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نگاه ویژه به زنجیره ارزش در مناطق آزاد
لزوم نگاه ویژه به رونق تولید در گرو توسعه صادرات در مناطق آزاد به عنوان 
یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی این مناطق با استفاده از ظرفیت های 
تولیدی و صنعتی و نیز توسعه نگرش زنجیره ارزش در تولیدات صادرات محور 

از اصلی ترین عوامل چشم انداز مناطق آزاد کشور به شمار می آید.
بی تردید اساسی ترین عامل رونق تولید، توسعه صادرات می باشد؛ با نگاهی به 
ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد در حوزه های بندری، فرودگاهی و جاده ای 
به این مهم می رسیم که بستر صادرات محصوالت و خدمات در این مناطق 
تا حد قابل قبولی وجود دارد؛ نکته مجهول، توسعه تولید در این مناطق است، 
حمایت های  به  توجه  با  را  مثبتی  روند  گذشته  سال  چند  در  که  توسعه ای 
نسبت  به  که  مناطق  این  نسبی  مزیت های  نیز  و  آزاد  مناطق  سازمان های 
سرزمین اصلی وجود دارد، اما بی شک سرعت توسعه تولید با توجه به قوانین، 

مقررات و مصوباتی که هر روز شاهد آن هستیم، روند مثبتی ندارد.
اهمیت رفع موانع تولید با توجه به وجود زیرساخت های عظیم در مناطق آزاد، 
نیاز به یک نگاه و اهتمام ملی در سطوح باالی نظام دارد؛ چراکه صرفا صحبت 
جوابگوی  نمی تواند  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعالین  از  در خصوص حمایت 
بخشنامه های  و  دستورالعمل ها  نیز  و  آزاد  مناطق  در  تولید  مسیر  خال های 
توسعه  اهداف  پیشبرد  روند  در  مالیات  و  ازجمله گمرک  سازمان های مختلف 

صادرات باشد.
لزوم بسترسازی در جهت رونق تولید، شامل بخش ها و سازمان های مختلفی 
و  نیستند  کشور  آزاد  مناطق  بیرق  زیر  در  مجموعه ها  این  همه  که  می شود 
نگاه های بعضا سلیقه ای در جهت صدور مصوبات، تنگناهای بسیار زیادی را در 

کنار تنش های هر روزه برای تولیدکنندگان در مناطق آزاد ایجاد کرده است. 
امروزه در تمامی دنیا، کشورهای صاحب صنعت و تولید در مسیر ایجاد ارزش 
در  این  کرده اند،  عبور  کاالیی  ارزش  ایجاد  گذار  از  خود  کاالهای  بر  جهانی 
صورتی می باشد که ما چند سالی است که بر نقطه درک و اجرای ایجاد ارزش 
افزوده در یک نقطه با توجه به مزیت های تولیدی و صنعتی و دسترسی های 
منطقه ای و نیازهای کشورهای همسایه هر منطقه ایستاده ایم و کمتر در این 

خصوص دستاوردی داشته ایم.
روند ایجاد ارزش افزوده می طلبد که سطح حمایت های خود را از بنگاه های 
متوسط و کوچک با نگاه به ظرفیت های واحدهای تولیدی بزرگ در هر منطقه 
به  توجه  با  و  کنیم  پیش  از  بیش  منطقه ای  هدف  بازارهای  نیازهای  نیز  و 
مزیت سنجی هر منطقه، در این خصوص در جهت ایجاد مزیت های رقابتی و 
امتیازات ویژه برای جذب این قبیل واحدها که می توانند در زنجیره ارزش با 

نگاه رویکرد تخصصی هر منطقه نقش ایفا کنند، تاثیرگذار ظاهر شویم.
یکی از مهم ترین عوامل ایجاد زنجیره ارزش در مناطق آزاد ساحلی کشور، 
ظرفیت های بسیار باالیی است که در پسکرانه های بندری و ساحلی مناطق 
ارزش  زنجیره  ایجاد  در  ظرفیت ها  این  به  ویژه ای  نگاه  باید  و  داریم  آزاد 

داشته باشیم.

ضرورت تعریف ساز 
و کار مالی اجرایی در 

مناطق آزاد

لزوم تدوین قانون ویژه 
جهت حمایت از تولید و 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد

ایجاد زیرساخت های مناسبی در منطقه آزاد انزلی 
جهت بارگذاری آینده تجاری و اقتصادی کشور 
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مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار:

مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند:

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:

شورایعالی  دبیرخانه  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کاهش بیش از 36 
درصدی واردات به مناطق آزاد در سال گذشته خبر 

داد. 
مجموع  اینکه  بیان  با  عبدالرحیمی  محمدرضا 
آزاد در سال گذشته معادل یک  به مناطق  واردات 
میلیارد و 288میلیون دالر بوده است، افزود: مجموع 
و  تجهیزات  تولید،  اولیه  مواد  شامل  واردات  این 
ماشین آالت واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات 
کاالهای  آزاد،  مناطق  در  مستقر  مهندسی  فنی 
مصرف  و  بازدیدکنندگان  و  مسافران  به  عرضه 
حدود  سال96  به  نسبت  که  بوده  آزاد  مناطق  در 

36.4درصد کاهش داشته است.
21.7درصدی  کاهش  به  اشاره  با  عبدالرحیمی 
واردات کل کشور در سال گذشته نسبت به سال96، 
مناطق  عملکرد  که  می دهد  نشان  آمار  این  گفت: 
آزاد در کاهش واردات، 15درصد بیشتر از سرزمین 

اصلی بوده است.
به گفته وی، کل واردات کشور در ساله96 معادل 
در  که  است  بوده  دالر  3٠٠میلیون  و  54میلیارد 

سال 97 به 42.6میلیارد دالر کاهش یافته است.
شورایعالی  دبیرخانه  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
مواد  سهم  ادامه،  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اولیه، تجهیزات و ماشین آالت واحدهای تولیدی و 
مناطق  در  فنی مهندسی مستقر  واحدهای خدمات 
آزاد را معادل 675میلیون دالر عنوان کرد که شامل 

کاهش واردات به مناطق آزاد در سال97
سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مواد  سهم  افزود:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
واحدهای  برای  ماشین آالت  و  تجهیزات  اولیه، 
در  مهندسی  و  فنی  خدماتی  واحدهای  و  تولیدی 
درصد  پنج  حدود  سال 96  به  نسبت  گذشته  سال 
واردات  دیگر سهم  از طرف  است.  داشته  افزایش 
کاال برای عرضه به مسافران و کاالهای مصرفی 
کاهش  25درصد  و   46 ترتیب  به  آزاد  مناطق  در 

داشته است.
و  مقررات  اگرچه  کرد:  خاطرنشان  عبدالرحیمی 
کاهش  و  خارجی  تجارت  حوزه  در  دولتی  تنظیم 
خارجی  ارزهای  مقابل  در  ملی  پول  برابری  نرخ 
بود،  کشور  واردات  کاهش  در  تاثیرگذار  عامل  دو 
مناطق  گرفتن  قرار  برای  تالش  و  برنامه ریزی  اما 
گذشته  سال  در  صادرات محور  تولید  مسیر  در  آزاد 
سبب شد از میزان واردات کاالهای مصرفی کاسته 
اولیه و تجهیزات و  مواد  واردات  مقابل سهم  و در 

ماشین آالت تولید افزایش پیدا کند.
شورایعالی  دبیرخانه  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
کرد:  تاکید  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
تولید در حوزه  رونق  برای  تالش ها در سال جدید 
کسب و کارها و صنایع فعال موجود و جذب سرمایه 
کار  دستور  در  بیشتری  با شدت  جدید  گذاری های 
است؛  گرفته  قرار  آزاد  مناطق  سازمان های  تمام 
ضمن اینکه این مناطق خود را بیش از پیش متعهد 
به مشارکت در تقویت اقتصاد ملی و عبور از شرایط 

حساس کنونی می دانند.

52درصد کل واردات به مناطق آزاد بوده است.
همچنین به گفته عبدالرحیمی، سهم کاالی مسافر 
ترتیب  به  نیز  آزاد  مناطق  در  مصرفی  کاالهای  و 
و   25 معادل  که  بوده  دالر  235میلیون  و   325
در  آزاد  مناطق  به  وارداتی  کاالهای  کل  18درصد 

سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه واردات وسایل نقلیه موتوری 
89درصد  حدود  سال96  به  نسبت  گذشته  سال  در 
حدود  گذشته  سال  اوایل  گفت:  داشته،  کاهش 
از  قبل  که  موتوری  نقلیه  وسایل  دالر  53میلیون 
ممنوعیت واردات فرایند واردات آن طی شده بود، 
به مناطق آزاد وارد شد که معادل چهار درصد کل 

واردات به مناطق آزاد بود.
برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی  سرپرست معاونت 

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

طرح اخت
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دیدگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی درخصوص راهکارهای رونق تولید در دوران تحریم:

توسعه صادرات، رمز رونق تولید در مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد اروند

آمادگی 
منطقه آزاد اروند 

جهت همکاری با ستاد 
کانون های 

فرهنگی-هنری
 مساجد کشور

ستاد  رئیس  حضور  با  که  جلسه ای  در 
فرهنگی-هنری  کانون های  عالی 
فرهنگی،  معاون  با  کشور  مساجد 
توسعه  مدیر  گردشگری،  و  اجتماعی 
بحرینی  حمید  همراهی  با  و  هنری 
هنری  فرهنگی  کانون های  مسئول 
محل  در  اروند  آزاد  منطقه  مساجد 
برگزار  کشور  مساجد  کانون های  ستاد 
رابطه  در  آزاد  مناطق  ظرفیت های  شد، 
مساجد  فرهنگی-هنری  فعالیت های  با 

مورد برسی قرار گرفت.
فرهنگی،  معاون  طمیمیان  قدرت اهلل 
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
خاطرنشان  خصوص  این  در  اروند  آزاد 
غنی  ظرفیت های  به  توجه  با  کرد: 
موجود در ایام اربعین و گردشگری دفاع 
و همچنین همسایگی  منطقه  در  مقدس 
بصره،  استان  خصوصا  عراق  کشور  با 
مشترک  برنامه های  اجرای  آمادگی 
هنری  فرهنگی  های  کانون  ستاد  با 

مساجد کشور را داریم .
فرهنگی- کانون های  عالی  ستاد  رئیس 

کرد:  تصریح  نیز  کشور  مساجد  هنری 
و  مدل  تا  هستیم  عالقه مند  بسیار 
بتوان  آن  در  که  شود  آماده  طرحی 
کانون های  تعامل  سطح  و  چگونگی 
کرده  تعریف  را  آزاد  مناطق  با  مساجد 
کانون ها  و  مساجد  بهره مندی  نحوه  و 
این  و  معین  را  آزاد  مناطق  امکانات  از 
که مشخص شود چگونه می توان از این 
تقویت  برای  مفید  و  قدرتمند  ظرفیت 
و  مساجد  فرهنگی-هنری  فعالیت های 

کانون ها استفاده کرد.
با اشاره  حجت االسالم حبیب رضا ارزانی 
این  در  بین المللی  ظرفیت های  وجود  به 
نیز  بین الملل  عرصه  در  گفت:  عرصه 
گسترده ای  و  خوب  بسیار  کاری  حوزه 
وجود دارد و ما عالقه مند هستیم که در 
باشیم. نیز خدماتی داشته  این خصوص 

با  اروند  آزاد  منطقه  کرد:  تصریح  وی 
نوارمرزی  در  گرفتن  قرار  به  توجه 
تعریف  را  ویژه ای  فعالیت های  می تواند 
طرح  یک  ارائه  صورت  در  و  نماید 
هماهنگی  ستاد  در  نیز  ما  مناسب، 
مساجد  فرهنگی-هنری  کانون های 
معنوی،  لحاظ  به  همکاری  برای  کشور، 
فکری و سایر موارد اعالم آمدگی کرده 
کمال  با  باشد،  کار  تقسیم  به  نیاز  اگر  و 
خواهیم  را  الزم  مسئولیت های  میل 

پذیرفت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

خرید از اساسی ترین نیازها و همچنین جزء 
از  یکی  و  گردشگران  محبوب  فعالیت های 
می شود.  محسوب   دنیا   صنایع  پرقدرترین 
گردشگری  اقتصاد  کشورها،   از  بسیاری 
مدیریت  خرید  گردشگری  بر  مبتنی  را  خود 
دلیل  به  مرزی  مناطق  همچنین  می کنند؛ 
موقعیت جغرافیایی و شرایط مساعد همواره 
مورد  بسترهای  فعالیت،  این  گسترش  برای 

نیاز را فراهم آورده اند. 
گردشگری  به  شدت  به  نواحی  این  اقتصاد 
خرید وابسته بوده و اکثر مرزنشینان به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند 
و می توان میان رضایت گردشگران و تداوم 
بهبود رفاه و وضعیت اقتصادی مردم محلی 
رابطه برقرار نمود، به طوری که در صورت 
توسعه  گردشگران،  کامل  رضایت  تحقق 

آینده منطقه تامین خواهد شد.
در  تنوع  ایجاد  پتانسیل  خرید،  گردشگری 
دارا است. وجود مراکز خرید  را  گردشگری 
مناسب می تواند به  عنوان جاذبه ای توریستی 
محسوب شده و باعث ایجاد انگیزه و تقاضا 
در تمام طول سال شود؛ از طرفی دیگر به  
شده  صرف  هزینه  چشمگیر  بسیار  صورت 
در مقصد، توسط گردشگران و مدت اقامت 
آنها را نیز افزایش خواهد داد که در نتیجه 
خواهد  گردشگری  صنعت  سودآوری  باعث 

شد.

گردشگری خرید، یکی از 
جذابیت های مناطق آزاد

گردشگری  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
با  گفت و گو  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
هفته نامه اخبار آزاد مناطق اظهار کرد: یکی 
از جذابیت های مناطق آزاد، جاذبه گردشگری 
خرید است که در این بین سازمان منطقه آزاد 
اروند نیز با برنامه و طرح های مشوق جذب 
تلفیق  بازارها،  و  برندها  توسعه  گردشگر، 
بازارهای مدرن و سنتی، به گردشگری خرید 
مدل های  پرمخاطب ترین  از  یکی  عنوان  به 

مطرح گردشگری در دنیا پرداخته است.

احیاء مراکز خرید در محدوده 
منطقه آزاد اروند

وجود  به  توجه  با  افزود:  قدرت اهلل طمیمیان 
محدوده  در  بزرگ  و  متنوع  خرید  مراکز 
منطقه آزاد اروند و همچنین اهمیت پرداختن 
از  یکی  عنوان  به  خرید  گردشگری  به 
این  گردشگری،  مدل های  پرمخاطب ترین 
طول  در  خوشبختانه  گردشگری  از  بخش 
چند سال اخیر در منطقه به خوبی احیا شده 
و در حال پیشرفت نیز است. بازارهای سنتی 
در  لوکس  و  مدرن  تجاری  مجتمع های  و 
منطقه زمینه را برای گردشگران مهیا می کند 
این  در  خرید  از  سلیقه ای  و  ذوق  هر  با  که 

بازار ها لذت ببرد.

خرید، جاذبه ای برای گردشگران 
ورودی به اروند

وی به گردشگری خرید به عنوان جاذبه ای 
خلیج  حاشیه  کشورهای  گردشگران  برای 
فارس ازجمله عراق اشاره کرد و گفت: بصره 
استان  ثروتمندترین  و  بزرگترین  عنوان  به 
عراق است، مردم این استان تمایل زیادی به 
خرید از منطقه را دارند؛ بازارهای منطقه آزاد 
اختیار  در  که  است  ظرفیتی هایی  جزء  اروند 

بررسی ظرفیت های منطقه آزاد اروند در حوزه گردشگری خرید:

ما  داد.  قرار  گوناگون  با سالیق  گردشگران 
در حوزه گردشگری نگاهی جامع به تمامی 

موضوعات در این خصوص داریم.

باال رفتن افزایش نقدینگی اروند با 
ورود گردشگران عراقی

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
مرکز  وجود  داشت:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه 
و خرمشهر، حضور  آبادان  بازارهای  و  خرید 
بسیار  را  اروند  آزاد  منطقه  در  عراق  مردم 
درآمدهای  از  بخشی  آنها  و  کرده  پررنگ 
ارزی خود را به بازارهای آبادان و خرمشهر 
روانه می کنند؛ در واقع  ورود اتباع خارجی به 
افزایش  و  ارز  ورود  سبب  اروند  آزاد  منطقه 
این  به  که  نقدینگی ای  می شود.  نقدینگی 
بازار وارد می شود، خودش امتیاز است. تزریق 
در  شده  ایجاد  خأل  مرزی  بازار  این  به  ارز 

اقتصاد منطقه را پر می کنند.

حذف بروکراسی اداری در جهت 
حضور بیشتر گردشگران در منطقه

زیرساخت های  ایجاد  کرد:  بیان  طمیمیان 
و  بوم گردی  درمانی،  توریسم  خرید، 
به گونه ای  باید  رویدادهای فرهنگی منطقه 
و  کند  جذب  را  گردشگران  توجه  که  باشد 
سیاستگذاری منطقه باید به شکلی باشد که 

مشوق های الزم جهت ایجاد انگیزه و آرامش 
خیال برای سرمایه گذاران مهیا شود و تمام 
بروکراسی  حذف  با  که  است  آن  تالشمان 
و  شرایط  آوردن  فراهم  و  موانع  رفع  اداری 
اقدامات الزم برای ورود و اقامت گردشگر در 

منطقه فراهم شود.

توسعه بوم گردی برای رسیدن به 
توسعه پایدار در منطقه آزاد اروند

وی با توجه به اهمیت صنعت بوم گردی در 
بوم گردی  حوزه  در  افزود:  اروند  آزاد  منطقه 
و  گردشگری  توسعه  اهمیت  به  توجه  با 
رسیدن به توسعه پایدار در منطقه آزاد اروند 
با محوریت ورود گردشگر  خارجی، برنامه ها 
پیاده سازی شده  این خصوص  در  اهدافی  و 
است. سرمایه گذاران و فعالین این بخش، در 
حال توسعه تاسیساتی تحت عنوان مضیف ها 
که  زمانی  تا  هستند  بوم گردی  مجموعه  و 
گردشگر وارد آن فضا می شود، کامال خود را 
در حال و هوای بومی و سنتی و قدیمی آن 
منطقه ببینند. از محل اقامت، طراحی محیط 
پیرامونی، غذایی که سرو می شود و فضای 
بیرونی محوطه، همه اینها یک جاذبه است 
که در ذهن گردشگران داخلی و به خصوص 
یاد  به  سفر  خاطره  یک  عنوان  به  خارجی 

ماندنی ثبت می شود.

لزوم آموزش جوامع محلی 
در حوزه گردشگری

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 
اشاره  با  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
به اینکه در بحث گردشگری باید جاذبه های 
متنوعی ایجاد شود و به نیاز مسافران خارجی 
در  نمود:  عنوان  کرد،  ویژه  توجه  داخلی  و 
محلی  رسوم  و  آداب  با  توجه  محلی  جوامع 
پس  است،   جذاب  خارجی  گردشگر  برای 
را شناسایی و  این زمینه، ظرفیت ها  باید در 
فرهنگ  ترویج  آموزش  با  و  کرد  آگاه سازی 
این  مسافر،  جذب  در  شهروندان  عمومی 
جاذبه های سنتی را ترویج داد، چراکه اولین 
گردشگر  ذهن  در  که  موضوعی  آخرین  و 
عمومی  برخورد  نحوه  یقینا  می ماند،  باقی 

شهروندان آن منطقه است.

منطقه آزاد اروند، دروازه طالیی اقتصاد و گردشگری کشور
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گزارش:
سمیرا نعیمی

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اروند در روز جهانی کارگر گفت:  آزاد  منطقه 
طبق قراری که گذاشته شده است، امیدواریم 
در آینده ای نزدیک شاهد تدوین قانون ویژه ای 
جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری باشیم 
و قانون گذاران با عنایت به این موضوع، قانون 

کار مناطق آزاد را به صورت ویژه ببینند.
است  نیاز  داشت:  اظهار  زمانی  اسماعیل 
اصالحاتی که در طول زمان به وجود آمده با 
همکاری کمیسیون های مختلف و جمع بندی 
با در  تجربیات، به صورت اصالحاتی مناسب 
اجرایی  کارگران  و  حقوق  و  گرفتن حق  نظر 

شود.
اروند،  آزاد  منطقه  کرد:  خاطرنشان  وی 
بر  اقتصادی  توسعه  برای  است  منطقه ای 
مبنای صادرات که در آن بیش از سایر مناطق 
آزاد کشور، صادرات تولیدات داخلی و ملی را 

شاهد هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در 
مرز شلمچه ساالنه شاهد صادراتی حدود یک 
میلیارد دالر هستیم و چیزی حدود ۲۲۰میلیون 

لزوم تدوین قانون ویژه 
جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد

رشد 2۱ درصدی صادرات 
در منطقه آزاد اروند در سال97

دالر نیز تولیدات داخلی منطقه آزاد اروند است.
اروند  آزاد  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:

این رقم را بسیار مطلوب دانست و عنوان کرد: 
رقم ذکر شده در حال توسعه است و امیدواریم 

معظم  رهبر  رهنمودهای  با  بتوانیم  امسال 
انقالب و مسئوالن کشوری در سال حمایت 
از تولید داخلی که سالی مهم و سرنوشت ساز 
است؛ افزایش تولید را داشته باشیم، خصوصا 
در منطقه آزاد اروند که نسبت به افزایش تولید 
و باال بردن سطح صادرات کشور باید تالش 

بیشتری صورت گیرد.
زمانی با اشاره به فاز ۲ پاالیشگاه آبادان که در 
حال ساخت است و توضیح این نکته که کار 
رسیده  پایان  به  فاز  این  در  پیمانکاران  برخی 
است، گفت: متاسفانه پیمانکارانی که کارشان 
شغل  فاقد  کارگرانشان  کرده،  پیدا  خاتمه 
در  جدید  کارهای  شروع  با  قطعا  که  شده اند 
این فاز این افراد مجددا جذب کار خواهند شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند در پایان تصریح کرد: امینت شغلی 
از  نیز  ما  تعیین کند و  قانون  باید  را  کارگران 
امیدواریم  همچنین  می کنیم؛  حمایت  قانون 
قانونی  مشکالت  جدید،  تجربه اندوزی های  با 
راه  و  شده  رفع  آزاد  مناطق  در  کار  قوانین 

بهتری را پیش رو داشته باشیم.

و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
صادرات  دالر  ۲۲۰میلیون  شاهد  گذشته  سال 
که  بودیم  اروند  آزاد  منطقه  از  تولیدی  کاالی 
این عدد نسبت به سال 96 رشد ۲1درصدی را 

می دهد. نشان 
جهانی  روز  گرامیداشت  در  موسوی  سیدعلی 
نمونه  6۰کارگر  از  تجلیل  همایش  و  کارگر 
رشد  اعالم  ضمن  اروند،  آزاد  منطقه  فعال  و 

فروردین ماه  در  افزود:  صادرات  ۲1درصدی 
از  ناشی  مشکالت  علیرغم  نیز  جاری  سال 
سرمایه گذاری  میزان  کشور،  در  سیالب  بروز 
۸۰۰میلیون  و  ۲۴میلیارد  اروند  آزاد  منطقه  در 
مدت  با  مقایسه  در  میزان  این  که  بود  تومان 
و  19میلیارد  معادل  رقمی  که  سال 96،  مشابه 
را  1۸درصدی  رشد  بود،  تومان  ۵۰۰میلیون 

نشان می دهد.
نمایندگان  به  تریبون  دادن  اختیار  در  موسوی 

به  سپردن  گوش  و  کارگری  تشکیالت  و 
از  بخش  مهم ترین  را  آنها  مشکالت  و  مسائل 
همایش روز کارگر در منطقه آزاد اروند دانست 
این  پیرو  که  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  و 
کارگروه های  و  کمیته ها  تشکیل  با  و  سخنان 
جهت  در  آنها  امور  پیگیر  بتوانیم  مختلف 
سرزمین  به  آزاد  مناطق  قوانین  کردن  نزدیک 
کارگر  قشر  به  میان  این  در  تا  شویم  اصلی 

کم ترین صدمه ای وارد نشود.



اخبار منطقه آزاد انزلی

میزان  سال ۹۷،  ساله  یک  زمانی  دوره  در 
صادرات مجدد  و  تولید  از  ناشی  صادرات 
دالر  386.4میلیون  به  انزلی  آزاد  منطقه 
افزایش یافت که در مقایسه با 34.2میلیون 
تراز  بیانگر  گرفته،  صورت  واردات  دالر 
بر  صادرات  دالری  352.2میلیون  بی نظیر 
موضوعی  می باشد؛  منطقه  این  در  واردات 
واحدهای  که  است  واقعیت  این  بیانگر  که 
آزاد  منطقه  صادراتی  و  تجاری  تولیدی ، 
از شاخص های  انزلی موفق شدند در یکی 
اجرای  در  آزاد  مناطق  عملکردی  مهم 
قابل  آمار  به  مقاومتی،  اقتصاد  دستورالعمل 

توجهی دست یابند.
بر این اساس، حجم صادرات ناشی از تولید 
آزاد  منطقه  محدوده  تولیدی  واحدهای  در 
دالر  35میلیون  رقم  از  سال ۹۷  در  انزلی 
گذشت و به 35.4میلیون دالر رسید؛ عمده 
محصوالت  شامل  منطقه  این  صادرات 
الکترونیک،  صنایع  بهداشتی،  و  آرایشی 
یکبار  و  آپال  ظروف  صنعتی،  محصوالت 
صنایع  پوشاک،  سلولزی،  صنایع  مصرف، 
محصوالت  و  شیمیایی  و  فلزی  نساجی، 

پالستیک بوده است.
مدت،  این  طی  گزارش،  این  بر  بنا 
اقالم  مهم ترین  که  کاال  دالر  35۱میلیون 
آهن  گازوئیل،  بنزین،  بر  مشتمل  آن 
سفید  نفت  چوب،  انواع  گرم،  و  سرد  ورق 
منطقه  این  طریق  از  بود،  پروپلین  پلی  و 
کشورهای  به  صادرات مجدد  صورت  به 
ترکیه،  پاکستان،  افغانستان،  عراق، 
آذربایجان،  جمهوری  قزاقستان،  روسیه، 

ترکمنستان صادر شده است.
صادرات  زمینه  در  دیگر،  سوی  از 
صنعتی  واحدهای  تولیدی  محصوالت 
منطقه آزاد انزلی به داخل کشور نیز ظرف 
یک ساله گذشته، ارزش محصوالت صادره 
که  شد  بالغ  ریال  65۱5میلیارد  به  شده 
تولیدی  واحدهای  این  تمایل  دهنده  نشان 
بر  عالوه  داخلی  بازارهای  در  حضور  برای 

توسعه بازارهای بین المللی است.
ثبات  اقتصادی،  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
مدیریتی و استمرار ساز و کارهای حمایتی 
و تشویقی منطقه آزاد انزلی برای واحدهای 
سال های  طی  منطقه  صنعتی  و  تولیدی 
اخیر که عالوه بر رونق فضای کسب و کار 
موجبات  بسیار  پیگیری های  با  منطقه،  در 
خروج از رکود و فعالسازی ۷۰واحد تولیدی 
مسیر  تداوم  دالیل  مهم ترین  باید  را  شده، 
اهداف  اجرای  در  منطقه  این  رشد  روبه 
وظایف  و  مقاومتی  اقتصاد  شده  تعیین 

قانونی مناطق آزاد عنوان نمود.
کریدور  فعالسازی  با  است،  گفتنی 
عملیاتی سازی  نستراک،  بین المللی 
ایران  قزاقستان،  چین،  جدید  کریدور 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از 
کاهش  باعث  مزبور  تجاری  مسیرهای 
این  در  کاال  نقل  و  حمل  زمان  و  هزینه 
سوی  از  و  است  شده  ترانزیتی  مسیرهای 
مهم ترین  از  بهره برداری  و  تکمیل  دیگر، 
یعنی  کشور  آزاد  مناطق  زیرساختی  پروژه 
محوری  نقش  که  کاسپین  بندری  مجتمع 
منطقه ای  مبادالت  توسعه  و  تسهیل  در 
و  برگزاری  همراه  به  می کند،  ایفا  کشور 
داخلی  تخصصی  نمایشگاه های  در  حضور 
تولیدی  واحدهای  همراهی  با  خارجی  و 
از  وسیع  حمایت  و  منطقه  صادراتی  و 
که  بنیان  دانش  و  فناور  شرکت های 
این  در  فعال  8۷شرکت  حضور  به  منجر 
از  باید  را  انزلی شده  آزاد  منطقه  در  حوزه 
روند  به  منطقه  این  دستیابی  دالیل  دیگر 
صعودی منطقه آزاد انزلی در شاخص های 

کرد. قلمداد  مقاومتی  اقتصاد 

تراز تجاری 
منطقه آزاد انزلی 

در سال ۹۷
مثبت بوده است پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس 

شورای اسالمی به همراه دکتر رضا مسرور 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی، از زیرساخت های تجاری، 
منطقه  این  گردشگری  و  صنعتی  بندری، 

بازدید کردند.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
از  بازدید  جریان  در  پردیس  و  اسالمشهر 
آزاد  منطقه  در  شده  ایجاد  زیر ساخت های 
در  مناسبی  زیرساخت های  بیان کرد:  انزلی 
و  تجاری  آینده  بارگذاری  برای  منطقه  این 
سرعت  به  که  شده  ایجاد  کشور  اقتصادی 
در حال عملیاتی شدن است و فعالیت های 
با  بندری  و  تولیدی  صنعتی،  تجاری، 
مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 

این منطقه مشهود است.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
علیه  ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با 
یکی  کرد:  بیان  ایران  اسالمی  جمهوری 
شرایط  بهبود  راهکارهای  مهم ترین  از 
و  حمایت  تحریم ها،  با  مقابله  و  اقتصادی 
آزاد  مناطق  در  تجاری  فعالیت های  توسعه 
تجاری  کریدور  ایجاد  به  توجه  با  و  است 

بندر  محوریت  با  ایران  قزاقستان،  چین، 
کاسپین در این منطقه و سایر کریدور های 
انجام  جهت  الزم  بسترهای  تجاری، 
از  اولیه  مواد  تامین  یا  و  تجاری  مبادالت 

طریق منطقه آزاد انزلی فراهم است.
شورای  مجلس  خانواده  فراکسیون  رئیس 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:

واحدهای  فعالیت  اینکه  بیان  با  اسالمی 
در  پوشاک  صادراتی  و  تجاری  تولیدی، 
توجه  با  منطقه  این  صنعتی  شهرک های 
خالء هایی  می توانند  موجود،  شرایط  به 
است  شده  حاصل  کشور  اقتصاد  برای  که 
بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  کند،  جبران  را 

نیز  خانگی  لوازم  حوزه  در  پوشاک،  حوزه 
تامین  در  است که  بوده  پیشتاز  منطقه  این 

نیازهای کشور بسیار ارزشمند می باشد.
تولید  به  اشاره  با  تهران  مردم  نماینده 
صنعتی  و  دانش بنیان  ضروری،  کاالهای 
در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های 
ایجاد  داشت:  بیان  منطقه  این  صنعتی 
تولیدی  و شرکت های  شهرک های صنعتی 
اجناس، تفکری  به  اولیه  تبدیل مواد  جهت 
پسندیده و قابل تحسین بوده که موفق به 
ایجاد فضای کسب و کار، اشتغال در منطقه 

و مانع از خروج ارز در کشور شده است.
پروانه مافی با تبیین ضرورت بهره گیری از 
هزینه های  کاهش  در  تجاری  کریدورهای 
بندر  نزدیک  آینده  در  کرد:  تصریح  تجار 
فارس  خلیج  به  ریل  طریق  از  کاسپین 
زمان،  کوتاه ترین  در  و  شد  خواهد  متصل 
کریدورهای  طریق  از  شده  وارد  کاالهای 
شد  خواهد  توزیع  کشور  سطح  در  تجاری 
برای  روشن  آینده ای  نویددهنده  امر  این  و 
تجارت بین المللی ایران مابین سایر کشورها 
می باشد و سایرکشورها نیز می توانند از این 

مسیر تجاری بهره مند شوند.

ایجاد زیرساخت های مناسبی در منطقه آزاد انزلی 
جهت بارگذاری آینده تجاری و اقتصادی کشور 
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اجرای کامل دستورالعمل اقتصاد مقاومتی 
در منطقه آزاد انزلی:

انزلی

مجموع شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان 
آزاد  منطقه  در  یافته  استقرار  و  شده  جذب 
8۷شرکت  به  گذشته  سال  پایان  در  انزلی 

افزایش یافت.
تعداد  سال ۹۷  دوازده ماه  در  اساس،  این  بر 
مرکز  در  که  دانش بنیانی  شرکت های 
دانش بنیان  و  نوآور  شرکت های  شکوفایی 
3۹شرکت  به  شدند،  مستقر  و  جذب  منطقه 
سال  در  که  است  حالی  در  این  و  شد  بالغ 
تعداد  سال ۹6،  در  مزبور  مرکز  کار  به  شروع 
3۱شرکت در آن مشغول به فعالیت گردیدند 
و این آمار در سال ۹5 تعداد شرکت های فعال 

در این حوزه را ۱۷فقره نشان می دهد.
بنا بر این گزارش، سازمان منطقه آزاد انزلی از 
سال ۹5 و در راستای اجرای دستورالعمل های 
جذب  و  حمایت  به  اقدام  مقاومتی  اقتصاد 
شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان نمود و 
در این مسیر عالوه بر ارائه بسته های تشویقی 
و معافیت های متعدد، تفاهم نامه ای با صندوق 
نوآوری و شکوفایی ملی در جهت حمایت از 
و  شد  منعقد  حوزه  این  در  فعال  شرکت های 
شرکت های  شکوفایی  مرکز  نیز  سال ۹6  در 
نوآور و دانش بنیان منطقه آزاد انزلی به منظور 
پشتیبانی از شرکت های فوق و افزایش تولید 
این  در  دانش بنیان  محصوالت  صادرات  و 

منطقه ایجاد شد.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دیگر،  سوی  از 

حضور چشمگیر شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان 
در منطقه آزاد انزلی

شورای حمایت از ایده های نو منطقه را طی 
مرکز  احداث  عملیات  کرده،  فعال  مدت  این 
معاون  حضور  با  نیز  منطقه  انرژی  فناوری 
و  شده  آغاز  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی 
نمایشگاه  برگزاری  بر  عالوه  حال  عین  در 
بازاریابی  امکان  نمودن  فراهم  و  تخصصی 
در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی 
می کند،  مشارکت  آن  در  سازمان  این  که 
چندین دوره همایش استارتاپ نیز با همکاری 

سازمان در این منطقه برپا شده است.

در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرفت:

به موارد حمایتی و تشویقی فوق می توان ارائه 
شرکت های  به  رایگان  اینترنت  و  کار  دفتر 
معرفی  منطقه،  مرکز شکوفایی  در  ذکر شده 
بانک های  به  دانش بنیان  و  نوآور  طرح های 
عامل جهت ارائه تسهیالت بانکی، در اولویت 
واگذاری  در  مزبور  شرکت های  داشتن  قرار 
و  نوآور  و  دانش بنیان  طرح  های  برای  زمین 
تقسیط قیمت زمین های واگذار شده به شکل 
صدور  در  ۷۰درصدی  تخفیف  و  بلندمدت 

مجوزهای فعالیت اشاره کرد.

دانش بنیان جذب  و  نوآور  فناور،  شرکت های 
حوزه های  در  انزلی  آزاد  منطقه  در  شده 
طراحی  اطالعات،  فناوری  مختلف 
همراه،  تلفن  و  رایانه ای  نرم افزارهای 
در  خدمات  سایر  و  هوشمند  سامانه های 
این حوزه  با کسب و کارهای  فضای مرتبط 
مشغول به فعالیت می باشند و از نکات جالب 
که  است  واقعیت  این  شرکت ها،  این  توجه 
شکوفایی  مرکز  در  فعال  شرکت های  بیشتر 
آزاد  منطقه  دانش بنیان  و  نوآور  شرکت های 
انزلی از فارغ التحصیالن دانشگاهی کشور به 

ویژه گیالن می باشند.
اجرای  راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و رشد صادرات 
خود  همراه  به  که  منطقه  کشورهای  به 
افزایش درآمدهای ارزی و اشتغال زایی بیشتر 
را همراه خواهد داشت؛ حمایت از شرکت های 
فناور، نوآور و دانش بنیان را در دستور کار قرار 
دانش افزایی  امکان  بر  عالوه  چراکه  داده، 
تجاری سازی  و  انگیزه  ایجاد  طریق  از 
محصوالت تولیدی، حمایت از اندیشه های نو 
و نسل جوان با کمترین هزینه ارزش افزوده 
به  رو  بستر  در  اقتصاد کشور  را عاید  فروانی 
رشد فناوری اطالعات و طراحی سامانه های 
هوشمند در اقتصاد جهانی می کند، موضوعی 
که در سال رونق تولید جزو اولویت های این 

سازمان می باشد.



یادداشت 

عقیلحقشناس
کارشناسمناطقآزاد

ساختار سازمانی شیوه ای را تعیین می کند که در آن نقش ها، قدرت، اختیار 
بین  اطالعات  انتقال  نحوه  و  می شود  مدیریت  و  تعیین  مسئولیت ها،  و 
ساختار  می دهد.  نشان  را  سازمان  یک  در  مراتب  سلسله  مختلف  سطوح 
سازمانی به میزان قابل توجهی به اهداف و استراتژی آن در دستیابی به این 
اهداف بستگی دارد. برای دستیابی به بهره وری و رونق تولید باید اجزای 
از  یکی  شوند .  انتخاب  وظایف  با  متناسب  سازمانی  ساختار  تشکیل دهنده 
اجزای اصلی و قطعا موثرترین آن، نیروی انسانی متخصص می باشد . عامل 
انسانی در صورت انتخاب درست می تواند پیش برنده و محقق کننده درصد 
قابل توجهی از اهداف سازمانی گردد؛ لذا هر چقدر هم که ساختار منظم و 
با برنامه باشد، اما نیروی انسانی ناکارآمد به دلیل آن که غیرمرتبط و بدون 
خروجی  می باشد ،  نظر  مورد  ساختار  از  متاثر  موضوعات  از  کامل  شناخت 
ساختار قطعا نتیجه مطلوب نخواهد داد و جامعه هدف مورد نظر ساختار،  

بیشترین آسیب را از تصمیمات اشتباه و غیرتخصصی خواهند دید .
شرایط امروز کشور در بخش اقتصاد و به ویژه تولید همین گونه است؛ امروز 
ما شاهد ساختار نادرست اقتصادی علی الخصوص در زمینه فضای کسب و 
کار هستیم . نامگذاری چندین سال پیاپی با موضوع اقتصاد و تولید، نشان از 
مشکالت فراوان ساختاری در این بخش حیاتی دارد که همچنان به قوت 
خود باقی است . عامل اصلی که در سال های گذشته بیش از همه بر این 
روند نزولی تاثیر گذارده، عدم استفاده از نیروهای متخصص و بادانش در 

حوزه اقتصاد و تولید بوده است.
برای آنکه بتوانیم عمق مشکالت را درک کنیم، باید آمار منتشره از سوی 
شاخص های  در  ایران  کشور  رتبه  درخصوص  بین المللی  سازمان های 
براساس  دهیم .  قرار  توجه  مورد  را  جهان  کشورهای  بین  در  اقتصادی 
رتبه  اقتصاد  جهانی  مجمع  28اسفند ماه 97،  مورخ  اقتصاد،  دنیای  گزارش 
این  داده های  است.  نموده  منتشر  را  بین المللی  شاخص های  در  کشورها 
سازمان نشان می دهد که رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در 
انسانی  میان ۱۳۶کشور، در شاخص سرمایه  از  سال 2۰۱۶ میالدی، ۱۳2 
شاخص  در  ۱۳۰کشور،  میان  از  رتبه ۱۰۴  سال 2۰۱7  اطالعات  مطابق 
شاخص  در  ۱27کشور،  میان  از  رتبه ۱2۰  جهانی  انرژی  معماری  عملکرد 
آمادگی شبکه ای در سال 2۰۱۶ میالدی رتبه 92 از میان ۱۳9کشور، شاخص 
رقابت پذیری جهانی رتبه 89 از میان ۱۴۰کشور در سال 2۰۱8 ، در شاخص 
رقابت پذیری صنعتی که از سوی یونیدو محاسبه می شود نیز رتبه ایران ۵9 
از ۱۴8کشور در سال 2۰۱8 و سه شاخص عملکرد لجستیک، سهولت کسب 
و کار و تجارت فرامرزی که از سوی بانک جهانی بررسی می شود، رتبه 
ایران در عملکرد لجستیک ۶۴ از ۱۶۰کشور، در سهولت کسب و کار ۱2۴ 
از ۱9۰کشور، در تجارت فرامرزی ۱۶۶ از ۱9۰کشور در سال 2۰۱8 و در 
شاخص کارآفرینی نیز رتبه ایران 72 از میان ۱۳7کشور در سال 2۰۱8 ثبت 

شده که دیده بان جهانی کارآفرینی آن را منتشر کرده است. 
 سوال : چند درصد مدیران موثر در حوزه اقتصادی از این آمار مطلع و 

برای بهبود آن تالش می کنند؟
صورت  به  را  کشور  اقتصادی  فضای  نتوانسته ایم  ما  است،  مبرهن  آنچه 
صحیح مدیریت نماییم و مزیت های بالقوه و بالفعل داخل را نشناختیم و یا 
اگر به آنها دست یافتیم، به دلیل عدم توان در برنامه ریزی و تصمیم سازی 

نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم . 
امروز شرایطی در سازمان های مرتبط با بخش های اقتصادی به وجود آمده 
به  پایین  از  و  ارسال  پایین  به  باال  از  دستورالعمل  و  بخشنامه  قانون،  که 
توانایی اصالح  باالدستی قدرت و  تقریبا هیچ مدیر  باال تفسیر می شود و 
و مقابله با تفاسیر ناصحیح را ندارد و همین تفاسیر غیرکارشناسی توسط 
نیروی انسانی غیرمتخصص، پیش نیاز و مقدمه تصویب قوانین، بخشنامه ها 
و دستورالعمل های جدید سازمانی می گردد که به جای رفع موانع اقتصادی ، 
خود تبدیل به موانع و مشکالت اقتصادی می گردند. اهمیت این موضوع از 
آنجا مشخص است که، وزیر اقتصاد در هفته گذشته باز کردن غل و زنجیر 

موانع از پای فعاالن اقتصادی را الزمه رونق تولید بیان می کنند . 
سوال اساسی از وزیر محترم این است که موانع اقتصادی از سوی چه کسانی 
ایجاد شده است ، فعاالن بخش خصوصی یا کارشناسان غیرمتخصص بخش 
اجرایی؟ آیا عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص 
می باشد،  اقتصادی  بزرگ  موانع  از  که  تولید  بخش  به  ۳۰درصدی  سهم 
توسط ذی نفعان انجام نپذیرفته یا از سوی مجریان؟ آیا عدم اجرای صحیح 
یا  بوده  خصوصی  بخش  فعاالن  عهده  به  آزاد  مناطق  مقررات  و  قوانین 
خودداری  آنها  کامل  اجرای  از  مذکور  مناطق  در  غیرمقیم  سازمان های 
می نمایند؟ مناطق آزاد که با هدف سهولت فضای کسب کار و رونق تولید 
و صادرات تشکیل و همگان برای استفاده از مزیت های قانونی آنها جهت 

توسعه کشور در شرایط تحریم تاکید دارند .
به نظر آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم، اصالح جزء 
مهم ساختار نادرست مدیریت اقتصادی کشور یعنی نیروی انسانی می باشد. 
فعالیت  حوزه  در  متخصص  و  شایسته  نیروهای  از  استفاده  با  که  اقدامی 

تعریف شده، امکان پذیر خواهد بود. 
باشند سرمایه گذار بخش  باور داشته  بپذیرند و  باید  ارشد کشور  مسئوالن 
خصوصی فقط باید به فکر خالقیت ، نوآوری ، ارزش افزوده، بهره وری و تولید 
بهتر و باکیفیت باشد، نه آنکه تمام توان خود را صرف امور سازمان هایی 
همچون بانک، گمرک، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، صمت و... نماید، که 

نتیجه آن شرایط نابسامان امروز در بخش تولید کشور است.
نکته قابل تامل دیگر در مورد مدیریت اقتصادی ماه های گذشته آن که، 
همگان می دانستند تولید کشور وابسته به مواد اولیه وارداتی است، اما بدون 
برنامه ریزی صحیح، تمام شرایط واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید 
که اهمیت آن کمتر از خون رگ ها نیست را با مشکل و محدودیت مواجه 

نمودند. 
از خانواده تولید این است که مشکل  تاکید بنده به عنوان عضو کوچکی 
اصلی کشور عدم مدیریت صحیح و بی برنامگی می باشد و گام اول و مهم 
نیروهای جوان شایسته، متخصص و  از  استفاده  نامناسب،  اصالح ساختار 
پویا در بخش های مختلف اقتصاد کشور است . بخش اقتصادی کشور برای 
دستیابی به هدف رونق تولید نیاز به جراحی و خون تازه دارد و ما باید برای 
یکبار هم که شده بپذیریم که عمل جراحی عوارض و درد دارد، اما پس از 

آن قطعا بهبودی است .

نیروی انسانی متخصص 
در ساختار اقتصادی ، الزمه رونق تولید
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گزارش:
حسینمرادی

یکی از مهم ترین شاخصه های ایجاد مناطق آزاد در کشور در ابتدای 
آزاد  اقتصاد  مدل  به  توجه  با  توسعه صادرات  به  نگاه  شکل گیری، 
اقتصاد کالن کشور  بررسی وضعیت  با  است.  بوده  مناطق  این  در 
تنها  این دوران،  اقتصادی در  در شرایط تحریم و فشارهای شدید 
راهکار برون رفت از وضع کنونی، نگاه صادراتی به تولیدات غیرنفتی 
با توجه به عدم به روزرسانی ماشین آالت  البته  در کشور است؛ که 
خطوط تولید در ده های گذشته و نیز نبود تکنولوژی روز در تولیدات 
نقش  اما  داشت،  مسیر خواهیم  این  در  بی تردید مشکالتی  کشور، 
مناطق آزاد با عنایت به گذشت حدود سه دهه از شکل گیری آنها و 
تا حدودی به روز بودن ماشین آالت تولید در حوزه های صنعتی این 
مناطق در کنار تکنولوژی روز، می تواند در این دوران نقش بسیار 
مناسبی را با توجه به همجواری مناطق آزاد با کشورهای همسایه 

ایران و نگاه صادراتی به این کشورها نوید دهد.
از  تر  کم  طول  در  آزاد  مناطق  توسعه گرای  رویکرد  به  نگاهی  با 
ایجاد  در  را  مناطق  این  نقش  می توان  تاکنون،  گذشته  دهه  یک 
تولیدی و  فعالیت واحدهای  بستر مناسب در جهت  و  زیرساخت ها 
صنعتی به شکلی گویا مشاهده کرد؛ ایجاد و تکمیل و توسعه امور 
زیربنایی آب، برق، گاز و ارتباطات در کنار ایجاد زیرساخت های مهم 
از  نشان  و جاده های دسترسی،  بندر  فرودگاه،  نقلی شامل  و  حمل 
عظم دولت در مسیر توسعه مناطق آزاد با نگاه تولید صادرات محور 

دارد. 
سرمایه گذاری  جذب  باعث  آزاد  مناطق  در  زیرساخت ها  این  ایجاد 
جذب  میزان  این  است؛  شده  مناطق  این  در  خارجی  و  داخلی 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی نشان از توسعه زیرساخت ها و ایجاد 
بسترهای مناسب در مسیر تولید در مناطق آزاد است که بی تردید 
می توانند نقش بسیار پررنگی را در تحقق رونق تولید در سال جاری 

که به همین نام نهاده شده است، ایفا کنند.
از دیدگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس، یکی از مهم ترین عوامل 
رسیدن به رونق تولید، تقویت صادرات در کشور است؛ با نگاهی به 
آمارهای صادراتی در مناطق آزاد می توان به این نکته مهم رسید که 
بسترهای صادراتی بر پایه ایجاد زیرساخت های تولیدی و همچنین 
ارتباطات منطقه ای و بومی تجار مناطق آزاد با بازرگانان کشورهای 
همجوار، خود باعث رشد چشمگیر صادرات از مبدا این مناطق بوده 
در  پذیرفته  صورت  خارجی  ترانزیت  کنار  در  مهم  این  که  است، 
این مناطق، نمایانگر ظرفیت های بسیار عظیم مناطق آزاد در جهت 

رونق تولید با محوریت صادرات در کشور است.
یکی از مهم ترین عوامل رونق تولید که می تواند اهمیت نامگذاری 
کند،  تایید  خصوص  این  در  را  رهبری  معظم  مقام  توسط  امسال 
اهمیت اشتغال به واسطه فعالیت و تولید در کشور است؛ با نگاهی 
به مساحت کمتر از یک درصدی مناطق آزاد در مقابل مساحت کل 
ایران زمین و اشتغال بیش از نیم میلیون نفری این مناطق با توجه 
به حجم مساحتی که در کشور دارند، می توان به این مهم رسید که 
با توجه به همه مشکالت و تنگناهایی که در حوزه کالن اقتصاد 
محدوده های  در  بیکاری  آمار  مواجه هستیم،  اشتغال  آن  تبع  به  و 
مناطق آزاد به نسبت سرزمین های همجوار خود بسیار بسیار پایین 
است و شاهد تراز مثبت اشتغال در این مناطق هستیم که همه این 
مناطق  این  در  نگاه صادراتی  با  تولیدمحور  توسعه  از  نشان  آمارها 

است.
از نمایندگان مجلس، کارشناسان  در این گزارش دیدگاه  تنی چند 
و مدیران حوزه های اقتصادی کشور را در جهت راهکارهای رونق 

تولید را می خوانید.

سالحورزی،نایبرئیساتاقبازرگانی:
تسهیلمقرراتصادراتی

عاملکلیدیتحققرونقتولید
نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: 
برای رونق تولید باید به چند نکته توجه 
موانع  که  افرادی  نخست  باشیم  داشته 
اصلی تولید هستند، امیدوارم این موضوع 
را فقط با برگزاری همایش، کنفرانس و 

سمینار دچار شعارزدگی نکنند.
و  عرضه  به  توجه  سالح ورزی  حسین 
رونق  در  دوم  نکته  عنوان  به  را  تقاضا 
محقق  برای  افزود:  و  برشمرد  تولید 
شدن این امر، استراتژی توسعه صادرات 
مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی 
قرار  مدنظر  باید  را  منطقه  کشور های  مخصوصا  دنیا  کشور های  با 

دهیم تا کاال هایی با ارزش افزوده باال داشته باشیم.
سه  مالیات(  و  بیمه  بانک ها،  ساختار  )اصالح  بانک  داد:  ادامه  وی 
موضوعی هستند که باید به شکلی جدی به آنها توجه شود و از سویی 
تا زمانی که سیستم تامین اجتماعی دولتی هزینه ناکارآمدی اش بر 

دوش کارفرما باشد، نمی توانیم به رونق تولید کمک کنیم.
وی با تاکید بر این که نظام مالیاتی ما مبتنی بر نظام بانکی کسب 
درآمد شرکت ها باید باشد، افزود: در صورت عدم اصالح نظام بانکی 
نداشته  درآمد  مجموع  مالیات  و  مصرف  بر  مالیات  به  توجه  اگر  و 
باشیم، نمی توانیم به شکل واقعی در راستای رونق تولید گام برداریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر، بهبود فضای کسب 
و کار را یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: 
کشور های  جزء  باید  سال ۱۴۰۰  در  توسعه  ششم  برنامه  مبنای  بر 
منطقه در رتبه های باال )نخست( باشیم که متاسفانه براساس آمار، 

دو پله نزول و کاهش در این بخش را داشته ایم.
اجرای  به  توجه  با  خصوصی  بخش  نقش  درباره  سالح ورزی 
و  خصوصی  بخش  کرد:  اضافه  نیز  اصل ۴۴  کلی  سیاست های 
تشکل های آن به عنوان خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور هستند 
و زمانی این امر محقق خواهد شد که قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار اجرا شود و به طور مثال براساس قانون در بخش اقتصاد 
گرفته  نباید  بخش خصوصی  گرفتن  نظر  در  بدون  تصمیمی  هیچ 
شود، اما شاهد تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی 

در اقتصاد هستیم.

وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته براساس این اصل بیشتر شاهد 
واگذاری ها بودیم تا خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در بخش رونق 
تولید باید به عرضه و تقاضا توجه ویژه شود و در کنار آن اصالح 
را شاهد  به شکل عملی  کار  و  بهبود فضای کسب  و  بانکی  نظام 
باشیم، گفت: نباید برای کنترل تورم دولت به سمت قیمت گذاری 
برود، باید سیاست های پولی و مالی را طوری تنظیم کند که کنترل 
تورم را داشته باشد و در بخش تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل 

دهیم.
سالح ورزی در پایان یادآور شد: براساس شاخص های بانک جهانی 
که هر سال منتشر می شود متاسفانه فضای کسب و کار بهبود نیافته 
است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و موسساتی که در این زمینه 
پایش انجام می دهند )براساس تکلیف قانون که اتاق بازرگانی این 
پایش را انجام می دهد(، از لحاظ تسریع مقررات برای بهبود فضای 
کسب و کار اقدامی جدی را شاهد نیستیم و امیدواریم در سال رونق 
شاهد  خصوصی،  بخش  و  دولت  میان  اساسی  تصمیمات  با  تولید 

بهبود در بخش های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

آرگون،عضواتاقبازرگانیتهران:
صادرات،یکیازاصلیترینمحورهایرونقتولید

معتقد  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو  یک 
رونق  طرح  شدن  اجرایی  برای  است 
تولید باید تمامی عوامل دخیل در اقتصاد 
تمامی  برای  و  شده  لحاظ  سیاست  و 
یک  حوزه ها،  این  در  موجود  مشکالت 
برنامه ریزی و تحول در نظر گرفته شود.
و  شعار  کرد:  اظهار  آرگون  عباس 
معظم  مقام  سوی  از  سال  نامگذاری 
رهبری به عنوان باالترین مقام کشور 
مطرح  کالن  استراتژی  سطح  در  و 
شعار  این  تحقق  در  آنچه  می شود. 
هر  سازمان ها  و  نهادها  که  است  این  دارد،  را  اهمیت  بیشترین 
این  کنند.  ورود  اجرا  حوزه  به  مسئولیت هایشان  با  متناسب  یک 
در  و  کنند  تکرار  را  شعار  تنها  سال  پایان  تا  نهادها  تمام   که 
جدی  تحولی  داشت  انتظار  نمی توان  نکنند،  ورود  اجرا  عرصه 

به وجود آید.
به گفته وی وقتی صحبت از تولید می شود، باید در نظر داشت که 
عوامل بسیار زیادی در این عرصه دخیل هستند که بعضی از آنها 
تاثیر  بیرون  از  بعضی  و  می شوند  مربوط  اقتصاد  داخلی  عوامل  به 
می گذارند و اگر بناست رونق پیگیری شود، باید همه شرایط در کنار 

یکدیگر بهبود یابد.
در  تاثیرگذار  داخلی  عوامل  درباره  خصوصی  بخش  فعال  این 
با  سو  یک  از  ما  تولیدکنندگان  امروز  گفت:  تولیدی،  عملکرد 
مسائلی همچون تامین مواد اولیه و باال رفتن هزینه تولید روبه رو 
هستند و از سوی دیگر نیاز به آن وجود دارد، روابط تولیدکنندگان 
اجتماعی  تامین  سازمان  مالیاتی،  امور  سازمان  مانند  نهادهایی  با 
حوزه  به  مربوط  آنها  تمامی  که  شود  اصالح  بیمه  شرکت های  و 
آن  با  رابطه  در  الزم  تغییرات  باید  و  است  دولت  مسئولیت های 

اجرایی شود.
آرگون ادامه داد: در کنار این مسائل در سیاست های کالن نیز باید 
و  صرفه  به  چگونه  ما  تولید  که  این   گیرد.  صورت  الزم  تغییرات 
اقتصادی خواهد شد و در چه شرایطی امکان ادامه تولید وجود ندارد، 

مسائلی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.
به گفته وی، در صورتی که تولید با از بین رفتن تمام نگرانی ها و 
دغدغه های باال بتواند به سمت اهداف در نظر گرفته شده حرکت 
کند، قطعا اقتصاد را نیز با خود رو به جلو می برد و نگرانی هایی مانند 

بیکاری را نیز حل می کند.
بازارهای  کنار  در  آنچه  کرد:  خاطرنشان  بازرگانی  اتاق  عضو  این 
گسترش  و  خارجی  بازارهای  شرایط  بررسی  دارد،  اهمیت  داخلی 
با مشکالتی  نیز  برای صادرات  صادرات است. ما در ماه های قبل 
مواجه بودیم و اگر بناست فکری برای رونق تولید انجام شود، قطعا 

صادرات یکی از اصلی ترین محورهای آن خواهد بود.

مردوخی،کارشناسحوزهبرنامهریزیصنعت:
نیازبهبرنامهمدیریتتغییر

درمسیررسیدنبهرونقتولید
صنعت  برنامه ریزی  حوزه  کارشناس 
در  صنعتی  حوزه  در  تغییر  درخصوص 
داشت:  اظهار  اقتصادی  توسعه  مسیر 
نام  صنعتی  توسعه  که  تحولی  و  تغییر 
ویژگی هایی  با  است  فرآیندی  گرفته، 
که مطرح می کنم و در صنعت ما کمتر 
ویژگی،  اولین  است.  توجه شده  آنها  به 
امور  در  علمی  نظر  و  اندیشه  کاربرد 
تولید  بهره وری  افزایش  است.  مختلف 
و  فنی  عقب ماندگی های  کار،  بازده  و 
اجتماعی،  عقب مانده  روابط  و  اقتصادی 
فعالیت های  در  بیشتر  انسانی  نیروی  استخدام  و  اشتغال  افزایش 
تولیدات جامعه  تغییر  رفاه،  افزایش مستمر درآمد سرانه و  صنعتی، 
و پشت سر گذاشتن مراحل مزیت نسبی از تولید کاالهای وابسته 
در  و  سرمایه بر  کاالهای  به  سپس  و  کاربر  کاالهای  به  منابع  به 
نهایت به کاالهای مهارت بر، از دیگر ویژگی هاست. همچنین تولید 
ویژگی های  ازجمله  بودجه  محدوده  در  بادوام  کاالهای  عرضه  و 

توسعه صنعتی است.
در  صنعتی  توسعه  داده  نشان  تجربه  کرد:  عنوان  مردوخی  بایزید 

هر فضایی تحقق پیدا می کند. فضای مناسب برای توسعه صنعتی، 
فضایی است که در آن سه نوع سرمایه گذاری به سهولت صورت 
تشکیل  و  فیزیکی  سرمایه گذاری  سرمایه گذاری،  اولین  می گیرد. 
سرمایه در ماشین آالت و تجهیزات است. همچنین، سرمایه گذاری 
در سرمایه انسانی است، یعنی آموزش، بهداشت و آزادی های انسانی.

این کارشناس حوزه برنامه ریزی صنعت متذکر شد: به نظر می رسد 
اگر فقط با نگاه بنگاه یا یک سازمان به تولید نگاه کنیم، به جایی 
تدبیر بخش صنعت فکر  نظام  باید در مسائل جدی  ما  نمی رسیم. 
کنیم و تمام نظاماتی که با صنعت و تولید سر و کار دارند، دستکاری 

کنیم تا تولید صنعتی صورت گیرد.
مردوخی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی هم اگر داشتیم، در 
شرایط فعلی دیگر صحبت از آن نمی شود. ما فقط نگران این هستیم 
که چگونه ارز را برای واردات مورد نیاز بخش صنعت تامین کنیم 
و چگونه نقدینگی برای گردش چرخ های صنعتی فراهم کنیم. بر 
موضوعیت  شاید  حاضر  حال  در  استراتژی  از  اساس، صحبت  این 

نداشته باشد.
قرار  اگر  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  صنعتی  نظام  داد:  ادامه  وی 
این موضوع توجه کنیم  به  باید  باشیم،  است ما رونق تولید داشته 
که صنعت یک بنگاه نیست که ما مدیر آن باشیم و به عنوان مدیر 

تصمیم بگیریم که چقدر سرمایه گذاری و تولید کنیم.
این کارشناس حوزه برنامه ریزی صنعت گفت: آیا صرفا ما با تکیه 
بر روی تعیین نرخ رشد، میزان نقدینگی مورد نیاز و ارز مورد نیاز 
می توانیم به جایی برسیم؟ در حال حاضر اگر به واحدهای تولیدی 

دولتی ارز هم بدهیم، باز هم به جایی نخواهند رسید.
وجود  با  ایران  صنعت  سیاستی  فضای  شد:  یادآور  مردوخی 
برای شکوفایی صنعتی  مناسب  اقتصاد کشور، فضای  برخورداری 
توسعه  بازدارنده  اصلی،  عامل  دو  می رسد  نظر  به  است.  نبوده 
و  شایسته  تدبیر  نظام  فقدان  بود.  خواهد  و  بوده  کشور  صنعتی 
اساس، در  این  بر  این دو عامل هستند.  اجتماعی،  غفلت سرمایه 
به  ما  گرفته،  قرار  قوا  همه  کار  دستور  در  تولید  رونق  که  سالی 

برنامه مدیریت تغییر نیاز داریم.

فوالدگر،رئیسکمیسیونویژهحمایتازتولیدملیمجلس:
لزوماتخاذتدابیرویژه

برایگسترشبازارهایصادراتی
تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس 
ملی مجلس گفت: براساس گزارش های 
ارائه شده، در سال 97 حداکثر یک سوم 
از  حاصل  ارز  از  چهارم  یک  حداقل  و 
کشور  اقتصادی  چرخه  به  صادرات 

بازگشته است.
کمیسیون  رئیس  فوالدگر  حمیدرضا 
بر  نظارت  و  ملی  تولید  از  ویژه حمایت 
اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، با اشاره به 
ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور، گفت: جلسات 
تاثیر  و  صادراتی  ارز  بازگشت  راهکارهای  بررسی  برای  متعددی 
تحقق این امر بر چرخه اقتصاد در سال گذشته در کمیسیون های 
ویژه حمایت از تولید ملی و صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
ذیربط  مسئوالن  و  اجرایی  دستگاه های  تولیدکنندگان،  حضور  با 

برگزار شد.
اگرچه  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
با توجه به شرایط کشور مسئوالن اجرایی بر بازگشت ارز حاصل 
اما مسائل متعددی پیش  دارند،  تاکید  تولید  به چرخه  از صادرات 
ارز صادراتی  بازگشت  به  بود؛ بخش نخست  امر  این  روی تحقق 
این  از  پیش  که  پتروشیمی  و  فوالد  مانند  بزرگی  شرکت های 
غیردولتی  عمومی  موسسات  به  حاضر  حال  در  اما  بودند  دولتی 
در  همچنان  شرکت ها  این  حاکمیت  و  مدیریت  و  هستند  وابسته 
هستند  مدعی  شرکت ها  این  می شود؛  مربوط  است،  دولت  اختیار 
مقصد  کشور  در  دفتر  اجاره  ارز،  انتقال  و  نقل  بابت  هزینه هایی 
از ارز صادراتی را از  و... پرداخت می کنند از سوی دیگر بخشی 
طریق واردات ماشین آالت، تجهیزات و تهاتر مواد اولیه به چرخه 

اقتصادی باز می گردانند.
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
صادراتی  ارز  سال  سالیان  است  معتقد  نیز  خصوصی  بخش  کرد: 
مقدار  دیگر  سوی  از  می گرداند  باز  کشور  اقتصادی  چرخه  به  را 
خصوصی  بخش  کوچک  شرکت های  صادرات  از  حاصله  ارز 
مقایسه  در  شرکت ها  این  مبادالت  حجم  چراکه  است،  محدود 
نفع  به  این شرکت ها  همچنین  است،  کمتر  بزرگ  با شرکت های 

اقتصاد کشور کار می کنند.
بازگشت  اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
با  را  اشتغال  و  تولید  چرخه  می تواند  کشور  به  صادراتی  ارز 
بخشد،  رونق  ایران  علیه  نفتی  تحریم های  اعمال  به  توجه 
سوی  از  شده  ارائه  گزارش های  براساس  کرد:  خاطرنشان 
حداقل  و  سوم  یک  حداکثر  سال 97،  اسفند  در  اقتصاد  وزیر 
کشور  اقتصادی  چرخه  به  صادرات  از  حاصل  ارز  چهارم  یک 

است. بازگشته 
حائز  نکته  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  اگرچه  داد:  ادامه  وی 
اهمیتی است، اما تسهیل شرایط صادرات و مبادالت ارزی موضوع 
از ظرفیت کشورهای همسایه  باید  دیگر  از سوی  است،  مهم تری 
استفاده  و...  میانه  آسیای  افغانستان،  پاکستان،  ترکیه،  عراق،  مانند 

شود.
اجرای  بر  نظارت  و  ملی  تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس 
از  حاصل  ارز  بازگشت  اگرچه  گفت:  اساسی  قانون  اصل۴۴ 
اما  است،  ضرورت  یک  ارزی  منابع  مدیریت  عنوان  به  صادرات 
است  مهم تر  نیز  موضوع  این  از  هدف  بازارهای  دادن  دست  از 
ویژه ای  تدابیر  صادراتی  بازارهای  گسترش  برای  باید  دولت  و 

بیاندیشد.

امانیهمدانی،رئیسامورصنعت،معدن،بازرگانی
وارتباطاتسازمانبرنامهوبودجه:

اهمیتکلیدیتوسعهصادراتغیرنفتی
درشرایطکنونی

و  برنامه  سازمان  ارتباطات  و  بازرگانی  معدن،  صنعت،  امور  رئیس 
و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه های  مهم ترین  به  اشاره  با  بودجه 
تجارت در سال 98 درخصوص رونق تولید، اظهار داشت: اگر مروری 
داشته  سال 97  سوم  فصل  تا  سال 9۰  از  اقتصاد  فصلی  رشد  روی 
بوده  منفی  صنعت  رشد  ۳۰فصل  از  ۱8فصل  که  می بینیم  باشیم، 
است. یعنی شوک از سال 9۱ وارد صنعت شده و موج آن همچنان 
ادامه دارد. همچنین رکودی که از سال 9۱ گریبان گیر اقتصاد شده 

است.
و  بوده  بهتر  وضعیت  معدن  بخش  در  افزود:  امانی همدانی  حمید 
9فصل از ۳۰فصل با رشد منفی مواجه بودیم. اگر در یک تصویر 
را در سال جاری بخواهیم ترسیم  تولید صنعتی و معدنی  وضعیت 
برخی  که  دارد  وجود  فشار،  عوامل  از  مجموعه ای  می بینیم  کنیم، 
حاصل اتفاقات جدید هستند و برخی به گذشته مربوط بوده و مزمن 

هستند.
برنامه  سازمان  ارتباطات  و  بازرگانی  معدن،  صنعت،  امور  رئیس 
ریالی،  منابع  به  مربوط  فشار  عبارتی،  به  کرد:  تصریح  بودجه  و 
مهم ترین فشاری است که آمریکا بر اقتصاد کشور ما وارد می کند 
و همچنین محدودیت در جابه جایی ارز و هزینه مبادالت، افزایش 
تولیدی،  واحدهای  نقدینگی  کمبود  مشکل  تشدید  بنگاه ها،  هزینه 
وجه  حداقل ۱۰۰درصدی  پرداخت  لزوم  و  اسنادی  اعتبار  گشایش 
بازارهای  به  دسترسی  عدم  و  تجاری  هزینه های  افزایش  کاال، 
یا  و  تولید  کاهش  احتمال  و  بین المللی  محدودیت های  جهانی، 
در  احتمالی  کمبودهای  بروز  و  تولیدی  واحدهای  برخی  تعطیلی 
طرف عرضه اقتصاد، ازجمله چالش های اساسی حوزه صنعت، معدن 

و تجارت است.
امانی همدانی یادآور شد: در این میان، دو مفر برای ما متصور است، 
یکی ایجاد فرصت های جدید تولید و جایگزینی واردات در شرایط 
تقویت صادرات غیرنفتی  ارزش پول ملی است؛ همچنین  تضعیف 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه های  معمول  طور  به  شرایط  این  در  کرد:  عنوان  وی 
داشته  وجود  باید  منابع  جذب  ماهیت  با  کم عمق  و  گسترده 

وسیع تر  و  گسترده تر  برنامه های  چه  هر  می کنیم  فکر  ما  باشد. 
جایی  به  بنابراین  می آید؛  گیرمان  بیشتری  منابع  بدهیم، 
فعلی  شرایط  برای  باید  ما  که  است  این  دیگر  نکته  نمی رسیم. 

کنیم. برنامه ریزی 
برنامه  سازمان  ارتباطات  و  بازرگانی  معدن،  صنعت،  امور  رئیس 
نشان  آمارها  که  آن طور   9۶ تا  از سال 9۰  متذکر شد:  بودجه  و 
حتم  طور  به  و  است  کرده  پیدا  کاهش  کل  تقاضای  می دهد، 
در  بنابراین  بود.  خواهد  کاهنده   98 و  سال 97  در  روند  این 
روزافزون  رشد  برای  کافی  تقاضای  ما  اقتصاد  که  فضایی  چنین 
نخواهد  هم  آینده  در  نداشته،  گذشته  در  تولیدی  ظرفیت های 

داشت.
وی ادامه داد: بر این اساس، ما به جای ظرفیت سازی بیشتر، باید به 

دنبال استفاده از ظرفیت های موجود برویم.
امانی همدانی در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که 
ارزی  محدودیت های  با  آسیب پذیر  نقطه  یک  در  حاضر  حال  در 
مواجه شدیم و این یکی از کانون های مهم سیاست های آمریکا 
چنین  در  کند.  مواجه  ارزی  محدودیت های  با  را  ما  که  است 
کنیم  اعمال  را  واردات  محدودیت  سیاست های  باید  ما  شرایطی 
راهبردی  و  کلیدی  اهمیت  غیرنفتی  صادرات  توسعه  اینجا  در  و 

می کند. پیدا 

مرادی،عضوکمیسیونبرنامه،بودجه
ومحاسباتمجلس:

حذفبروکراسیهایاداری،عاملتقویتتولیدداخلی
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
برای  داشت:  اظهار  مجلس  محاسبات 
اداری  بروکراسی  باید  تولید  رونق 
برداشته و ارز مورد نیاز تولید تامین شود.

نقدینگی  هدایت  درباره  مرادی  منصور 
که  آنجایی  از  گفت:  تولید  سمت  به 
تولید  رونق  بر  رهبری  معظم  مقام 
هدایت  برای  است  الزم  داشتند،  تاکید 
نقدینگی به سمت تولید، گام های عملی 
چرخ  سرگردان  نقدینگی  تا  برداشت 

اقتصاد را بچرخاند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین 
برای هدایت عملی نقدینگی باید زیرساخت تولید در کشور فراهم 
باشد تا بتواند از عهده این حجم از نقدینگی برآید، اگر بستر تولید 

فراهم نباشد، سرمایه گذاری ابتر و بی نتیجه خواهد بود.
اسالمی  شورای  دهم  مجلس  در  سروآباد  و  مریوان  مردم  نماینده 
اظهار داشت: دو بخش خصوصی و دولتی می توانند در حوزه تولید 
ورود کنند؛ اگر ارکان های دولتی ورود کنند، شرایط برای آنها بازتر و 
فراهم تر خواهد بود؛ چراکه می توانند برای دریافت مجوزهای الزم، 
این  از  خصوصی  بخش  اما  کنند؛  حذف  را  اداری  بروکراسی های 
فرصت بهره مند نیست و در گیر و دار فرآیند بروکراسی قرار می گیرد.

امکانات الزم در اختیار بخش خصوصی  باید  براینکه  با تاکید  وی 
با  داشت:  بیان  کند،  هزینه  تولید  در  را  خود  سرمایه  تا  گیرد  قرار 
این شرایط، الزم است که زیرساخت تولید فراهم، بروکراسی اداری 
حذف شود تا زمینه برای حضور بخش خصوصی و سرمایه به این 
اینکه  بدون  بدهیم  تولید  تنها شعار رونق  اینکه  حوزه فراهم شود، 

موانع برداشته شود، نتیجه ای نخواهد داشت.
کاهش  برای  مرکزی  بانک  سیاست  به  اشاره  با  ادامه،  در  مرادی 
نرخ سود بانکی، گفت: با کاهش سود بانکی نمی توان انتظار داشت 
سرمایه از بانک ها به سمت تولید برود، چراکه همچنان برای دریافت 
مجوز باید زمان زیادی گذاشت؛ در حالی که باید صدور مجوز نهایتا 

یک هفته به طول انجامد .
راه تولید برداشته نشود، نقدینگی  اگر موانع سر  اینکه  بیان  با  وی 
به بازارهای دیگر سوق پیدا می کند، افزود: مردم سرمایه خود را در 
ارز و طال  و  تجارت  ازجمله مسکن،  بازارهای کم دردسر و سودده 
می برند، بنابراین دولت باید با حمایت و فراهم کردن زیرساخت ها 

نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
این نماینده مجلس به زیرساخت های الزم برای تولید اشاره کرد و 

دیدگاهنمایندگانمجلسوکارشناساناقتصادیدرخصوصراهکارهایرونقتولیددردورانتحریم:

توسعه صادرات، رمز رونق تولید در مناطق آزاد
اظهار داشت: یکی از زیرساخت های مهم و اثرگذار در تولید، مواد 
اولیه است و باید مشخص شود که این مواد داخلی است یا خارجی 
و در صورت تهیه مواد اولیه از خارج باید ارز مورد نیاز با نرخ دولتی 

یا نیمایی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.
مرادی تاکید کرد: از سوی دیگر باید بروکراسی اداری برای تقویت 
تولیدی  کارخانه های  نیاز  مورد  خدمات  و  کند  پیدا  کاهش  تولید 
ازجمله منابع طبیعی در اختیار قرار گیرد تا کارخانه ها تقویت شوند و 

میزان تولید افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: در 
نهایت باید مسیر رونق تولید تسهیل شود تا سرمایه دار تمایل پیدا 
کند نقدینگی خود را به بخش تولید بیاورد، در غیر این صورت رونق 

تولید در حد شعار باقی می ماند.

عامری،مدیرمرکزسرمایهگذاریاتاقبازرگانی
صنایع،معادنوکشاورزیایران:

رونقتولید،نیازمندمحیطکسبوکارباثبات
مدیر مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، 
ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
درخصوص راهکارهای رسیدن به رونق 
تولید بیان داشت: ما وقتی از رونق تولید 
موضوع  این  به  باید  می کنیم،  صحبت 
در  و  کجا  در  تولید  رونق  که  بپردازیم 
چه بستری اتفاق می افتد؟ ما رونق تولید 
محیط  عنوان  تحت  فضایی  یک  در  را 
کسب وکار مورد ارزیابی و بررسی قرار 
و  کسب  محیط  خصوص  در  می دهیم. 
کار یک شاخص بین المللی تحت عنوان 
سهولت کسب و کار وجود دارد که بانک جهانی هر ساله گزارش 
می دهد و ۱9۰کشور دنیا در این مانیتورینگ ساالنه شرکت می کنند.
تغییر  از  قبل  می کنید،  مشاهده  که  آماری  افزود:  عامری  محسن 
سیاسی  شرایط  گذشته  هفته  چند  که ظرف  بوده  اخیر  تحوالت  و 
ایران تغییر کرده و به طور مستقیم بر شرایط اقتصادی اثر خواهد 
گذاشت. ایران در حال حاضر در بین ۱9۰کشور دنیا در رده ۱28 با 
در  دیگر  ۱27کشور  که  می دهد  نشان  این  دارد.  قرار  امتیاز98.۵۶ 
دنیا هستند که وضعیت محیط کسب وکارشان از ما بهتر است. این 
شاخص می تواند به ما نشان دهد که فارغ از خیلی از مسائلی که 
در حوزه دیپلماسی اقتصادی اتفاق می افتد، محیط کسب  و کارمان 

چه وضعیتی دارد.
مدیر مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران تصریح کرد: نکته جالب اینجاست که در سال 2۰۱7 که قانون 
برنامه ششم مصوب شد، قانون گذار مصوب کرد که هر ساله رتبه 
ایران ۱۰پله افزایش یابد. این در حالی است که امروز که دو سال 

گذشته، هر سال ۴پله افول کرده ایم.
عامری عنوان کرد: از سوی دیگر، ایران در بین 2۰کشور منطقه، 
رتبه چهاردهم را دارد و متوسط رتبه ای که ایران گرفته، امتیاز98.۵۶ 
است که از متوسط امتیاز کل منطقه کمتر است؛ یعنی به  صورت 
کار،  برای  مناسبی  وضعیت  اصال  کشور  کار  و  کسب   محیط  کلی 

تولید و سرمایه گذاری ندارد.
وی ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی نیز محیط کسب  و کار را مانیتور 
می کنیم و از ۴هزار فعال اقتصادی که در زمینه های مختلف صنعت 
و کشاورزی و خدمات و بازرگانی کار می کنند، نظرسنجی می شود. 
گزارش ها نشان می دهد که از پایان سال 9۶ وضعیت کشور مناسب 

نیست.
مدیر مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران متذکر شد: در سنوات مختلف که ما این شاخص را مانیتور 
می کردیم، همیشه دیدگاه فعاالن اقتصادی این بوده که اصلی ترین 
پاییز  از  است که  اما جالب  است؛  مالی  تامین  ما، دشواری  مشکل 
اشاره  اقتصادی  فعاالن  توسط  که  مانعی  و  مشکل  اولین  سال 9۶ 
است.  اولیه  مواد  قیمت  تغییرات  و  بودن  پیش بینی  غیرقابل  شده، 
همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی 

ناظر بر کسب و کار، مانع رونق تولید عنوان شده است.
عامری گفت: ما برای رونق تولید نیازمند محیط کسب  و کار باثبات 
رشد  چشم انداز  کند.  برنامه ریزی  بتواند  اقتصادی  فعال  تا  هستیم 
المللی  بین  پیش بینی صندوق  براساس  ایران  اقتصادی سال 2۰۱9 

پول منفی ۶درصد خواهد بود.
مالیات در  نرخ  آیا  اینجاست که  نکته  مالیات،  افزود: در حوزه  وی 
زمان رونق و رکود باید یکی باشد؟ در این سال ها که عنوان می کنیم 
واحدهای  و  مالیات شرکت ها  نرخ  چرا  است،  مواجه  رکود  با  تولید 
هنوز  اقتصاد  بخش های  از  یکسری  نمی کند؟  پیدا  تغییر  تولیدی 
از  دیگر  یکی  نمی کنند.  پرداخت  را  خود  مالیات  که  نشده  شفاف 

مشکالت، بیمه است.
مدیر مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
دارد؛  وجود  مسائل  یکسری  نیز  بانکداری  حوزه  در  افزود:  ایران 
ازجمله این که بانک های عامل از بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. 
ما خیلی از موضوعات را با بانک مرکزی هماهنگ می کنیم و حتی 
بخشنامه می کنیم، اما متاسفانه بانک های عامل کار خود را می کنند 
و در عمل فعاالن اقتصادی نمی توانند از فعالیت ها و تالش هایی که 

اتاق های بازرگانی انجام می دهند، بهره مند شوند.
عموما بانک ها در پرداخت تسهیالت به بنگاه های اقتصادی مشکل 
دارند؛ به خصوص بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط که توان 

تامین وثیقه ندارند.
مدیر مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
دقیق تر  و  بهتر  اگر می خواهیم  ما  پایان خاطرنشان کرد:  در  ایران 
و  کنیم  مانیتور  را  کشور  اقتصاد  واقعی  وضعیت  باید  کنیم،  عمل 
برنامه جامع و همه جانبه با مشورت بخش خصوصی تدوین نماییم.



اخبار منطقه آزاد چابهار

تعیین چشم اندازهای 
راهبردی مطابق با 
ظرفیت های چابهار

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد چابهار گفت: 40پروژه در سال 98 در منطقه 
آزاد چابهار به بهره برداری خواهد رسید و امروز 

نزدیک به 200پروژه در دست اجرا است.
غالمرضا پناه با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته 
سرمایه گذاران زیادی از داخل و خارج کشور به 
از  افزود:  کرده اند،  مراجعه  چابهار  آزاد  منطقه 
آنجایی که معافیت های تحریمی مشمول چابهار 
شده است، بسیاری از سرمایه گذاران برای ورود 

به پروژه های این منطقه ابراز تمایل کرده اند.
این  در  توسعه سرمایه گذاری  اینکه  بیان  با  وی 
بخش به مجموع اشتغال زایی کشور کمک می کند، 
اظهار داشت: در حال حاضر در بخش های مختلف 
ازجمله برنج، چای و دام زنده مزیت مناسبی داریم. 
همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک چابهار، 
این شهر قابلیت تولیدات گلخانه ای محصوالت 

کشاورزی را نیز دارد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
مجموعه  یک  اینکه  به  اشاره  با  چابهار  آزاد 
نظر  در  گردشگری  توسعه  برای  200هکتاری 
گرفته ایم، تصریح کرد: گردشگری جزء مهم ترین 
به  می تواند  که  است  منطقه  این  مزیت های 

توسعه اقتصادی استان کمک کند.
از  استفاده  و  تولد  زمان  مدت  اینکه  بیان  با  پناه 
شترمرغ در چابهار بسیار کمتر از سایر شهرهای 
ایران است، تصریح کرد: از آنجایی که شتر مرغ از 
خاک برای هضم غذا کمک می کند و چابهار در این 
زمینه از کیفیت مناسبی برخوردار است باعث شده 
جوجه ها 2ماه زودتر از سایر مناطق ایران بالغ شوند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
اینکه یکی از مهم ترین  با تاکید بر  آزاد چابهار 
انتقال  گفت:  است،  ترانزیت  چابهار  مزیت های 
کاال از چابهار به چین نسبت به شهرهای دیگر 

صرفه اقتصادی دارد.
او با اشاره به اینکه اتصال راه آهن به چابهار مورد 
توجه بسیاری از کشورهای منطقه قرار دارد، گفت: 
برخی از کشورها اعالم کرده اند با اتصال راه آهن به 
چابهار، مسیر ترانزیت کاال را به این مسیر منتقل 
می کنند؛ چراکه این مسیر نه تنها هزینه کمتری 

دارد، بلکه سرعت انتقال کاال را بیشتر می کند.
از طریق چابهار  ترانزیت کاال  اینکه  بیان  با  پناه 
درآمدزایی خوبی برای کشور خواهد داشت، گفت: در 
حال حاضر محورهای راهبردی و برنامه های ساالنه 
را مشخص کرده ایم؛ در تمام بخش های راهبردی و 

خرد صنعت، چشم اندازها را تعیین نمودیم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد چابهار در پایان با بیان اینکه در بخش شرقی 
چابهار ساخت کارخانه فوالد مورد مطالعه است، 
گفت: در شرایط کنونی به محیط زیست توجه 
ویژه ای داریم و ایجاد ظرفیت 8تنی پتروشیمی و 

4تن فوالد انجام شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد چابهار اظهار داشت:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مدل  درخصوص  چابهار  آزاد  منطقه 
ظرفیت های  از  می توان  که  هدفگذاری 
مناطق آزاد در اقتصاد کالن کشور بهره مند 
از  بتوانیم  اینکه  برای  داشت:  بیان  شد، 
اقتصاد کالن کشور  در  آزاد  ظرفیت مناطق 
الزامات  یکسری  باید  ببریم،  مناسبی  بهره 
را رعایت کنیم؛ تشبیه مدلی که در مدیران 
فتوسنتز  مدل  به  و  می شود  استفاده  بیشتر 
ظرفیت  حوزه  در  اغلب  که  است  معروف 
می شود  استفاده  مدیریت  در  اقدام  و  جذب 
و  داده ایم  تغییر  کمی  را  مدل  این  ما  که 
استخراج  مدل  این  از  اقتصادی  روش  یک 

کرده ایم. 
مدل  این  در  داد:  ادامه  کردی  عبدالرحیم 
می گوییم که سرمایه خارجی، دانش و تجربه 
و مدیریت و آنچه که ما از بیرون می خواهیم 
آزاد  منطقه  درخت  به  که  است  نوری  مانند 
نیروی  درخت،  این  برگ های  می تابد ؛ 
انسانی و بنگاه های اقتصادی آن هستند که 
طریق  از  و  نمایند  جذب  را  آن  بتوانند  باید 
و  نظامات  زیرساخت ها،  که  درخت  این  تنه 
به  و  شده  جذب  هستند،  مالی  شریان های 
ریشه این درخت منتقل گردد که تکنولوژی 
و قوانین و مقررات ما هستند و به محصول 
از همین زیرساخت  تبدیل می شود و دوباره 
بازار  وارد  را  دوباره محصول  مالی  و شریان 
مهم  بسیار  مولفه  ما شش  بنابراین  می کند؛ 
داشته  باالتری  کیفیت  چقدر  هر  که  داریم 
ما  به  را  بیشتری  جذب  ظرفیت  باشند، 
می دهند و اقدام بیشتری صورت می گیرد و 
آن پیوندی که قرار است مناطق آزاد با سایر 
کشورهای دنیا برقرار کنند، تقویت می گردد. 
است  مولفه  یک  انسانی  نیروی  افزود:  وی 
که در این خصوص به جد پیگیر هستیم و 
را  دانشگاه علم و صنعت  و  دانشگاه شریف 
و  کرده ایم  منطقه  وارد  آموزش  بحث  برای 
همچنین شتاب دهنده ها را در منطقه در حال 

شتاب دهنده ها  این  حضور  و  هستیم  توسعه 
با صنعت بی تردید باعث رشد  آنها  ارتباط  و 
و تقویت این موضوع در منطقه آزاد چابهار 

خواهد شد. 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بردن  باال  نگاه  با  باید  کرد:  تاکید  چابهار 
از  باالتری  سطح  خود،  بنگاه های  کیفیت 
گرفتن  ارتباط  جهت  در  را  خودمان  صنایع 
منطقه  در  بین المللی  اقتصادی  بنگاه های  با 
مستقر کنیم . در حوزه زیرساخت هم که باید 
زیرساخت های  روی  بر  فعالیت ها  این  همه 
قرار  که  رگ ها  آن  و  شوند  مستقر  منطقه 
آن  در  خون  جریان های  این  همه  است 
شریانات  و  ها  نظام  هم  باشد  داشته  وجود 
فرآیند  این  در  هم  تکنولوژی  هستند.  مالی 
هم  مالی  نهاد  و  دارد  را  خودش  بحث های 
اهمیت  بسیار  که  هستند  فضا  این  اتمسفر 
دارند. همه این موضوعات هر چقدر کیفیت 
جذب  موضوع  کند،  پیدا  ارتقاء  ثباتشان  و 
بسیار سریع تر و روان تر صورت خواهد گرفت 

و محصول بهتری را به ما می دهد.
جذب  در  موفقیت  عدم  خصوص  در  کردی 
سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار داشت: 
این که سرمایه گذاری خارجی در کشور ما به 
خوبی شکل نگرفته، به این دلیل است که ما 
نتوانستیم ارتباط خوبی با دنیا برقرار کنیم تا 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت:

کسی بتواند راحت سرمایه اش را وارد یا خارج 
شرکت  یک  پیش  سال  دو  حدود  در  نماید. 
پیشنهاد  سرمایه گذاری  برای  هندی  فوالد 
از  عمده ای  بخش  اینکه  به  توجه  با  و  داد 
این فعالیت موضوع انرژی است و در ایران 
تصمیم  می باشد؛  صرفه  به  بسیار  مورد  این 
را  سرمایه گذاری  این  منطقه  این  در  داشت 
انجام دهد. اکنون در حدود یک سال و نیم 
پیگیر مسائل و مشکالتی هستیم  است که 
به  را  سرمایه اش  از  بخشی  شرکت  این  که 
کشور  وارد  می خواهد  ثبتی  سرمایه  عنوان 
کند، چراکه طبق قانون باید بتواند از همان 
فعالیت  حال  در  خود  کشور  در  که  بانکی 
حساب  به  را  سرمایه اش  مستقیما  است، 
نتوانسته  اما  نماید،  واریز  ایران  در  شرکت 
که  است  بزرگی  بسیار  گرفتاری  این  است؛ 

در این بخش داریم. 
اذعان  آزاد چابهار  مدیرعامل سازمان منطقه 
داشت: درخصوص آفشور بانک ها بسیار تالش 
شده است، اما باز هم تاکنون نتوانسته ایم به 
سرانجام برسانیم؛ در حال حاضر دو پرونده در 
شورای پول و اعتبار داریم و در حال تالش 
هستیم که امسال حداقل یک آفشور بانک را 

در چابهار استارت بزنیم. 
وی ادامه داد: بازار سرمایه و شیوه های نوین 
آنها  مورد  در  که  پی پی هایی  و  مالی  تامین 

بسیار بحث می شود و می توانند دامنه بسیار 
بزرگی را پوشش دهند و همچنین ابزارهای 
دیگر این موضوع، شاید ما این موارد را بسیار 
فهرست کردیم اما در عمل اصال استفاده و 
نوین  کارهای  و  ساز  این  از  را  خوبی  سهم 
بانکی نداریم و دلیل این امر این است که ما 
آن نهادهای الزم و مناسب را برای استفاده 
شیوه های  در  نکرده ایم.  مهیا  ابزارها  این  از 
اوراق  حوزه  در  مثال  عنوان  به  مشارکتی 
من  اگر  یا  و  بدهید  می خواهید  اگر  استثنا 
بخواهم یک اوراق استثنا بفروشم، باید یک 
مسیر بسیار طوالنی پر فراز و نشیبی را طی 
کنیم، به دلیل آیین نامه های مالی و اعتباری 
که بی تردید امکان به سرانجام رساندن ندارد 
می توان  که  دیگری  کارهای  از  خیلی  یا  و 

انجام داد. 
دستوراتی  مهم ترین  از  یکی  افزود:  کردی 
حال  در  عامل  مدیران  شورای  در  ما  که 
دبیر  بانک  دکتر  آقای  جناب  و  داریم  انجام 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شوراعالی 
بورس  بحث  هستند،  آن  پیگیر  شخصا  هم 
بین الملل، نهادها و بازارهای مالی است و ما 
هم در چابهار در حال انجام یکسری از کارها 
خصوص  این  در  نیز  بانک  دو  با  و  هستیم 
که  هستیم  آن  دنبال  و  داشته ایم  مذاکره 
مجموعه ای از این نهادهای مالی، بیمه ها و 
صندوق ها داشته باشیم و احتماال امسال در 
زمین  پروژه و صندوق  منطقه یک صندوق 
و ساختمان را استارت خواهیم زد. با بورس 
انرژی هم مذاکراتی داشته ایم و یک تابلوی 
که  داریم  دستورکار  در  هم  انرژی  بورس 

بشود به چابهار فکر کرد. 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد چابهار در پایان تاکید کرد: تمامی 
اصلی  سرزمین  در  مالی  موضوعات  قوانین 
که  شده  ابالغ  هم  آزاد  مناطق  به  و  است 
برای این دست مجوزها باید از بانک مرکزی 
آن  وارد  که  زمانی  و  کرد  دریافت  مجوز 
فرآیند می شوید به دلیل آن که  دستور العمل 
این  و  ندارد  وجود  مشخصی  ضابطه ای  و 
اتفاقی  تاکنون  که  است  موضوعی  مورد، 
نمونه مشابه آن اتفاق نیافتاده است؛ پروسه 

کاری دچار پیچیدگی  و دشواری می شود.

ضرورت تعریف ساز و کار مالی اجرایی در مناطق آزاد

شعار  با  هموفیلی  جهانی  روز  نکوداشت  آئین 
حضور  با  مراقبت«  گام  نخستین  »شناسایی، 
عبدالرحیم کردی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
و معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار، 
احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، 
کالن  شوراهای  کمیسیون  دبیر  مزاری  عادل 
شهرهای کشور و جمعی از مسئوالن استانی و 
شهرستان و همچنین معتمدین چابهار در سالن 

رسالت منطقه آزاد چابهار برگزار شد.
با  ۱۷آوریل مصادف  بود  قرار  که  مراسم  این 
برگزار  چابهار  آزاد  منطقه  در  28فروردین ماه 
به  فوق العاده  وضعیت  اعالم  دلیل  به  شود، 
تاریخ  در  سیل،  شدن  جاری  امکان  علت 

۱2اردیبهشت ماه 98 برگزار گردید. 
توجه  جلب  مراسم،  این  برگزاری  از  هدف 
به  خصوصی  بخش  و  دولتی  مسئولین 
ایجاد  و  هموفیلی  بیماران  عدیده  مشکالت 
بستر الزم برای کمک مستمر با هدف بهبود 

شرایط زندگی بیماران بود. 
احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران 
در این مراسم گفت: ترجیح می دهم به جای 
حاضرین  مشکالت،  این  رابطه  در  سخنرانی 
از  کوتاه  فیلم  دو  دیدن  به  دعوت  را  ارجمند 
بیماران  امروز  شیرین  و  دیروز  تلخ  سیمای 
سیمای  در  نمایم.  دعوت  ایران  هموفیلی 
گذشته، صحنه هایی می بینید مربوط به 20 الی 
۳0سال پیش و متاسفانه سیمای امروز بیماران 
بسیار  بلوچستان  و  سیستان  استان  هموفیلی 
ازجمله  زیرساختی  مشکالت  است.  آن  شبیه 
توسعه نیافتگی و فقر، مانع اساسی در راه بهبود 

کیفیت زندگی بیماران این استان است.
هموفیلی  کانون  دفتر  مدیر  سلمانیان  بیگم 
فیلم  نمایش  از  بعد  که  سخنرانی  در  ایران 
به  که  استان  بیماران  مشکالت  از  کوتاهی 
اشاره  از  پس  نمود؛  متاثر  را  حاضرین  شدت 
به چگونگی تاسیس دفتر نمایندگی کانون در 
استان تاکید کرد: ارائه خدمت در این استان به 
بیماران با موانع بزرگ اقتصادی مواجه است. 

وی افزود: مشکالت بیماران در این استان از 
نیازهای اولیه مانند سرویس های دستشویی و 

برگزاری آئین نکوداشت روز جهانی هموفیلی در منطقه آزاد چابهار

خدمات  از  بهره مندی  عدم  به  و  آغاز  حمام  
دارویی و درمانی رایگان دولت به علت فقر و 

تنگناهای اقتصادی ختم می شود. 
که  است  تاسف آور  کرد:  تاکید  سلمانیان 
آنها  بیماران،  این  اقتصادی  محدودیت های 
را از بهره مندی از دارو و خدماتی که رایگان 
ضمیمه  معلولیت  و  می کند  محروم  است، 

زندگی بیمار می شود. 
وی تصریح کرد: ما یاری سازمان منطقه آزاد 
چابهار را در این حوزه نیاز داریم. ما را کمک 
کنید که بتوانیم دسترسی بیمار را به خدمات 
درمانی و دارویی میسر کنیم و آنها را آموزش 
دهیم که سالم بمانند و حتی قادر باشیم از تولد 

بیمار پیشگیری کنیم.
سلمانیان ضمن اشاره به کارنامه بسیار بسیار 
حوزه  در  اسالمی  شورای  مجلس  ضعیف 
اجتماعی  و  رفاهی  حوزه های  در  قانونگذاری 
امضای  با  را که  تقدیری  لوح  بیماران خاص، 
مشترک مدیرعامل کانون و استاندار سیستان 
و بلوچستان تهیه شده بود؛ به دکتر عبدالرحیم 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  کردی 

حرکتی دیگر در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار:

اهدای  با  نمود  ایشان دعوت  از  تقدیم کرد و 
کانون  دفتر  شده  معرفی  نماینده  تقدیر،  لوح 
بلوچستان آغاز  ایران در سیستان و  هموفیلی 
با  را  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری 

کانون هموفیلی ایران رسمیت بخشند. 
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران از مدیرعامل 
آزاد چابهار در هنگام دریافت  سازمان منطقه 
لوح تقدیر درخواست نمود که همایشی در حوزه 
مسئولیت اجتماعی با هدف سرعت بخشیدن 
به عملی شدن کمک های سازمان یافته به این 

موسسه خیریه برگزار نمایند. 
امر  این  با  موافقت  ضمن  کردی  عبدالرحیم 
از همکاران طی  و جمعی  بنده  داشت:  اظهار 
یاداشتی که به مدیر دفتر استان داده ایم، اعالم 

همکاری افتخاری نموده ایم.
)نماینده  عبدالهی  مراسم،  این  ادامه  در 
ایران(  هموفیلی  کانون  دفتر  شده  معرفی 
پس از دریافت این لوح اظهار امیدواری نمود 
از  حمایت  برای  را  مناسبی  ارتباط  بتواند  که 
و  اجتماعی  و  رفاهی  حوزه های  در  بیماران 
اعزام در صورت لزوم به مراکز درمانی پایتخت 

و مرکز استان فراهم آورد. 
از  که  چابهار  رئیس شورای ۵شهر  همچنین، 
دیگر سخنرانان این همایش بود، ضمن تایید 
بی توجهی قوه قانونگذاری کشور به حوزه های 
متاسفانه  اجتماعی گفت:  و  رفاهی  و  حمایتی 
این فرآیند منفی در حوزه های مدیریت شهری 
تشکر  کانون  دفتر  مدیر  از  و  است  نیز جاری 
می کنم که این یادآوری را در این منطقه به 

مدیران نمودند.
داوطلب  اعضای  از  ۵نفر  مشارکت  همچنین، 
مهمانان  از  استقبال  در  احمر  هالل  جمعیت 
فداکارانه  تالش های  داشت  گرامی  هدف  با 
این جمعیت در فاجعه سیل، یکی از ابتکارات 
استان  در  ایران  هموفیلی  کانون  دفتر  مدیر 
هالل  داوطلبین  بود.  بلوچستان  و  سیستان 
که  پیکسلی  و  قرمز  روبان  تقدیم  با  احمر 
و  چابهار  آزاد  منطقه  نشانه  مشترک  نقش 
کانون هموفیلی ایران تزئین شده بود، نمایی 
از همدلی شرکت کنندگان با بیماران هموفیلی 

ایران و جهان در سالن به وجود آورده بود.
و  مازیار  نام های  به  هموفیلی  جوان  دو 
و  بودند  مراسم  این  ازجمله سخنرانان  بینظیر 
نمایندگی  دفتر  سرپرست  فرامرزیان پور  خانم 

خوزستان نیز در این برنامه شرکت داشتند. 
در حاشیه این برنامه، یکی از خیرین حمایت 
صورت  به  لثه هایش  که  بیمارانی  از  یکی  از 
حضور  مراسم  در  و  دارد  خونریزی  دائمی 

داشتند، برعهده گرفت. 
در  شده  مطرح  مباحث  محوری ترین  از  یکی 
ازدواج های  عوارض  انعکاس  نشست،  این 
همکاری  از  کانون  مدیرعامل  بود.  فامیلی 
مولوی  آنها  راس  در  و  سنت  اهل  علمای 
این  در  مشارکت  با  رابطه  در  عبدالحمید 

اطالع رسانی تقدیر نمود.
شرکت کنندگان  آئین  این  در  است،  گفتنی 
درخصوص  اطالع رسانی  به  سخنانی  طی 
مشکالت و خطرهای بیماری هموفیلی، ناشی 
گریبانگیر  امروزه  که  فامیلی  ازدواج های  از 
در  بلوچستان  و  سیستان  مانند  استان هایی 

کشورمان است، پرداختند.
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گزارش:
مرضیه حسینی

چابهار

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد چابهار گفت: با حمایت منطقه آزاد، مسابقات انتخابی 
تیم ملی موج سواری کشور جهت حضور در مسابقات 

آسیایی، اول تیرماه 98 در چابهار برگزار می شود.
افزود:  مطلب  این  اعالم  با  چاکرزهی  محمداکبر 
مسابقات موج سواری آسیا شهریورماه 98 در کشور 
ژاپن برگزار می شود که نوجوانان منتخب کشورمان 

حضور خواهند داشت.
چاکرزهی در نشست مشترک با حلیم شرعی، دبیر 
رئیس  و  کشور  ورزشی  های  انجمن  فدراسیون 
مسئوالن  از  جمعی  و  کشور  موج سواری  انجمن 
استانی و محلی چابهار اظهار داشت: موج سواری 
ازجمله ورزش های پنج گانه مورد حمایت سازمان 
منطقه آزاد چابهار است که سازمان آماده هرگونه 

مشارکت و همکاری در این خصوص می باشد.
محمداکبر  که  مشترک  نشست  این  در  همچنین 
چاکرزهی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد چابهار، حلیم شرعی دبیر فدراسیون 
انجمن های ورزشی کشور، معاونت گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و 
بلوچستان، رئیس انجمن موج سواری کشور، رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان چابهار، دهیار روستای رمین 
حضور داشتند، ظرفیت ها موج سواری چابهار، هماهنگی 
تورهای موج سواری، چگونگی  برگزاری  درخصوص 
صیادی- بندر  موج سواری  سایت  از  بهره برداری 

گردشگری رمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری مسابقات انتخابی 
تیم ملی موج سواری کشور

 در چابهار

با حمایت سازمان منطقه آزاد چابهار 
صورت  می گیرد:



با توجه به اعمال تحریم ها بر فروش نفت ایران در بازارهای جهانی و پیش بینی 
عدم توفیق در تامین بودجه سال 98، به نظر می رسد در صورت بهره برداری صحیح 
را  نفت  بدون  اقتصاد  وضعیت  از  رها شدن  بنای  می توان سنگ  شرایط،  این  از 
حاصل نمود . صرف نظر از اینکه ایران امکان انجام معامالت بین المللی را داشته 
و یا نداشته باشد، تجربه صد سال گذشته از زمان پیدایش نفت و ملی شدن نشان 
داد که نفت ارمغان مناسبی را در زمینه بهینه سازی استفاده از این موهبت را برای 
واردات،  امور  صرف  نفتی،  منابع  است  سال  سالیان  چرا که  است؛  نداشته  کشور 
عمران و آبادانی شده و در کنار توسعه نامتوازن زیر ساخت ها و محرومیت زدایی، 
دچار عدم رشد در اصول تولید و صادرات شده ایم؛ این موضوع در کنار افزایش 
حاشیه نشینی(  )رشد  شهرها  به  روستاها  از  مهاجرت  تهدید(،  و  )فرصت  جمعیت 
منجر به تضعیف اقتصاد روستا ها و دهکده ها شده است که همراه با آسیب های 
گویا  بهداشت،  هزینه های  سطح  افزایش  و  محیطی  زیست  اجتماعی،  فرهنگی، 
شده که نفت به صورت صحیح مصرف نشده است. همانگونه که بسترهای اقتصاد 
روستامحور و مبادالت پایاپای نیز به طور کلی از بین رفته است یا عمال تبدیل به 

تهدیدی برای محیط زیست شده است.
در ادامه میل به تجمل گرایی و عمل به روحیه ای اعیانی زندگی کردن که نوعی 
آبروداری بین خانواده ها شده است؛ منجر به کاهش نقش اقتصاد خرد، عدم حضور 
نیروی کار جوان و خوش فکر در کارهای کوچک شده؛ گویا قالب مردم در فکر 
و  کسب  از  نوظهور  اقتصادهای  تمامی  آنکه  حال  هستند،  بزرگ  کارهای  انجام 
کارهای کوچک شروع، رشد و قوت گرفته اند، ازجمله آفریقای جنوبی، هند و چین.

در این برهه از تاریخ کشور، ریاضت اقتصادی و سیاست های انقباضی می بایست 
تبدیل به نوعی تفکر و نگرش منجر به تغییرات شرایط موجود باشد؛ چراکه در 
تجربه صد سال گذشته از دوران قاجار، پهلوی و انقالب اسالمی همه شرایط و 
دهه 80  و  دهه 50  ازجمله  مختلفی  دوره های  در  و  تجربه شده  در کشور  رویه ها 
اقتصادی  به صورت مستمر چرخ های  بوده ایم. که  افزایش قیمت نفت مواجه  با 
را کشور را در حوزه تولید به حرکت در نیاورده است . در عوض در دهه 70 رشد 
اقتصادی باثبات تر و بهینه تری را شاید به دلیل کاهش قیمت نفت در کشور تجربه 
نموده ایم. که گویا این موضوع است که عملکرد مناسبی در بهره برداری از فروش 
نفت نداریم و هرچه از این منابع دورتر باشیم، تفکر اقتصادی مبنی بر تجارت و 

ترانزیت، تولید و صادرات و ارائه خدمات گردشگری مدنظر قرار می گیرد. 
اقتصاد  به  تبدیل  را  خام  نفت  فروش  از  حاصل  اقتصاد  و  کرد  جهش  باید 
تقویت  و  کشور  مرزهای  اقتصادی  توسعه  محور،  ارزش  تولید  صادرات مجدد، 

روستانشینی مدرن نمود. 
شاخص های  متنوع ترین  از  یکی  و  دارد  مختلفی  جنبه های  ایران  اقتصاد 
فشارهای  بیشترین  مقابل  در  که  شرایط  این  در  می باشد.  دارا  را  اقتصادی 
کار  سرلوحه  را  اقتصادی  ریاضت  باید  داریم.  قرار  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
تالش  و  قوی  تفکر  ایجاد  و  بهره برداری  راندمان،  افزایش  با  داده  قرار  خود 
وارد  را  کشور  تالش  پر  و  جوان  نیروی  و  رفته  اقتصادی  جنگ  به  مضاعف 

نماییم: اقتصادی  حیطه 
گام اول

باید خدمات رفاهی، گردشگری و ایجاد فضاهای جدید طبیعی و رونق اقتصادی 
مبنی برگردشگری، توریسم و نیز روستاگردی در بین مردم پدید آید. )ایجاد وزارت 

گردشگری دارای بودجه مستقل(
گام دوم

ما در آغوش کشورهای همسایه با اقوام، زبان، فرهنگ، دین و مذهب مشترک 
قرار داریم، همانگونه که توانستیم اشتراکات دفاعی و امنیتی داشته باشیم، می توان 
با تقویت این اشتراکات، بساط رونق را گسترش دهیم و با شریک شدن در منابع 
کشورهای همسایه، استفاده مناسبی از ظرفیت بازار 450میلیون نفری همجواری 

داشته باشیم. )ایجاد فضای مبادالت مرزی، ارزی و تجارت(
گام سوم

احیاء مرزهای اقتصادی کشور در این شرایط بهترین راهکار مقابله با تحریم است. 
ایجاد  آزاد،  مناطق  نقش  تقویت  و  همسایه  کشورهای  با  ترانزیت  خطوط  ایجاد 
تشکل های اقتصادی مشترک با فعاالن اقتصادی کشورهای همسایه و به نوعی 

پیوند زدن منافع مردم ایران با مردم کشورهای همسایه. )20کشور همسایه(   
گام چهارم

تخصیص منابع بانکی هدفمند و متمرکز بر روی سیستم حمل و نقل جاده ای و 
ریلی به صورت تامین زنجیره ارزش )شمال، جنوب، شرق- غرب و دریای شمال-

 جنوب(.
گام پنجم

مرزهای اقتصادی ایران در حال فروپاشی است چه در استفاده از میادین مشترک 
نفت و گاز چه در دپوی کاالهای صادرات مجدد و ترانزیت چه در استفاده از آسمان 
امن ایران برای پروازهای کارگو بین المللی که عمدتا در اختیار ایرالین ها، امارات، 

ترکیه ایرالین، سنگاپور و چین می باشد. 
گام ششم

 آزادسازی کامل نرخ حامل های انرژی و تخصیص منابع آن به سیستم حمل 
و نقل و حذف موانع تجارت آزاد به ویژه در مناطق مرزی و آزاد، افزایش واردات 

مواد اولیه از این مناطق
و  مالیاتی هدفمند  اعتبارات و مشوق های  یا  مالیات های مستقیم  نرخ   کاهش 

تعیین پایه مالیاتی هر منطقه )دوره ای(
 حذف مالیات برارزش افزوده از واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید و زیر ساختی 

)دوره ای(
 کاهش نرخ سود بازرگانی از واردات مواد اولیه و تجهیزات )دوره ای(

 کاهش واردات خودرو، مبلمان و لوستر، مصالح ساختمانی لوکس، لوازم خانگی 
غیر ضروری و لوازم آرایشی )دربازه زمانی 5ساله(

 احیای کارگاه های تولیدی کوچک )مزیت سازی جوامع محلی( به ویژه صنعت 
فرش، زیورآالت محلی و...

دامپروری و شیالتی در مناطق مرزی   توسعه مبادالت کاالهای کشاورزی و 
)ایجاد بورس مربوطه(

 انجام معامالت ارزی آزاد در مناطق آزاد بدون محدودیت )کاهش جذابیت ارز 
در بین مردم(

ارزهای خانگی و امکان معامله در  ارز نرخ توسط بانک ها و جمع آوری   خرید 
بورس 

حجم  )کاهش  اسکناس  چاپ  عدم  و  غیرضروری  وام های  اعطای  کاهش   
نقدینگی و تورم(

 فروش شرکت های دولتی با تجهیزات و ماشین آالت با امکان معامله با ارزها 
سرگردان در بین مردم

 کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و اعمال حاکمیت اقتصادی

اقتصاد آزاد

امیر سلکی
کارشناس امور مالی و مناطق آزاد

نگاهی به وضعیت اقتصاد بدون نفت 
به بهانه تحریم فروش نفت ایران
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معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:

عالی  شورای  جلسه  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان اینکه یکی 
از شاخص های موفقیت و پیشرفت کشورها، توان 
به  آنها  خدمات  و  کاالها  محصوالت،  صادرات 
امروز  افزود:  است،  منطقه ای  و  جهانی  بازارهای 
و  ملی  وظیفه ای  حیاتی،  موضوعی  صادرات، 
قانونی است و باید تالش کنیم تا کاالها و خدمات 
باکیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی برای 

عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه کنیم.
صادرات  اهمیت  به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق 
صادرات  توسعه  کرد:  تاکید  سال 98  در  غیرنفتی 
اولویت  حیاتی ترین  و  اصلی ترین  خدمات  و  کاال 
و  بنگاه ها  همه  امروز  وظیفه  مهم ترین  و  کشور 
مدیران است تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای واردات 

کاال های اساسی به کشور را فراهم کنیم.
از  امسال  اینکه  بیان  با  اقتصاد  شورای  رئیس 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال »رونق 
مهم ترین  افزود:  است،  شده  نامگذاری  تولید« 
در  باید  و  است  صادرات  تولید،  رونق  پیشران 
تا  کنیم  دوچندان  را  خود  تالش  جهت  این 
صادرات کاالهای غیرنفتی کشور بیش از پیش 

یابد. افزایش 
برنامه  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
آمریکایی ها برای کاستن منابع درآمدی و کاهش 
دارند  انتظار  مردم  داشت:  اظهار  کشور  ارزآوری 
که مدیران کشور با طراحی و برنامه های مناسب 
کاری کنند که معیشت آنها کمتر دچار آسیب شده 
و کشور به لحاظ اقتصادی و توسعه دچار اختالل 

نشود.
بازارهای  و  همسایه  کشورهای  اهمیت  به  وی 
هدف در توسعه تجارت کشور و استفاده از ظرفیت 
از  استفاده  بر  صادرات  افزایش  برای  همسایگان 
خواستار  و  کرد  تاکید  خصوصی  بخش  ظرفیت 
از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بهره گیری 
توانمندی اتاق بازرگانی ایران در ایجاد تشکیالتی 
تدوین  منظور  به  بازرگانی  رایزنان  حضور  با 
موانع  رفع  برای  الزم  کارهای  و  ساز  طراحی  و 

صادرات و تسهیل در مبادالت تجاری شد.
معاون اول رئیس جمهور  گفت: وظیفه فرماندهی 
معدن  صنعت،  وزارت  برعهده  کشور  صادرات 
در  اختیاری  هر  وزارتخانه  این  و  است  تجارت  و 
طریق  از  باشد  داشته  نیاز  صادرات  توسعه  جهت 
مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم در اختیار 

این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
اظهار نظرهای  برخی  به  اشاره  با  جهانگیری 
نادرست درخصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصاد 
مهم ترین  از  یکی  سیاست  این  گفت:  کشور 
سیاست های بانک مرکزی است و قرار است که 
در  کشور  نیاز  خدمات،  و  کاال  صادرات  ازای  در 
این معنی  به  زمینه کاالهای اساسی مرتفع شود 

توسعه صادرات غیرنفتی، اصلی ترین اولویت کشور

که واردات در قبال صادرات انجام شود. 
است  الزم  هم  خصوص  این  در  داد:  ادامه  وی 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  و  مرکزی  بانک 
بسته  تا  دهند  انجام  را  الزم  برنامه ریزی های 
مشوق های صادراتی مبدل به بسته رفع موانع از 

صادرات کشور شود.

تشکیل جلسه وزارتخانه های 
صنعت، اقتصاد و بانک مرکزی 

جهت حمایت از صادرات
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  جهانگیری 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و 
بودجه و اتاق بازرگانی ایران خواست تا در جهت 
حمایت از صادرات جلسه ای تشکیل دهند و با رفع 
موانع صادرات، نحوه حمایت از بازرگانان و تجار 
کشور را بررسی کنند تا آنها با مشکالت کمتری 

روبه رو باشند.
اهمیت  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
محاسبه صادرات ناشی از خدمات فنی و مهندسی 
در  خارجی  گردشگران  ارزآوری  نیز  و  برق  و 
این  از  کشور،  تجارت  توسعه  سازمان  آمارهای 
و  آمار  مرکز  همکاری  با  تا  خواست  سازمان 
دستگاه های ذیربط گزارشی دقیق از عملکرد سال 

گذشته و سال جاری ارائه دهند.
با  نفت  تهاتر  راه  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اجرای طرح های عمرانی  نیز  و  اساسی  کاالهای 
در کشور را باز کرده است، گفت: بخش خصوصی 
و  کند  کمک  کشور  نفت  صادرات  در  می تواند 
دولت نیز در عین ایجاد تسهیالت الزم، همه نوع 
به  زمینه  این  در  با بخش خصوصی  را  همکاری 

کار خواهد بست.
اهمیت  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
به  کشورها  بین  ترجیحی  موافقت نامه های 
اظهار  اورآسیا  اتحادیه  و  ایران  میان  توافق  ویژه 
امیدواری کرد با تصویب مجلس شورای اسالمی 

صنعت،  وزارت  و  خارجه  امور  وزارت  پیگیری  و 
در  کشور  تعهدات  اجرای  برای  تجارت  و  معدن 
این زمینه این موافقت نامه هر چه سریع تر اجرایی 

شود.

12میلیارد دالر 
از واردات کشور کاسته شد

در این جلسه که وزیران جهاد کشاورزی، صنعت، 
معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
فرهنگی،  صنایع  میراث  سازمان  رئیس  نیز  و 
فناوری  و  علمی  معاون  گردشگری،  و  دستی 
و  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس  جمهور ،  رئیس 
رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، گزارشی 
به  سال 97  در  کشور  غیرنفتی  میزان صادرات  از 

تفکیک بخش های مختلف ارائه شد.
در  کشور  تجاری  تراز  گزارش،  این  اساس  بر 
سال 97  در  که  نحوی  به  بوده،  مثبت  سال 97 
واردات کشور کاسته  از  در حدود 12میلیارد دالر 
شده است و شرکای اول صادراتی ایران به ترتیب 
و  عربی  متحده  عمارات  عراق،  چین،  کشورهای 

افغانستان هستند.
مبادالت  میزان  که  شده  تاکید  گزارش  این  در 
تجاری ایران با 15کشور همسایه 3درصد نسبت 
به سال 96 رشد داشته است. بر این اساس، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در برنامه ای به دنبال آن 
است تا عالوه بر افزایش حجم و تنوع محصوالت 
موضوعاتی  همسایه،  کشورهای  به  صادراتی 
توسعه  کوچک،  بنگاه های  توانمند سازی  نظیر 
شرکت های بزرگ صادراتی و تشکیل کنسرسیوم 
از  حداکثری  استفاده  و  بین المللی  صادرات 
در  ترجیحی  تجارت  و  کاال  تهاتر  ظرفیت های 

دستور کار قرار گیرد.
راه  جلسه  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
با  و  دانست  صادرات  افزایش  در  را  تولید  نجات 
در  کشور  صادرات  خوب  ظرفیت های  به  اشاره 
سرامیک،  و  کاشی  پتروشیمی،  فوالد،  حوزه 
وزارتخانه در  این  لبنیات، شیشه و سیمان گفت: 
به  صادرات  برابری  دو  افزایش  خود  برنامه های 
کشورهای همسایه را مدنظر قرار داده و طرح های 
ویژه ای برای صادرات به کشورهای آفریقایی نیز 

در نظر گرفته است.
نمایشگاه ها  افزایش  از  نیز  کشاورزی  جهاد  وزیر 
در بازارهای هدف و کشورهای همسایه به عنوان 
و گفت:  کرد  یاد  توسعه صادرات  برای  راهکاری 
توانسته در کشورهای همسایه محصوالت  ایران 

کشاورزی خود را به خوبی عرضه کند.
نظیر  موانع  برخی  به  اشاره  با  نیز  نیرو  وزیر 
صادات  از  اوراسیا،  موافقت نامه  به  ایران  الحاق 

800میلیون دالری برق به کشور عراق خبر داد.
وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی 
به  فشار  برای  آمریکا  برنامه های  به  اشاره  با 
تشکیل  خواستار  کشور،  صادراتی  بخش های 
صنعت،  وزیر  نظر  زیر  صادرات  شورای  کمیته 
برای  واحد  فرماندهی  ایجاد  و  تجارت  و  معدن 

توسعه صادرات شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
680میلیون  صادرات  به  اشاره  با  نیز  گردشگری 
نفر  7.8میلیون  ورود  از  دستی  صنایع  دالری 
گردشگر در سال 97 به کشور و ارزآوری 10میلیارد 
دالری آن خبر داد و گفت: آژانس های گردشگری 
کاهش  پی  در  که  هستند  آن  دنبال  به  کشور 
میزان ورود گردشگران اروپایی به کشور، به تعداد 
مسافران کشورهای همسایه و چین بیفزایند و در 

این مسیر بسیار موفق بوده اند.
هماهنگی  بر  نیز  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
سیاست های ارزی و تجاری تاکید کرد و خواستار 
بکارگیری اخالق حرفه ای برای جلب اعتماد میان 

دولت و بازرگانان شد.
و  معدن  وزارت صنعت،  مقرر شد  جلسه  این  در 
دستورالعملی  آینده  هفته  دو  یکی  تجارت ظرف 
هدف  کشورهای  در  کاال  با  کاال  تهاتر  برای 
تجار  اساس،  این  بر  تا  نماید  تهیه  صادراتی 
کشور بتوانند نیازهای اساسی کشور را از طریق 
کاال  متقابل  واردات  و  خدمات  و  کاال  صادرات 

مرتفع کنند.



اخبار منطقه آزاد قشم

ساخت یک مدرسه مدرن در شهر قشم طی 2سال آینده
اهدای دو هزار شاخه گل از سوی حمیدرضا 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی 
آموزگار  هزار  دو  به  آزاد  منطقه  سازمان 
مقاطع مختلف تحصیلی در بزرگترین جزیره 
در  که  بود  شایسته ای  اقدام  فارس،  خلیج 
این  مسئوالن  حضور  با  معلم  روز  آستانه 

سازمان در مدارس سطح جزیره انجام شد.
و  مدیره  هیات  عضو  کمالی  عبدالجواد 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
در  حضور  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
ابتدایی  )دوره  فرهنگ  آموزشی  مجتمع 
این  معلمان  به  گل  اهدای  با  متوسطه(  و 
و  پیامبران  به عنوان  آموزگاران  از  مدارس، 
منتقل کنندگان علم و دانش به آینده سازان 

کشور نام برد.
یاد و خاطر  و  با گرامیداشت روز معلم  وی 
افزود:  مطهری،  مرتضی  شهید  استاد 
در  قشم  جزیره  دانش آموزان  قبولی  آمار 
در  آنان  موفقیت  و  دانشگاهی  آزمون های 
جشنواره های علمی نشان از تالش، پشتکار 
این  در  که  دارد  آموزگارانی  توانمندی  و 
به  خدمت  حال  در  اسالمی  میهن  از  خطه 

قشم نام برد.
دانش آموزان  شاداب  چهره  به  اشاره  با  وی 
و تالش آنان برای کسب مقام های علمی، 
ویژه  به  کشور  آینده  دارم  اطمینان  گفت: 
شهرستان قشم با همت آموزگاران پرانرژی 
به  دانش آموزان  عالقه مندی  همچنین  و 

کسب علم، بسیار درخشان خواهد بود.
بنا به این گزارش، عبدالجواد کمالی عضو 
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات 
سعادت فر  عابدین  همراه  به  گردشگری  و 
مطنقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
آموزش  مدیر  پور اشرف  بهرام  و  قشم  آزاد 
در  حضور  با  قشم،  شهرستان  پرورش  و 
مقاطع  آموزگاران  از  فرهنگ،  مدرسه 
آموزشی  مجموعه  این  متوسطه  و  ابتدایی 

تقدیر کردند.
همچنین دیگر معاونان، مشاوران و مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم هم از صبح امروز 
با  قشم  جزیره  سطح  مدارس  در  حضور  با 
این  مدیرعامل  اهدایی  گل  شاخه  اهدای 
آنان  به  را  معلم  روز  آموزگاران،  به  سازمان 

شادباش گفتند.

نشست علمی تخصصی »خلیج فارس در قرن 21« 
با حضور هشت تن از اساتید و کارشناسان حوزه های 
مختلف علمی در هشت محور با مشارکت سازمان 
منطقه آزاد قشم به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد قشم برگزار شد.
این  در  کننده  شرکت  کارشناسان  و  اساتید 
مسائل  زمینه  در  علمی- تخصصی  نشست 
خلیج  و  عربی  ناتوی  فارس،  خلیج  ژئوپلتیکی 
پهنه  در  فرهنگ  و  اقتصاد  ژئوپلتیک،  فارس، 
وب  در  فارس  خلیج  پویش  و  فارس  خلیج 

سخنرانی کردند.
توسعه،  برای  فرهنگ  از  استفاده  چگونگی 
خلیج  باستان شناسی  نوبافته های  بر  مروری 
فارس و نقش آن در باال بردن حاکمیت سیاسی 
کشور، تنوع زیستی و اکولوژی خلیج فارس و 
چارچوب حقوق مناطق حفاظت شده دریایی با 
موضوعات  دیگر  از  هم  فارس  خلیج  بر  تاکید 

مطرح شده در این نشست بود.
استاد  مجتهدزاده  پیروز  گزارش،  این  به  بنا 
مدرس،  تربیت  دانشگاه  سیاسی  جغرافیای 
انسان شناسی  استاد  فاضلی  نعمت اله 
فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
دانشگاه  تاریخ  دانشیار  رضوی  ابوالفضل 
روابط  استاد  عسگرخانی  ابومحمد  خوارزمی، 
عبدالرضا دشتی زاده  تهران،  دانشگاه  بین الملل 
علوم  استاد  سلطانی فر  محمد  باستان شناس، 
محسن  و  تحقیقات  و  علوم  واحد  ارتباطات 
این  از سخنرانان  زیست  محیط  استاد  دهقانی 
آزاد  دانشگاه  در  علمی- تخصصی  نشست 

اسالمی واحد قشم بودند.
با  علمی- تخصصی  نشست  این  است،  گفتنی 
حضور  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت 
از  جمعی  و  دانشجویان  و  شده  یاد  اساتید 
و  ادارات  و  آزاد  منطقه  سازمان  مسئوالن 
نهادهای این شهرستان در سالن دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد قشم برگزار شد.

با حضور اساتید و کارشناسان 
مطرح کشور انجام پذیرفت:

برگزاری نشست 
علمی-تخصصی » خلیج فارس 

در قرن 21« در قشم

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

سردبیر: حسین مرادی
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قشم

در مراسم تقدیر از آموزگاران جزیره قشم مطرح شد:

منطقه  سازمان  ترانزیت  و  گمرک  مدیرکل 
کاالهای  محموله  دومین  ارسال  از  قشم  آزاد 
مورد نیاز مردم سیل زده استان خوزستان توسط 
سازمان منطقه آزاد قشم و چهار شرکت تحت 

حمایت این سازمان خبر داد.
هرمز امیری اعالم کرد: بیش از سه ُتن کاالی 
استان  در  سیل  از  آسیب دیده  مردم  نیاز  مورد 
خوزستان شامل 36قلم کاال با حمایت سازمان 
سیمان،  شرکت  چهار  و  قشم  آزاد  منطقه 
آسفالت طوس، تجهیز و توسعه صنایع هنگام و 

ایزد آداک قشم به این شهر ارسال شد.
کفش،  ۷سال،  تا   2 کودکان  پوشاک  از  وی 
صابون،  شامپو،  شامل  بهداشتی  کاالهای 
و  خردسال  پوشک  حشره کش،  و  خمیردندان 
از اقالم ارسالی به  بزرگسال به عنوان بخشی 

استان خوزستان نام برد.
سازمان  ترانزیت  و  گمرک  مدیرکل  گفته  به 
۷0کیسه  غذایی،  مواد  انواع  قشم،  آزاد  منطقه 
برنج به همراه پنج دستگاه موتور برق، 93دستگاه 
پتو  100تخته  از  بیش  دستی،  و  شارژی  چراغ 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  از طرف  مسافرتی 

شرکت های یاد شده به اهواز ارسال گردید.
بنا به این گزارش، نخستین محموله کمک های 
مردمی قشم، سازمان منطقه آزاد و شرکت های 
24فررودین ماه  سازمان  این  پوشش  تحت 
هواپیمای  توسط  15کامیونت  قالب  در  گذشته 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  ایلوشین  باری 

از فرودگاه قشم به اهواز ارسال شد.
همچنین، همزمان با ارسال کمک های مردمی 
از نقاط مختلف کشورمان به مناطق سیل زده، 
هم  قشم   انصارالمهدی )عج(  موکب  نخستین 
نیاز  مورد  اقالم  همراه  به  23خادم  از  متشکل 
در قالب دو کامیون عازم شهر کارون در استان 
روزانه  ماه  یک  مدت  به  تا  شدند  خوزستان 
بیش از دو هزار پرس غذای گرم برای عزیزان 
میهن  از  بخش  این  در  سیل  از  آسیب دیده 

اسالمی مان تهیه کنند.

ارسال دومین محموله کاالهای 
ضروری از قشم به مناطق 

سیل زده جنوب کشور

دانش آموزان هستند.
حمیدرضا  مثبت  نگاه  از  تقدیر  با  کمالی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی 
سازمان منطقه آزاد قشم به موضوعات حوزه 
مدرسه  یک  ساخت  از  پرورش،  و  آموزش 

بسیار مدرن تا دو سال آینده در شهر قشم 
به جای مدرسه فرهنگ کنونی و ادامه روند 
تجهیز مدارس در سطح جزیره و همچنین 
ساخت خانه های معلم در روستاها به عنوان 
آزاد  منطقه  سازمان  از سیاست های  بخشی 

سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
منطقه آزاد قشم از ایجاد 350شغل جدید در 
گذشته  سال  در  قشم  اشتغال زایی  32طرح 

خبر داد.
بزرگداشت  مراسم  در  رنجبری  سلیمان 
به  تبریک  کارگر، ضمن  و  کار  جهانی  روز 
کارگران زحمتکش جزیره بیان داشت:  همه 
کارگران که برای رونق تولید و گردش چرخ 
نمونه  می کنند،  تالش  جزیره  اقتصادی 
پاسداشت  نمادین،  مراسم  این  و  هستند 

گوشه ای از این زحمات است.
مدیرعامل  سیاست های  به  اشاره  با  وی 
سازمان منطقه آزاد قشم جهت تثبت تعداد 
شاغلین جزیره و ایجاد مشاغل جدید افزود: 
در  باید  جزیره  در  فعال  تمامی شرکت های 
قشم به ثبت رسیده و حداقل برای یک تا 

دو نیروی ساکن جزیره اشتغال زایی کنند.
سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
منطقه آزاد قشم ادامه داد: در سال گذشته 
با همکاری فرماندار شهرستان قشم جلسات 
تسهیالت  دریافت  و  تصویب  برای  زیادی 
150طرح  از  و  رسید  انجام  به  اشتغال زایی 
و  شهرستان  شورای  در  شده  مصوب 
کارگروه استان، 32طرح با اعتبار 120میلیارد 
توانست  و  شد  اشتغال زایی  به  موفق  ریال 

قشم،  شهرستان  پرورش  و  آموزش  رئیس 
استان  در  قشم  برتر جزیره  رتبه های  کسب 
و کشور را مدیون زحمات معلمان سختکوش 

جزیره دانست.
روز  بزرگداشت  مراسم  در  پوراشرف  بهرام 
معلم، ضمن تبریک روز معلم به این فعالین 
و  آموزش  کرد:  بیان  دانش،  و  علم  عرصه 
پرورش شهرستان قشم با نظارت مدیرعامل 
فرماندار  حمایت  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
شهرستان قشم و پشتیبانی مدیرکل آموزش 
و پرورش استان و با نقش آفرینی پرچمداران 
علم آموزی جزیره، موفق به کسب مقام های 

برتر منطقه ای و استانی شده است.
به عنوان  را  باالدستی  اسناد  از  استفاده  وی 
افزود:  و  کرد  معرفی  اداره  این  راه  نقشه 
سند تحول بنیادین، از مهم ترین اسناد موثر 
به کمال  و رسیدن  توسعه، تحول  در مسیر 
دانش آموزان است که اجرای آن، چشم انداز 
آینده تعلیم و تربیت را متحول می کند و در 
حال حاضر به عنوان قانون اساسی آموزش و 

در بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر عنوان شد:

در مراسم بزرگداشت مقام شامخ معلم در قشم مطرح گردید:

ایجاد 350شغل جدید در 32طرح اشتغال زایی قشم در سال97

توسعه و تحول در امر آموزش، با استفاده از سند تحول بنیادین

هزینه ای نداشته و در صورت انعقاد قرارداد 
آموزشی،  دوره  گذراندن  از  پس  کارورز  با 
کارفرما تا دو سال از پرداخت بیمه برای این 

نیروها معاف می باشد.
اجتماعی سازمان  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
زحمات  از  تقدیر  با  قشم  آزاد  منطقه 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کار  جهانی  روز  مراسم  برگزاری  برای 
عنوان  گذشته،  سال  چهار  در  کارگر  و 
مختلف،  صنایع  نمونه  85کارگر  کرد: 
تعاونی های  و  گردشگری، خدمات شهری 
این مراسم مورد  فعال شهرستان قشم در 

به گفته پوراشرف، تعامل باالی مسئولین و 
همراهی فرماندار در بخش ها و روستاها، به 
ساخت 122کالس توسط خیرین انجامیده و 
حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
موجب  دانش آموزان  علمی  بنیه  تقویت  در 
130قبولی  گذشته،  تحصیلی  سال  در  شده 

در دانشگاه های مختلف کشور داشته باشیم.

گرفتند. قرار  تقدیر 
حضور  با  مراسم  این  گزارش،  این  به  بنا 
و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، علیرضا 
فرماندار شهرستان قشم، عبدالجواد  نصری 
معاون  و  مدیره  هیات  موظف  کمالی عضو 
محرم  گردشگری،  و  احتماعی  فرهنگی، 
عابدین  زیربنایی،  و  فنی  معاون  بهاروند 
جمعی  و  مدیریت  توسعه  معاون  سعادت فر 
از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، روسای 
و  صنعتی  تولیدی،  شرکت های  و  ادارات 
تعاونی ها و کارگران پرتالش جزیره برگزار 

شد.
روز  بزرگداشت  مراسم  در  است،  گفتنی 
سازمان  توسط  که  کارگر  و  کار  جهانی 
کل  اداره  آیینه  تاالر  در  قشم  آزاد  منطقه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی این منطقه برگزار 
10دونده  جزیره،  85کارگر  زحمات  از  شد، 
رو  گرامیداشت  میدانی  و  دو  مسابقه  برتر 
شایسته  خدمات  از  و  فارس  خلیج  ملی 
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر  رنجبری،  سلیمان 
رضا  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی 
مشایخی رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان قشم با اهدای هدایا و لوح تقدیر، 

تجلیل شد.

منطقه ای  به کسب 150رتبه  همچنین  وی 
ورزشی،  مختلف  مسابقات  در  استانی  و 
فرهنگی-هنری، قرآن و نماز و اخذ سه رتبه 
کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی اشاره 
کرد و ادامه داد: در همه زمینه های آموزشی 
معلمان جزیره با کمترین امکانات، بیشترین 

موفقیت را برای دانش آموزان رقم می زنند.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان قشم در پایان 
از حضور همه معلمان جهادگر تقدیر و تشکر کرد.
مقام شامخ  بزرگداشت  گفتنی است، مراسم 
قشم،  شهرستان  جمعه  امام  حضور  با  معلم 
فرماندار، عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
قشم و جمعی از مسئولین شهرستان، در تاالر 
در  همچنین  شد.  برگزار  قشم  شهر  وحدت 
این مراسم از مدیران، معاونین و معلمان برتر 
شهرستان قشم، معلمانی از اعضای خانواده 
شاهد، ایثارگر و جانباز، بازنشستگان و مقام 
های برتر جشنواره های کشوری با اهدا لوح 

تقدیر و جوایزی ارزنده، تجلیل شد.

192شغل را تثبیت و 350شغل جدید ایجاد 
کند.

به  توجه  با  کرد:  تصریح  رنجبری 
مهارت افزایی  بر  مبنی  دولت  سیاست های 
جوانان شاغل و جویای کار، همه شرکت ها 
و کارگاه ها موظف هستند در ازای دو کارگر 
یک  خود،  مجموعه  در  شده  بیمه  شاغل 
در  تا  کنند  جذب  را  فارغ التحصیل  کارورز 
نیروی  عملی  تجربه  افزایش  و  فنی  زمینه 

کار جوان کشور، نقش آفرین باشند.
نیروهای  این  به کارگیری  وی،  گفته  به 
هیچ  6ماه  مدت  تا  کارفرما  برای  کارورز 

پرورش در حال اجراست.
قشم  شهرستان  پرورش  و  آموزش  رئیس 
انسان های  تربیت  را،  این سند  هدف کالن 
موحد و مومن به معاد، آشنا به وظایف در برابر 
خدا، خود، دیگران و طبیعت دانست و گفت: 
پرورش  و  آموزش  در  ما  همکاران  تالش 

رسیدن به این هدف می باشد.

آموزشی،  نظارتی،  فنی،  همکاری های  توافق نامه 
و  استقرار  تجهیز،  جهت  اجرایی  و  پژوهشی 
راه اندازی آزمایشگاه های مرجع نفت، فرآورده های 
میان  قشم  آزاد  منطقه  در  میعانات  و  گاز  نفتی، 
پژوهشگاه، موسسه آموزش عالی قشم و شرکت 

مشاوران آزمای نفت ایرانیان به امضا رسید. 
این توافق نامه سه جانبه با هدف تقویت و تعمیق 

امضاء توافق نامه 
همکاری های 
سه جانبه در 
جهت توسعه 
اشتغال در قشم

در  اشتغال  توسعه  راستای  در  فعال  موثر  ارتباط 
غیرمستقیم،  و  مستقیم  صورت  به  قشم  جزیره 
بسته های  تدوین  و  تهیه  در  تعامل  و  همکاری 
براساس  آموزشی  و  پژوهشی  آزمایشگاهی، 
استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با موضوع 

توافق نامه منعقد گردید.
همچنین می توان از دیگر اهداف این توافق نامه، به 

حضور فعال در حوزه پژوهش و آزمایشگاهی و آموزشی 
در جزیره قشم و حوزه خلیج فارس نیز اشاره کرد.

توفیقی  جعفر  میان  توافق نامه  این  است،  گفتنی 
موسسه  رئیس  آزاد  منصور  پژوهشگاه،  رئیس 
آموزش عالی قشم و وحید ابراهیمی رئیس هیات 
در  ایرانیان  نفت  آزمای  مشاوران  شرکت  مدیره 

غرفه پژوهشگاه به امضا رسید.
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