد مراحل و مدت زمان، امتیاز نماگر 
تغییر محسوسی نداشته است. لیکن چنانچه این قیاس بر پایه 
ارقام گزارش 2018 میالدی بانک جهانی صورت گیرد، نشان 
می دهد امتیاز ایران در این نماگر از 85.16 در سال 2018 به 
67.79 در سال 2019 و رتبه از 97 به 173 تنزل یافته است. 

 8.5 از  مراحل  نیزتعداد  مولفه ها  در  ارقام،  این  با  متناسب 
است.  یافته  افزایش  72.5روز  به   15.5 از  زمان  و   10.5 به 
عمده دلیل افزایش زمان در گزارش سال 2019 میالدی به 
سازمان امور مالیاتی برای مرحله اطالع رسانی به این سازمان 
و  تاییدیه  اخذ  و  اقتصادی  فعالیت های  شروع  درخصوص 
دریافت کد اقتصادی )به مدت 52روز( سازمان ثبت شرکت ها 
تاریخ  از  پلمپ شده حسابداری پس  دفاتر  اخذ  برای مرحله 
ثبت نام شرکت و همچنین رزرو، ثبت و پرداخت هزینه ثبت 
شرکت )به مدت 20روز( و سازمان تامین اجتماعی برای مرحله 
ثبت نام کارگران در نظام تامین اجتماعی از طریق تشکیل 
کارگاه  کد  اخذ  و  کار  اداره  در  کارمندان  همه  برای  پرونده 

)به مدت 12روز( بازمی گردد.
در میان 20کشور منطقه منا، ایران پس از کشورهایی همچون 
رتبه  در  اردن)رتبه106(،  عمان)رتبه37(،  امارات)رتبه25(، 
نوزدهم قرار دارد؛ این در حالی است که سال گذشته جایگاه 

ایران رتبه ششم منطقه بوده است.
موسسات  و  شرکت ها  ثبت  کل  اداره  قبیل  از  دستگاه هایی 
انتظامی  نیروی  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  غیرتجاری، 
جمهوری اسالمی ایران، قوه قضائیه و سازمان تامین اجتماعی 
مهم ترین دستگاه های مسئول در حوزه نماگر شروع کسب و 

کار هستند.

نماگر اخذ مجوزهای ساخت و ساز
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی شده(: 

افزایش امتیاز از 68.59 به 69.11
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی نشده(: 

کاهش امتیاز از 78.07 به 69.11 و تنزل  رتبه از 25 به 86
براساس گزارش سال 2018 امتیاز و رتبه کشور در نماگر اخذ 
مجوزهای ساخت و ساز به ترتیب 78.07 و 25 بود، به گونه ای 
که ایران بعد از امارات بهترین وضعیت را در منطقه کسب 
نمود و از کشورهایی مانند سوئد، گرجستان و مقدونیه وضعیت 
بهتری داشت. لیکن در گزارش 2019 میالدی بانک جهانی، 
به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش سوزی 
کاهش   8.96 نماگر  این  در  کشور  امتیاز  30روز  مدت  به 
این در  به 86 رسید.  تنزل  با 61پله  نیز  نماگر  رتبه  یافت و 
حالی است که بررسی این نماگر براساس ارقام بازبینی شده 
سال 2019 نشان می دهد تغییری در مولفه های این نماگر طی 
سال های 2018 و 2019 حاصل نشده و امتیاز به دلیل کاهش 
هزینه از 68.59 به 69.11 نیز افزایش یافته است. الزم به ذکر 
است که بانک جهانی سال 2019 میالدی امتیازات و مولفه ها 

را برای سال های گذشته بازبینی کرده است.
بررسی رتبه ایران در این نماگر نشان می دهد، ایران با رتبه 86 
به همراه کشورهای امارات متحده عربی، عمان، عراق و اردن 

باالتر از متوسط منطقه منا قرار گرفته است. با توجه به اینکه از 
میان بیست کشور منطقه منا، تعداد سه کشور هیچ عملکردی 
کشور،  هفده  بین  ایران  نتیجه  در  نداشته اند،  نماگر  این  در 
جایگاه دهم را به خود اختصاص داده ست. این در حالی است 

که سال گذشته جایگاه ایران رتبه چهارم منطقه بوده است.
مجوز  اخذ  نماگر  حوزه  در  مسئول  دستگاه های  مهم ترین 
و  فاضالب  و  آب  شرکت  تهران،  شهرداری  ساز،  و  ساخت 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد.

نماگر دسترسی به برق
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی شده(: 

افزایش امتیاز از 68.43 به 68.86
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی نشده(: 
افزایش امتیاز از 68.43 به 68.86 و تنزل رتبه از 99 به 108

بازبینی شده  ارقام  براساس  برق  به  دسترسی  نماگر  بررسی 
این  مولفه های  که  می دهد  نشان  میالدی  سال 2019  در 
نماگر از سال 2016 میالدی در تعداد مراحل، زمان و شاخص 
قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت تعرفه ها ثابت می باشد 
و تنها دلیل کاهش و یا افزایش امتیاز طی این مدت، صرفا 
راسته  این  در  است.  بوده  برق  به  دسترسی  هزینه  افزایش 
هزینه از 1064.9درصد از درآمد سرانه در سال 2018 میالدی 
یافته  کاهش  سال 2019  در  سرانه  درآمد  از  923.1درصد 
است. در این نماگر در سال 2019 میالدی به دلیل عدم تغییر 
مولفه های تعداد مراحل، مدت زمان و شاخص قابلیت اطمینان 
از عرضه و شفافیت تعرفه ها و همچنین تالش بیشتر سایر 
رتبه  امتیاز،  در  افزایش0.43  وجود  با  آن،  بهبود  در  کشورها 

کشور نسبت به سال قبل 9پله تنزل داشته است.
ایران در میان کشورهای منطقه منا نشان می دهد،  بررسی 
ایران پس از کشورهایی نظیر امارات)رتبه1(، اردن )رتبه62( و 
عمان )رتبه66( قرار دارد و به لحاظ امتیاز در این نماگر پایین تر 
از میانگین منطقه منا می باشد و در جایگاه چهاردهم منطقه 
قرار دارد؛ این در حالی است که سال گذشته جایگاه ایران رتبه 

سیزده منطقه بوده است.

نماگر ثبت مالکیت
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی شده(: 

افزایش امتیاز از 63.97 به 63.98
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی نشده(: 

کاهش امتیاز از 64.16 به 63.98 و تنزل رتبه از 87 به 90
تعداد  جهانی،  بانک  میالدی  سال 2019  گزارش  براساس 
هزینه  31روز،  زمان  مدت  6مرحله،  مالکیت  ثبت  مراحل 
مدیریت  کیفیت  امتیاز شاخص  و  سرانه  درآمد  از  5.7درصد 
زمین 15 از 30 است. با توجه به عدم تغییر مولفه های این 
نماگر، امتیاز این نماگر نسبت به سال گذشته تغییر معناداری 
نکرده است. بررسی این نماگر برپایه گزارش 2018 نیز بیانگر 
تنزل 3پله ای رتبه از 87 به 90 و کاهش امتیاز از 64.16 به 
ثبت  زمان  مدت  افزایش  به  امر  این  علت  می باشد.   63.98

مالکیت از 12روز به 31روز بازمی گردد.
ایران در بین کشورهای منطقه منا پس از کشورهایی همچون 
امارات)رتبه7(، عمان،)رتبه52( و اردن )رتبه72( در جایگاه دوازدهم 
قرار گرفته است؛ این در حالی است که سال گذشته جایگاه ایران 
در این نماگر رتبه دهم منطقه بوده است. سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی، 
سازمان نقشه برداری کشور و قوه قضائیه به عنوان دستگاه های 

مسئول در حوزه ثبت مالکیت محسوب می شود.

نماگر اخذ اعتبار
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی شده(: 

بدون تغییر امتیاز و معادل 50 در سال 2019 میالدی
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی) بازبینی شده(: 
بدون تغییر امتیاز و معادل 50 در سال 2019 میالدی و تنزل 

رتبه از 90 به 99
بررسی  میالدی،  سال 2019  در  شده  بازبینی  ارقام  براساس 
نماگر اخذ اعتبار از سال 2016 میالدی نشان می دهد امتیاز 
کشور نسبت به سال 2016 میالدی به دلیل انتشار اطالعات 

خرده فروش ها و شرکت ها بهبود یافته است.
ایران در سال 2019 میالدی در شاخص قدرت حقوق قانونی 
2 از 12 در شاخص عمق اطالعات اعتباری امتیاز 8 از 8 را 
کسب نموده است. همچنین پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد 
در بخش خصوصی و دولتی به ترتیب 58.3 و 57.7درصد از 
بزرگساالن است که نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. 

الزم به ذکر است که پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در 
بخش خصوصی و دولتی تاثیر چندانی در امتیاز و رتبه کشورها 

ندارد.
به دلیل ثابت بودن نمره کشور در شاخص های قدرت حقوق 
قانونی و عمق اطالعات اعتباری امتیاز کشور در این نماگر در 
سال 2019 میالدی نسبت به سال قبل تغییری نداشته است 
و به دلیل تالش سایر کشورها در راستای بهبود نماگر رتبه 

کشور 9پله تنزل داشته است
امارات متحده عربی با رتبه 44 و امتیاز 70 بهترین کشور منطقه 
نماگر اخذ اعتبار است. ایران در این نماگر باالتر از متوسطه 
منطقه منا و در جایگاه 4 قرار گرفته است؛ این در حالی است 

پیشتر، ایران در این نماگر دارای رتبه دوم منطقه بوده است .

نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )باز بینی شده(: 

امتیاز33.33 و بدون تغییر نسبت به سال قبل 
مقایسه گزارش 2019 با گزارش2018 میالدی )بازبینی نشده(: 
امتیاز33.33 و بدون تغییر نسبت به سال قبل و تنزل رتبه از 

170 به 173 
بررسی نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد طی دوره 2016 تا 
2019 میالدی چنانچه براساس ارقام بازبینی شده بانک جهانی 
در گزارش سال جاری و یا براساس ارقام گزارش سال 2018 
امتیاز  و  مولفه ها  که  می دهد  نشان  گیرد،  صورت  میالدی 
فاصله پیش رو این نماگر هیچ تغییری در طول سال های مورد 
بررسی نداشته است. تغییر رتبه این نماگر مربوط به سرعت 
بهبود سایر کشورهاست. در میان 20کشور منطقه منا، ایران 
پس از کشورهایی همچون امارات)رتبه15(، عراق )رتبه125(، 
اردن )رتبه125( و عمان)رتبه 125( در رتبه هجدهم قرار دارد؛ 
این در حالی است که سال گذشته جایگاه ایران رتبه هفدهم 

منطقه بوده است.

نماگر پرداخت مالیات
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )باز بینی شده(: 

افزایش امتیاز از52.61 به 56.78 
بینی  )باز  میالدی  گزارش 2018  با  گزارش 2019  مقایسه 
نشده(: افزایش امتیاز از56.57 به 56.78 و ارتقاء رتبه از 150 

به 149
 2019 تا  دوره 2016  طی  مالیات  پرداخت  نماگر  بررسی 
میالدی چنانچه براساس ارقام بازبینی شده بانک جهانی در 
گزارش سال جاری صورت گیرد، نشان می دهد که علی رغم 
ثابت ماندن مولفه های تعداد پرداخت در هر سال، نرخ کل 
مالیات طی 3سال آخر و شاخص پس از پرداخت مالیات تنها 
در  مالیات  پرداخت  برای  زمان صرف شده  دلیل کاهش  به 
نماگر  این  امتیاز  108ساعت  میزان  به  میالدی  سال 2019 
افزایش 4.17واحدی را تجربه کرده است؛ دلیل اصلی کاهش 
زمان نیز اطالحات صورت گرفته توسط سازمان امور مالیاتی 
و سازمان تامین اجتماعی و پذیرش آن توسط بانک جهانی 

است که عبارتند از:
 ارائه یک سامانه برای تکمیل و تسلیم سهم تامین اجتماعی 

به صورت آنالین
 ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر 

ارزش افزوده به صورت آنالین
امکان تکمیل و تسلیم اظهارنامه اصالحی مالیات  ایجاد   
بر درآمد شرکت به صورت آنالین و پرداخت بدهی مالیاتی 

اضافی در بانک
چنانچه این قیاس بر پایه ارقام گزارش 2018 میالدی بانک 
جهانی صورت گیرد، نشان می دهد امتیاز ایران در این نماگر 
از56.57 در سال 2018 به 56.78 در سال 2019 افزایش یافته 
و رتبه از 150 به 149ارتقاء یافته است. متناسب با این ارقام، 
در مولفه ها نیز زمان از 344 به 216ساعت کاهش و امتیاز 
شاخص پس از پرداخت مالیات از26.88 به 7.96کاهش یافته 
سال  در  شده  پذیرفته  اصالحات  زمان،  کاهش  علت  است. 
زمان الزم  افزایش  مولفه،  این  امتیاز  کاهش  علت  و  جاری 
برای پذیرش و اخذ استرداد مالیات بر ارزش افزوده است؛ هر 
چند زمان الزم جهت پذیرش و تکمیل اصالحیه مالیات بر 
درآمد شرکت کاهش یافته است، درمجموع این تغییرات منجر 
به بهبود 0.21امتیازی شده است و رتبه این نماگر را یک پله 

ارتقاء داده است.

نماگر تجارت فرامرزی
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )باز بینی شده(: 

افزایش امتیاز از47.88 به 66.20
بینی  )باز  میالدی  گزارش 2018  با  گزارش 2019  مقایسه 
نشده(: بهبود امتیاز از46.11 به 66.20 و ارتقای رتبه از 166 

به 121
براساس گزارش 2019 میالدی بانک جهانی، تسهیل واردات و 
صادرات از طریق توسعه سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی 
در سال جاری برای ایران مورد پذیرش بانک جهانی واقع شده 
است؛ این امر باعث شده که این نماگر در سال 2019 میالدی 

نسبت به سال قبل 18.32امتیاز بهبود داشته باشد.
تجارت  نماگر  در  ایران  از  شده  پذیرفته  اصالح  به  باتوجه 
فرامرزی )ارتقای پنجره واحد تجارت فرامرزی که منجر به 
کاهش چشمگیر 4مولفه: زمان مطابقت اسنادی صادرات به 
میزان 87ساعت، هزینه مطابقت اسنادی صادرات به میزان 
65دالر، زمان مطابقت اسنادی واردات به میزان 152ساعت و 
هزینه مطابقت اسنادی واردات به میزان 107دالر شده است( 
صورت  بازبینی  )در  نماگر  این  شناسی  روش  تغییر  عدم  و 
گرفته از گزارش  سال 2018 میالدی در سال 2019 میالدی 
مرزی  مطابقت  هزینه  درخصوص  اطالعات  اصالح  تنها 
کاهش  150واحد  میزان  مولفه  این  مقدار  و  گرفته  صورت 
یافته است(، مشاهده می شود روند تغییر این نماگر در فاصله 
سال های 2018 و 2019 هم براساس بازبینی 2019میالدی و 
هم براساس گزارش 2018میالدی حاکی از رشد باالی امتیاز 

آن )به ترتیب 38درصد و 48درصد( می باشد.
پنجره  ارتقای  طریق  از  صادرات  و  واردات  تسهیل  پذیرش 
جهانی،  بانک  توسط  ج. ا.ا  گمرک  فرامرزی  تجارت  واحد 
از  امتیاز  ایران هم به لحاظ  همچنین موجب تغییر موقعیت 
سطح پایین تر از میانگین امتیاز منطقه در گزارش سال گذشته  
امتیاز منطقه در  از میانگین  )2018میالدی( به سطح باالتر 
گزارش سال )2019میالدی( شده است و هم به لحاظ رتبه، 
سبب ارتقای رتبه ایران در منطقه منا از رده 15 منطقه در سال 

گذشته به رده 10 منطقه گردیده است.
گمرک جمهوری اسالمی ایران به عنوان اصلی ترین دستگاه 
می شود.  محسوب  فرامرزی  تجارت  نماگر  حوزه  در  مسئول 
سایر دستگاه مسئول در این حوزه عبارتند از: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه 
محیط  حفاظت  سازمان  استاندارد،  ملی  سازمان  تجارت،  و 
امور  ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان  زیست، وزارت 

مالیاتی کشور. 

الزام آور بودن اجرای قراردادها
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )باز بینی شده(: 

امتیاز58.21 و بدون تغییر نسبت به سال قبل 
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی نشده(: 

کاهش امتیاز از59.07 به 58.21 و تنزل رتبه از 80 به 89 
در بین 190کشور مورد مطالعه، در نماگر الزام آور بودن اجرای 
قراردادها، ایران رتبه 89 را در گزارش 2019 کسب و کار بانک 
جهانی کسب کرده است، با در نظر گرفتن آمار بازبینی شده 
بخش کسب و کار بانک جهانی، امتیاز در سال 2019 میالدی 

58.21 است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.
همچنین زمان مورد نیاز برای حل و فصل اختالفات تجاری 
فصل  و  حل  برای  نیاز  مورد  هزینه  و  505روز  ایران  در 
اختالفات تجاری 19.3 از ارزش طلب و همچنین امتیاز کشور 
در شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی 5 می باشد که نسبت 
به سال قبل تغییری نداشته لیکن چنانچه در گزارش بازبینی 
نشده مشاهده می شود، هزینه نسبت به سال 2018 میالدی 
افزایش داشته که همین امر منجر به کاهش امتیاز شده است. 
نشان  منا  میان کشورهای منطقه  در  ایران  بررسی وضعیت 
می دهد، ایران پس از کشورهای امارات)رتبه 9(، مالت )رتبه 39(، 
عربستان سعودی )رتبه 59(، مراکش )رتبه 68(، عمان)رتبه 73(، 
کویت )رتبه 77( و تونس )رتبه 80(، در جایگاه هشتم قرار دارد. 
این در حالی است که سال گذشته جایگاه ایران رتبه 7 منطقه 

بوده است.
نماگر  متولیان  مهم ترین  دادگستری  وزارت  و  قضائیه  قوه 
اجرای قراردادها هستند. همکاری مجلس شورای اسالمی در 
زمینه اصالح قوانین و مقررات مربوط به این حوزه نیز بسیار 

حائز اهمیت است. 

ورشکستگی و پرداخت دیون
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی شده(: 

امتیاز35.57 و رتبه بدون تغییر نسبت به سال قبل
مقایسه گزارش 2019 با گزارش 2018 میالدی )بازبینی نشده(: 
افزایش امتیاز از23.93 به 35.57 و ارتقاء رتبه از 160 به 131

بررسی نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون براساس گزارش 
کسب  با  نماگر  این  می دهد  نشان  میالدی  سال2018 
امتیاز23.93 در جایگاه 160 جهان قرار داشت. در این سال، 
زمان طی شده برای فرآیند ورشکستگی 4.5سال، هزینه مورد 
نیاز 15درصد از دارایی بنگاه و نرخ بازستانی 15.4درصد بوده 
است. این نماگر در سال 2019 با افزایش امتیاز به35.57، به 
حالی  در  این  است.  29پله ای(  )ارتقاء  یافته  ارتقاء  رتبه 131 
است که بررسی این نماگر با توجه به بازبینی بانک جهانی 
در شیوه محاسبات در سال 2019 میالدی، نشان می دهد که 
تمام مولفه ها در سال 2019 نسبت به سال 2018 بدون تغییر 

باقی مانده است.
بررسی امتیاز و رتبه ایران در منطقه منا حاکی از آن است 
که در میان 20کشور منطقه منا، ایران در جایگاه دوازدهم 
قرار گرفته که از میانگین منطقه بهتر است. این در حالی 
بوده  منطقه  رتبه 15  ایران  جایگاه  گذشته  سال  که  است 
ورشکستگی(،  امور  تصفیه  کل  )اداره  قضائیه  قوه  است. 
مسئولیت  اسالمی  شورای  مجلس  و  دادگستری  وزارت 
و  ورشکستگی  نماگر  وضعیت  بهبود  قبال  در  را  اصلی 

پرداخت دیون دارند.

گزارش:
امیر سلکی

کارشناس امور اقتصادی و مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

جایگزینی گاز به جای گازوئیل در صنایع قشم
آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 
قشم از پیشرفت پروژه گازرسانی به شهرک 
صنعتی توال با هدف جایگزینی سوخت گاز 
به جای گازوئیل برای صنایع فعال در این 

شهرک خبر داد.
گفت:  مطلب  این  اعالم  با  بهاروند  محرم 
با  توال  به شهرک صنعتی  گازرسانی  پروژه 
ابتدای  از  ریال  15میلیارد  بر  بالغ  اعتباری 
و  خورد  کلید  جاری  سال  اردیبهشت ماه 
فیزیکی  پیشرفت  50درصد  حاضر  حال  در 

داشته است.
بهاروند افزود: مسیر لوله گذاری در این پروژه 
ُپلی اتیلن  از جنس  و  و 350متر  هزار  هفت 
فشار  تقلیل  ایستگاه  یک  همچنین  است. 
گاز در ابتدای خط انتقال احداث می شود که 
حجم فشار ورودی را بر حسب نیاز شهرک 

صنعتی کنترل می کند.
مناسبت  به  مذکور،  پروژه  وی،  گفته  به 
ایام اهلل دهه فجر آماده افتتاح و بهره برداری 

خواهد بود.
آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 
و  پاک ترین  گاز،  که  این  بر  تاکید  با  قشم 
نفتی محسوب می شود،  فرآورده  ارزان ترین 
به  کارخانه ها  آلودگی  کاهش  کرد:  عنوان 
گازوئیل  از  سوخت  مصرف  تغییر  واسطه 

این  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  بهاروند 
پروژه در چهار مسیر شهر قشم و به منظور 
کنترل سیالب و جمع آوری آب های سطحی 
ناشی از باران و هدایت آن به سمت دریا به 

اجرا درمی آید.
چها رراه  از  نخست  مسیر  داد:  ادامه  وی 
طول  به  پردیس  چهارراه  سمت  به  رسالت 
و  120سانتی متر  در   85 ابعاد  در  490متر 
اعتباری بالغ بر 6میلیارد ریال برای انحراف 
اجرا  چابهار  محله  از  سطحی  آب های 

می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 

قشم ادامه داد: دو کانال نیز در محدوده بازار 
قدیم شهر قشم اجرا می شود که حد فاصل 
بلوار  در  جعفری  دکتر  آزمایشگاه  سه راه 
قدیم  بازار  در  موجود  کانال  به  را  ولیعصر 

وصل می کند.
راه  سه  کانال  طول  بهاروند،  گفته  به 
سه راه  تا  جعفری  دکتر  آزمایشگاه 
در   65 ابعاد  در  208متر  مخابرات 
دو  بر  بالغ  اعتباری  با  و  90سانتی متر 

می باشد. ریال  میلیارد 
طول  به  کانال  این  ادامه  به  اشاره  با  وی 
در   85 مذکور  کانال  ابعاد  گفت:  155متر 
دو  اعتبار  با  که  می باشد  متر  120سانتی 
کانال  به  را  مخابرات  سه راه  ریال،  میلیارد 

قدیمی بازار قدیم متصل می کند.
منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 
این  سوم  بخش  در  افزود:  قشم  آزاد 
آب های  جمع آوری  منظور  به  پروژه، 
جلوگیری  و  باالدست  اراضی  در  سطحی 
بازار  سمت  به  باران  آب  شدن  سرریز  از 
ابعاد  و  406متر  طول  به  کانالی  قدیم، 
بلوار  جنوبی  ضلع  120سانتی متر،  در   85
که   می کند  متصل  دریا  به  را  صیادان 
برآورد  ریال  میلیارد  پنج  آن  ریالی  اعتبار 

است. شده 

فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم از کمک 10میلیارد ریالی این سازمان 
به حوزه ورزش در 11روستای این جزیره 

خبر داد.
هشت  در  کرد:  اعالم  کمالی  عبدالجواد 
هفت رنگو،  شیب دراز،  توریان،  روستای 
ُتم  و  سرریگ  گربه دان،  طبل،  خالدین، 
با مشارکت این سازمان و دهیاری  سنتی 
ساخته  حال  در  فوتسال  زمین  روستاها 

شدن است.
مدیرعامل  ویژه  نگاه  بر  تاکید  با  وی 
به حوزه ورزش  آزاد قشم  سازمان منطقه 
با  ارتقای سالمت جوانان، افزود:  با هدف 
عملیات  همچنین  یافته  اختصاص  اعتبار 
ساخت رختکن و فنس کشی زمین ورزشی 
سالن  کردن  دیوارپوش  زینبی،  روستای 
فنس کشی  و  گورزین  روستای  ورزشی 
انجام  روستای چاهو شرقی  والیبال  زمین 

می شود.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
بر  تاکید  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
از ورزش در دیگر روستاها  اینکه حمایت 
ادامه خواهد  و شهرهای جزیره قشم هم 
داشت، اظهار کرد: به زودی حوزه ورزش 
این  کمک های  با  نیز  سوزا  و  قشم  شهر 

سازمان متحول خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 

اعالم کرد:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

کمک 10میلیارد ریالی به حوزه 
ورزش 11روستای جزیره قشم

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
کارت  روزه  یک  صدور  از  قشم  آزاد  منطقه 

بازرگانی فعاالن اقتصادی قشم خبر داد.
کیهان عباسیان با اعالم این خبر بیان کرد: 
رجوع،  ارباب  تکریم  منظور  به  اقدام  این 
صرفه جویی در زمان و تسهیل چرخه فعالیت 
اقتصادی و بازرگانی در جزیره قشم صورت 

گرفته است.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: در صورت 
کارشناس  متقاضی،  مدارک  بودن  تکمیل 
فرم،  تکمیل  از  پس  بازرگانی  کارت  صدور 
کمتر از یک روز کدینگ کارت بازرگانی را به 

بازرگانان ارائه می کند.
تمامی  تایید  از  پس  داد:  ادامه  عباسیان 
به  ارسال  و  بازرگانی  سیستم  در  اطالعات 
گمرک جمهوری اسالمی، متقاضی می تواند 
با در دست داشتن کدینگ بازرگانی، مراحل 
منطقه  در  را  کاال  واردات  یا  کاری صادرات 

آزاد قشم انجام دهد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
ترافیک  به  توجه  با  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
کاری، اصل کارت بازرگانی در کمتر از یک 

هفته چاپ و به متقاضی تحویل می شود.
برای  نیاز  مورد  مدارک  است،  ذکر  شایان 
صدور کارت بازرگانی منطقه آزاد قشم برای 
متقاضیان حقیقی و حقوقی شامل، اجاره نامه 
گواهی  سوء پیشینه،  گواهی  فعالیت،  سند  یا 
شناسایی  مدارک  کلیه  و  بانکی  حساب 

مدیرعامل یا شخص حقیقی می باشد.

صدور یک روزه کارت 
بازرگانی تجار در قشم

زیست  خسارت های  کاهش  سبب  گاز،  به 
کاهش  موجب  همچنین  شده،  محیطی 
هزینه ها و در نتیجه افزایش سود کارخانه ها 

می شود.

اختصاص 15میلیارد ریال اعتبار به 
پروژه جمع آوری آب های سطحی 

شهر قشم
سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون  همچنین 
15میلیارد  اختصاص  از  قشم  آزاد  منطقه 
آب های  جمع آوری  پروژه  به  اعتبار  ریال 

سطحی در شهر قشم خبر داد.

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی

سردبیر: حسین مرادی

امور  و  عمومی  روابط  مدیر  درنا  کسرایی  خانم  سرکار  از:  تشکر  با 
بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل 

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پالک 64 ، واحد 5
تلفن: 88841648                          فکس: 88814733

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم

w w w . f r e e z o n e s n e w s . c o mدوشنبه 3 دی ماه 1397 - 24 دسامبر 2018 - شماره  سیزدهم

قشم

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت 
انسانی و استاندارد قشم از برگزاری نخستین 
و  آزمون  روش  آموزش  کشوری  کارگاه 
معدنی،  ارسنیک  اندازه گیری  صحه گذاری 
داروی  و  غذا  مرجع  آزمایشگاه های  توسط 
شرکت،  این  آزمایشگاه  در  بهداشت  وزارت 

خبر داد.
شهروز آبراری لزرجانی با اشاره به برگزاری این 
کارگاه به صورت مستمر در سایر استان های 
شرکت  آزمایشگاه  قابلیت های  گفت:  کشور 
نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد 
قشم باعث شد نخستین دوره برگزاری کارگاه 

مذکور در جزیره قشم صورت گیرد.
لزرجانی افزود: برگزاری این کارگاه دو روزه با 
هدف کنترل میزان ارسنیک معدنی در انواع 
غالت و به ویژه برنج، به عنوان پرمصرف ترین 

محصول کشاورزی در کشور بود.
مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت 
کارگاه  در  گفت:  قشم  استاندارد  و  انسانی 

سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
منطقه آزاد قشم گفت: شناور تفریحی پانتون 
بوت ساخت شرکت آرام شناور کیان قشم با 
 SAYMAN_PB11 سایمان  تجاری  نام 
صنایع  بین المللی  نمایشگاه  بیستمین  در 
دریایی و دریانوردی جمهوری اسالمی ایران 

در منطقه آزاد کیش رونمایی شد.
این شناور  برنجی اعالم کرد:  محمد مهدی 
با هدف  خدمه(  یک  و  )11مسافر  12نفره  
ارتقای سطح گردش دریایی در جنگل حرا 
ساخته  و  طراحی  قشم  دلفین های  خلیج  و 
شده و به زودی با حضور مسئوالن سازمان 

منطقه آزاد به بهره برداری می رسد.
مشابه  خارجی  شناورهای  کرد:  اعالم  وی 
تولید  غربی  کشورهای  در  که  سایمان 
در  شده  تولید  قیمت  برابر  دو  با  می شود، 

مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات 
و  مراکز  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
از  قشم  گردشگری  و  علمی، صنعتی  تاسیسات 
غرب تا شرق جزیره توسط بازرسان این مدیریت 

با جدیت نظارت می شوند.
میدانی  بازدید  کرد:  اعالم  افضلی نیکو  حامد 
مراکز و تاسیسات تحت حمایت سازمان منطقه 
و  عمرانی  گردشگری،  حوزه های  در  قشم  آزاد 

خدماتی از اول دی ماه امسال آغاز شده است.
مراکز  از  بازدید  نخست  گام  در  داد:  ادامه  وی 

مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم خبر داد:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم:

برگزاری نخستین کارگاه کشوری آزمون ارسنیک در قشم

شناور تفریحی پانتون بوت قشم رونمایی شد

نظارت دقیق بر مراکز و تاسیسات علمی، صنعتی و گردشگری قشم

به دست آمده و همچنین، انواع تفکیک های 
آشنا  فلزی  آالینده های  کنترل  برای  مرجع 

شدند.
وی ادامه داد: محسن امینی مدیر آزمایشگاه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  کنترل 
تهران و عضو هیات علمی دانشگاه و بهروز 
اکبری دبیر کارگروه تخصصی امالح و عناصر 

تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت،  گفته  به 
بهای  80درصد  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
سوی  از  تسهیالت  عنوان  به  شناور  این 
و  بنادر  سازمان  شده  اداره  وجوه  کمیته 

خانه های  اداره کنندگان  به  هم  کار  ادامه  برای 
بوم گردی یادآوری شد.

فعاالن  همه  فعالیت  مجوز  کرد:  اظهار  وی 
و  باشد  به روز  باید  قشم  جزیره  در  اقتصادی 
براساس قانون از ادامه کار واحدهای فاقد مجوز 
به  فعالیت شان  مجوز  تاریخ  که  واحدهایی  یا  و 

اتمام رسیده، جلوگیری خواهد شد.
محلی  جوامع  با  نشست  در  گفت:  افضلی نیکو 
نظرات  نقطه  با  آشنایی  بر  عالوه  دهیاران  و 
در  آنان  پیشنهادات  آنان، همچنین  شده  مطرح 

داروی  و  غذا  سازمان  علمی  هیات  عضو  و 
کشور پشتیبانی علمی این کارگاه را برعهده 

داشتند.
مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت 
انسانی و استاندارد قشم از ارسنیک به عنوان 
یک آالینده فلزی خطرناک نام برد و افزود: 
به لحاظ فیزیولوژیک  برنج گیاهی است که 
قابلیت باالیی در جذب این فلز خطرناک از 
محیط پیرامون خود دارد و مهارت در تشخیص 
و آزمون این فلز، برای پیشگیری و گسترش 
بیماری هایی نظیر سرطان، عقب ماندگی های 
ذهنی و مسمومیت های غذایی در دراز مدت، از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
گفتنی است، نخستین کارگاه کشوری آموزش 
اندازه گیری  صحه گذاری  و  آزمون  روش 
با  برنج،  و  غالت  انواع  در  معدنی  ارسنیک 
در  کشور  13دانشگاه  از  کارشناسانی  حضور 
ضوابط  بر  نظارت  شرکت  آزمایشگاه  محل 
بهداشت انسانی و استاندارد قشم برگزاری شد.

توسعه  صندوق  همچنین  و  دریانوردی 
پرداخت  خریداران  به  دریایی  صنایع 

می شود.
وی ادامه داد: شرکت آرام شناور کیان قشم 
بس از گذر از تحقیق و توسعه و رسیدن به 
مرحله تولید این شناور می تواند هر ماه چهار 
فروند از این نوع شناور تفریحی را تولید و 

به خریداران تحویل دهد.
بنا به این گزارش، شناور تفریحی سایمان با 
دو میلیارد و 900میلیون ریال به خریداران 
200شرکت  حدود  می شود،  داده  تحویل 
به  قشم  کیان  شناور  آرام  ازجمله  تولیدی 
سازمان  حمایت  تحت  شرکت های  عنوان 
منطقه آزاد قشم در دو شهرک صنعتی توال 
مشغول  4200نفر  حدود  جمعیتی  با  فجر  و 

به کار هستند.

تلفنی  صورت  به  هم  نیز  را  مختلف  حوزه های 
از هر روستا و هم به صورت کتبی به مسئوالن 

انتقال می دهیم.
نظارت  بازرسی،  مدیریت  گزارش،  این  به  بنا 
آزاد  منطقه  سازمان  شکایات  به  پاسخگویی  و 
قشم بازرسی از تاسیسات، اسکله ها و حوزه های 
را  سازمان  این  با  مرتبط  عمرانی  و  گردشگری 
به گردشگران و  ارتقای سطح خدمات  با هدف 
به صورت دو روز در هر هفته از غرب تا شرق 
جزیره قشم را در دستور کار خود قرار داده است.

آموزش روش آزمون و صحه گذاری اندازه گیری 
ارسنیک معدنی، نمایندگان و کارشناسان فنی 
آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی 13دانشگاه 

کشور شرکت داشتند.
روزه،  دو  کارگاه  این  در  آبراری،  گفته  به 
20کارشناس شرکت داشتند که با نکات فنی 
نتایج  چگونگی صحه گذاری  و  آزمون  روش 

به خریداران  آرام شناور کیان قشم  شرکت 
در  این محصول  تولید  با  و  عرضه می شود 
ارزی  منابع  از  بخشی  خروج  از  مانع  قشم 

کشورمان شده ایم.

تحت حمایت سازمان منطقه آزاد قشم، کارخانه 
غرب  شیرین کن  آب   تاسیسات  و  ریزجلبک 
جزیره قشم و کاشانه های مهمان در روستاهای 
و  مرادی  گوران،  شرقی،  و  غربی  چاهو  کانی، 

دوالب مورد بازدید قرار گرفت.
بازرسی، نظارت و پاسخگویی به  به گفته مدیر 
بازدید  در  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  شکایات 
شده،  یاد  روستاهای  در  مهمان  کاشانه های 
خدمات  ارائه  اهمیت  به  نسبت  تاکید  بر  عالوه 
شایسته به گردشگران، لزوم تمدید مجوز فعالیت 
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