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در هم شکستن مرزها، با توسعه تجارت دیجیتال
که  تولید  ظرفیت  بردن  باال  آن  تبع  به  و  تجارت  حوزه  در  نکته  مهم ترین 
و  تبلیغات  معرفی،  مبحث  هستند،  متصل  یکدیگر  به  زنجیره وار  صورت  به 
بسته بندی است؛ سه عنصر بسیار مهم که متاسفانه در کشور و به خصوص در 
حوزه تولید در مناطق آزاد از آنها غافل بوده ایم و صرفا به نقطه تولید تمرکز 
کشورهای  به  فله  صورت  به  را  تولیدات  هم  موارد  از  بعضی  در  و  کرده ایم 
که  اصلی  افزوده  ارزش  و  فروخته ایم  ترکیه  مانند  بسته بندی  صاحب صنعت 

همانا بسته بندی و فروش کاال است را به رقبای همسایه خود سپرده ایم.
صنعت،  جهان  در  و  کنونی  عصر  در  توانمندی ها  معرفی  حوزه  در  بی تردید 
اینترنت بسیار می تواند به توسعه تجارت کمک کند. با نگاهی بسیار سطحی 
به شرکت ها و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، به این نکته می رسیم که اغلب 
نه وب سایتی دارند و یا آن دسته هم که سایت اینترنتی برای محصوالت خود 
ایجاد کرده اند، بسیار قدیمی و صرفا از سر باز کردن است. لزوم توجه و حتی 
تشکیل ستادی در سازمان های مناطق آزاد در جهت ایجاد بسترهای مناسب 
در فضای تجارت الکترونیک برای توسعه تولید با توجه به نامگذاری امسال به 

سال »رونق تولید«، یکی از مهم ترین اهدافی است که باید دنبال شود. 
بی تردید سازمان ها و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند 
این بخش مهم از بسترسازی در مناطق در جهت رونق بخشیدن به تجارت 
الکترونیک را ساماندهی کنند و حتی خودشان اقدام به راه اندازی سایت هایی در 
جهت معرفی محصوالت تولیدی هر منطقه و به روزرسانی آنها و نیز پاسخگو 

بودن ارسال درخواست ها به این واحدها از طریق بستر اینترنت باشند.
صرفا حضور در نمایشگاه های خارجی و ارائه محصوالت در فضای نمایشگاه بدون 
رفرنس دادن مخاطبین و مشتریان به ظرفیت های اینترنتی مختلف ازجمله سایت و 
فضای مجازی و عدم پیگیری درخواست های مشتریان خارجی در فضای ارتباطی 
اینترنت، بدون شک یکی از مهم ترین ضعف های تجارت خارجی ما در کل کشور 
و مناطق آزاد می باشد. ما همیشه حضور بسیار خوب و باشکوهی در نمایشگاه های 
خارجی داریم و شاهد سهم بزرگی از پاویون ایران در این دست نمایشگاه ها هستیم، 
اما به زمان سهم خواهی و حضور در بازارها، مشاهده می کنیم که بسیار ضعیف و 
کوچک می توانیم در بازارهای بین المللی حضور پیدا نماییم. به یقین مهم ترین 
مشکل در این مسیر، عدم سرمایه گذاری در توسعه تجارت اینترنتی و معرفی و ایجاد 

راه های ارتباطی با شرکای خارجی پس از پایان نمایشگاه ها است. 
دنیای امروز، دنیای دیجیتال است، همه نیازهای ما از بزرگترین تا کوچک ترین 
نیازها در بستر دیجیتال در حال رفع است، پس باید بتوانیم صنعت و تولید خود 
را نیز با این معقوله جهانی بیش از پیش گره بزنیم و بتوانیم با ایجاد ارتباطات 
تنوع محصوالت  کنار  در  تولیدی  باالی  بسیار  معرفی ظرفیت های  و  مستمر 
ماندگارتر در تجارت  البته  پررنگ تر و صد  به روز، حضوری  بسته بندی های  و 

دیجیتال و بازارهای هدف داشته باشیم.
باور داشته باشیم که حذف تجارت دیجیتال از عرصه تولید و صنعت، مساوی 

با نابودی فعالین اقتصادی است .

تدوین ۱۲رویکرد 
در جهت رونق تولید در 
منطقه آزاد اروند در سال۹۸

تحقق رویای کودکان بلوچ در چابهار

گام بلند منطقه آزاد 
انزلی در مسیر توسعه 

فرصت های ارزنده قشم، دلیل حضور 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این جزیره

صفحه 3 را بخوانید

صفحه 6 را بخوانیدصفحه ۸ را بخوانید

معاون سرمایه گذاری و 
کسب وکار سازمان منطقه آزاد 
اروند اظهار داشت:

»ستاره اسکندری« ماشین خیمه شب بازی را در چابهار راه اندازی می کند:

گزارشی از اقدامات و فعالیت های 
سازمان منطقه آزاد انزلی 
از ابتدای تاسیس تاکنون:

در جلسه معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم مطرح شد:
صفحه ۲ را بخوانید

جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
برگزار  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به  اقتصادی 

شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به سختی ها 
و دشواری های اقتصادی در سال جاری گفت: مسائل 
و مشکالت اقتصادی در سال ۹۷ باعث شد که مناطق 
برخی محدودیت ها  با  نیز  آزاد تجاری- صنعتی کشور 

مواجه شوند.
معاون اول رئیس جمهور با تقدیر و تشکر از تالش ها 
و زحمات مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق  رؤسای  و  اقتصادی 
اظهار  جاری،  سال  در  کشور  اقتصادی  ویژه  و 
امیدواری کرد در سال ۹۸ با بهبود شرایط اقتصادی 

مشاور رئیس جمهور و دبیر 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
ویژه اقتصادی، »سرپرست 
معاونت برنامه ریزی« این 

دبیرخانه را منصوب کرد.
مرتضی بانک در حکمی، 
عبدالرحیمی  محمدرضا 
»سرپرست  عنوان  به  را 
مه ریزی  ونت برنا معا
دبیرخانه شورایعالی مناطق 
اقتصادی«  ویژه  و  آزاد 

منصوب کرد.
در حکم محمدرضا عبدالرحیمی آمده است:

پیشنهادی  بودجه  و  برنامه ها  بررسی  »برنامه ریزی، 
سازمان های مناطق آزاد، ساماندهی طرح ها و پروژه های 

بودجه سال ۹۸ و اصالحیه بودجه سال ۹۷ سازمان های مناطق آزاد تصویب شد

سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد

در جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت پذیرفت:

بودجه  اصالحیه  و  سال ۱۳۹۸  بودجه  داشتند،  حضور 
سال ۱۳۹۷ سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی به 

تصویب رسید.
ویژه  مناطق  جامع  طرح  همچنین  جلسه  این  در 
آزاد  منطقه  جامع  طرح  و  گرمسار  و  شیراز  اقتصادی 
دارایی های  تملک  طرح  نیز  و  انزلی  تجاری-صنعتی 
و  بحث  مورد  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه ای 

بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
افزایش  ماکو،  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه  افزایش 
محدوده منطقه آزاد چابهار، تغییر گرایش منطقه ویژه 
محدوده  مسئول،  سازمان  تعیین  و  کازرون  اقتصادی 
از  و گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه نیز 
دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید.

زبان هاي انگلیسي و عربي تسلط کامل دارد.
از مهم ترین سوابق کاری محمدرضا عبدالرحیمی می توان 
به عضویت هیات مدیره و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران، 
ریاست دانشکده هواپیمایي کشوري، مدیرکلي حقوقي 
ریاست  حوزه  و  انساني  منابع  توسعه  بین الملل ،  امور  و 
و  نظارت  دفتر  مدیریت  کشوري،   هواپیمایي  سازمان 
و  بودجه  برنامه ریزی،  دفتر  مدیریت  و  عملکرد  ارزیابی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سرمایه گذاری 

اقتصادی اشاره کرد.
گروه رسانه اخبار آزاد مناطق انتصاب به جا و شایسته جناب 
آقای دکتر محمدرضا عبدالرحیمی را به عنوان سرپرست 
معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی  های 

برجسته ایشان است را تبریک عرض می نماید.

در  اقتصادی  فعالیت  برای  بهتری  شرایط  کشور 
مناطق آزاد فراهم شود.

سازمان  رئیس  دادگستری،  وزیر  که  جلسه  این  در 
حفاظت محیط زیست، استاندار سیستان و بلوچستان 
و برخی معاونین و نمایندگان دستگاه های اجرایی نیز 

راهبردها،  اجرای  بر حسن  نظارت عملیاتی  و  زیربنایی 
سنجش  سالیانه،  و  بلندمدت  برنامه های  سیاست ها، 
پیشرفت و موفقیت های مناطق آزاد در قالب شاخص های 
کمی در جهت تحقق اهداف نقشه راه کالن مناطق آزاد 
همکاری،  با  آن  انجام  که  است  وظایفی  مهم ترین  از 
همدلی و تعامل اثربخش با همکاران سازمان های مناطق 
و با بهر گیری از توانمندی نیروهای دلسوز و کارآمد مورد 

انتظار است«.
محمدرضا عبدالرحیمی دارای مدرک دکتری مدیریت، 
گرایش کارآفرینی و کارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني 

است.
مختلف  حوزه های  در  متعدد  ترجمه هاي  و  تالیف  وی 
ازجمله موضوعات مرتبط با حمل و نقل هوایی، مدیریت 
مناطق  حوزه  به  مرتبط  موارد  و  برنامه ریزی  راهبردی، 
آزاد و ویژه اقتصادی را در کارنامه علمی خود دارد و به 

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

طرح اخت

ضرورت توسعه و مدل تجارت الکترونیک در مناطق آزاد کشور:

سایه تجارت دیجیتال
 بر تجارت سنتی 

در مناطق آزاد
صفحه 4 را بخوانید



دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
ناشی  بحرانی  شرایط  در  گفت :  بانوان  امور  در 
زنان  اساسی  نیازهای  باید  اخیر،  از سیالب های 
برای  فضا  همچنین  و  شده  تامین  و  شناسایی 
استفاده و به کارگیری توانمندی های آنها فراهم 

گردد.
مریم منصوری ضمن ابراز تالم درخصوص وقوع 
سیالب های اخیر در بعضی نقاط کشور ازجمله 
استان خوزستان و با توجه به نقش اساسی بانوان 
از  نگهداری  و  حمایت  مسئولیت  و  خانواده  در 
کودکان، افراد سالخورده و به ویژه نقش پررنگ 
رفع  از  پس  خانواده  کانون  بازسازی  در  آنها 
تصریح  پایدار،  شرایط  به  بازگشت  و  مشکالت 
کرد: پس از بررسی های به عمل آمده از وضعیت 
آسیب دیدگان حادثه سیالب، یادآوری و اهمیت 
دادن به برخی نکات توسط امدادگران همدل و 
از  ناشی  ناهنجاری های  کاهش  در جهت  عزیز 

این حادثه طبیعی، بسیار ضروری می باشد.

لزومتامیننیازهایاساسیبانواندرمناطقسیلزده
چنین  در  بانوان  نیازهای  کردن  برطرف  وی 
افزود:  و  خواند  پراهمیت  بسیار  را  شرایطی 
مسائل  از  بعضی  به  رسیدگی  در  کم توجهی 
زندگی  در  مشکالتی  بروز  به  منجر  بانوان، 
آسیب دیده  جامعه  تمامی  اجتماعی  و  فردی 

خواهد شد.
بررسی های  طبق  کرد:  خاطرنشان  منصوری 
از  بسیاری  دیده،  حادثه  نقاط  از  آمده  عمل  به 
خود  نیاز  مورد  اقالم  دریافت  به  نسبت  بانوان 
مردان  حضور  در  بهداشتی(  وسایل  )خصوصا 
خودداری می نمایند که در این شرایط حاد، عدم 
رفع نیازهای اولیه با توجه به نقش مهمی که در 
کانون خانواده دارند، باعث خواهد شد که نتوانند 

کارکرد مطلوبی از خود نشان دهند.
دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
مسئولین،  کلیه  از  درخواست  با  بانوان  امور  در 
نحوه  در  خواست  آنها  از  امدادگران،  و  خیرین 
کمک رسانی های خود به حادثه دیدگان خصوصا 

دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در امور بانوان تاکید کرد:

از خود نشان دهند و  بیشتری  بانوان حساسیت 
تاکید کرد: عالوه بر حفظ شأن و کرامت انسانی 
با  آنها ؛ اهمیت به نیازهای بهداشتی و محیطی 
توجه به تفاوت های بنیادی و فیزیولوژیکی میان 
زنان و مردان و با در نظر گرفتن این مهم که 
بانوان بیشتر در معرض بیماری های عفونی قرار 

باید  که  است  پراهمیتی  بسیار  موضوع  دارند، 
مدنظر این عزیزان باشد.

وی توجه به آداب و فرهنگ مناطق آسیب دیده 
نیازهای  رفع  در  حساسیت ها  گرفتن  نظر  در  و 
زنان به داشتن حریم خصوصی را مهم ارزیابی 
کرده و گفت: پیش بینی سرویس های بهداشتی 
امن،  و  مناسب  محل های  در  بانوان  مخصوص 
از دیگر نکاتی است که باید بدان توجه داشت؛ 
آنها  ویژه  بهداشتی  بسته های  توزیع  همچنین 
توسط  مختلف  سایزهای  در  لباس  تامین  و 
فراموش شود،  بین  این  نباید در  بانو  امدادگران 
نقش  شد،  گفته  پیش تر  که  طور  همان  چراکه 
بسیار  حادثه  از  بعد  خانواده  بازسازی  در  زنان 

پراهمیت و تاثیرگذار خواهد بود.
موقت  اسکان  مدت  در  امنیت  احساس  تامین 
بود که دستیار  دیگری  افراد، موضوع مهم  این 
ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در امور 

بانوان بر آن نیز تاکید داشت.

اخبارمنطقهآزاداروند

روززمینپاک،روزی
برایزمین

نقش هتل ها در توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد اروند:

قرار  توسعه  مسیر  در  که  کشورهایی  تمامی 
گرفته اند و در سال های اخیر رشد اقتصادی قابل 
ورود  برای  را  نوعی شرایط  به  داشته  اند،  قبولی 
تسهیل  و  مهیا  سرمایه  گذاران حوزه گردشگری 
گردشگری  حوزه  سرمایه  گذاران  ورود  کرده  اند. 
انحصارزدایی،  و  رقابت  ایجاد  با  اینکه  عالوه بر 
فعالین این حوزه را نیز به تکاپو وا داشته، سبب 
برای  را  زمینه  و  شده  آنها  کیفی  و  کمی  رشد 
اقتصاد جهانی  ورودشان به زنجیره فعالیت های 

هموار می  کند. 
اقتصاد  در  گردشگری  صنعت  روزافزون  نقش 
موضوع  در  ویژه  به  توسعه یافته  کشورهای 
اشتغال زایی موجب شده تا این صنعت به یکی 
تبدیل  اقتصادی  مدیران  توجه  مورد  صنایع  از 
بخش  رشد  و  اقتصاد  به  جدید  رویکرد  و  شود 
ساختار  در  بخش ها  دیگر  به  نسبت  خدمات 
صنعت  با  مرتبط  صنایع  تا  شده  موجب  تولید 
بیش  هتلداری  صنعت  خصوصا  گردشگری 
توسعه  تحقق  در  و  کرده  خودنمایی  پیش  از 

اقتصادی ایفای نقش کند.
صنعت  گسترده ترین  عنوان  به  گردشگری 
همه  در  و  است  قرارگرفته  توجه  مورد  خدماتی 
و  اقتصادی  مهم  عامل  عنوان  به  کشورها 
اجتماعی تبدیل شده است که در همه محیط ها 
نوعی  باشد و  و مکان ها می تواند جریان داشته 
مناطق  ساکنان  برای  را  اجتماعی  عدالت 
مختلف به وجود آورد و باعث رشد مناطق کمتر 

توسعه یافته می شود.
صنعت گردشگری تلفیقی از فعالیت ها، خدمات 
از مهم ترین  و زیرساخت های مختلف است که 
اهمیت  می باشد.  هتل ها  و  اقامتی  مراکز  آنها، 
هتلداری و جایگاه ویژه آن در صنعت گردشگری 
و نقش آن در جذب گردشگر بر همگان روشن 
فعالیت صرفا  هتلداری یک  دیگر  امروزه  است؛ 
اقتصادی- فعالیت  یک  بلکه  نیست،  تجاری 

فرهنگی و یک صنعت است.
و  کمی  ارتقاء  و  گردشگری  توسعه  اهداف 
ارتباط  در  گردشگری  فعالیت های  کیفی 
که  آنجا  از  است.  صنعت  این  با  ناگسستنی 
اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات 
قیمت  نوسانات  و  دارد  باالیی  وابستگی  نفت 
کالن  متغیرهای  زمان،  طول  در  نفت  جهانی 
سرمایه گذاری های  ملی،  تولید  نظیر  اقتصادی 
تحت  را  ارزی  درآمدهای  و  اشتغال  ناخالص، 
به  اساس  همین  بر  است  داده  قرار  تاثیر 
منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی، 
درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت های 
دوچندانی  اهمیت  از  هتلداری  شغلی،  مختلف 
هتلداران  جامعه  آن  تبع  به  و  است  برخوردار 
خصوصی،  بخش  نماینده  عنوان  به  کشور 
صنعت  در  حیاتی  نقشی  و  مهم  جایگاهی 

دارد. گردشگری 
با توجه به تاکیدی که بر رونق اقتصاد غیرنفتی 
از سوی دولت وجود دارد و همچنین رونق روبه 
ورود  افزایش  با  ایران  گردشگری  بازار  رشد 
جامعه  به  ویژه ای  نگاه  باید  خارجی  گردشگران 

هتلداران شود.
تعداد  که  کشور  گردشگری  مناطق  از  یکی 
آزاد  منطقه  بوده،  توجه  قابل  نیز  آن  هتل های 
اروند می باشد. نقش هتل ها و در واقع هتلداری 
در توسعه صنعت گردشگری ما را بر آن داشت 
تا با یکی از مدیران هتل های منطقه آزاد اروند 
نشستی صمیمانه داشته باشیم. به همین منظور 
عمومی  روابط  و  داخلی  مدیر  بریهه،  حسین  با 
هتل پارسیان آبادان به گفت وگو نشستیم که در 
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ادامه می خوانید.

 در ابتدا در خصوص مجموعه گروه 
هتل های پارسیان توضیح بفرمایید؟

مجموعه گروه هتل های پارسیان شامل 22هتل 
عنوان  به  و  شده  واقع  استان   14 در  که  است 
کشور  زنجیره ای  هتل های  گروه  بزرگترین 
استانداردهای  براساس  که  می شود  شناخته 

جهانی هتلداری حرکت می کند.
تهران  است؛  5ستاره  و   4 پارسیان  هتل های 
اصفهان،  شیراز،  یاسوج،  همدان،  )5هتل(، 
است  شهرهایی  از  برخی  فقط  رامسر  شهرکرد، 
که هتل های گروه پارسیان در آن مستقر است. 
با نام »باشگاه  یکی دیگر از هتل های پارسیان 
عربی  متحده  امارات  کشور  در  دبی«  ایرانیان 
فعالیت می کند که شعبه خارجی گروه هتل های 

پارسیان است.

 میزان سرمایه گذاری گروه هتل های 
پارسیان در منطقه آزاد اروند چه میزان 

است؟
همچنین  و  است  کالن  سرمایه گذاری  میزان 
و  توسعه  حال  در  نیز  آبادان  پارسیان  هتل 

بازسازی می باشد.

 دلیل سرمایه گذاری گروه هتل های 
بوده  چه  اروند  آزاد  منطقه  در  پارسیان 

است؟
وجود مناطق آزاد، عامل اساسی رونق اقتصادی 
و ایجاد اشتغال برای آن منطقه است. هلدینگ 
هتل های پارسیان نیز به دنبال رونق اقتصادی و 
ایجاد اشتغال در این منطقه می باشد و همچنین 
و  جهانی  صورت  به  گردشگری  حوزه  معرفی 

بین المللی بخشی دیگر از اهداف ما است.

 هتل پارسیان آبادان تا چه اندازه به 
امر اشتغال زایی کمک کرده است؟

به  و  50نفر  مستقیم  صورت  به  هتل  این  در 
مشغول  120نفر  الی   100 غیرمستقیم  صورت 

به کار شده اند.

 چند درصد پرسنل بومی است؟
هستند،  بومی  صد  در  صد  هتل  پرسنل  تمامی 
هلدینگ،  سیاستگذاری های  از  یکی  چراکه 
اشتغال زایی برای بومیان همان منطقه می باشد.

مسئولیت های  اجرای  خصوص  در   
اجتماعی چه اقداماتی را انجام داده اید؟
شعار  با  سال 98  در  پارسیان  های  هتل  گروه 
پارسیان«  سبک  به  روزی،  نو  گذار  و  »گشت 
ارزان  انجام  و  است  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت 

سفر برای خانواده ها از اهداف این طرح است.
برنامه های  نوروز  ایام  در  آبادان  پارسیان  هتل 
فرهنگی در قالب ُجنگ شادی برای عموم مردم 
برگزار  نوروزی  مهمانان  همچنین  و  شهر  این 
نمود. الزم به ذکر است برای فعاالن فرهنگی، 
رایگان در  را به صورت  امکانات هتل  از  برخی 

اختیار آنها قرار داده ایم.
ورزشی  هیات های  کلیه  با  ورزش  حوزه  در 

و  ورزشی  اهداف  پیشبرد  و  هستیم  ارتباط  در 
فرهنگی منطقه یکی از اولویت های ما است.

گردشگران  حضور  افزایش  برای   
باید  اقداماتی  چه  اروند  آزاد  منطقه  در 

انجام شود؟
اروند  آزاد  منطقه  شهرهای  گردشگری  حوزه 
20درصد  فقط  حاضر  حال  در  و  است  وسیع 
تاکنون  است.  شدن  استفاده  حال  در  ظرفیت 
آبادان،  در  را  بوم گردی  مناطق  نتوانستیم 
هنوز  کنیم.  راه اندازی  مینوشهر  و  خرمشهر 
مناطقی از این سه شهر  شناخته شده نیستند و 
معرفی نمی شوند. متاسفانه این منطقه را فقط به 
اسم خرید می شناسند، در صورتی که خرید فقط 
یکی از بخش های گردشگری این منطقه است.

زیبای  رودخانه های  به  توجه  با  آبی  گردشگری 
مردم  از  بسیاری  برای  تاکنون  منطقه  این 
شناخته شده نیستند و در گام اول باید به مردم 
معرفی شوند. همچنین صنایع دستی این منطقه 
منحصربه فرد است و باید برای معرفی و توسعه 

آن برنامه ریزی مناسبی شود. 
ظرفیت های  باید  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه  از  خارج  در  را  منطقه  این  گردشگری 
دارای  که  است  شهرستانی  آبادان  کند.  معرفی 
هتل 4 و 5ستاره است که این موضوع یکی از 
ظرفیت های بزرگ گردشگری منطقه آزاد اروند 

است.

 بیشترین مهمانان هتل پارسیان از 
کدام شهرها و کشورها است؟

فروردین ماه  در  سال  هر  را  گردشگران  آمار 
اصفهان  و  تهران  از  امسال  می کنیم.  بررسی 
گردشگران  داشتیم.  را  گردشگر  تعداد  بیشترین 
ما  مهمانان  از  برخی  و کویت  کشورهای عراق 
البته به نسبت سال های گذشته تعداد  هستند؛ 
دائم  صورت  به  است؛  شده  کمتر  عراقی  اتباع 
مهمانانی از قاره اروپا همچون کشورهای اسپانیا 

و پرتغال داریم.

این  در  آگهی هایی  حاضر  حال  در   
اماکن  برخی  دیوار  روی  بر  منطقه 
عنوان  با  بازارها  همچون  مرکزی شهر 
سوئیت اجاره ای مشاهده می شود، نظر 

شما در این خصوص چیست؟
چراکه  است؛  معضل  یک  موضوع  این  واقع  در 
برخی افراد به صورت غیرقانونی در حال فعالیت 
در  نیز  قارچ گونه  صورت  به  متاسفانه  و  هستند 
برخی  در  معضل  این  می باشند.  افزایش  حال 
کرمانشاه  اصفهان،  همچون  دیگر  استان های 
وجود  نیز  کشور  شمال  شهرهای  برخی  و 
و  برنامه ریزی  یک  با  را  آنها  اما  است،  داشته 

گونه ای  به  کرده اند.  مناسب، ساماندهی  نظارت 
برنامه ریزی شده که هتل ها، مازاد مهمانان خود 

را به این سوئیت های اجاره ای معرفی می کنند.

گردشگران  ورود  شما  نظر  به   
عراقی تا چه اندازه به رونق هتلداری در 

منطقه کمک کرده است؟
باشد،  خانوادگی  صورت  به  آنها  ورود  چنانچه 
ایجاد  کمک زیادی به ما می کند. اگر شرایطی 
می شد تا گردشگران عراقی قبل خروج از منطقه 
بتوانند یک شب را در این منطقه سپری کنند، 
از  بلکه  داشت،  پی  در  را  رونق هتل ها  فقط  نه 
نظر توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی نیز 

اتفاقات خوبی حاصل می شد.
برخی گردشگران عراق، این منطقه را به عنوان 
برخی  و  می کنند  تلقی  راهی  بین  ایستگاه  یک 
می آیند  روزمره  خرید  منظور  به  فقط  نیز  دیگر 
اقتصادی  چرخه  درآمدن  حرکت  به  باعث  که 
می شود، ولی به شیوه ای بهتر می توان این اتفاق 
خوب را مدیریت کرد و امیدواریم به زودی شاهد 

حضور گردشگران عراقی در منطقه باشیم.

 نقش سازمان منطقه آزاد اروند در 
نقاط  سایر  به  منطقه  این  متصل شدن 

مختلف گردشگری چیست؟
معرفی بهتر هتل های منطقه یکی از اهم وظایف 
حوزه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند است. 
امیدواریم با مدیریت خوب جناب آقای طمیمیان، 
معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند، شاهد تحولی شگرف 

در حوزه گردشگری باشیم.
فرهنگی،  معاون  بودن  بومی  و  مثبت  نگاه 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، 
یک نقطه قوت برای سازمان و همچنین منطقه 

است.

تحول  برای  شما  عقیده  به   
منطقه  سازمان  منطقه،  در  گردشگری 
آزاد اروند باید چه اقداماتی انجام دهد؟
در  این منطقه رشته گردشگری  در  خوشبختانه 
ارائه  اروند  آزاد  دانشگاه علمی-کاربردی منطقه 
می شود که کار بزرگی است. در کمتر منطقه ای 
اروند  آزاد  اندازه منطقه  به  تعداد جوانان مستعد 
در آن سکونت دارند. خروجی رشته گردشگری 
است  توجه  قابل  علمی-کاربردی  دانشگاه  از 
نقش  می توانند  دانشجویان  این  از  کدام  هر  و 
دانشجویان  از  استفاده  نمایند.  ایفا  را  یک سفیر 
رشته گردشگری توسط سازمان منطقه آزاد یک 
ضرورت است. سازمان منطقه آزاد اروند باید از 
افراد شایسته، دلسوز و همراه با تفکر بین المللی 

در حوزه گردشگری استفاده کند.

باعث  عوامل  چه  می کنید  فکر   
کاهش رونق هتلداری منطقه می شود؟

ریزگردها  از  منفی  اخبار  گذشته  سال های  طی 
با بزرگنمایی همراه بوده که صنعت گردشگری 
طی  است.  داده  قرار  تحت الشاع  را  منطقه  این 
عید  از  که  سیل  موضوع  نیز  اخیر  روزهای 
گاها  و  سیاه نمایی  صورت  به  شد،  آغاز  نوروز 
امر،  این  حتم  طور  به  شد.  اطالع رسانی  وارونه 
کاهش گردشگر و به دنبال آن روند منفی میزان 
به دنبال دارد.  را  اقتصادی  اشتغال زایی و رونق 
از  دور  به  و  منصفانه  شفاف،  باید  اطالع رسانی 

هرگونه سیاه نمایی و دروغ پردازی باشد.
شهرهای منطقه آزاد اروند در حال حاضر بهترین 
مناطق  سایر  به  نسبت  را  هوایی  و  آب  شرایط 
کشور دارند، اما تبلیغاتی در این خصوص انجام 
نمی شود؛ اما اگر فقط نصف روز با پدیده ریزگرد 
مواجه شویم، یک چهره نامناسب از این منطقه 

معرفی می کنند.

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
زمین  کره  اهمیت  داشت:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه 
تا  شده  باعث  دارد  ما  سرنوشت  در  که  نقشی  و 
روز 22آوریل )2اردیبهشت ( را در تقویم بین المللی 
تا همه  برای زمین  اختصاص دهند؛ روزی  آن  به 
حواس پرتی های شان را کنار بگذارند و کمی بیشتر 

به زیستگاه شان توجه کنند.
روز خاطرنشان  این  تبریک  با  قدرت اهلل طمیمیان 
کرد: در گیر و دار انقالب صنعتی و فاجعه ای که به 
دنبال آن بر سر زمین فرود آمد، انسان همه چیز را 
فراموش کرد و به غارت منابع پرداخت؛ اما به یکباره 
انسان هایی از خواب غفلت برخاستند و کم کم شیوه 
درست زندگی را پیدا کردند؛ بشر به فکر چاره افتاد و 

سعی کرد زخم های زمین را بهبود بخشد.
وی افزود: راهکارهایی ازجمله استفاده از سوخت های 
سبز و غیرمضر برای طبیعت، استفاده برنامه ریزی 

شده از منابع و...، نتیجه این تفکرات انسان هستند.
از  دیگر  یکی  پالستیکی  زباله های  کاهش 
راهکارهای کمک به بقای زمین است که طمیمیان 
ضمن اشاره به آن توضیح داد: این ماده تا سال ها 
در طبیعت باقی می ماند و به راحتی از بین نمی رود؛ 
کیسه های پالستیکی برای تجزیه کامل بین ۳00 
تا 1000سال زمان نیاز دارند و این کیسه ها زمانی 
که در معرض نور آفتاب قرار می گیرند، پالستیک 
موجود در آنها هرگز از بین نرفته و عالوه بر آن، 
غذایی  زنجیره  وارد  آنها  از  شده  آزاد  ذرات سمی 

نیز می شود.
پالستیکی  کیسه های  همچنین  گفت:  طمیمیان 
بلعیده  حیوانات  توسط  اشتباهی  صورت  به  اغلب 
شده و پس از انسداد معده آنها، منجر به مرگشان 
می گردد. بسیاری از پرندگان نیز به دلیل گیر افتادن 
داخل کیسه های پالستیکی نمی توانند پرواز کنند؛ 
جهت  در  ویژه ای  تدابیر  اتخاذ  با  باید  رو  این  از 
دقیقی  برنامه ریزی هایی  آنها،  از  استفاده  کاهش 

صورت گیرد.
ازجمله  پالستیک  از  استفاده  عدم  فرهنگ سازی 
وظایف تمامی ارگان های آموزشی، دولتی ، رسانه ها، 
سمن ها و گروه های مردمی دوستدار محیط زیست 
به شمار می رود، چراکه این رویکرد مانع از مصرف 
معاون  شد.  خواهد  پالستیکی  کیسه های  بی رویه 
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
راهکارهای  ازجمله  مطالب،  این  بیان  با  اروند  آزاد 
کاستن از مضرات استفاده از کیسه های پالستیکی 
به  و  نایلونی  کیسه های  تعداد  کمترین  دریافت  را 
همراه داشتن کیسه های پارچه ای در زمان خریدهای 
قابل پیش بینی، استفاده از سبدهای خرید به جای 
نایلون، استفاده  کمتر از ظروف یکبار مصرف، خرید 
محصوالتی که در بسته بندی آنها به جای پالستیک 

از شیشه یا کاغذ استفاده شده است، دانست.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد:
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معاون سرمایه گذاری و کسب وکار سازمان منطقه 
آزاد اروند از تدوین 12رویکرد برای رونق تولید در 

منطقه آزاد اروند خبر داد.
سیدعلی موسوی در حاشیه جلسه تودیع و معارفه 
مدیرکل گمرک خرمشهر، اظهار داشت: در سال 
رونق تولید و از نخستین روز آغاز فعالیت رسمی 
ادارات، بررسی هایی میدانی برای آسیب شناسی و 
شناخت فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت 
توسعه رونق  برای  نهایت 12رویکرد  در  و  انجام 

تولید در منطقه آزاد اروند تدوین شد.
صنعتی  شهرک های  در  اینکه  بیان  با  موسوی 
مختلف  گروه های  و  کمیته ها  خرمشهر  و  آبادان 
فعالیت  تولید تشکیل و در حال  برای رفع موانع 
اخذ شده  تصمیم های  از  دیگر  برخی  به  هستند، 

برای رونق تولید در این منطقه آزاد اشاره کرد.
در  سرمایه  بحث  در  امسال  برای  گفت:  وی 
و  تولیدی  واحدهای  ثابت  سرمایه  گردش، 
واحدهای  از  حقوقی  و  معنوی  حمایت های 
رابطه  در  و  انجام  شده  پیش بینی های  تولیدی 
و  اولیه  مواد  ورود  تسهیل  و  اولیه  مواد  تامین  با 
ماشین آالت و فناوری روز دنیا به منطقه آزاد اروند 

نیز برنامه های ویژه ای وجود دارد.
برای  ویژه  برنامه  تدوین  از  همچنین  موسوی 
طریق  از  تولیدی  واحد  نیازهای  برخی  تامین 
و تصویب  اروند  آزاد  منطقه  با سازمان  مشارکت 
ورود کاالهای واسطه ای برای تکمیل پروژه تولید 

در این منطقه خبر داد.
معاون سرمایه گذاری و کسب وکار سازمان منطقه 
این  با  کرد:  امیدواری  ابراز  پایان  در  اروند  آزاد 
و  شعار  سال 98،  در  تولید  بخش  در  12رویکرد، 
اروند  آزاد  رویکرد مقام معظم رهبری در منطقه 

تحقق یابد.

تدوین۱2رویکرددرجهت
رونقتولیددرمنطقهآزاد

ارونددرسال۹۸

معاون سرمایه گذاری و کسب وکار 
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

گفت و گو:
محمود نواصر



اخبار منطقه آزاد انزلی

و  شرکت ها  ثبت  آنالین  یکپارچه  سامانه 
انزلی  آزاد  منطقه  غیرتجاری  موسسات 
منظور  به  سال ۹۸  فروردین ماه  ابتدای  از 
و  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  خدمت رسانی 
به  شروع  منطقه،  این  در  اقتصادی  فعالیت 

فعالیت نموده است.
آگهی  نام،  تعیین  فرآیندهای  اساس،  این  بر 
تاسیس، اساسنامه، اظهارنامه، پرداخت هزینه 
اداری  فرآیندهای  الکترونیکی که جزء  ثبتی 
در  می باشند،  آزاد  مناطق  در  شرکت  ثبت 
در  الکترونیک  دولت  خدمت  این  چارچوب 
منطقه آزاد انزلی به صورت اینترنتی و آنالین 
بدون نیاز به حضور اشخاص صورت می گیرد.

بنا بر این گزارش، به منظور تسهیل و تسریع 
در فرآیند ثبت شرکت در مناطق آزاد سامانه 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مناطق 
شورایعالی  دبیرخانه  همکاری  با  کشور  آزاد 
آدرس  به  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
کار  به  شروع   cr.freezones.irاینترنتی
ارائه  منطقه  این  نخست،  گام  در  که  نموده 
در  را  ثبت شرکت  به  مربوط  اداری  خدمات 
تا  و  می دهد  ارائه  متقاضیان  به  سامانه  این 
نیمه دوم سال جاری نیز سایر خدمات مرتبط 
طریق  این  از  شرکت  ثبت  کاری  حوزه  با 

انجام می شود.
الزم به ذکر است، کاهش بوروکراسی اداری، 
در  جهان  نقطه  هر  از  شرکت  ثبت  امکان 
کاهش  مزبور،  سامانه  کمک  با  منطقه  این 
هزینه های تردد، افزایش تعداد خدمات قابل 
از سوی  الکترونیک  ارائه در چارچوب دولت 
این سازمان، کاستن از رفت و آمد متقاضیان 
و  شرکت  ثبت  اداری  فرآیندهای  طی  برای 
ثبت سریع تر شرکت های خارجی که  امکان 
فعالیت  خواستار  و  نبوده  مستقر  ایران  در 
می توان  را  می باشند  انزلی  آزاد  منطقه  در 
ثبت  سامانه  شدن  فعال  نتایج  مهم ترین  از 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مناطق آزاد 

کشور عنوان نمود.
۲۳۹۳شرکت  تعداد  هم اکنون  است،  گفتنی 
۲۱۲۹شرکت  که  شده  ثبت  منطقه  این  در 
از  و  خارجی  نیز  ۲۶۴شرکت  و  ایرانی 
کشورهای کره جنوبی، امارات متحده عربی، 
چین،  افغانستان،  سوئد،  تاجیکستان،  ترکیه، 
آلمان،  آذربایجان،  انگلستان،  ترکمنستان، 

ایتالیا، هند، روسیه و پاکستان بوده است.
زمینه های  در  شرکت ها  این  فعالیت  حوزه 
تجاری-عمرانی،  تجاری- گردشگری، 
خدماتی و صنعتی- تولیدی است و با تکمیل 
سامانه های  و  خدمات  مجموع  فرآیند،  این 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  که  الکترونیکی 
ارائه  خود  خدماتی  مختلف  بخش های  در 
رسید  خواهد  ۴۰خدمت  بالغ  بر  به  می دهد، 
در  پیشرو  سازمان  به یک  را  سازمان  این  و 
ارائه خدمات الکترونیک در چارچوب وظایف 
شدن،  جهانی  عصر  در  الکترونیک  دولت 

تبدیل کرده است.
گفتنی است، معافیت مالیاتی ۲۰ساله از تاریخ 
اقتصادی،  فعالیت های  انواع  بهره برداری 
آزادی  سرمایه،  خروج  و  ورود  کامل  آزادی 
سقف  تا  خارجی  سرمایه گذاری  مشارکت 
۱۰۰درصد و معافیت های گمرکی برای ورود 
ماشین آالت و مواد اولیه و همچنین معافیت 
منطقه  در  ورود کاالی ساخته شده  گمرکی 
افزوده  ارزش  میزان  به  کشور  داخل  به  آزاد 
منطقه  در  شرکت  ثبت  مزایای  مهم ترین  از 

آزاد انزلی است.
الزم به ذکر است، متقاضیان به منظور دریافت 
پاسخ سواالت احتمالی در مسیر بهره برداری 
انزلی  آزاد  منطقه  شرکت  ثبت  سامانه  از 
 ۰۱۳۴۴۰۵۳۰۰۴ تلفن  شماره  با  می توانند 

تماس حاصل فرمایند.

آغاز به کار سامانه 
آنالین ثبت شرکت 

و موسسات غیرتجاری 
در منطقه آزاد انزلی با توجه به اهداف مندرج در ماده یک قانون 

چگونگی اداره مناطق آزاد، می توان عملکرد 
ابتدای  از  عمرانی  پروژه های  و  طرح ها 
تاسیس تاکنون را به شرح ذیل عنوان نمود:

عنوان

1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

میزان سرمایه 
گذاری سازمان در 
اجرای طرح های 

عمرانی
19
68

196
425
349
388
285
164
594

1096
1932
1849
1046

فعال سازی پروژه های راكد عمرانی
احداث  راکد  پروژه   فعالسازی   -۱
موج شکن های شرقی و غربی و تکمیل آنها 
بندری  مجتمع  موج شکن های  احداث  طرح 
از سال ۱۳۸۸ شروع و ظرف مدت  کاسپین 
تنها  میانگین  طور  به  سال ۹۲  تا  ۵سال 
داشت  فیزیکی  پیشرفت  ۳۵درصد  حدود 
صورت  به  نیز  سال ۱۳۹۲  تا  سال ۹۱  از  و 
استقرار  از  بود، که پس  رها شده  بالتکیف 
مطالعات  انجام  ضمن  جدید،  مدیریتی  تیم 
۱۰۰۰میلیارد  کاهش  و  ارزش  مهندسی 
پروژه  این  آن،  تمام شده  قیمت  از  ریالی 

مجددا فعال شده و به سرانجام رسید. 
تقاطع  احداث  راکد  پروژه  فعالسازی   -۲
غیرهمسطح )شهید نامجوی( و بهره برداری 

از عرشه مستقیم و دولوپ آن
شهید  غیرهمسطح  تقاطع  احداث  طرح 
ظرف  و  شروع  سال ۱۳۸۸  از  نامجوی 
مدت ۵سال تا سال۹۲ تنها حدود ۳۵درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و روند ساخت آن از 
سال ۹۱ با وقفه و بالتکلیفی مواجه گردیده 
و  جدید  مدیریتی  تیم  استقرار  از  پس  بود. 
تسریع  ضمن  راکد،  پروژه های  فعالسازی 
مستقیم  مسیر  طرح؛  این  احداث  روند  در 
و  شرقی  دولوپ  و  سال ۹۴  در  )عرشه( 
به  و  اتمام  سال ۹۵  خردادماه  در  آن  غربی 

بهره برداری رسید.
احداث ساختمان  راکد  پروژه  فعالسازی   -۳

اداری و بهره برداری از آن
احداث ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد 
تا  سال  چند  طی  و  آغاز  سال ۸7  از  انزلی 
فیزیکی  پیشرفت  ۴۶درصد  حدود  سال ۹۲ 
داشت که به دالیل متعددی در سال های ۹۰ 
این پروژه به صورت بالتکلیف رها  و  ۹۱ 
شده بود. پس از استقرار تیم مدیریتی جدید 
در دولت یازدهم، مجددا اجرای پروژه شروع 

و تکمیل گردید.
بندری  مجتمع  ارزش  مهندسی  اجرای   -۴
از  ریالی  ۱۰۰۰میلیارد  کاهش  و  کاسپین 

قیمت تمام شده این طرح

اجرای پروژه های عمرانی جدید
اسکله  ۵پست  ساخت  عملیات  اجرای    -۵
افتتاح ۲پست  بندری کاسپین و  در مجتمع 
اسکله در ابتدای سال جاری توسط ریاست 

محترم جمهور
دکتر  آقای  جناب  سال ۱۳۹۴  اوایل  در 
روحانی ریاست محترم جمهور در بازدید از 
اهمیت  به  اشاره  با  کاسپین  بندری  مجتمع 
بر  تمرکز  راه آهن،  و  دریایی  نقل  و  حمل 
از  را  بندری  مجتمع  اسکله های  اجرای 
آزاد  منطقه  سازمان  اولویت های  مهم ترین 
رونق  بر  ایشان  تاکید  و  برشمردند  انزلی 
منطقه از این طریق بود، که خوشبختانه این 
سازمان با تالش شبانه روزی و با بهره گیری 
منابع  جذب  و  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 
دو  سال ۱۳۹۶  فروردین  در  مناسب،  مالی 

پست اسکله مجتمع بندری کاسپین توسط 
ایشان افتتاح گردید.

۱۰۰۰میلیارد  از  بیش  سرمایه گذاری   -۶
منابع  و  سازمان  منابع  محل  از  تومانی 
مجتمع  برای  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 

بندری کاسپین
گرفته  صورت  برنامه ریزی  به  توجه  با 

گزارشی از اقدامات و فعالیت های سازمان منطقه آزاد انزلی از ابتدای تاسیس تاكنون:

و  کاسپین  بندری  مجتمع  تکمیل  برای 
سرانجام  به  برای  سازمان  مجموعه  همت 
تکمیل  به  نسبت  ملی،  طرح  این  رساندن 
احداث  و  محوطه سازی ها  و  موج شکن ها 
و  ورودی  معابر  و  بندر  نیاز  مورد  تاسیسات 
اسکله ها،  احداث  و  کاسپین  بندر  خروجی 
محل  از  تومان  ۱۰۰۰میلیارد  حدود  مبلغی 

از طریق  بخش خصوصی  و  سازمان  منابع 
مجتمع  تکمیل  برای   BOT قرارداد انعقاد 

بندری سرمایه گذاری نموده است. 
احداث  پروژه  اجرایی  عملیات  منظور  بدین 
انتقال  مخازن  احداث  اسکله ،  چهارپست 
سوخت به منظور ترانزیت و صادرات مجدد 
حاشیه  کشورهای  از  نفتی  فرآورده های 
به  سرپوشیده  انبار  احداث  و  خزر  دریای 
انبار  دو  هکتار  احداث  و  متراژ یک هکتار 
و  کاال  مطلوب  نگهداری  منظور  به  روباز 
همچنین سردخانه و سیلو در مجتمع بندری 
کاسپین توسط رئیس فقید مجمع تشخیص 
تاکنون  که  گردید  آغاز  نظام  مصلحت 
بخشی از این کارها مانند یک پست اسکله 
سوختی )دلفین( و نیمی از انبار سرپوشیده و 
انبار روباز و بخشی از مخازن سوخت تکمیل 

و قابل بهره برداری می باشد.
تکمیل  و  احداث  عملیات  اجرای   -7
مجتمع  اداری  ساختمان های  و  تاسیسات 

بندری کاسپین نظیر برج دیده بانی
۸- تملک اراضی و تکمیل عملیات احداث 
بندری  مجتمع  به  دسترسی  بلوار  مسیر 
اتصال  و  ریل گذاری  منظور  به  کاسپین 
طول  به  کشور  راه آهن  سراسری  شبکه  به 
با  تفاهم نامه  انعقاد  و  ۲کیلومتر  تقریبی 
خط  احداث  برای  زیرساخت ها  شرکت 

راه آهن به مجتمع بندری کاسپین
۹- احداث و بهره برداری از مجهزترین مرکز 
دو  در  کشور  شمال  در  دریایی  تفریحات 
بخش بانوان و آقایان و احداث و بهره برداری 
از استخر سرپوشیده در منطقه به عنوان اولین 

استخر ساحلی در شمال کشور
۱۰- احداث اسکله مارینا به عنوان یکی از 

مهم ترین زیرساخت های گردشگری
مجهزترین  از  بهره برداری  و  احداث   -۱۱
مرکز همایش ها و نمایشگاهی استان گیالن
۱۲- تکمیل و بهره برداری از پست برق ۶۳ 

به ۲۰کیلو ولت منطقه
مجموعه  از  بهره برداری  و  احداث   -۱۳
ورزش های ساحلی به نام زنده یاد سیروس 
مجموعه  مجهزترین  عنوان  به  قایقران 

ورزش های ساحلی استان گیالن
مجموعه  از  بهره برداری  و  احداث   -۱۴

شطرنج ساحلی
مجموعه  دو  از  بهره برداری  و  احداث   -۱۵
محدوده  سطح  در  جنگلی  و  ساحلی  پارك 

منطقه
ساحلی  نوار  از  بهره برداری  و  احداث   -۱۶
در محدوده فاز تجارت و گردشگری منطقه

مجموعه  از  بهره برداری  و  احداث   -۱7
تفریحی بهشت پرندگان

۱۸- اجرای طرح های متنوع مبلمان شهری، 
نورپردازی و زیباسازی محدوده منطقه

نمایشگاهی  پردیس  احداث  پروژه   -۱۹
صنایع دستی، گامی در جهت بهبود فضای 
به  که  دستی  صنایع  فعاالن  کار  و  کسب 
محصوالت  عرضه  برای  بازاری  عنوان 
صنایع دستی منطقه و استان در نظر گرفته 

شده است. 
گسترده  و  متنوع  پروژه های  اجرای   -۲۰
روستاهای  کلیه  سطح  در  روستایی  عمران 
رفع  هدف  با  ساالنه  صورت  به  منطقه 
نارسایی ها و نیازمندی های جامعه روستایی 
منطقه و تسری روند توسعه منطقه به آنان.

گام بلند منطقه آزاد انزلی در مسیر توسعه 
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عنوان 
آسفالت معابر 

جدول گذاری و رفوژ خیابانها 
بهسازی معابر

الیروبی انهار و بهسازی رودخانه ها و احداث پل 
لوله گذاری و دفع آبهای سطحی 
آب رسانی و تامین آب آشامیدنی

تامین شبکه برق 
مساجد و اماكن مذهبی 

مدارس
زمین های ورزشی

مراكز بهداشتی و درمانی 
احداث پارک و مجموعه تفریحی 

احداث ، تعمیر و راه اندازی ایستگاههای پمپاژ 
زمین های كشاورزی 

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

حجم عملیات و اقدامات سازمان 
54 كیلومتر 

1456 متر طول 
221 هزار متر مربع 

47620 متر طول الیروبی و احداث دو دهنه پل 
1350 متر طول 

5 كیلومتر لوله گذاری آب شرب 
كابل گذاری به متراژ یک كیلومتر و نصب ترانس و تجهیزات 
6 مسجد به صورت مشاركتی و 4 واحد خانه عالم و 

مرمت گلزار شهدای منطقه 
ساخت 3 مدرسه به صورت مشاركتی و مرمت 37 مدرسه دیگر 
2 سالن ورزشی - مرمت و تجهیز 6 زمین ورزشی 

احداث مجتمع خدمات بهزیستی به صورت مشاركتی 
احداث 3 بوستان و 2 پارک بازی و تفریحی 

28 روستا 
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گزارش:
حسین مرادی

رشد اقتصادی، هدفی است که سیستم های اقتصادی به دنبال آن می باشند، چراکه 
به وسیله رشد اقتصادی امکان تامین سطح رفاه اجتماعی، ایجاد فرصت های شغلی 

و کاستن از فقر مهیا می گردد. 
در اقتصاد سنتی، کیفیت تبادل کاال و در نتیجه تبادل اطالعات از شیوه های 
هماهنگ با این نوع اقتصاد پیروی می کرد؛ در این نوع نگرش، پیشرفت جامعه 
منوط به وجود زیرساخت های فیزیکی در جهت تولید و توزیع کاال و خدمات، بین 
عامه مردم و بنگاه ها می باشد، به  طوری که قدرت اقتصاد ملی به توانایی و موجودی 
زیرساخت آن بستگی دارد و کیفیت و کارایی این زیرساخت ها بر تداوم فعالیت های 

تجاری و اقتصادی جامعه و کیفیت زندگی و سالمت اجتماعی موثر است.
به  طور کلی زیرساخت ها، شامل زیرساخت های اجتماعی )همانند آموزش، بهداشت، 
امنیت و...( و زیرساخت های اقتصادی )همانند سیستم حمل و نقل، ارتباطات، نیرو 
و...( می باشد؛ ولی تحوالت فناوری اطالعات تاثیرات شگرفی را در سیستم های 
اقتصادی و چگونگی انجام خدمات مالی گذاشته است. در اقتصاد سنتی، تمرکز 
بر این بود که بهترین محصول تولید شود، به لحاظ حجمی، بزرگترین باشد، یا 
حرفه ای ترین بازاریابی ها استخدام شوند، در حالی که این مؤلفه ها در کنار مواردی 
مثل پایین آوردن قیمت ها یا ارائه بهترین خدمات به مشتریان الزم هستند؛ ولی در 
عرصه تجارت الکترونیک کافی نمی باشد، چون در فضای رقابتی در تجارت بدون 
مرز، آنچه که باعث دگرگونی در بازار است، عنصر اطالعات می باشد. در این فضا 
برای گردش سریع سرمایه، از فناوری اطالعات کمک می گیرند؛ همین امر باعث 

بازبینی در فرآیند تبادل تجاری و خدمت رسانی به مشتریان شده است.
از آنجاکه تصمیمات بر پایه اطالعات اتخاذ می شود، اگر این اطالعات نادرست 
باشند، تصمیمات نیز نادرست خواهند بود؛ در نتیجه فعالیت های اقتصادی نیز صحیح 
نبوده، به همین خاطر امکان تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین وجود نخواهد 
داشت؛ به عبارت دیگر در گذشته برندگان اقتصادي کساني بودند که محصوالت 
یا خدمات جدیدي را تولید مي کردند؛ اما در قرن حاضر مزیت رقابتي پایدار، بیشتر 
حاصل فناوري هاي فرآیندي جدید و کمتر حاصل فناوري هاي تولیدي جدید است.

آنچه قبال در اولویت قرار داشت، اختراع محصوالت جدید بود، اما در حال حاضر، اختراع 
و تکمیل فرآیندهاي جدید، اهمیت اول را به خود اختصاص داده است. سیستم هاي 
اطالعاتی و فناوري اطالعاتی مي تواند از طریق ایجاد ارتباط با مشتریان، باعث حصول 

بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر رشد و توسعه اقتصادی شود.
و  باعث شده که کشورها  اطالعات،  و  داده ها  پردازش  انتقال  افزایش سرعت 
شرکت های اقتصادی اقدام به استفاده از مزایای تجارت الکترونیک و تجارت 
بدون مرز در سیستم معامالتی خود کنند. درخصوص ایجاد زیرساخت های تجارت 
الکترونیک، حقوق ایران در سال 1382 قانون تجارت الکترونیک را به تصویب رساند. 
حتی طبق همین قانون، قوه قضاییه می تواند اسناد قضایی با 30سال سابقه در 
بایگانی را به اسناد الکترونیکی تبدیل کند و همین اسناد نیز در دادگاه ها قابل استناد 
خواهند بود ولی این اقدامات در ابتدای راه می باشد که نیازمند انسجام و برنامه ریزی 

برای گسترش آن است.
بی شک مناطق آزاد یکی از بسترهایی بسیار مهم در توسعه تجارت الکترونیک در 
کشور و منطقه می باشند، با نگاهی به زیرساخت های ایجاد شده در این مناطق از 
کشور می توان به این مهم رسید که در بستر تولیدات متنوع و قابل رقابتی که در 
مناطق آزاد وجود دارد، مسلما می توان با ایجاد یک شبکه تجاری بر بستر اینترنت 
و معرفی توانمندی ها و محصوالت، بازارهای بسیار وسیعی را در کشور و منطقه 
برای محصوالت تولیدی مناطق به دست آورد. بی تردید این قدم، نیازمند مشارکت 
سازمان ها در کنار فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان و ایجاد یک شبکه قدرتمند از 

اطالعات تولیدات مناطق آزاد در بستر اینترنت به وجود خواهد آمد.

تجارت الکترونیک چیست؟
عصر جدید، ساز و کارها و نهادهای اجتماعي را در معرض تغییر قرار داده است. 
تجارت الکترونیک، جامعه الکترونیک، دولت الکترونیک و... واژه هایي هستند که ما 

به وفور آنها را مي شنویم.
در تجارت الکترونیک که در عصر جدید ارتباطی ظهور کرده است، به مکان نیازي 
ندارد و خرید و فروش به وسیله رایانه انجام مي شود. تجارت الکترونیک را به صورت 
عامیانه می توان انجام هر گونه امور تجاری به صورت آنالین و اینترنتی بیان کرد. 

تجارت الکترونیک را در مفهوم گسترده تر کسب و کار الکترونیک می گویند؛ اما 
در اصل ماجرا، تجارت الکترونیک معامالتی است که در آن خرید و فروش کاال 
و خدمات به وسیله اینترنت انجام و به واردات یا صادرات آن کاال و خدمات منجر 
می شود. تجارت الکترونیک بیش از خرید و فروش اینترنتی کاال و خدمات است و 
سایر جنبه های فعالیت تجاری مانند خریداری، تهیه لیست از کاالها، مدیریت تولید و 
تهیه و توزیع و جا به جایی کاالها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.

تجارت الکترونیک برای آسان سازی معامالت اقتصادی به صورت الکترونیک 
تعریف شده است. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطالعات و انتقال 
الکترونیکی سرمایه، به شرکت ها و سازمان ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داده و 
اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش های خرید یا فاکتورها را به 
صورت الکترونیکی می دهد. در دهه 1۹80 با رشد و پذیرش کارت اعتباری، ماشین 

تحویلدار خودکار و تلفن بانک، باعث فرم گیری تجارت الکترونیک شد.
ارزش مبادله های الکترونیکی در جهان طی سال های اخیر به سرعت در حال 
افزایش است. اگر چه درباره سرعت گسترش این شیوه از مبادله، برآوردهای بسیار 
متفاوتی ارائه شده است؛ اما در تمامی پیش بینی ها آمده تجارت الکترونیک در 

سال های آینده با رشد فزآینده ای روبه رو خواهد بود.
بدون شک در مورد تجارت الکترونیک باید گفت هزینه هاي فروش را کاهش 
مي دهد، به خاطر ارتباط خاص با مشتري خدمات پس از فروش را بهبود مي بخشد، 
محصوالت جدید را در معرض دید خریداران قرار مي دهد، رفت و آمدها را کم 
مي کند و در نتیجه، قیمت محصول را پایین مي آورد. در کشورهایي که تجارت 
الکترونیک گسترش زیادي پیدا کرده، این نوع از تجارت موجب شده کاالها به 
وسیله اینترنت با قیمت هاي ارزان تر عرضه شود؛ از این رو مشتریاني که دنبال جنس 
ارزانند، این نوع تجارت را در کشورهایی که تجارت الکترونیک انجام می دهند 

پررونق تر می کنند.
تجارت الکترونیک بسته به نوع خدماتی که ارائه می کند و بستر آن، انواع متفاوتی 

دارد که برخی از آنها را به صورت مختصر شرح می دهیم.

)B2B( تجارت فروشنده با فروشنده
در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه باید واسطه ها را 
نیز شناسایی کنند. در این مدل همه شرکاء و خدمات مرتبط با تجارت بین الملل 
چون تامین کنندگان، خریداران، فرستندگان کاال، لجستیک )پشتیبانی(، خدمات 
)سرویس های( بازرسی، اخبار بازاریابی و کاربری های نرم افزار را که موجب سهولت 

در امور تولید، خرید و فروش می شود در یک محل گرد هم می آیند.
این تجارت در جایی استفاده می شود که بخواهیم خارج از حیطه خرده فروشان، خرید 
و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیک انجام دهیم؛ چراکه خرده فروشی در 
اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را از 
روی اینترنت خریداری کنند و فقط روی برخی از اجناس دست می گذارند و سایر 

موارد برایشان اهمیت چندانی ندارد.

)B2C( تجارت فروشنده با مصرف کننده
بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیک از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل 
می دهد. این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به 
راحتی می توان انواع و اقسام کاالها از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای 

کامپیوتری را به وسیله اینترنت خریداری کرد.
در تجارت الکترونیک B2C در یک طرف معامله تولیدکننده )فروشنده( محصول و 
در طرف دیگر خریدار )مصرف کننده نهایی( قرار دارد. موفقیت در این مدل، وابسته 
به تجربیاتی است که به مشتری ارائه می شود؛ باید به مشتری سرویس هایی ارائه 

شود که در مدل سنتی به آنها خو گرفته است و شرایط مشابه را به وجود آورد.

)C2C( تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
در این مدل تجارت الکترونیک، مزایده ها و مناقصه های کاال و خدمات به وسیله 
اینترنت انجام می گیرد. مدل C2C شبیه نیازمندی های طبقه بندی شده یک روزنامه 
یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. در ایده اصلی این مدل، 

مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش می پردازند.
است.   C2C اولیه مدل نمونه  بزرگترین  آنالین  فروشگاه ebay غول حراجی 
ebay خود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان به 
ارائه محصوالتی در حراجی آنالین عمل می کند. برای مثال ebay اجازه می دهد 
فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار داده، سپس شرکت کنندگان در حراج 

قبل از اتمام مدت روی کاالی به حراج گذاشته شده اظهارنظر کنند. 
به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، کاربران اینترنتی برای فروش 

کاالهای مورد نظر خود از مدل C2C استفاده می کنند.

)C2B( تجارت مصرف کننده با فروشنده
در حالی که بازار مصرف کننده آنالین هر روزه در حال گسترش است، بسیاری از 
خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده بوده و ممکن است 
آنان را غوطه ور سازد؛ زیرا وقتی مصرف کنندگان، سایت هایی را در ارتباط با فروش 
محصول موردنظر خود می یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن 
قیمت محصول اغلب کار دشوار است. بنابراین برای راحت تر کردن امر خرید، به 
روش های جدید خرید و فروش اینترنتی آنالین که در آژانس های فروش منجر به 

سوددهی شود، نیاز است؛ از این رو باید از یک استرتژی فروش استفاده کرد.

)P2P( تجارت نقطه به نقطه
مدل تجارت الکترونیک P2P برای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج 
با فروشنده است. تجارت P2P در چهار چوبی کار می کند که افراد بتوانند مستقیم با 
هم پول رد و بدل کنند، در حالی که سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقاالت 
رودررو به عهده دارد. فناوری تلفن های همراه، تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد 

غیرحضوری سهیم می کند.

)B2A( تجارت فروشنده با اداره
این نوع تجارت الکترونیک شامل تمامی مبادالت تجاری- مالی بین شرکت ها 
و سازمان های دولتی است. تامین نیازهای دولت به وسیله شرکت ها و پرداخت 
گنجاند.  گروه  این  در  می توان  که  است  مواردی  ازجمله  مالیات ها  عوارض 
تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکی خود را طی می کند، ولی در آینده ای 
نزدیک زمانی که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به 

سرعت رشد خواهد کرد.

)C2A( تجارت مصرف کننده با اداره
جمع آوری کمک های  حیطه هایی همچون  به   C2A الکترونیکی تجارت  مدل 
مردمی، پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت ها 

و مردم انجام می شود، مربوط می باشد.

راه ورود به تجارت الکترونیک
راه ورود به تجارت الکترونیک، بازار، بازاریابی و فروش تحت تاثیر توسعه تکنولوژی 
ارتباطات از طریق رایانه ها قرار گرفته است. با توجه به گستردگی شبکه اینترنت و 
تجارت الکترونیک در دنیای امروزی، بازار دیگر مفهوم قدیم خود را از دست داده و 

شکل و شمایل و ویژگی های جدیدی پیدا کرده است. 
بسیاری از فروشندگان، حتی خریداران محصوالت خود را نمی بینند و با آنان صحبت 
هم نکرده اند، ولی محصول خود را فروخته و وجه آن را دریافت کرده اند. این نوع خرید 
و فروش، نشان از وجود سیستم های جدید در عرصه تجارت دارد، سیستم هایی که 
به سرعت گسترش می یابند و هر روز سهم بیشتری از بازار را نصیب خود می نمایند. 

در این سیستم فروشگاه های فیزیکی جای خود را به فروشگاه های الکترونیکی 
داده اند. دیگر نیازی نیست تا در گرانترین نقاط تجاری پر رفت و آمد، مکانی را برای 
محل عرضه محصول و دریافت سفارش خرید، با هزینه بسیار زیاد تهیه کرد. امروزه 
می توان این مکان بزرگ و بسیار گرانقیمت را در محیطی کوچک و با هزینه های 
کم اما با کارایی بسیار زیاد به وجود آورد. در واقع هر شرکتی که بخواهد سهم خود 
را در بازارهای جهانی افزایش دهد، قطعا ناگزیر است از این سیستم و تکنولوژی 

پیشرفته مرتبط با آن استفاده کند. 
امروزه فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به عنوان یک واحد تجاری می توانند گوشه ای 
از شبکه گسترده جهانی را به خود اختصاص دهید و از آنجا تمامی محصوالت خود 

را به معرض دید تمامی مردم در سراسر جهان قرار دهند. 
فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد می توانند در این محیط با مشتریان 
ارتباط برقرار کنند، نیازهای آنان را بفهمید و محصول خود رابه آنان به فروش 
برسانند. هر کسی از هر گوشه جهان می تواند به این وسیله از این واحدهای تولیدی 
خرید کند و... بهره مندی از این سیستم خرید و فروش و امتیازات آن، نیازمند داشتن 

محیطی تحت عنوان )وب سایت ( است. 
در دهه اخیر استفاده از اینترنت در سراسر جهان با سرعت شتابان در حال گسترش 
بوده است و هم اکنون اکثریت جوانان با این فناوری همراه  هستند. در میان تعداد 
بیشماری افراد و شرکت ها که در سراسر جهان از اینترنت استفاده می کنند، قطعا 
برخی در جستجوی محصوالت و خدمات شما هستند. با داشتن یک وب سایت 
در واقع شما شرکت خود را برای استفاده از فرصت های بیشمار آماده می کنید. 
وب سایت باعث می شود شرکت شما در هر زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد. 
با کلیک ساده موس، هر کسی می تواند در تمامی ساعت شبانه روز به شرکت شما 

دسترسی داشته باشد. 
وب سایت به شما کمک می کند با مشتریان بالقوه در ارتباط باشید. دسترسی 
از طریق وب سایت، بسیار راحت تر و موثرتر از سایر روش های ارتباطی راه دور 
است. داشتن آدرس سایت، به همگان کمک می کند که هر زمان که در مورد شما 
می شنوند و یا تبلیغات شما را می بینند، به راحتی امکان عکس العمل نشان دادن 
به پیام شما را داشته باشند. وجود وب سایت، اعتبار شرکت شما را در نزد مشتریان 
افزایش می دهد. وب سایت تاثیر فراوانی بر اعتماد مشتری های بالفعل شما خواهد 
داشت. یک طراحی حرفه ای، متن مناسب با نوشتاری خوب، اطالعات مفید از 
محصوالت و امکان تبادل اطالعات باعث افزایش اعتماد مشتریان به شرکت 
شما می شود. وجود وب سایت برای شرکت تان نشان دهنده آن است که شما 

دارای دانش مورد نیاز و اطالعات به روز هستید.

تصویری از تجارت الکترونیک در جهان
در سال های اخیر، تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها 

به وجود آمده است. مبادالت تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر 
و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر 
مبادله اطالعات بر مبنای اسناد و مدارك کاغذی بوده، خارج شده و به سوی انجام 

مبادالت از طریق بهره گیری از سیستم های الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارایی،  کاهش هزینه ها و بهره برداری از 
فرصت ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است؛ تا آنجا که گفته می شود عقب 
افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن از عرصه اقتصاد جهانی نخواهد 
داشت. همچنین این حقیقت وجود دارد که تعداد میزبان های اینترنت، تعداد کاربران 
اینترنت در سراسر جهان و ارزش کاالها و خدماتی که به صورت آنالین مبادله 
می شوند، به سرعت در حال رشد بوده و عملکرد کسب و کارها، دولت و سایر 

جنبه های اجتماعی تحت تاثیر اینترنت قرار گرفته است.

دسترسی جهانی به اینترنت و تجارت الکترونیک
باعث دسترسی  در جهان  اطالعات  فناوری  فناوری مخصوصا  روزافزون  رشد 
افراد بیشماری به اینترنت گردیده است. داده ها نشان می دهد که در کشورهای 
در حال توسعه، کاربران جدید اینترنت سهم روبه رشدی داشته و این کشورها بیش 
از یک سوم از کاربران اینترنت در سراسر جهان را در خود جای داده اند. در بازارهای 
بسیار پیشرفته، نفوذ اینترنت نزدیک به حد اشباع رسیده و از این رو افراد برای 
دسترسی به اینترنت در آینده نزدیک برنامه ریزی نمی کنند و به نظر می رسد که 
تعداد کاربران اینترنت تا حدی تثبیت گردیده است. بنابراین رشد سهم کشورهای در 

حال توسعه ادامه خواهد یافت.

تجارت الکترونیک و روند رشد آتی آن
تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه رشد می کند، ولی سرعت رشد آن 
بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می باشد؛ با اینکه استفاده از اینترنت 
پیش شرط توسعه تجارت الکترونیک می باشد و رشد باالی دسترسی عمومی مردم 
به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب وکار از طریق اینترنت می شود، ولی رشد 
تعداد کاربران اینترنت لزوما نشانه سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی باشد. نسبت 
کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه 
پایین تر از حد میانگین می باشد و این عامل، مطمئنا به دلیل درآمد سرانه پایین تر 
و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصوالت 
یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می باشد. به نظر می رسد 
فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه دسترسی و استفاده آنها از 
اینترنت کمتر از فاصله بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیک می باشد. 
اگر چه در مورد سرعت گسترش مبادالت الکترونیک، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه 
شده است ولی در کلیه پیش بینی های به عمل آمده اعالم شده است که تجارت 

الکترونیک در سال های آینده با رشد فزآینده ای روبه رو خواهد بود. 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، از نظر حجم تجارت الکترونیک، در 
صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. همچنین در کشورهای تازه صنعتی شده 

نیز تجارت الکترونیک به سرعت در حال گسترش است.
در یکی از تحقیقات به عمل آمده، رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و 
به کارگیری تجارت الکترونیک ارائه گردیده است. در این تحقیق عواملی از قبیل 
اتصال به شبکه، اوضاع کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیک توسط تولید کنندگان 
و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی 
برای تجارت الکترونیک و زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین 

محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیک در کشورها شناخته شده اند.

ضرورت انتقال از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک 
تجارت الکترونیک از چند جهت با تجارت سنتی متفاوت است. این تفاوت ها 
مشکالتی را در نظام های حقوقی پدید می آورد که می توان به شرح زیر اشاره نمود:
1- روش ها و ترتیبات )تازه(: شرکت ها روش های جدیدی اتخاذ کرده اند و از مزایای 
اینترنت در جهت تجارت استفاده می کنند. تقاضاها نیز با همین روش مطرح و از 

فن آوری های تجارت و کاری بهره مند می شوند.
2- بعد فرامرزی: تجارت الکترونیکی، بعدهای فرامرزی دارد. آمار دیدار از سایت ها 
نشان می دهد استقبال در حدی شگفت انگیز است، زیرا شبکه تجارت الکترونیک در 

دسترس همه مردم جهان است و مشتریان می توانند از همه کشورها باشند.
3- سرعت تحوالت: اینترنت و فن آوری مبنای آن هر دو، هر روز شاهد تحوالت 
تازه ای است. گاهی قوانین جدید نیز که در مقام حل و انتظام موقعیت های جدید، 
تصویب می شوند با توجه به تحول روزافزون فن آوری ها، کارآیی خود را از دست 
می دهند. برای ایجاد دولت الکترونیک شرایطی مثل فراهم کردن زیرساخت های 

فنی، سرمایه انسانی و شبکه های الکترونیکی الزم است.

نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی
تحوالت روزافزون فضای کسب و کار در دنیای امروز، دگرگونی سریع بازارها و 
افزایش رقابت پذیری، دلیلی واضح بر اهمیت بیش از پیش تجارت الکترونیک در 

رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست.
جهانی شدن و تغییرات سریع در حوزه تکنولوژی از خصوصیات دنیای امروز بوده 

و باعث چالش در سازمان ها و کشورها شده است. برای همین نمی توان به راحتی 
از کنار چنین تحول و امر مهمی به راحتی گذشت. تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 
نیز سهم بسیار زیادی در توسعه یا عقب افتادگی کشورها و سازمان ها دارد و در کنار 
آن، همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی افراد را هم تحت پوشش خود قرار 
می دهد. تجارت الکترونیک یکی از همان جنبه های متاثر از تکنولوژی در حوزه 

اقتصاد و بازرگانی است.
تجارت الکترونیک یکی از امور ضروری قرن بیست و یک بوده و با انجام هرگونه 
امور تجاری به صورت آنالین به وسیله شبکه جهانی اینترنت نقش مهمی در 
تسهیل مبادالت داخلی و بین المللی کشورها دارد. تجارت الکترونیک به بنگاه های 
تجاری محلی این اجازه را می دهد که به بازارهای جهانی مرتبط شده، صادرات و در 
نتیجه تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند، که این مورد به خوبی درخصوص 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان صدق می کند و تولیدکنندگان خرد و یا کالن 

از این سیستم به بهترین نحو می توانند بهره مند شوند.
تجارت الکترونیک به مصرف کنندگان این امکان را می دهد در هر زمان و هر مکانی 
با اتصال به اینترنت، معامالت خود را انجام دهند. بهره از شیوه های نوین تجارت 
الکترونیک می تواند موجب صرفه جویی در هزینه ها و کارآیی بیشتر عملیات تجاری 
بنگاه های تولیدی را فراهم آورد و در نهایت موجبات افزایش توان رقابتی و رشد 

اقتصادی شود.
و  سازمان ها  برای  بسیاری  رقابتی  تهدیدهای  و  فرصت ها  الکترونیک  تجارت 
کشورهای مختلف به وجود آورده است، به طوری که امروزه کمتر شرکت یا سازمان 
تجاری پیدا می شود که با این نام ناآشنا بوده یا از آن استفاده نکند. بسیاری از 
این شرکت ها و سازمان ها از تجارت الکترونیک استفاده کرده، آن را به خدمت 
گرفته و به توسعه اقتصادی و گاه صادرات نیز کمک می کنند. دالیل مختلفی 
وجود دارد که سازمان ها را در استفاده از تجارت الکترونیک کاهل کرده و مانع از 
توسعه اقتصادی کند. یکی از آن دالیل، آشنا نبودن مدیران شرکت های تجاری یا 
صادراتی با فناوری ها و منافع حاصل از آن است. شرکت های تجاری و صادراتی 
باید در راستای شناسایی توان بالقوه اینترنت گام برداشته و برای تقویت فعالیت های 
صادراتی، مشتریان صادراتی جدید خود را از طریق اینترنت پیدا کنند. مدیران این 
شرکت ها می توانند از اشخاصی که با اینترنت آشنا بوده، کمک گرفته و فعالیت های 

صادراتی و بازاریابی خود را از طریق اینترنت انجام دهند.
مالحظات هزینه و امنیت، یکی دیگر از موانعی است که مدیران برای خود می سازند 
تا کمتر از تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی استفاده کنند. زمانی که مدیران، 
آشنایی کافی با تجارت الکترونیکی و اینترنت نداشته باشند، بی شک در محاسبات 
خود دچار اشتباه می شوند. تصور اشتباه آنها از تجارت الکترونیک، آنان را به این 
نتیجه می رساند که استفاده از اینترنت هزینه های زیاد به همراه داشته آینده و امنیت 

شرکت را از بین خواهد برد.
مدیران شرکت ها و سازمان های تجاری باید با نحوه کار شرکت های بزرگ هم حوزه 
خود آشنا شده تا خود متوجه شوند نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی 
شوند؛ یا به روش دیگری در حوزهای محدودتر نقش تجارت الکترونیک در توسعه 

اقتصادی را ارزیابی کنند.
تجارت الکترونیک با افزایش بهره وری، کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش فشار 
بر قیمت ها و حفظ تورم در سطح پایین، می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا 
کند. همچنین ورود شرکت های تازه وارد برای تامین تقاضای فعلی، ایجاد محیطی 
پویا و خالق در راستای تاسیس و تشکیل شرکت های جدید و افزایش کسب و 

کارهای کامال جدید از دیگر عوامل توسعه اقتصادی است.

نیازمندی های تجارت الکترونیک در ایران
تجارت الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطالعات، تحوالت 
اساسی در تجارت ایجاد کرده است. توسعه تجارت الکترونیک پیامدهای مهمی 
را برای فعاالن اقتصادی در پی داشته است. شاید کمتر ابداعی به اندازه تجارت 

الکترونیک در حوزه اقتصاد و بازرگانی تاثیرگذار و منشاء مزایا و منافع بوده است.
توسعه بازارها، کاهش هزینه ها، بهبود زنجیره عرضه، حذف محدودیت های زمانی 
و مکانی مبادله، مشتری محوری و بهبود ارتباط با مشتری، ایجاد مدل های جدید 
کسب و کار، افزایش سرعت دسترسی به بازار و در مجموع افزایش رفاه اقتصادی و 
اجتماعی از پیامدهای آشکار تجارت الکترونیکی است که در ابعاد فردی و اجتماعی 

نمایان شده است.
بسیاری از موانعی که در بازارهای سنتی دور از انتظار به نظر می رسید، رفع شده و 
مدل های جدید کسب و کار با ویژگی ها و قابلیت های جدید به وجود آمده اند. این 
تحوالت در جهان به گونه ای بوده که همواره برآوردها و پیش بینی ها در مورد حجم 
تجارت الکترونیک کمتر از مقادیر تحقق یافته بوده است. بی تردید با فراهم شدن 

بسترها و آگاهی فعاالن، روند توسعه تجارت الکترونیکی شتابان خواهد بود.
الکترونیک در جهان، به کارگیری آن توسط  گسترش روزافزون حجم تجارت 
بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان، بیانگر مزایای 
بالقوه تجارت الکترونیک در عرصه های اقتصادی و بازرگانی است. بنابراین راهی جز 

تالش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست.
در شرایط کنونی و با توجه به بازار محدود و بسته ای که دلیل وجود تحریم ها 
بر کشور اعمال شده و شرایط سخت اقتصادی که حاکم بر جامعه است، نیاز به 

بازارهای بزرگ تر و فرامنطقه ای برای بهبود کسب و کار در مناطق آزاد کشور 
احساس می شود؛ که مناسب ترین راهکار در کنار هزینه های کم که برای فعالین 
اقتصادی در این مناطق در بر دارد، لزوم ایجاد کسب و کار الکترونیک که همانا 
که  دارد  و ضرورت  می شود  احساس  پیش  از  بیش  است،  الکترونیک  تجارت 
تولیدکنندگان در مناطق آزاد خود قدمی در راستای بهبود کسب و کار خود برداشته 

و پا به عرضه تجارت الکترونیک بگذارند.
نقش سهم تجارت الکترونیک از مبادالت جهانی در حال افزایش است. بیشترین 
مبادالت الکترونیکی به ترتیب در آمریکا، اروپای غربی، اروپای شرقی و کشورهای 
جنوب شرق آسیا صورت می گیرد. تجارت الکترونیک در کشورهای در حال گذار 
و در حال توسعه نیز روند صعودی داشته است. در کشور ما مبادالت الکترونیک با 
فراهم شدن آمادگی الکترونیکی به تدریج افزایش یافته و تراکنش های الکترونیک 
در بخش های مالی، آموزش، حمل و نقل، خرده فروشی و سایر بخش های اقتصادی 

رشد چشمگیری داشته است.
نتایج مطالعات در کشور نشان می دهد، آمادگی فنی، فرهنگ و مردم، نهادهای 
پشتیبان و مسائل حقوقی، زیرساخت های کلیدی برای توسعه تجارت الکترونیک 
محسوب می شوند. با فراهم شدن این زیرساخت ها، زمینه بهره مندی از تجارت 
الکترونیک برای بخش های اقتصادی فراهم خواهد شد. یکی از مهم ترین عوامل 
موثر بر ترویج تجارت الکترونیک، ایجاد اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی 
است. پژوهش ها نشان می دهد اعتماد و اطمینان به محیط های تجارت الکترونیک 

می تواند نقش کلیدی در گسترش این مدل از تجارت داشته باشد. 
اعتماد از زوایای مختلف مورد توجه قرار می گیرد که مباحث حقوقی یکی از ابعاد 
آن به شمار می رود. به طور کلی در حوزه تجارت الکترونیک سه بازیگر دولت، 

مصرف کنندگان و توزیع کنندگان نقش کلیدی ایفا می کنند. 
نقش و سهم هر یک از آنها در توسعه تجارت الکترونیک متفاوت است. دولت ها 
بیشتر در نقش تامین  زیرساخت های اقتصادی، فنی و ارتباطاتی، امنیتی و تسهیل 
تجاری ظاهر می شوند. تامین زیرساخت های تجارت الکترونیک، به هزینه های اولیه 
باالیی نیاز دارد تا امکان فعالیت و بهره برداری برای سایر بازیگران فراهم شود. البته 
دولت خود نیز بهره بردار از این زیرساخت در تعامل با بنگاه ها به صورت دولت با 
بنگاه و دولت با مصرف کننده و بالعکس نیز هست. این نکته باید افزوده شود که 
زیرساخت های تجارت الکترونیک فقط فنی و ارتباطاتی نبوده و طیف وسیعی از 

اقدامات را برای فراهم سازی محیط نیاز دارد.
پیاده سازی کامل تجارت الکترونیک در سطح تجارت داخلی و خارجی با استفاده از 
ابزارها و استانداردهای بین المللی و با توجه به فرهنگ ایرانی و اسالمی در بستری 
امن به گونه ای که هر شخص )حقیقی و حقوقی( با هر اندازه ای از کسب و کار 
بتواند در هر زمان و هر مکان با مشارکت در آن به رونق اقتصاد کشور و افزایش 

بهره وری کمک کند.

بسترهای توسعه تجارت الکترونیک
توسعه تجارت الکترونیک نیازمند برخی پیش نیازها و بسترهاست که عبارتند از:

 نهادها و قوانین و مقررات
 زیرساخت ها و دسترسی

 آموزش و ترویج

نهادها و قوانین و مقررات
قوانین و مقررات کارآمد و به روز یکی از نیازهای کلیدی ساماندهی کسب و کارهای 
الکترونیک است. تجربه جهانی نشان می دهد قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک 
برخالف بسیاری از قوانین دیگر که کارآمدی آنها ممکن است سال ها ادامه یابد، در 
طول چند سال )حداکثر سه سال( کارآیی خود را از دست می دهد و نیازمند اصالح 
و به روزرسانی مستمر برای پاسخگویی به نیازهای مسائل فرارو است. الزمه این 
امر پراهمیت، وجود نهادهای آگاه در بخش تجارت الکترونیک است. نهادها لزوما 
دولتی نیستند، می توانند اتحادیه ها و اصناف، انجمن های علمی، هسته های علمی، 
کارگروه های تخصصی و نهادهای پژوهشی و نهادهای سیاستگذار و قانونگذار را 

پوشش دهند.
هیچ کشوری )کشورهای فعال در بخش تجارت الکترونیکی که حدود ۷0کشور 
هستند( یافت نمی شود که از مبادالت الکترونیک قابل توجه برخوردار باشد و آثار و 
پیامدهای تجارت الکترونیک در آن نمایان شود ولی فاقد قوانین مناسب و کارآمد 
باشد. باید توجه داشت که برخی موارد قوانین می توانند محدودکننده و چالش برانگیز 
باشند. بی تردید این قوانین نه  تنها کمکی به توسعه تجارت الکترونیک نخواهند کرد، 

بلکه باعث هدررفت بسیاری از منابع اقتصادی و انسانی خواهند شد. 
چرا قوانین از اهمیت باالیی در تجارت الکترونیک برخوردار است؟ پاسخ این پرسش 
چندان ساده نیست. قوانین شفاف و کارآمد، از معیارهای کسب و کار است. با وجود 
قوانین مناسب، بنگاه ها و کسب و کارها فضای کار و فعالیت و مخاطرات مترتب را 
ارزیابی می کنند. به بیان فنی، قوانین مناسب، هزینه های مبادله را کاهش می دهد و 

بنگاه ها را به فعالیت در فضای مناسب و مطبوع تشویق می کند.
چرا باید قوانین تجارت الکترونیک در دوره زمانی کوتاه بازنگری شود؟ دلیل این 
موضوع این است که از یک سو فناوری ها و نوآوری ها هر روز دچار تغییرات 
می شوند. این فناوری به همراه خود فرصت و تهدید دارند. قوانین، تهدیدها را محدود 

ضرورت توسعه و مدل تجارت الکترونیک در مناطق آزاد کشور:

سایهتجارتدیجیتال،برتجارتسنتیدرمناطقآزاد
و قوت ها را تقویت می کند. با حضور و ظهور این فناوری ها، چهره کسب و کار در 
جهان دچار تغییرات شدید می شود و الزمه فعالیت و ادامه حیات در چنین فضایی، 

وجود قوانین استاندارد و به روز است.
در کشور ما در ابتدای شروع فعالیت های تجارت الکترونیک، تحرکات خوبی در این 
زمینه به عمل آمد. در ابتدا توسعه تجارت الکترونیک در برنامه توسعه کاربرد فناوری 
اطالعات )تکفا( در سال 1381 مطرح شد و توسعه آن برعهده وزارت بازرگانی با 
همکاری سایر دستگاه های اجرایی گذاشته شد. به دنبال آن، سیاستنامه تجارت 
الکترونیک در کشور با هدف گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریزناپذیر 
بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیک در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت 
رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیک در 

کشور توسط هیات وزیران در سال 1381 تصویب و ابالغ شد.
تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 توسط مجلس شورای اسالمی، 
فرصت های جدیدی را برای فعالیت بازیگران اقتصادی در محیط مجازی فراهم 

آورد و خالءهای قانونی را تا حد زیادی مرتفع کرد.
توسعه کسب و کار الکترونیک در مواد مختلف به ویژه ماده 33 قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی،  اجتماعی  و فرهنگی  جمهوری  اسالمی  ایران مصوب سال 1383 
به منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، 
توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصوالت 
صادراتی کشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات 

و اطالعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت.
وزارت بازرگانی فعالیت های گسترده ای را برای تحقق اهداف سیاستنامه و اهداف 
برنامه چهارم توسعه به انجام رساند و برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک را تهیه 
کرد که هیات وزیران در سال 138۴ تصویب و به همه دستگاه های اجرایی ابالغ 
کرد. در برنامه پنجم توسعه، تجارت الکترونیک به صورت صریح و آشکار مورد توجه 
قرار گرفته است و در مواد این برنامه به ویژه ماده ۴8 بر توسعه کاربردها از قبیل 

تجارت الکترونیک تاکید شده است.
به موازات این فعالیت ها، مرکز توسعه تجارت تالش های گسترده ای برای تنظیم 
آیین نامه، دستورالعمل ها و استانداردها به عمل آورده است؛ اما روشن است که این 
تالش ها هنوز بستر کامال مناسب برای کسب و کار الکترونیک فراهم نکرده 
است. هنوز دستگاه های اجرایی مختلف به بحث ساماندهی تجارت الکترونیک 
وارد می شوند که گاه شناخت کامل از توان باالی این بازار ندارند. هنوز برخی 
انرژی و دانش نهادهای متولی در تجارت الکترونیک صرف معرفی و ایجاب 
اهمیت و ضرورت موضوع و تبیین آن برای نهادهای مختلف صرف می شود. فرآیند 
شکل گیری نهادهای غیردولتی در این زمینه با مشکل مواجه است. بنابراین باید 
اصالح قوانین و مقررات و نهادسازی در اولویت اول توسعه تجارت الکترونیک قرار 
گیرد. فضای پرمخاطره و چالش برانگیز هیچ وقت برای فعالیت بنگاه ها پاسخگو 

نخواهد بود.

زیرساخت ها و دسترسی
فناوری، عبارت است از زیرساختی که ذخیره، جست وجو، بازیافت، کپی، فیلتر، 
پردازش، مشاهده، انتقال و دریافت اطالعات را فراهم می کند. اهمیت فناوری 
برای اطالعات به مثابه اهمیت ظرف برای مظروف است؛ فناوری، عبارت است 
از بسته بندی که اجازه می دهد اطالعات توسط مصرف کننده نهایی دریافت شود. 
نرم افزار رایانه فقط به این دلیل ارزش دارد که سخت افزار رایانه و فناوری شبکه 
امروزه به صورت قدرتمند و ارزان در دسترس است. به طور خالصه، تغییرات 
بی وقفه و تمایل روزافزون به اقتصاد اطالعات به دلیل تغییرات بنیادی در ماهیت 
یا حتی حجم اطالعات نیست، بلکه در نتیجه پیشرفت فناوری و زیرساخت فراهم 

شده است. 
ارزش نهفته در یک وب سایت به عنوان یک زیرساخت به ظرفیت آن برای فراهم 
کردن دسترسی فوری به اطالعات بستگی دارد. با کمک وب، عرضه کنندگان 
اطالعات، می توانند با استفاده از پایگاه های داده و سایر مخازن، اطالعات به روز 
و پویا توزیع کنند. امروزه زیرساخت اطالعات بهبود قابل توجهی یافته است، به 
گونه ای که باعث افزایش توانمندی در ذخیره سازی، بازیابی، طبقه بندی، فیلتر و 
توزیع اطالعات شده و از این طریق تا حد بسیار زیادی ارزش اطالعات را افزایش 
داده است. آنچه تازگی دارد، توانایی پردازش اطالعات است نه مقدار اطالعات در 

دسترس.
بنابراین »دسترسی« عامل مهمی برای توسعه تجارت الکترونیک است. دسترسی 
نیازمند زیرساخت های ارتباطاتی است. زمانی بنگاه ها و مشتریان راغب به استفاده 
از تجارت الکترونیک خواهند بود که هزینه های مبادالتی و عملیاتی آن نسبت به 
مبادالت سنتی کمتر و اندك باشد. در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، 
هزینه انجام مبادله الکترونیک بیش از مبادله سنتی است. البته این هزینه ها فقط 
هزینه های حسابداری نبوده و شامل مدت زمان انجام مبادله، ریسک مبادله، اعتماد 
و اطمینان، راحتی و سهولت و هزینه فرصت می شود. راه حل این مشکل توسعه 
زیرساخت های ارتباطاتی و دسترسی کاربران و ایجاد زمینه رقابت برای ارائه کنندگان 

خدمات اینترنتی با هزینه های اندك است.

آموزش و ترویج
تکامل، پدیده های جدید و معموال زمان بر است و نیاز به درك اهمیت و ضرورت آن 
دارد. تجارت الکترونیک پدیده ای جدید محسوب می شود و توسعه آن با چالش هایی 
همراه است. یکی از نیازهای جدی تجارت الکترونیک، آگاهی بخشی فعاالن تجارت 
الکترونیک از مزایای تجارت الکترونیک است. ممکن است همه زیرساخت های 
ارتباطاتی و قانونی فراهم باشد، ولی کاربران تمایلی به استفاده از تجارت الکترونیک 
نداشته باشند. این موضوع ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد؛ پیچیدگی های 
فناوری، عادت به روش های سنتی تجارت، نبود اعتماد و اطمینان به تجارت 
الکترونیک از مهم ترین موانع در این زمینه است. گروه های مختلف درگیر در تجارت 
الکترونیک نیاز به آموزش دارند. در بخش سیاستگذاری مدیران، در بخش عملیاتی 
کارشناسان و در بخش های کاربری بنگاه ها و مصرف کنندگان نیازمند آشنایی با مزایا 

و پیامدهای تجارت الکترونیک هستند.

جایگاه ایران از نظر بستر های الکترونیکی
یکی از معیارهایی که می توان بسترهای الکترونیکی کشورها را ارزیابی و مقایسه 
کرد، آمادگی الکترونیکی است که ساالنه توسط اکونومیست تولید و منتشر می شود. 

این شاخص دارای معیارهای رتبه بندی به شرح زیر است:
 اتصال و زیرساخت فناوری: معیارهای این شاخص عبارتند از، نرخ نفوذ اینترنت با 
پهنای باند وسیع ) توانمندی(، ضریب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفوذ اینترنت، امنیت

 محیط تجاری: معیارهای ارزیابی محیط تجاری عبارتند از، محیط کلی سیاسی، 
قبال بخش خصوصی،  در  بازار، سیاست  اقتصادی کالن، فرصت های  محیط 
تبادل،  و  خارجی  تجارت  سیاست های  خارجی،  سرمایه گذاری  سیاست های 

سیاست های مالیاتی، مالیه و بازار کار
دانش  فرهنگی،  و  اجتماعی  محیط  فرهنگی: شاخص  و  اجتماعی  محیط   
الکترونیکی، تجربه استفاده از اینترنت و پذیرش آن و مهارت های فنی نیروی کار را 
مورد مالحظه قرار می دهد. معیارهای این شاخص عبارتند از، سطح آموزش و سواد، 
سطح سواد اینترنتی، میزان کارآفرینی، مهارت های فنی نیروی کار و میزان نوآوری

 محیط قانونی: این شاخص منعکس کننده چارچوب های قانونی است که به 
صورت مستقیم بر استفاده از فناوری دیجیتال جهت آگاه سازی، ارتباطات و داد و 
ستد تجاری موثرند. معیارهای این شاخص عبارتند از، کارایی چارچوب های قانونی 
سنتی، قوانین مرتبط با اینترنت، سطح سانسور، سهولت ثبت یک کسب و کار جدید 

و ID الکترونیکی
 سیاست ها و چشم اندازهای دولت: معیارهای این شاخص عبارتند از، میزان 
هزینه صرف شده دولت در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان درصدی از 
تولید ناخالص داخلی، راهبرد توسعه دیجیتالی، راهبرد دولت الکترونیک و تدارکات 
الکترونیکی، دسترسی شهروندان و بنگاه ها به خدمات الکترونیکی برخط و مشارکت 

الکترونیکی
 پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرف کنندگان و بنگاه ها: معیارهای این 
شاخص عبارتند از، میزان هزینه سرانه صرف شده توسط مشتریان در زمینه فناوری 
اطالعات و ارتباطات، سطح توسعه کسب و کار الکترونیک، سطح تجارت بر خط، 

موجود بودن خدمات دولتی برخط با شهروندان و بنگاه ها.

اهم فعالیت های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال 1388، وظایف زیر برعهده 

وزارت نهاده شده است:
 ارائه تسهیالت و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت های فنی، سرمایه های 

انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیک
 فرهنگ سازی و آموزش فرهنگ تجارت الکترونیک

 توسعه فعالیت های تدارکاتی و معامالتی به صورت الکترونیکی
 حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی

 فراهم سازی زمینه تعامالت ملی و بین المللی در تجارت الکترونیک
 تسهیل تجارت از طریق ایجاد پنجره واحد

 تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به 
مراجع ذی صالح برای تصویب

 ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور
 ارائه چارچوب و ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی.

پنجره واحد تجاری
در دنیای پرشتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطالعات و 
کاهش مدت زمان تشریفات گمرکی، نقش تعیین کننده ای در توفیق تجارت به ویژه 
در عرصه بین المللی ایفا می کند. به عبارت دیگر، گسترش تجارت در عرصه جهانی 
تا حد زیادی به اعمال شیوه های تسهیل تجارت در بین کشورها بستگی دارد. از آنجا 
که فرآیندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطالعات و اسناد بین چندین 
نهاد مختلف است که هر کدام از آنها نیز به  نوبه خود، رویه های کاری و فرم های 
خاصی دارند، در این شرایط، عدم وجود مکانیسم های روان ساز و تسهیل کننده، 
می تواند به عنوان عاملی مانع زا در مسیر توسعه تجارت به ویژه در صحنه بین المللی 
عمل کند و فرصت های بیشماری را از دسترس بخش تجاری کشور خارج سازد. 

در این میان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی مطابق با 
توصیه سازمان های بین المللی و تجارب سایر کشورهای پیشگام، استقرار یک پنجره 
واحد تجاری است. مفهوم پنجره واحد تجاری، به تسهیالتی اطالق می شود که به 
طرف های مشارکت کننده در یک تبادل تجاری کمک می کند تا اطالعات و اسناد 
استانداردشده را از طریق یک نقطه ورودی واحد مبادله کرده و از این طریق تمامی 

الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقال را تکمیل کنند. 
با توجه به مراتب فوق، در اواخر سال 1388 پیش نویس طرحی در مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی در راستای پیاده سازی و استقرار پنجره واحد تجاری تدوین شده 

و در دستور کار قرار گرفت.

اهمیت و ضرورت پنجره واحد تجاری
موارد قانونی که ضرورت انجام این پروژه را در سطح ملی و به شکل یک تکلیف 
برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موجب می شوند، عبارتند از: الف( بند )د( ماده 3 

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  
ب( طرح تحول اقتصادی 

ج( برنامه پنجم توسعه کشور )ماده ۷0 فصل پنجم )اقتصادی( ذیل برنامه بهبود 
فضای کسب و کار( 

د( مصوبه کارگروه مدیریت فاوا )مورخ 138۹/0۵/1۹( 
پنجره واحد تجاری، از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرآیندهای 
اظهار و ترخیص کاالها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می دهد و به 
کاهش هزینه های تبادالت تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. پنجره واحد، 
ضمن تسهیل رویه ها و فرآیندهای تجاری، به بهبود شفافیت و پیش بینی پذیری 
تعامالت تجاری در سطح ملی و بین المللی کمک می کند. نتیجه استقرار چنین 
سیستمی در وهله نخست، کاهش پیچیدگی ها و تاخیر در فرآیندهای تجاری و 
کاهش هزینه های عملیاتی است و نهایتا به افزایش قدرت رقابت پذیری و رونق  

اقتصادی کشور منجر می شود. 
به طور خالصه به دالیل زیر در نظام های اقتصادی توسعه یافته و در حال توسعه، 
اعمال سیاست های تسهیل تجاری از طریق استقرار سیستم پنجره واحد تجاری، 

موضوع حائز اهمیتی است و به طور جدی دنبال می شود: 
 افزایش نرخ رشد صادرات در بلندمدت 

 مدیریت بهینه نوسانات بازار داخلی 
 افزایش رقابت پذیری کاالها و خدمات کشور در بازارهای بین المللی 

 جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد نیاز 
 افزایش مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط در تجارت ملی و بین المللی.

مزایای استقرار پنجره واحد
استقرار پنجره واحد می تواند تا حد زیادی فرآیند ارائه و تسهیم اطالعات الزم برای 
برآوردن الزامات قانونی مرتبط به تجارت را هم برای تاجران و هم برای مراجع 
دولتی ساده سازی و تسهیل کند. استفاده از چنین سیستمی به بهبود اثربخشی و 
کارآیی نظارت های رسمی منجر شده و هزینه های بخش دولتی و خصوصی را در 

جهت استفاده بهتر از منابع کاهش می دهد. 
به طور خالصه مزایای استقرار پنجره واحد برای بخش دولتی عبارتند از: 

 تخصیص موثرتر و کاراتر منابع 
 اصالح منابع درآمدی دولت 

 افزایش امنیت 
 افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور 

 ارتقای مکانیسم های کنترلی دولت و کاهش فساد اداری
 توانایی استفاده از تکنیک های پیچیده مدیریت ریسک. 

همچنین، مزایای این سیستم برای جامعه تجاری عبارت است از: 
 کاهش هزینه ها از طریق کاهش تاخیرها 

 تسریع در امور اظهار و ترخیص کاال
 توضیح و تفسیر قابل پیش بینی قوانین 

 تخصیص موثر و کاراتر منابع و افزایش شفافیت.
ظرفیت تجارت الکترونیک در ایران روبه گسترش است و با نگاهی به رشد این 
مدل از تجارت نوین در مناطق آزاد، نشان از سرعت بسیار پایین روند استفاده از این 
ظرفیت در این مناطق هستیم که این خود نشان از عدم سیاستگذاری ها و تعریف 

اهداف در این راستا در مناطق آزاد کشور است. 
بی شک میزان ظرفیت تولید و تنوع محصوالت تولیدی در مناطق آزاد بستر 
بسیار خوبی برای رشد و ورود شرکت های دانش بنیان در حوزه توسعه تجارت 
تکمیل  یقین  به  و  می باشد  موجود  زیرساخت های  از  استفاده  با  الکترونیک 
زنجیره توسعه این امر، مستلزم حمایت بیشتر سازمان های مناطق آزاد در جهت 
تکمیل زیرساخت ها در رسیدن به هدف نهایی که همانا تجارت الکترونیک در 

مناطق آزاد است، می باشد.



اخبار منطقه آزاد چابهار

شروع فعالیت شورای جوانان 
منطقه آزاد چابهار

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
چابهار در جشن میالد حضرت علی  اکبر)ع( و روز جوان، 
خود  فعالیت  چابهار  آزاد  منطقه  جوانان  شورای  گفت: 
که  است،  کرده  آغاز  جوان  روز  جشن  برگزاری  با  را 
کمیته های  و  مختلف  کارگروه های  تشکیل  با  شورا  این 

داد. خواهد  ادامه  را  خود  فعالیت  تخصصی، 
کشور  از  خطه  این  جوانان  افزود:  کردی  عبدالرحیم 
پدران  با تحصیالت عالیه در کنار تجارب  ایران  سرافراز 
توسعه  بر  عالوه  می توانند  برجسته  اقتصادی  فعاالن  و 
سواحل  توسعه  و  رشد  زمینه  خود،  اقتصادی  فعالیت های 

فراهم سازند. را  مکران و کشور 
از  بعد  جوانان  شورای  در  کارگروه ها  طرح  گفت:  وی 
چابهار  آزاد  منطقه  به  جوانان  نظارت  شورای  تصویب 
ارائه خواهند شد و منطقه آزاد به  عنوان بازوی مشورتی 
برای اجرای طرح ها در کنار جوانان باانگیزه خواهد بود.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
همچنین  و  جامع  اطالعات  بانک  تشکیل  افزود:  چابهار 
می تواند  موبایل  اپلیکیشن  و  وب سایت  راه اندازی 
همین  در  که  سازد،  تسهیل  را  جوانان  بین  ارتباطات 
به روزرسانی  با  چابهار  آزاد  منطقه  جوانان  شورای  راستا 
نموده  اقدام  جوانان  مشارکت  و  جذب  در  خود  ساختار 

است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار خبر داد:
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بلوچستان  و  سیستان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  با 
چابهار دیدار و پیرامون مواردی از قبیل جذب سرمایه گذار، 
برنامه ریزی برای توسعه بندر چابهار و تشکیل کارگروهی 

تخصصی جهت توسعه بازرگانی گفت وگو کردند .
به  اشاره  با عبدالرحیم کردی ضمن  دیدار  آقایی در  بهروز 
اقدامات موثر سازمان بنادر در حوزه سرمایه گذاری و ایجاد 
داخلی  سرمایه گذاران  جذب  گفت:  بندری،  زیرساخت های 
بندر  بزرگترین  در  کاال  و  بار  ترافیک  ایجاد  و  خارجی  و 
اشتغال زایی  تولید،  رونق  تحقق  زمینه ساز  اقیانوسی کشور، 

و شکوفایی اقتصادی است .
با سازمان منطقه  به همکاری های خوب  اشاره  وی ضمن 
مناسبات  تقویت  و  اقتصادی  پیوندهای  افزود:  چابهار  آزاد 
تجاری با کشورهای همسایه و رونق فعالیت های اقتصادی 
برای سرمایه گذاری بخش های  بسترهای مطلوب  ایجاد  و 
و  مشارکت  هم افزایی،  با  خارجی  و  داخلی  خصوصی 
خواهد  گسترش  و  توسعه  دستگاهی  بین  همکاری های 

یافت .
بلوچستان  و  سیستان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
و  چابهار  بندر  ممتاز  موقعیت  و  کنونی  شرایط  در  گفت: 
هند  کشورهای  ویژه  به  منطقه ای  بازارهای  به  دسترسی 
به  ترانزیتی  اتصال مسیر  نقش حلقه  ایفای  و  افغانستان  و 
زیرساخت های  تکمیل  در  تسریع  میانه،  آسیای  کشورهای 
از  اساسی  کاالهای  سهم  تخصیص  و  ریلی  و  جاده ای 
فرآیندها  انجام  در  تسریع  و  تسهیل  و  چابهار  بندر  طریق 
و  تولید  رونق  بر  بازرگانی، عالوه  و  تجاری  فعالیت های  و 
اشتغال زایی در استان، عامل توسعه، جهش و همکاری های 

اقتصادی است .
تشکیل  خواستار  دیدار،  این  در  نیز  کردی  عبدالرحیم 
کلیه  متخصصان  مشارکت  با  تخصصی  کارگروهی 
نو  و  مناسب  بستری  ایجاد  جهت  در  مرتبط  دستگاه های 
برای توسعه تجارت و بازرگانی مبتنی بر علم روز و آخرین 
به  کارا  لجستیک  زنجیره  ایجاد  و  جهانی  دستاوردهای 
از طریق  بار  ایجاد چابکی در حمل و نقل و توزیع  منظور 

بنادر و مراکز توزیع شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از توان و تکنولوژی کشورهای  چابهار تاکید کرد: استفاده 
پارک های  ایجاد  تامین و  پیشرو در حوزه مدیریت زنجیره 
لجستیکی و حمل و نقل می تواند در تحقق شعار سال نقش 

بسزایی ایفا نماید .

بندر چابهار، زمینه ساز تحقق رونق 
تولید، اشتغال زایی و شکوفایی اقتصادی

گفت و گو: 
سعید قربانی

»ستاره اسکندری« ماشین خیمه شب بازی را در چابهار راه اندازی می کند:

تحقق رویای کودکان بلوچ در چابهار

جادوی چابهار و بلوچستان، هنرمندان سینما و تلویزیون 
را هم به تسخیر خود درآورده است. جادویی که تکه ای 
از بهشت را در این سرزمین رویایی برایشان به تصویر 
ملی  هنرمند  نخستین  اسکندری«  »ستاره  می کشد. 
گویی  اما  است،  جادو شده  این  گرفتار  که  نیست  ایران 
در رویایی گرفتار آمده که به قول خودش از همین آب و 
خاک است. همه جای ایران سرای اوست و ذره ذره خاک 
خاک  انگار  اما  دارد؛  دوست  وجودش  مانند  را  دیار  این 
چابهار و بلوچستان برایش مادری تر است! می گوید اینجا 
ورای سرزمین و آب و خاک، چیز دیگری دارد که انسان 
را مسخ خود می کند؛ مهر مردمانش. مردمانی محروم از 
امکانات و زندگی ای که الیق آن هستند؛ اما دریادل اند و 
اقیانوسی در وجودشان موج می زند. نخستین آشنایی اش 
با این سرزمین، بهمن ماه 97 در جشنواره بین المللی مد و 
لباس فجر شکل گرفت. شیفته هنر سوزن دوزی و مهر 
برای  که  زد  جوانه  وجودش  در  ایده ای  شد.  بلوچستان 
کودکان بلوچ رویایی بسازد و فرهنگ و هنر دیرینه این 
دیار را احیا کند و برای نسل های آینده شان حفظ کنند. 

»ماشین خیمه شب بازی« ایده ای بود که اسکندی برای 
کودکان چابهار و بلوچستان به ارمغان آورد و قرار است به 
همت هنرمندان این سرزمین و مسئوالن سازمان منطقه 
ایران  شب بازی  خیمه  خانه  را  بلوچستان  چابهار،  آزاد 
از هفته پیش در چند مدرسه و محله  برنامه  این  کنند. 
چابهار اجرا شد و به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
به  و  کنارک  چابهار،  محله های  و  مدارس  تمام  چابهار، 
مرور شهرستان های دیگر بلوچستان را پوشش می دهد. 
عبدالرحیم کردی در جلسه هماهنگی این برنامه، تاکید 
از مناطق  را  برنامه های خیمه شب بازی  کرد که اجرای 
محروم تر  مدارس  و  محله  و  شهرها  حاشیه  روستایی، 
شب بازی ها  خیمه  مخاطبان  است  معتقد  او  کنند.  آغاز 
نباید فقط کودکان باشند و با برپایی اجراها در محله ها، 

خانواده ها هم از این برنامه بهره مند شوند.
مجری  و  ایده پرداز  عنوان  به  اسکندری  ستاره  روایت 
اصلی ماشین خیمه شب بازی در چابهار را از زبان خودش 

در ادامه می خوانید:

به جادوی چابهار دچار شدم
در  حضور  واسطه  به  چابهار  زیبای  شهر  با  من  آشنایی 
جشنواره بین المللی مد و لباس فجر که در بهمن ماه سال 
گذشته در چابهار برگزار گردید، بود. واقعیت این است که 
من چابهار را زیاد نمی شناختم و آشنایی من با این منطقه 
صرفا به واسطه چند عکس بود و زمانی که برای اولین 
بار به چابهار آمدم و دریا و جاذبه های اطراف این شهر را 

دیدم، به جادوی چابهار دچار شدم. 
است  جادویی  سرزمین  یک  چابهار  من  دیدگاه  از 
مانند  دستی  هنرهای  یکسری  که  این  بر  عالوه  و 
که  است  این  واقعیت  دارد،  سفالگری  و  سوزن دوزی 
انسان در این جغرافیا فکر می کند در رویاست و واقعا 

یک گوشه از بهشت است. 

چابهار به شهر من بدل شد
در چابهار با مردمانی روبه رو شدم که پر از مهر و محبت 
هستند و بسیار میهمان نواز می باشند. من سفرهای بسیار 
زیادی به نقاط مختلف ایران داشته ام، اما به نظرم چابهار 
یک یگانه در کشور است؛ احساس کردم که نباید راحت 
از این سرزمین زیبا و پرظرفیت گذشت و خواستم که در 
بتوانم  فرهنگی  در بخش های  و  باشم  موثر  منطقه  این 
فعالیت کنم و اینگونه شد که چابهار به شهر من بدل شد. 
با  و  به چابهار داشته ام  ماه گذشته چندین سفر  در چند 
آزاد  منطقه  سازمان  خوب  مسئولین  و  دوستان  کمک 
چابهار توانسته ام چند کار فرهنگی انجام دهم. از دیدگاه 
من اگر مسئولین ظرفیت چابهار را باور کنند، می توان این 
منطقه را به بزرگترین جاذبه توریستی ایران و آسیا و یا 

حتی دنیا بدل کرد.

ایجاد ماشین خیمه شب بازی چابهار
 برای اولین بار در کشور

در جشنواره بین المللی مد و لباس فجر قول داده  بودم که 
برای کودکان چابهاری کاری انجام دهم و از این رو، ایده 
ماشین خیمه شب بازی در ذهن من ایجاد شد. دلیل این 
بار موزه  اولین  برای  ایده هم آن بود که من در تهران 
یمن  به  و  بودم  ایجاد  در حال  را  ایران  خیمه شب بازی 
اعتمادی که جناب آقای دکتر کردی مدیرعامل محترم 
که  زمانی  داشتند،  بنده  به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
طرح ماشین خیمه شب بازی را با نگاه بازآفرینی فرهنگ 
منطقه به کودکان چابهار برای ایشان توضیح دادم، قبول 
کردند و برای اولین بار در کشور در منطقه آزاد چابهار 

اجرا شد. 

لزوم آموزش های فرهنگی از سنین کودکی
بگیرد  کودکی صورت  از  باید  آموزش  که  هستم  معتقد 
بچه ها  روی  نمی تواند  عروسک  مانند  چیزی  هیچ  و 
می تواند  که  این  بر  عالوه  عروسک  باشد.  تاثیرگذار 
آموزش را در ذهن کودکان به بار بنشاند، جادویی دارد که 
اجازه می دهد کودکان در رویاهایشان با آن پرواز کنند و 
شاد باشند. این تاثیر برای هر کودکی مهم است، خصوصا 
و  می کنند  زندگی  محروم تری  مناطق  در  که  کودکانی 
امکانات که در زندگی پیشرفته  از  دسترسی به بسیاری 

وجود دارد را ندارند.
یکی از مهم ترین اهداف من در این طرح، ایجاد رویا برای 
کودکان بود؛ کودکی که از خیلی امکانات محروم است، 
می آید و با یک برنامه زنده عروسکی مواجه می شود و 
این عروسک در ذهن آن کودک ردی به جا می گذارد که 
می تواند آینده این کودک را تغییر دهد. امیدواریم که این 
برنامه خیمه شب بازی که به زبان فارسی در حال اجرا 
است و جالب اینکه خیلی از کودکان بلوچ زبان فارسی را 
نمی دانستند، اما جادوی این عروسک ها آنها را محو خود 
خود  داستان های  و  بلوچی  زبان  با  بتوانیم  را  بود  کرده 
مردمان بلوچ به نمایش دربیاوریم و به مرور آموزش هایی 

چابهار

ماشین  تک  این  تا  شود  داده  بزرگساالن  و  کودکان  به 
خیمه شب بازی به ده ها و صدها ماشین خیمه شب بازی 
بچه ها  ذهن  بر  و  بچرخد  روستا  به  روستا  تا  شود  بدل 

تاثیر بگذارد.

خیمه شب بازی، محجوب ترین 
هنر نمایشی ایران

خیمه شب بازی یکی از محجوب ترین هنرهای نمایشی 
دنیا  در  که  آنقدر  که  اینجاست  جالب  و  است  ایران  در 
شده  شناخته  ایران  در  می شناسند  را  شب بازی  خیمه 
شب بازی  خیمه  اصلی  کاراکتر  »مبارک«،  نیست. 
حال  در  همیشه  است،  مردمی  فرهنگ  از  برگرفته  که 
خنداندن مردم بوده و کاراکتری است که دل مردم را شاد 
می کرده و برای همین این نمایش مردمی، بسیار برای 

مردم جذاب و دیدنی بوده است.

حفظ هنر سوزن دوزی  برای نسل های آینده
بسیار عالقه دارم که داستان های این هنر سوزن دوزی ها 
در چابهار کشف شود و به روایت هایی که دوباره مردم 
که چه  بدانند  و  تبدیل شود  بیاورند،  یاد  به  را  خودشان 
ریشه اصیل فرهنگی دارند و از این مسیر بتوانیم فرهنگ 
البته  کنیم،  آینده حفظ  برای نسل های  را  منطقه  اصیل 
دست  و  می برد  زمان  بسیار  مسیر  این  که  بگویم  باید 
دوستان  کمک  با  منطقه  قدیمی  داستان های  به  یافتن 

بومی کمی زمان بر خواهد بود.

اجرای خیمه  شب بازی، مناسب با فرهنگ و 
موسیقی هر منطقه

چابهار  دبیرستان  و  دبستان  چند  در  حاضر  حال  در 
قدیم  قصه  همان  با  شب بازی  خیمه  منطقه،  اطراف  و 
خودش در حال اجرا است و با استقبال بسیار خوب بچه ها 
مواجه شده گردیده و حتی هنگامی که پشت بازار چابهار 
اجرا داشتیم، به محض بلند شدن صدای ساز و آواز خیمه 
شب بازی، بچه ها به همراه بزرگترها آمدند و جذب شدند 
را در منطقه  این طرح فرهنگی  بتوانیم  امیدواریم که  و 

گسترده تر کنیم.
شب بازی  خیمه  در  قدیم  از  که  سازهایی  خصوص  در 
وجود داشته است، باید بگویم که کمانچه و تمبک است 
پاخیمه ای  عنوان  به  معموال  می زند  تمبک  که  کسی  و 
آواز  و  می کند  برقرار  ارتباط  عروسک ها  با  و  می نشیند 
به عنوان عروسک گردان در خیمه  نفر  می خواند و یک 
حضور دارد و به جای مبارک و بقیه کاراکترها صحبت 
چهار  گروه  یک  شب بازی  خیمه  گروه  معموال  می کند. 
نفره است؛ اساسا این نگاه که ما به یک خیمه شب بازی 
جدیدتر متناسب با فرهنگ بلوچستان و یا هر کجایی از 
ایران نیاز داریم، بحث موسیقی هر منطقه در ایران است 
که می توانند به واسطه موسیقی منطقه، قصه های خود 
را پیدا کنند و به نظرم سازها می توانند به عنوان مثال به 
جای کمانچه ، قیچک یا سازهای محلی دیگر هر منطقه 

مورد استفاده قرار بگیرد. 
نکته جالب در خصوص خیمه شب بازی ما این است که 
خیمه ای که در پشت ماشین نصب شده، یک خیمه ای 
است که مختصات بلوچی دارد؛ در تهران پرده خیمه ها 
ولی  می باشد،  متفاوت  خیمه  آرایه های  و  است  ترمه  از 
و  آینه کاری ها  با  ستاری،  آقای  کمک  با  و  چابهار  در 
سوزن دوزی های بلوچی خیمه استوار گردیده و به همین 
خاطر هم برای بچه ها آشنا است و پای خیمه می نشینند.

باید ریشه های فرهنگی مان را 
دوباره پیدا کنیم

کار هنری  به عنوان کسی که می تواند  بنده  درخواست 
انجام دهد، از دوستانی که توان این قبیل کارها را دارند، 
این است که برای درست ماندن، ما چاره ای نداریم جز 
اینکه برگردیم و ریشه های خودمان را دوباره پیدا کنیم. 
نقطه  آقای دکتر کردی،  به مدیریت  آزاد چابهار  منطقه 
قوتش حفظ ارزش های بومی است؛ در کل ایران نیازمند 
این نگاه و عملگرایی هستیم تا حرف زدن. من از طرف 
خیلی از هنرمندان این حرف را بیان می کنم که ما برای 
هر مدیری که پای عمل باشد مانند منطقه آزاد چابهار، 
که  هستم  مطمئن  و  امیدوارم  و  داشت  خواهیم  حضور 

اتفاقات بسیار خوبی در این منطقه رخ خواهد داد.

با تاکید بر تکنولوژی به کار رفته در شهرک 
شیالت منطقه آزاد چابهار، وزارت کشاورزی 
سرمایه گذاری  برای  عمان،  شیالت  و 
اعالم  منطقه  این  شیالت  طرح های  در 

مشارکت و سرمایه گذاری کرد.
قائم مقام وزیر کشاورزی و شیالت عمان به 
همراه برخی از معاونین و اعضای اقتصادی 
بخش خصوصی این کشور با دعوت سازمان 
شیالت ایران و منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
بر  تاکید  با  و  آمده  کشورمان  به  چابهار 
تکنولوژی استفاده شده در شهرک صنعتی 
شیالت چابهار، سرمایه گذاری خود را بر این 

صنعت اعالم کردند.

سرمایه گذاری عمان در طرح های شیالت منطقه آزاد چابهار
با تاکید بر اهمیت این دیدار، دکتر فرزین 
سرمایه گذاری،  شرکت  مدیرعامل  حقدل 
سازمان  صنعتی  صید  و  تجارت  توسعه 
نماینده  عنوان  به  که  چابهار  آزاد  منطقه 
دعوت کننده  گروه  با  همراه  منطقه  این 
حضور داشت، گفت: جذابیت های زیرساخت 
صنعت شیالت، منجر شده تا کشور عمان 
سرمایه خود را به شهرک صنعتی شیالت 
اعمال  دلیل  به  نیز  ایران  و  بیاورد  چابهار 
برخی تحریم ها، از روابط کشور عمان برای 
استفاده  خود  شیالت  محصوالت  صادرات 

کند.
صنعت  در  عمان  جایگاه  به  اشاره  با  وی 

در نشست سازمان شیالت ایران و قائم مقام وزیر کشاورزی و شیالت عمان صورت گرفت:

شیالت ادامه داد: نزدیک به چند دهه است 
تولید  و  ماهی  پرورش  لحاظ  از  عمان  که 
کنسرو، پیشرفت های خوبی را شاهد بوده، 
اما نتوانسته از دانش و تکنولوژی به لحاظ 

تجربه استفاده کند.
این  ایران در  از سوی دیگر،  افزود:  حقدل 

صنعت  تکنولوژی  اخذ  جهت  به  حوزه 
انجام  را  خود  خطاهای  و  آزمون  شیالت، 
تکنولوژی  می تواند  هم اکنون  و  داده 
به سایر کشورها عرضه  را  لجستیک خود 

کند.
توسعه  سرمایه گذاری،  شرکت  مدیرعامل 
تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد 
چابهار با تاکید بر روند اجرایی این توافقات 
گفت: مذاکرات اولیه درخصوص همکاری 
ایران و عمان در شیالت چابهار انجام شده 
و در روزهای آتی موافقت نامه های اجرایی 
این سرمایه گذاری و مشارکت را در منطقه 

آزاد تجاری چابهار شاهد خواهیم بود.



تا امروز تحریم ها به عنوان یک دلیل و یا بهتر است بگوییم یک بهانه از سوی مدیران 
اما حضور  بوده،  در جذب سرمایه خارجی مطرح  موفقیت  برای عدم   دولتی و خصوصی 
سرمایه گذاران خارجی در کشور در طول سالیان تحریم و توسعه فعالیت اقتصادی آنها در 
سالیان اخیر، می تواند پاسخ مناسبی برای این بهانه ها باشد. ضعف مدیران در حوزه دولتی 
و بخش خصوصی و عدم توانایی در معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران با الگوی 

صحیح، باعث شده است کشور ما از این مزیت رقابتی محروم بماند. 
مشاغل  ایجاد  داخلی،  ناخالص  تولید  افزایش  برای  مهم  ابزارهای  یکی  سرمایه گذاری، 
جدید، افزایش پرداخت مالیات، ایجاد تنوع اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی، افزایش حقوق 
منابع  آموزش  برندسازی،  ارزش،  جهانی  زنجیره  با  ارتباط  رقابت،  افزایش  دستمزدها،  و 
انسانی، ورود فن آوری های نوین، تحول در ساختار رگوالتوری و نیز بهبود فضای کسب و 
کار است. به عنوان مثال سرمایه گذاری خارجی در ایرلند باعث افزایش 27درصد در تولید 
ناخالص داخلی و در کشور انگلیس باعث جذب 18 درصد از منابع انسانی آن کشور و تولید 

اشتغال شده است. 
انواع سرمایه گذاری های جدید، مشارکت در توسعه سرمایه گذاری های قبلی و نیز شراکت 
در شرکت ها و یا تملک آنها توسط سرمایه گذاران غیربومی، انواع سرمایه گذاری خارجی 
محسوب می شود؛ اما یکی از نقاط برجسته قانون جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در 
کشور ما، حمایت دولت در قالب قانون از سرمایه گذارانی است که نسبت به انتقال فن آوری 
از نقاط تمایز قانون سرمایه گذاری  این موضوع می تواند یکی  اقدام می کنند و  به کشور 

ایران با سایر کشورها باشد. 
می کنند،  رقابت  سرمایه گذاران  جذب  برای  دنیا  در  سرمایه پذیر  کشورهای  از  بسیاری 
می نمایند؛  انتخاب  مقایسه ای  تکنیک های  از  استفاده  با  را  خود  مقاصد  سرمایه گذاران 
متاسفانه علی رغم مزیت های رقابتی فراوان در ایران در مقایسه با سایر مقاصد سرمایه پذیر، 

در بسیاری از انتخاب ها در لیست کوتاه سرمایه گذاران خارجی قرار نداریم.
علی رغم رقابتی بودن فرصت ها در کشورمان، معرفی خوبی از ایران به عنوان یک مقصد 
مهم و دارای مزیت برای سرمایه گذاران خارجی صورت نگرفته است. حتما در این راستا 
باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد و با استفاده از مدیران آگاه و مسلط در این حوزه، اقدام 

به تنظیم استراتژی به منظور حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور نماییم. 
به نظر می رسد با وجود محدودیت های موجود در کشور، همچنان: 

1- ظرفیت بازار ایران
2- ظرفیت بازار کشورهای همسایه به منظور صادرات کاال و خدمات
3- مشوق های فراوان موجود مانند معافیت های مالیات در صادرات

4- زمین گسترده، موقعیت استراتژیک کشور و منابع انرژی 
5- وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده 

6- مزیت رقابتی ایران در حوزه انرژی 
دالیلی مکفی برای جذب سرمایه های خارجی است. در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیازمند 
تدوین استراتژی مناسب برای جذب این سرمایه ها و توسعه تولید و اشتغال با استفاده از 

الگوهای صحیح بین المللی هستیم. 
تا امروز تحریم ها به عنوان یک دلیل و یا یک بهانه از سوی مدیران دولتی و خصوصی 
همواره مطرح بوده است، اما حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور در طول سالیان تحریم 
بخش  و  دولتی  حوزه  در  مدیران  باشد. ضعف  بهانه ها  این  برای  مناسبی  پاسخ  می تواند 
خصوصی و عدم توانایی در معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور با الگوی صحیح 

باعث شده است، کشور ما از این مزیت رقابتی محروم بماند. 

نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب موقعیت
اکثر سرمایه گذاران از تکنیک AHP برای انتخاب مقصد استفاده می کنند، کشورها معموال 
کوتاه  لیست  در  بتوانند  که  می کنند  عمل  گونه ای  به  مناسب،  استراتژی های  تنظیم  با 
یکی  خارجی،  گذاری  برای سرمایه  موقعیت  انتخاب  بگیرند.  قرار  خارجی  سرمایه گذاران 
اتفاق  به  قریب  اکثر  در  در حقیقت  است.  خارجی  تصمیمات سرمایه گذاران  مهم ترین  از 
و  ندارد  وجود  موقعیت سرمایه گذاری  انتخاب  برای  بخشی  یا  و  مدیریت  سرمایه گذاران، 
این کار معموال توسط تیم مدیریتی سرمایه گذار صورت می گیرد. بسیار ضروری است که 

کشورها با فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران آشنا باشند. 
ازجمله مواردی که سرمایه گذاران خارجی در انتخاب یک موقعیت به آن توجه می کنند، 
می تواند شامل این موارد باشد: پتانسیل بازار؛ مشوق های دولتی و میزان مالیات ها؛ وجود 
منابع انسانی؛ ریسک های اعتباری؛ دسترسی به انرژی؛ مواد اولیه و ریسک های سیاسی 

و اقتصادی.
در بررسی هایی که انجام داده ایم، مشوق های دولتی در کشور، یکی از بهترین راهکارها 
برای  خوبی  بسیار  مالیاتی  معافیت های  اینکه  می باشد؛  خارجی  سرمایه های  جذب  برای 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف توسط دولت ارائه می شود، می تواند یکی از ابزارهای 

خوب برای جذب سرمایه های خارجی باشد. 
زمانی که با سرمایه گذاران مذاکره می کنیم و به آنها این گونه معافیت ها ازجمله و به طور مثال 
معافیت صد در صدی صادرات از ایران را بیان می کنم، تعجب سرمایه گذاران خارجی را به 
همراه دارد. اما متاسفانه ما نتوانسته ایم با مدل مناسب، اینگونه مشوق ها را که ابزارهای مهمی 

برای جذب سرمایه خارجی هستند، به سرمایه گذاران خارجی معرفی نماییم. 

منافع سرمایه گذاری خارجی از دید سرمایه گذاران خارجی
سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد رشد، پشت سر گذاشتن محدودیت های تجاری، افزایش 
ثروت، کاهش پرداخت مالیات، دستیابی به بازارهای جدید، ایجاد چالش با رقبا، دستیابی به 
منابع ارزان، نزدیک تر شدن به مشتریان و نیز اجرای بهتر تعهدات خود در قبال مشتریان و 
همچنین کاهش هزینه ها باید به سرمایه گذاری در کشورهای مختلف اقدام نمایند. در عین 
حال در این خصوص اقداماتی مبتنی بر الگوی صحیح در حوزه جذب سرمایه را آغاز نموده 
و امیدواریم به زودی بتوان این اقدامات که در حوزه معرفی فرصت های سرمایه گذاری با 

استفاده از پلتفرم های استاندارد مبتنی بر فضای مجازی است را رونمایی کنیم. 

استراتژی کشورهای مختلف در جذب سرمایه خارجی
دولت انگلیس اخیرا نقش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و ارتقاء انگلیس به عنوان یک 
مقصد سرمایه گذاری را به بخش خصوصی واگذار نموده و برای آن بودجه بسیار خوبی 
)حدودا 40میلیون پوند( تصویب نموده است، که به زودی اعالم می گردد. دولت انگلیس 
انجام  را طی 10سال گذشته  معتبر  نشریات  در  تبلیغات هدفمند  پوند  ساالنه 15میلیون 
ادامه توسعه سرمایه گذاران فعلی موجود  بر  را  استراتژی خود  داده است. جمهوری چک 
توسعه  طریق  از  کشور  این  در  خارجی  سرمایه گذاری  از  75درصد  است،  نموده  متمرکز 
کامال  مختلف،  آژانس های  در  سیاست ها  است.  گرفته  صورت  فعلی  سرمایه گذاری های 
ایجاد دفاتر  به منظور  بر جذب سرمایه گذاران  متفاوت است، مثال مالزی تمرکز ویژه ای 

منطقه ای خود در آن کشور دارند. 
در کشور ما تحقیقا در حوزه تنظیم استراتژی برای جذب سرمایه گذاران خارجی اقدامات 
کاملی صورت نگرفته است. همه ما به دنبال توسعه جذب سرمایه های خارجی هستیم، اما 
اینکه این سرمایه ها چگونه؟ برای چه فرصت هایی؟ با کدام مشوق ها و... سواالتی است 

که کمتر برای تهیه پاسخ آنها کوشیده ایم. 
یکی از استراتژی های مهم برای توسعه جذب سرمایه خارجی، توسعه فعالیت سرمایه گذاران 
خارجی است که امروز در کشور ما حضور داشته اند و می توانند سرمایه گذاری خود را توسعه 
می بایست  برخوردار هستند،  توجهی  قابل  تعداد  از  که  خارجی  این سرمایه گذاران  دهند. 
توسط دولت و نیز مراکزی ازجمله اتاق های بازرگانی و انجمن های مرتبط دعوت شوند 
و برای توسعه سرمایه گذاری های آنها، حمایت های الزم تدارک دیده شود. بدیهی است 
کشور،  در  خود  سرمایه گذاری های  توسعه  عالوه بر  می توانند  خارجی  سرمایه گذاران  این 

نمونه هایی خوب برای جذب دیگر سرمایه گذاران خارجی باشند.  
سرمایه گذاران  کشور،  جذابیت های  دلیل  به  محدودیت ها،  علی رغم  است،  ذکر  به  الزم 
خارجی در کشورمان سرمایه گذاری نموده اند که این می تواند دلیل مناسبی برای توسعه 

جذب سرمایه خارجی از سایر سرمایه گذاران خارجی باشد.

یادداشت

دکتر علیرضا شیرمحمدی
موسس نمایشگاه دائم صادرات و فرصت های سرمایه گذاری ایران  

سرمایهگذارانخارجیچگونهتصمیمگیریمیکنند؟
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گفت و گو با دکتر سهراب شهابی، عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه:

مناطق آزاد ایران چند سالی است نسبت به سال های 
گرفته  جدی تر  کشور  این  در  تشکیل شان  ابتدایی 
نزدیکتر  اصلی شان  رسالت های  به  کمی  و  می شوند 
اقتصادی  فشارهای  و  سخت  شرایط  شاید  می شوند. 
به  را  ایران  که  بود  عواملی  از  یکی  تحریم ها  مانند 
مانند  تفاهم نامه هایی  با  واقع  در  و  کشاند  سمت  این 
روسای  امضای  به  گذشته  سال  که  چابهار  تفاهم نامه 
جمهور سه کشور ایران، هند و افغانستان رسید، اهمیت 

مناطق آزاد در ایران بیشتر درک شد.
و  استراتژیک  موقعیت  واسطه  به  چابهار  آزاد  منطقه 
کشورهای  از  بسیاری  و  ایران  برای  ژئوپلیتیکی اش، 
کشورهای  مانند  جهان  کشورهای  حتی  و  منطقه 
اروپایی و آفریقایی حائز اهمیت است و مهم ترین دلیل 
بندری  منطقه  این  ترانزیتی  امکانات  نیز  موضوع  این 
به ویژه  این منطقه  اخیر در  است. تحواالت چند ساله 
در  و 97  سال 96  در  که  اقتصادی  و  سیاسی  مناسبات 
سطح بین المللی برایش رقم خورد، جایگاهش را برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی واضح تر کرد. نمونه این 
مناسبات، خروج بنادر این منطقه از فهرست تحریم های 
آمریکا، توافقنامه سه جانبه چابهار میان کشورهای ایران، 
هند و افغانستان و همچنین تاکید وزرای خارجه ایران 
و هند در اجالس ریسینا هند در اسفند ماه بر موقعیت 

چابهار بود.
این منطقه دارای دو اسکله اقیانوسی است که البته این 
بنادر هنوز در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند و در هفته 
پایانی سال 97 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر  ریاست  به  کشور 
رئیس جمهور، گسترش محدوده این منطقه و الحاق بنادر 
شهید بهشتی و شهید کالنتری را تصویب کرد و باید 
منتظر ماند تا هیات دولت پس از تایید آن، الیحه اش را 

به مجلس ارائه دهد.
برای روشن تر شدن شرایط کنونی منطقه آزاد چابهار در 
سطح منطقه ای و بین المللی، گفت و گویی با دکتر سهراب 
علمی  هیات  عضو  و  اقتصاددان  سیاستمدار،  شهابی 

دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه انجام دادیم. 
اندیانا  دانشگاه  از  سیاسی  اقتصاد  دکترای  دارای  وی 
ایاالت متحده آمریکا است و از سال 57 تاکنون مدیریت 
نیرو و  از وزارتخانه های  و معاونت بخش های مختلفی 
اقتصاد  تدریس  همچنین  و  اکو  سازمان  خارجه،  امور 
سیاسی بین الملل در دانشگاه های اندیانا، شهید بهشتی 
و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ایران را 
بر عهده داشته است. گفت و گوی ما با دکتر شهابی را 

در ادامه می خوانید.

خروج  بفرمایید  سوال  اولین  عنوان  به   
چه  آمریکا  تحریم های  فهرست  از  چابهار 
میزان برای ایران ارزش دارد و ایران چگونه 
شکل  بهترین  به  موضوع  این  از  می تواند 

بهره برداری کند ؟ 
خروج آمریکا از برجام مشکالت جدیدی را برای ایران 
در  می توان  را  مشکالت  این  خالصه  که  آورد  پیش 
و 8دهم  منهای 3  به  ایران  اقتصادی  رشد  نرخ  کاهش 
نفت،  فروش  پولی،  انتقاالت  و  نقل  در  کرد.  مشاهده 
شدیم.  مشکالتی  دچار  هم  کاالها  واردات  و  صادرات 
از برجام حداقل در دو جهت  در مجموع خروج آمریکا 
اقتصادی  رشد  نرخ  کاهش  یکی  داد؛  نشان  را  خودش 
بود و دوم متالطم شدن نرخ ارز در ایران که نسبت به 
اواخر سال 96 در روزهای پایانی سال 97 قیمت ها افزایش 
بی سابقه ای داشت و شوک ارزی 156درصدی را شاهد 

بودیم.
اما در این تحریم ها یکی از مناطقی که کمتر صدمه دید، 
چابهار بود که از تحریم ها معاف شد و این هم چند دلیل 
دارد و شاید مهم ترین آن موضوع افغانستان است. البته 
مجموعه ای از مناسبات، ارتباطات بین المللی و منطقه ای 
منهای موضوع  ایجاد کرد.  برای چابهار  را  این شرایط 
افغانستان، بعضی از طرح ها مانند ترانزیت در تحریم ها 
ترانزیت  نمی توان  آسانی  به  و  می بیند  آسیب  کمتر 
ترانزیت  در  اساسا  که  چرا  داد؛  قرار  تحریم  مورد  را 
انجام  زیرساخت ها  در  سنگینی  سرمایه گذاری های 
می شود و کشورهای دیگری هم در آن مشارکت دارند. 
با تحریم ترانزیتی یک کشور، کشورهای بسیار دیگری 
نیز مورد تحریم قرار می گیرند و در این شرایط کشورهای 
دارای منافع، مقاومت می کنند. اگر فقط روی واردات کاال 
و اینگونه ابزار تکیه کنیم، اینها همیشه در قبال تحریم ها 
لوازم  واردات  در  مثال  عنوان  به  و  هستند  آسیب پذیر 
بازار سیاه  از  باید  یا  این حوزه  با تحریم  یدکی خوردو، 
کمتر  را  تولیدات  اینکه  یا  کرد  تهیه  باالتر  قیمت  با  و 
کنیم. برای نمونه این موضوع که در چابهار روی داده، 
می توان به خط لوله گاز روسیه به اروپا اشاره کرد که با 
اروپایی هم  از کشورهای  تحریم روسیه عمال بسیاری 
مورد تحریم قرار می گیرند. بنابراین می توان با افزایش 
فعالیت و سرمایه گذاری ها در برخی حوزه ها مثل ترانزیت، 
ضمن اینکه به درآمد ثابتی رسید، بدون شک از این نوع 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی کمتر آسیب خواهیم دید.
چابهار نیز اکنون به عنوان دروازه افغانستان به آب های 
این  است.  شمال- جنوب  کریدور  کلیدی  نقطه  و  آزاد 
بندر برای کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و اوراسیا، 
موقعیت استراتژیک ویژه ای دارد. این منطقه و این نوع 
تعامل می تواند به عنوان نمونه، مورد استفاده قرار گیرد و 
ما خاصیت این نوع ارتباط اقتصادی را در موضوع صادرات 
برق به عراق نیز مشاهده کردیم؛ یعنی نباید با کشورهای 
دیگر به ویژه همسایگان مان فقط در بخش های کاالیی 
توجه کنیم. ترانزیت، فروش برق و خط لوله گاز موارد 
دیگری هستند که ارتباطات با ثبات تر را ایجاد می کنند و 

چابهار قادر به افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور است

به مراتب از فشارهای بین المللی کمتر آسیب خواهند دید. 
اگر بتوانیم با سرمایه گذاری های مشترک و قراردادهای 
خود  مناطق  در  را  بیشتری  کشورهای  منافع  بلندمدت 
مانند ترانزیت چابهار درگیر کنیم، تحریم ها و فشارهای 
بزنند.  اقتصادمان  به  اقتصادی نمی تواند آسیب چندانی 
برای مثال افغانستان می تواند با سرمایه گذاری خودش 
انبارهایی را در چابهار داشته باشد و کاالهای مورد نیازش 
را همان جا دپو کند. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی 
هم که بعدها از کریدور شمال- جنوب ایران بهره خواهند 
برد، می توانند سرمایه گذاری هایی در چابهار انجام دهند 
که به جز بهره مستقیمی که ایران از این سرمایه گذاری ها 
می برد، درگیر شدن منافع کشورهای بیشتر در چابهار و 
مسیر ترانزیتی کریدور شمال- جنوب ایران، منافع مداوم 

و باثباتی را ایجاد خواهد کرد. 
به عقیده من با الگوبرداری از چابهار باید بتوانیم این نوع 
از تعامل اقتصادی را در موضوعات دیگر و با کشورهای 
دیگر گسترش دهیم. هر جایی که مشارکت مجموعه ای 
از کشورها وجود دارد، هیچ کشوری نمی تواند به آسانی 

آن فعلیت را تحریم کند.
چابهار و سواحل مکران برای ایران یک مزیت استثنایی 
است. اول اینکه تنها بندر اقیانوسی کشور در این منطقه 
تمام  به  نسبت  ایران  باالی  امنیت  دوم  و  دارد  قرار 
کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس است. هیچ کدام 
از کشوهای منطقه ازجمله افغانستان و پاکستان امنیت 
ایران را ندارند. اگر بتوانیم در چابهار سرمایه گذاری های 
متفاوتی داشته باشیم، این منطقه خودش ضربه گیر ما 
ترانزیت  عالوه،  به  بود.  خواهد  اقتصادی  فشارهای  در 
چابهار حتی نسبت به دیگر بنادر جنوب ایران از امنیت 
باالتری برخوردار است و در شرایطی که تنگه هرمز دچار 
مشکالت و یا بحران شود، چابهار کمک موثری برای 
اقتصاد ایران خواهد بود و این موضوع نه تنها برای ایران، 
بلکه برای کشورهای دیگر هم که بخواهند در این حوزه 

سرمایه گذاری و بهره برداری کنند، اهمیت دارد.

 به نظر شما چرا چین علی رغم تعامالت 
دارد،  ایران  با  که  تجاری  و  اقتصادی  خوب 
پاکستان  گوادر  چابهار،  از  استفاده  جای  به 
تجاری اش  اهداف  و  سرمایه گذاری  برای  را 

انتخاب کرده است؟
روابط چین و پاکستان روابط دیرینه و ویژه ای است. به 
ویژه پس از جنگ سرد و پایان اشغال افغانستان، شرایط 
جدیدی برای افغانستان به وجود آمد و دیگری نیروهای 
کمونیستی و طالبان در این کشور نبودند و آمریکا آنجا 
را  خودش  استراتژیک  ارزش  پاکستان  کرد.  اشغال  را 
مزاحمتی  حدودی  تا  حتی  داد.  دست  از  آمریکا  برای 
روابط  این رو  از  می شد.  محسوب  کشور  این  برای  هم 
روابط  این موجب  و  پیدا کرد  تنزل  آمریکا  با  پاکستان 
بیشتر این کشور با چین شد. این تحوالت در پاکستان 
سیاسی  رقیب  مقابل  در  موقعیتش  رفتن  باالتر  موجب 
و اقتصادی دیرینه اش یعنی هند نسبت به گذشته هم 
زمینه  تغییراتی،  با  منطقه  معادالت  عبارتی،  به  می شد. 
ایجاد کرد.  بین دو کشور  برای روابط جدی تر  مناسبی 
چین هم از این فرصت استفاده کرد و سرمایه گذاری در 
بندر گوادر پاکستان را آغاز نمود؛ بندری که هم وجوه 
نظامی دارد و هم وجوه انرژی و ترانزیتی. عمده وظیفه 
این  است.  چین  غربی  ایاالت  به  انرژی  انتقال  گوادر، 
را  انرژی  به  دسترسی اش  راه های  این طریق  از  کشور 
متفاوت می کند که فقط به تنگه ماالکا وابسته نباشد. 
احتماال جمع بندی چینی ها از این منطقه و شرایط جدید 
این بود که ایران به اندازه پاکستان رابطه و شرایطی را 
ندارد. شرایط تحریم هم  را  باشد  بتواند به نفعشان  که 
کار با ایران را برایشان دشوار می کرد و روابط ایران در 
منطقه حداقل در حال حاضر به خوبی روابط پاکستان با 
منطقه برای مثال کشورهای جنوبی خلیج فارس نیست. 
پاکستان با کشورهایی مانند عربستان رابطه خوبی دارد 
و نیروهای نظامی این کشور در عربستان به کار گرفته 
می شوند. اینها امکاناتی برای چین در پاکستان بود که 
در ایران وجود نداشت. در حقیقت عوامل پیچیده ای در 
روابط بین المللی و منطقه ای ایران و همچنین پاکستان 
نشان می دهد که چرا چین سرمایه گذاری اش را در بندر 

گوادر انجام داد تا چابهار.
تصور و توصیه من این است که ما باید این وضعیت را 
درک کنیم و سعی کنیم برنامه ریزی هایمان برای چابهار 
به طوری مکمل و با ارزش افزوده جدیدی همراه باشد. 
به عنوان مثال، موضوعی دیگر مانند سوخت رسانی برای 
انرژی  تا حدودی دارای  کشورهای آسیای مرکزی که 
هستند، اهمیت ندارد. حتی افغانستان هم نیاز زیادی به 
این موضوع ندارد و بعدها با یک خط لوله می تواند نیازش 
را برطرف کند؛ اما ترانزیت چیزی است که اغلب این 
کشورها به آن نیاز دارند و هیچ راه بهتر و سودمندتری از 

ایران و چابهار برایشان وجود ندارد.
کپی برداری از کشورهای دیگر مانند چین و پاکستان و 
نوعی درگیری در یک فضای منفی با آنها هیچ ثمره ای 
و  وقت  اتالف  باعث  نهایتا  و  داشت  نخواهد  ما  برای 
انرژی مان می شود. ما باید بتوانیم ظرفیت های جدیدی 
منطقه  ظرفیت های  مکمل  که  کنیم  ایجاد  چابهار  در 
باشد. کشورهای بسیاری ازجمله ترکمنستان، آذربایجان، 

از این مسیر بهره  اوکراین می توانند  گرجستان و حتی 
ببرند و جزء سرمایه گذاران در چابهار باشند.

به عقیده من در این مورد باید با روسیه کمی جدی تر جلو 
برویم و آنها را هم در چابهار و کریدور شمال- جنوب وارد 
نماییم و شبکه ای از ترانزیت را برای کاالهای سنگین 
که استفاده از راه آهن در آن به صرفه است را تشکیل 
دهیم. در این مورد گرفتن اعتبار از کشورهای دیگر هم 
هیچ ایرادی ندارد و به هر شکل به نفع ایران خواهد بود. 
ترانزیت حوزه ای است که می تواند بازپرداخت اعتباراتش 

را از همان محل درآمدهایش حاصل کند.

چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران   
بسیار  را  منطقه  این  در  گردشگری  صنعت 
این  معتقدند  و حتی  داده اند  قرار  تاکید  مورد 
منطقه می تواند در حوزه هایی از توریسم مانند 
توریسم ورزشی که در کشور ما کمتر به آنها 
داشته  اساسی  نقش  است،  شده  پرداخته 
سطح  در  را  گسترده ای  فعالیت های  و  باشد 
بین المللی و منطقه ای انجام دهد. به نظرتان 

این موضوع تا چه میزان امکان پذیر است؟
اما  ندیده ام،  را  چابهار  نزدیک  از  خودم  من  البته 
سفر  منطقه  این  به  که  دیده ام  را  بسیاری  گردشگران 
متفاوتش  طبیعت  و  بهاری  هوای  و  آب  از  و  کرده اند 
چابهار  در  ما  شده اند.  شگفت زده  منطقه  و  ایران  در 
ظرفیت های گردشگری ای را داریم که نه تنها در هیچ 
در  کشوری  هیچ  در  حتی  بلکه  ایران،  از  ای  منطقه 
منطقه این طبیعت را نمی توانیم بیابیم. تفریحات دریایی 
قایق سواری  ماهیگیری،  موج سواری،  و  غواصی  مانند 
ویژه  امکانات  ازجمله  کشتی  با  دریایی  سفرهای  و 
در  چابهار  نظرم  به  هستند.  منطقه  این  در  گردشگری 
حوزه گردشگری می تواند مقصد خوبی برای کشورهای 
سردسیر مانند روسیه، اوکراین، بالروس و غیره باشد که 
هزینه خیلی زیادی هم برایشان ندارد. در زمستان و به 
ویژه تعطیالت کریسمس هوا به شدت برای آنها سرد 
است، دیگر جایی برای تفریحات در هوای آزاد ندارند؛ 
بنابراین چابهار می تواند با برنامه ریزی برای آنها، ایده آل 
باشد. حتی عالوه بر گردشگری ورزشی که به آن اشاره 
کردید، توریسم شکار هم نمونه ای از صنعت گردشگری 
است که چابهار ظرفیت آن را دارد و می تواند با راه اندازی 
مناطق حفاظت شده و پرورش حیواناتی در آنجا، زمینه 

جذب گردشگران خارجی را فراهم آورد.

 طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار و 
الحاق بنادر شهید کالنتری و شهید بهشتی به 
این منطقه، روزهای پایانی سال 97 در شورای 
تصویب  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  منطقه  عالی 
گردید و این موضوع هنوز در دولت و مجلس 
شما  عقیده  به  است.  نشده  قانون  و  نهایی 
نهایی شدن این موضوع چه تاثیری در روند 
برنامه های چابهار و نقش ملی و بین المللی اش 

خواهد گذاشت؟
در  که  کاربردی  تاکنون  ایران  در  آزاد  مناطق  مکانیزم 
جاهای دیگر دارد را نداشته است. مناطق آزاد اصوال به 
اداری وزارتخانه ها  بروکراسی های  از  بودن  خاطر خارج 
همه  واحد  مدیریت  و  اصلی  سرزمین  در  سازمان ها  و 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  تحت  حوزه هایشان 
بتواند امورات اجرایی را خیلی سریع تر  باید  منطقه آزاد 
با  را  توسعه  این طریق  از  و  برسانند  انجام  به  آزادتر  و 
شتاب بیشتر و در سطح وسیع تری دنبال کنند. اما تاکنون 
هیچ یک از مناطق آزاد در ایران آن کاربردی را که باید 
داشته باشند را نداشته اند و اغلب در حد یکسری فضاهای 
تجاری فعالیت می کنند. به نظرم وزارتخانه های زیادی 
در ایران هستند که با اینکه حوزه های کاریشان مرتبط با 
فعالیت ها و رسالت مناطق آزاد است، اما اطالعات و درک 
درستی از فلسفه و قوانین این مناطق ندارند. در مجموع 
لزوم منطقه آزاد شدن بنادر و خیلی از حوزه های مرتبط 
دیگر چیزی را تغییر نمی دهد، مگر اینکه اول آنگونه که 
باید مناطق آزاد به کاربرد اصلی خودشان بپردازند و دوم 
اینکه مدیریت قوی و توانمندی در این مناطق حضور 

داشته باشد.
چابهار عالوه بر توسعه منطقه خودش و استان سیستان 
و بلوچستان، قادر به نقش آفرینی در توسعه کشور است 
و تنها ترانزیت این منطقه می تواند نرخ رشد اقتصادی 
ایران را افزایش دهد. ضمن اینکه نباید در این مناطق از 
توسعه منطقه ای و رشد سطح اقتصادی جامعه محلی نیز 
غافل شد. در ایران محدودیت منابع چندان مشکل ساز 
نیست و بیشتر انگیزه های مردم است که به تقویت و 
برای جامعه  این موضوع در چابهار هم  دارد.  نیاز  رشد 
توسعه  کار،  و  کسب  فضای  توسعه  با  می تواند  محلی 
شهرسازی ها و همچنین مشارکت جامعه محلی در این 
توسعه ها که کار خیلی سختی هم نیست، سطح منطقه 
را باالتر برد و محرومیت ها را از میان برداشت. برنامه 
توسعه منطقه باید به جامعه محلی هم اهمیت دهد و 
خارجی  سفرای  و  شرکت ها  کشاندن  مثل  ابتکاراتی  با 
در ایران به این منطقه و برگزاری جلساتی مانند هیات 
دولت در آنجا، زمینه توسعه منطقه ای را هم برای چابهار 

فراهم آورد.

گفتوگو

گفت و گو:
سعید قربانی



اخبار منطقه آزاد قشم

فرصت های ارزنده قشم، دلیل حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این جزیره
عنوان  به  قشم  از  قطر  در  ایران  سفیر 
حوزه های  در  سرمایه گذاری  برای  منطقه ای 

مختلف و سرمایه ای ملی و جهانی نام برد.
معرفی  جلسه  در  سبحانی  محمدعلی 
فرصت های سرمایه گذاری قشم که در سالن 
مرکز بین المللی رشد برگزار شد، گفت: دولت 
ایران مناطق آزاد را به عنوان بخش باالدستی 
برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است که این 
قوانین خاص  براساس  قشم،  ازجمله  مناطق 

در جذب سرمایه گذاران فعالیت می کنند.
وی با اعالم اینکه دولت آمریکا تالش کرد 
با خروج از برجام مانع از موفقیت های ایران 
شوند،  خارجی  سرمایه گذارای  حوزه های  در 
بسیار  روابط  کنونی  شرایط  در  ایران  افزود: 
آفریقایی  اروپایی،  کشورهای  با  مستحکمی 

و آسیایی دارد.
علیرغم  قطر،  در  ایران  سفیر  گفته  به 
برجام،  مسئله  در  ترامپ  سنگ اندازی های 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  با  روابط مان 
جذب  با  و  است  مستحکم  و  خوب  بسیار 
سرمایه گذاران خارجی به ویژه در منطقه آزاد 
قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس، 
و  صنعتی  مهم  ظرفیت های  از  می توانیم 

اقتصادی این جزیره بهره برداری کنیم.
وی از مدیران عامل مناطق آزاد کشور ازجمله 
قشم به عنوان حاکمان دارای اختیارات خاص 
موفق  اقدامات  به  توجه  با  افزود:  و  برد  نام 
با  ارتباط  برقراری  در  روحانی  دکتر  دولت 
در  خارجه  وزارت  مهم  نقش  و  جهانیان 
مسائل فرامنطقه ای به ویژه در مسئله برجام، 
شاهد افزایش سرمایه گذارای های خارجی در 

کشورمان هستیم.
برای  منفی  نقطه  هیچ  داد:  ادامه  سبحانی 
سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد و منطقه 
آزاد قشم با ظرفیت های بسیار باال، از شرایط 
بخش های  در  سرمایه گذاران  جذب  مهم 

مختلف صنعتی برخوردار است.

نقش موثر قشم و کیش 
در جذب گردشگران 

در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
آزاد  از مناطق  ایران در قطر  ادامه، سفیر  در 
شیراز  شهرهای  همچنین  و  کیش  و  قشم 
برای  ایران  مهم  نقاط  عنوان  به  اصفهان  و 
زمان  در  گردشگران  جذب  در  نقش آفرینی 

برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نام برد .
کرد:  اعالم  سبحانی  محمدعلی 
میزبان،  کشور  جز  به  قطر  جام جهانی ۲۰۲۲ 
می تواند کشورهای همسایه را هم تحت تاثیر 

فعالیت های کالن اقتصادی قرار دهد.
داشتن  با  کیش  و  قشم  داد:  ادامه  وی 
شرایط  بودن  یکسان  مناسب،  ظرفیت های 
می توانند  قطر،  به  نزدیکی  و  هوایی  و  آب 
برای تمرین  ایجاد زیرساخت های ورزشی  با 
تورنومنت   این  در  شرکت کننده  تیم های 

جهانی، از مزایای اقتصادی آن بهره ببرند.
قطر،  در  کشورمان  سفیر  گفته  به 
حاضر  تیم های  و  فوتبال  به  عالقه مندان 
ماه  یک   از  بیش  قطر  جام جهانی ۲۰۲۲  در 
با داشتن  بود و قشم  این  منطقه خواهند  در 
گردشگری  صنعت  کم نظیر  ظرفیت های 
مناسب  زیرساخت های  ایجاد  با  می تواند 
اقامتی و فعالسازی مسیر تردد دریایی با قطر، 
سهم مهمی از اقتصاد این اتفاق مهم ورزشی 

بین المللی را به خود اختصاص دهد.
وی تاکید کرد: باید کمیته ای به ریاست وزیر 
ورزش و  جوانان با حضور اعضای فدراسیون 
و  قشم  آزاد  مناطق  عامل  مدیران   فوتبال، 
اصفهان،  و  فارس  استان  دو  مقامات  کیش، 
خارجه  وزارت  ویزایی  و  کنسولی  بخش 
تشکیل شود تا با برنامه ریزی دقیق، بیشترین 
سهم را از این فرصت استثنایی کسب کنیم.

آنان   به  را  آزاد  منطقه  این   سرمایه گذاری 
معرفی کند.

همچون  کشورهایی  سرمایه گذاری  از  وی 
ایتالیا، فرانسه، چین و چندین کشور آسیایی 
در حوزه های مختلف صنعتی خبر داد و گفت: 
با یک هزار کیلومتر وسعت که  جزیره قشم 
۳۰۰کیلومتر آن محدوده منطقه آزاد و مابقی 
آن به همراه ۳۳کیلومتر جزیره هنگام، منطقه 
ویژه اقتصادی، یکی از مناطق هفتگانه ایران 
است که از قوانین خاصی در حوزه صادرات و 

واردات برخوردار است.
ارزنده،  فرصت های  این  مومنی،  گفته  به 
خارجی  و  داخلی  موجب شده سرمایه گذاران 
در بخش های مختلف جزیره اقدام به فعالیت 

اقتصادی نمایند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در توضیح 
بیشتر عنوان کرد: در حال حاضر یک پروژه 
سه میلیارد یورویی و دو پروژه چهار و هشت 
خارجی  سرمایه گذاران  توسط  دالری  میلیارد 
در حال انجام است. همچنین سرمایه گذاران 
داخلی با ۲۴۵هزار میلیارد ریال در حوزه های 
در  قشم  گردشگری  و  شیالت  پتروشیمی، 

حال فعالیت هستند.
عنوان  به  قشم  جزیره  موقعیت  بر  وی 
تاکید  ایران  اقتصادی  منطقه  حساس ترین 
کرد و بیان داشت:  روزانه ۲۰هزار بشکه نفت 
و  می شود  صادر  اصلی  سرزمین  به  قشم  از 
ظرفیت  با  قشم  فوق سنگین  نفت  پاالیشگاه 
تولید ساالنه ۳۵هزار ُتن تا پایان سال آینده 

به بهره برداری می رسد.
سرمایه گذاری  مزیت های  تشریح  با  مومنی 
در قشم افزود: در حوزه بانکرینگ ۷۵۰هزار 
به  آینده  سال  دو  تا  که  داریم  ظرفیت  ُتن 
بهره برداری می رسد و در حال حاضر ۵۰هزار 

ُتن آن در حال استفاده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
با  همزمان  برق  و  آب  نیروگاه  دو  از ساخت 
ظرفیت هر کدام ۵۰۰مگاوات تولید برق که 
پایان امسال به بهره برداری می رسد، خبر  تا 
داد و گفت: سال گذشته نیروگاه ۱۰مگاواتی 
برق خورشیدی توسط کارشناسان ایتالیایی در 

قشم به بهره برداری رسید.
دو  شیالت  حوزه  در  داشت:  اذعان  مومنی 
پرورش  صنعت  به  زمین  ۵۰۰هکتار  و  هزار 
به  آنها  محصوالت  و  یافته  اختصاص  میگو 
صادر  انگلیس  و  فرانسه  چین،  کشورهای 

می شود.
وی ضمن دعوت نماینده ویتنام به همکاری 
در حوزه صنایع شیالتی جزیره ادامه داد: قشم 
مجوز تولید ۸۰هزار ُتن ماهی در قفس را در 
آماده  صنعت،  این  توسعه  برای  و  دارد  سال 

جذب سرمایه گذار است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
سفرا  حضور  از  تقدیر  با  قشم  آزاد  منطقه 
حاضر  کشورهای  اقتصادی  نمایندگان  و 
از  بازدید  کرد  امیدواری  اظهار  جلسه،  در 
ظرفیت های گردشگری، شیالتی، نفت، گاز و 
انرژی، به جلب مشارکت سرمایه گذاران این 
کشورها در حوزه های مختلف صنعتی جزیره 

منجر شود.
معرفی  جلسه  در  می شود،  یادآور 
به  که  قشم  سرمایه گذاری  فرصت های 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  ریاست 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
در  مجموعه  این  معاونان  حضور  با  و  قشم 
برگزار  قشم  رشد  بین المللی  مرکز  سالن 
و  قطر  در  کشورمان  سفیر  بر  عالوه  شد، 
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
کشورهای  سفرای  قشم،  و  بندرعباس 
افغانستان  و  قزاقستان  جنوبی،  آفریقای 
کشورهای  اقتصادی  رایزن  همچنین  و 
اتریش، روسیه و ویتنام نیز حضور داشتند.

رئیس کمیته خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیک 
ستاد اجرایی خدمات سفر قشم، تعامل و همکاری 
اصلی  دلیل  را  نظارتی  و  انتظامی  دستگاه های 
قشم  جزیره  در  ایمن  و  آرام  نوروزی  گذراندن 

دانست.
حسین رفیعی با اشاره به کاهش ۷۰درصدی آمار 
تصادفات و سوانح اظهار داشت: تامین امنیت پایدار 
اجتماعی، سیاسی و انتظامی منطقه آزاد قشم در 
ایام نوروز امسال، با مدیریت و نظارت این کمیته و 
اقدام نیروی انتظامی و پایگاه دریابانی شهرستان  و 
سایر نهادهای قضایی، انتظامی و نظامی شهرستان 

امکان پذیر شد.
وی با تاکید بر استقرار ۱۰ایستگاه ویژه انتظامی 
و  خرید  مراکز  میدان ها،  پارک ها،  درکمپ 
گردشگری و مبادی ورودی و خروجی شهرهای 
قشم و درگهان، ۱۲ایستگاه ویژه مرزبانی در مبادی 
ورودی و خروجی جزیره و اسکله های گردشگری 
قشم در این ایام افزود: آمار بازدیدهای انتظامی و 
امنیتی از اماکن ذکر شده نسبت به سال گذشته به 

طور میانگین ۱۰۰درصد افزایش داشته است.
سازمان  مدیرعامل  انتظامی  و  امنیتی  مشاور 
منطقه آزاد قشم، ساماندهی قایق های تفریحی و 
گردشگری، جزایر ناز، اصالحات هندسی و اجرای 
رفاه  افزایش  راستای  در  را  ترافیکی  طرح های 
اختصاص  گفت:  و  دانست  گردشگران  امنیت  و 
۱۱دستگاه خودرو گشت نامحسوس به پایگاه پلیس  
راه قشم-الفت و پلیس راهور ناجا و اصالح نقاط 
حادثه خیز درون و برون شهری با اهتمام معاونت فنی 
و زیربنایی باعث شد نوروز بدون هیچ گونه سانحه 

منجر به فوتی برای گردشگران سپری شود.
و  استقالل  میدان  ایمن سازی  وی،  گفته  به 
استقرار  مکان های  به  نظم دهی  و  ساماندهی 
اجاره دهندگان خانه های مسافر، بخش دیگری از 

این اقدامات بوده است.
در  شهرستان  انتظامی  نیروی  داد:  ادامه  رفیعی 
انتظامی،  خدمات  کمیته  با  مستقیم  همکاری 
امنیتی و ترافیک ستاد اجرایی خدمات سفر قشم 
با به کارگیری بیش از ۱۵۰نیروی کمکی از استان 
در ۱۲ایستگاه ویژه نوروزی در شهرهای قشم و 
در  قشم  آزاد  منطقه  اجتماعی  امنیت  درگهان، 

نوروز 9۸ را به بهترین شکل تامین کرد.
مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در توضیح بیشتر عنوان کرد: این اقدامات 
در  انتظامی  نیروی  معمول  اقدامات  بر  عالوه 
واحدهای تابعه، اعم از اداره آگاهی، پلیس و اطالعات 
امنیت عمومی، پلیس پیشگیری، یگان امداد و سایر 

زیرمجموعه های ناجا به انجام رسیده است.
وی با تاکید بر تسهیل و روان بودن ترافیک شهری 
انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  افزود:  جزیره  در 
قشم نیز با به کارگیری سه دستگاه خودرو گشت 
و  خودرویی  ظرفیت های  بر  عالوه  نامحسوس، 
انسانی و با تدابیر ویژه ستاد، به روان سازی ترافیک 

کمک کرد.
رئیس کمیته خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیک 
ستاد اجرایی خدمات سفر قشم همچنین با تقدیر 
از پلیس راه قشم بیان داشت: پلیس راه قشم با 
هفت دستگاه خودرو گشت نامحسوس عالوه بر 
و  جاده ها  توانست  موجود،  سازمانی  ظرفیت های 
محورهای ارتباطی بین شهری را به رغم شرایط 
خاص آب و هوایی و تمرکز تردد گردشگران در 

جاده ساحلی، به شکل مطلوب مدیریت کند.
در  نیز  دریابانی قشم  پایگاه  داشت:  اذعان  رفیعی 
راستای تحقق وظایف ذاتی و تامین امنیت مرزهای 
آبی جزیره قشم و تحقق مصوبات و ابالغات ستاد 
با ۱۲ایستگاه ویژه نوروزی در  اجرایی سفر قشم، 
بنادر و اسکله های تفریحی و به کارگیری بیش از 
9۰نیروی کمکی از استان در تامین امنیت شهروندان 
و مهمانان نوروزی نهایت همکاری را به عمل آورد.

مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم ضمن تقدیر از دادسرای شهرستان قشم، 
پایگاه دریابانی اسکله پهل، فرمانداری شهرستان 
خمیر، فرمانداری شهرستان قشم، پلیس فرودگاه 
قشم، بسیج سپاه ناحیه قشم و سپاه فرودگاه قشم 
گفت: اخذ منظم گزارش های ترافیکی، انتظامی و 
امنیتی، تهیه و ارائه منظم عملکرد روزانه و تنظیم 
ستاد  به  کمیته  این  عملکرد  مقایسه ای  گزارش 
اجرایی خدمات سفر قشم و در نهایت هدیه دادن 
خاطراتی خوش به گردشگران نوروزی جزیره در 
سال 9۸، با همکاری و همراهی این ارگان ها میسر 

و امکان پذیر شد.

رئیس کمیته خدمات انتظامی، 
امنیتی و ترافیک ستاد اجرایی 

خدمات سفر قشم:
اتحاد و هماهنگی، کلید تامین 

آرامش و امنیت قشم 
در ایام نوروز98
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قشم

در جلسه معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم مطرح شد:

میراث  یک   قشم  داشت:  اظهار  سبحانی 
ملی و جهانی است و وزارت خارجه با ایجاد 
معرفی  برای  را  فرصتی  اقتصادی،  معاونت 
مختلف  نقاط  سرمایه گذاری  ظرفیت های 
سفرای  از  دعوت  با  قشم  ازجمله  کشورمان 

خارجی برنامه ریزی کرده است.
وزارت  هدف  گفت:  قطر  در  ایران  سفیر 
مسیر  از  کشور  اقتصاد  به  کمک  خارجه، 
آزاد  مناطق  و  است  خارجی  سفارتخانه های 
جزیره  بزرگترین  عنوان  به  قشم  ویژه  به 
خلیج فارس از موقعیت مهمی در حوزه های 
سرمایه گذار  جذب  برای  صنعتی  مختلف 

برخوردار است.

رایزن اقتصادی اتریش در ایران:
عالقه مندی فعالین اقتصادی اتریش 

در جهت همکاری های بیشتر با 
ایران

رایزن اقتصادی کشور اتریش در ایران گفت: 
تاریخ گواهی موفقیت های مردم ایران در گذر 

از شرایط سخت در برهه های مختلف است.
گرب مایر کریستف در همایش فرصت های 
در  ایرانیان  افزود:  قشم  در  سرمایه گذاری 
طول تاریخ راه های سختی را طی کرده اند و 

با موفقیت بر مشکالت فائق آمده اند.
شرایط  از  ایرانیان  دارم  اطمینان  گفت:  وی 
بعضی  تصمیمات  واسطه  به  که  کنونی 
به  هم  است  شده  ایجاد  برایشان  کشورها 

موفقیت عبور خواهند کرد.
آمادگی  از  اتریش  کشور  اقتصادی  رایزن 
اقتصادی  فعاالن  و  تجار  عالقه مندی  و 
ایران  با  بیشتر  برای همکاری های  کشورش 

ازجمله در منطقه آزاد قشم تاکید کرد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران:
انجام همکاری آفریقای جنوبی با 

ایران بدون هیچ شرطی
سفیر آفریقای جنوبی در ایران گفت: علیرغم 
اینکه از مکانیزم های کشورهای اروپایی برای 
همکاری با ایران برخوردار نیستیم، اما در کنار 
این کشور هستیم و از ایران حمایت می کنیم.
جنوبی  آفریقای  سفیر  مازوی  ویکا  خامالئو 
فرصت های  معرفی  جلسه  در  ایران  در 
سرمایه گذاری قشم اعالم کرد: ارتباط با ایران 
را دوست داریم و همکاری با کشورهایی نظیر 

ایران را بدون شرط انجام می دهیم.
با  خوبی  بسیار  روابط  ایران  داد:  ادامه  وی 
شرکت  چندین  و  دارد  آفریقایی  کشورهای 
فعالیت های  ایران  در  جنوبی  آفریقای  معتبر 
روابط کشورمان  امیدواریم  و  دارند  اقتصادی 

با ایران بیشتر شود.
با  این جلسه  در  روسیه هم  اقتصادی  رایزن 
تاکید بر روابط بسیار حسنه دو کشور ایران و 
روسیه، اظهار امیدواری کرد که شرکت های 
ایران  در  سرمایه گذاری  عالقه مند  روسی 

و  صنعتی  طرح های  در  گذشته  از  بیشتر 
اقتصادی این کشور ورود پیدا کنند.

رایزن اقتصادی ویتنام هم با اشاره به فعالیت 
صنعتی  طرح های  در  ویتنامی  شرکت  چند 
از  که  شناختی  با  امیدوارم  گفت:  ایران، 
پیدا  قشم  جزیره  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرده ام، شاهد افزایش سرمایه گذاری فعاالن 
قشم  در  ویژه  به  ایران  در  اقتصادی کشورم 

باشم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
صنعت گردشگری، یکی از 

محورهای اصلی توسعه جزیره قشم
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم، صنعت گردشگری را یکی 
از محورهای اصلی توسعه در جزیره دانست 
در  سرمایه  جذب  برای  قشم  آمادگی  از  و 
حوزه های مختلف شیالتی، نفت، گاز و انرژی 

خبر داد.
حمیدرضا مومنی در جلسه معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم اظهار داشت: 
جزیره قشم ساالنه میزبان ۶میلیون گردشگر 

خارجی و داخلی می باشد.
خارجی  مشاوران  مطالعات  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری  قابل  ظرفیت های  زمینه  در 
در این منطقه آزاد افزود: قشم با داشتن تنها 
ژئوپارک جهانی عضو یونسکو در خاورمیانه، 
ورزش های  هاب  به  شدن  تبدیل  قابلیت 
و  نفتی  ۱۷میدان  داشتن  دریایی،  و  هوایی 
قفس،  در  ماهی  و  میگو  تولید  باالی  سهم 
دریا،  آب  از  برق  تولید  ظرفیت  همچنین 
متنوعی  حوزه های  در  سرمایه  توانایی جذب 

را داراست.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
با محکوم کردن رفتارهای غیرانسانی آمریکا 
با  ما  و  نیست  دنیا  آمریکا صاحب  داد:  ادامه 
کشورهای  با  دوستانه  ارتباطات  برقراری 
با  مقابله  توان  که  کرده ایم  ثابت  مختلف 
تحریم ها را داشته و همچنان در مسیر توسعه 

و رشد ماندگاریم.
اعالم  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  ایران  بدانند  متحدانش  و  آمریکا  کرد: 
و  صنعتی  مختلف  پیشرفت های  و  توسعه 

علمی متوقف نمی شود.
در  کشور  آزاد  مناطق  سهم  به  اشاره  با  وی 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  ابالغ  تحقق 
افزود:  العالی(،  ظله  )مد  رهبری  مقام معظم 
مناطق آزاد نقش مهمی در این سیاستگذاری 
دارند و ما در قشم زیرساخت های مهمی در 
صنایع مختلف با هدف جذب سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی ایجاد کرده ایم. 
رئیس هیات مدیره سازمان  منطقه آزاد قشم 
دیپلماسی  معاونت  که  کرد  امیدواری  اظهار 
از سفرای  با دعوت  وزارت خارجه کشورمان 
مهم  ظرفیت های  مختلف،  کشورهای 

در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  نمایندگان 
استان  سرمایه گذاری  فرصت های  همایش 
هرمزگان، مزایا و فرصت های سرمایه گذاری 
پنل  قالب  در  را  کیش  و  قشم  آزاد  مناطق 

تخصصی، تشریح کردند.
استان  سرمایه گذاری  فرصت های  همایش 
فرصت های  معرفی  هدف  با  هرمزگان 
استان  این  مختلف  نقاط  در  سرمایه گذاری 
دو  طی  کیش  و  قشم  آزاد  مناطق  ازجمله 
آوینی  تاالر  در  ۲۷فروردین ماه  و   ۲۶ روز 
کشوری  مقامات  حضور  با  بندرعباس  شهر 

در همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان انجام پذیرفت:

تشریح فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد در همایش هرمزگان
و  شیالت  انرژی،  و  نفت  زمینه  در  ویژه 
برای  را  عمرانی  و  زیرساختی  و  کشاورزی 

شرکت کنندگان تشریح کردند.
مدیران  اختصاصی،  پنل  زمان  اتمام  با 
در  حضور  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
دغدغه های  به  پاسخ،  و  پرسش  جلسه 
و  مالیاتی  مسائل  زمینه  در  سرمایه گذاران 
شرکت کنندگان  ارزی  جدید  بخشنامه های 

پاسخ دادند.
آزاد  اقدامات سازمان منطقه  این جلسه،  در 
قشم برای حل مسائل سرمایه گذاران که از 

طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک 
مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی پیگیری شده بود، به اطالع 

شرکت کنندگان رسید.
مدیر  گرامی  ناصرالدین  گزارش،  این  به  بنا 
جذب سرمایه و بازاریابی، هادی نعیمیان مدیر 
مدیر  برنجی  مهدی  محمد  انرژی،  و  نفت 
صنعت، معدن و تجارت، علی توپچی مدیر 
شهرسازی و معماری و احمد رمضانی رئیس 
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  بازاریابی  واحد 

دومین روز این همایش حضور داشتند.

برگزار شد.
مسئوالن  همایش،  این  روز  دومین  در 
سازمان منطقه آزاد قشم، مزایا و فرصت های 
به  کشور  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 
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