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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

صفحه 4 را بخوانید

سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

لزوم اصالح نگاه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور
در هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، با ماده واحده الیحه موافقت نامه 
موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا و کشورهای عضو موافقت کردند.
نکته بسیار مهمی که در این تفاهم نامه، فی مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
مجهول است، مبحث منطقه آزاد تجاری در این تفاهم نامه است که متاسفانه حتی 
نمایندگان مجلس هم، در این مصوبه به این موضوع توجه نکرده اند که در صورتی 
این  برای  منطقه ای  حتما  باید  باشد،  میان  در  تجاری  آزاد  منطقه  مبحث  اگر  که 
موضوع در نظر گرفته شود و بسترهایی برای تشویق سرمایه گذاری و حضور فعالین 
اقتصادی در این منطقه ایجاد گردد، که با نگاه به این تفاهم نامه به هیچ عنوان 

مبحثی بر پایه ایجاد منطقه آزاد تجاری برای این امر دیده نمی شود.
رویکرد اجرایی تفاهم نامه فی مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صرفا تجارت 
ترجیحی بین کشور ما و این اتحادیه است که به اشتباه به نام منطقه آزاد تجاری 
بزرگ  به ظرفیت های  توجه  با  البته  شاید  است؛  برده شده  نام  تفاهم نامه  این  در 
تجاری که ما در منطقه آزاد انزلی و نیز مجتمع بندری کاسپین در شمال کشور و 
کرانه دریای خزر در طول چند سال گذشته ایجاد کرده ایم، بهترین بستر برای نقطه 
منطقه آزاد واقعی این تفاهم نامه می توانست باشد که متاسفانه با توجه به ضعف 
دیپلماسی اقتصاد بین المللی ما، در این تفاهم نامه با توجه به وجود بستر بسیار عظیم 
آزاد  منطقه  در  تولید  و  صنعت  تجارت،  توسعه  مسیر  در  موجود  زیرساخت های  و 
انزلی، اشاره ای به این موضوع نشده است و صرفا بحث تجارت ترجیحی بین ایران 

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این تفاهم نامه دیده شده است.
پرداختن نگارنده به این موضوع از این منظر اهمیت دارد که ما تاکنون مفهوم ایجاد 
زنجیره توسعه اقتصادی را در کشور با توجه به ظرفیت هایی که ایجاد شده است را 
به درستی پیاده سازی نکرده ایم؛ مشابه همین اتفاق را می توان در مشکالت ترسیم 
بسیار  زیرساخت های  به وجود  توجه  با  را  به شمال کشور  ایجاد کریدور جنوب  و 
عظیمی که در مناطق آزاد جنوبی کشور ازجمله چابهار با توجه به معافیت این بندر 
که جزء منطقه آزاد چابهار هم می باشد از تحریم های آمریکا برشمرد، به وضوح دید. 
وجود زیرساخت های بندری در چابهار در جنوب  و نیز در مجتمع بندری کاسپین در 
شمال کشور که هر دو بندر با توجه به نوساز بودن ظرفیت های توسعه ای بسیار باالیی 
را در خود دارند و در کنار این ظرفیت ها ، منطقه ویژه لوتوس در آستراخان روسیه هم 
با توجه به تفاهم نامه همکاری که با منطقه آزاد انزلی دارد، بستر مناسبی برای توسعه 
اقتصادی است، که به زودی شاهد امضای تفاهم نامه مناطق آزاد انزلی و چابهار با 

منطقه ویژه لوتوس روسیه در جهت ایجاد خط ترانزیتی کاالیی خواهیم بود.
تصمیم سازان  و  تصمیم گیران  توسط  آزاد  مناطق  ظرفیت های  شناخت  عدم  شاید 
کشور یکی از مهم ترین نقاط ضعف توسعه اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت بزرگ 
ایجاد شده در این مناطق از کشور در طول نزدیک به سه دهه گذشته است؛ در 
رکود  از  برون رفت  اهرم  عنوان  به  آزاد  مناطق  به  شاید  مصاحبه ها  و  گفت و گوها 
اقتصادی خصوصا در شرایط تحریم نگاه می شود، اما در عمل و در میدان دیپلماسی 
اقتصادی بین المللی کمتر شاهد حضور مدیران عامل مناطق آزاد در کنار مقامات 

عالی کشور هستیم.
تا زمانی که باور به ظرفیت های کالن مناطق آزاد نداشته باشیم، نمی توانیم قدمی 

در مسیر توسعه اقتصادی برداریم.

مناطق آزاد، ابزاری برای 
توسعه تجارت خارجی 

و سرمایه گذاری در کشور

انعقاد تفاهم نامه اجرای 100پنل 
خورشیدی در منازل مددجویان 

منطقه آزاد اروند

چابهار به قطب 
منحصربه فرد گردشگری کشور 

تبدیل می شود
صفحه 6 را بخوانیدصفحه 2 را بخوانیدصفحه 3 را بخوانید

مدیرعامل سازمان در نشست چالش های پیش رو مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور در منطقه آزاد انزلی:

با حضور اسماعیل زمانی و رئیس کمیته امداد
 امام خمینی )ره( خوزستان انجام شد:

معاون رئیس جمهور در سفر به منطقه آزاد چابهار بیان 
داشت:

وزیر راه و شهرسازی در چهارمین نشست شورای  
عالی شهرسازی و معماری ایران و در بررسی طرح 
جامع شهر چابهار، گفت: سازمان بنادر و راه آهن با 
مدیریت معاونت حمل و نقل، ظرف مدت سه ماه 
اجرا  را  راه آهن  و  بنادر  توسعه   طرح های  بازنگری 
معماری  و  عالی شهرسازی  شورای  به  را  نتیجه  و 

گزارش کنند.
محمد اسالمی ضمن اعالم این مطلب که مدیریت 
گفت:  دارد،  ضرورت  چابهار  منطقه  برای  یکپارچه 
فرامنطقه ای  و  داشته  بین المللی  کارکرد  چابهار 
ویژه  توجه  چابهار  توسعه  به  باید  بنابراین  است، 
راه  نقشه  براساس  باید  توسعه  این  و  باشیم  داشته 

و برنامه دقیق، انجام شود.
اینکه  بر  تاکید  با  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
توسعه های  به  عمال  که  غیربرنامه ای  توسعه های 
شهر  در  می شود،  منجر  غیررسمی  و  تقاضامحور 
افزود:  نیست،  پذیرفتنی  عنوان  هیچ   به  چابهار 
سیاست وزارت راه و شهرسازی توسعه برنامه محور 

در چابهار است.
ایران  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی  رئیس 
هاب  به  عنوان  چابهار  منطقه  اینکه  یادآوری  با 
حمل  جامع  طرح  در  لجستیک  شهر  و  منطقه ای 
است،  رسیده  تصویب  به  و  شده  معرفی  نقل  و 
و نقل  حمل   میعادگاه  چابهار  کرد:  خاطرنشان 
ترکیبی است که مورد تاکید وزارتخانه ما قرار دارد. 
به همین دلیل، در طرح جامع چابهار، توجه توامان 
به فرودگاه، بندر، راه آهن و جاده و ارتباط موثر آن با 

شهر و ساکنان شهر ضرورت دارد.
اسالمی افزود: کسب و کارهایی که در منطقه چابهار 
خارجی،  سرمایه گذاری  قوانین  تابع  می گیرد  شکل 
مناطق آزاد و قانون توسعه سواحل »مکران« است. 
به همین دلیل منطقه چابهار، رشد متفاوتی را نسبت 

به سایر مناطق، تجربه خواهد کرد.
اعضای  حضور  در  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
و  ایران  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی  اصلی 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  نمایندگان  همچنین 
چابهار  در  را  قدرتمندی  مدیریت  باید  کرد:  اعالم 
به  نیز  را  قدرتمند  مدیریت  این  و  باشیم  داشته 
اینکه تالش  کشورهای منطقه و دنیا نشان دهیم. 
می شود تا ایران از منطقه خارج شود، دلیل محکمی 

چابهار کارکرد بین المللی داشته و فرامنطقه ای است
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:

شهر چابهار را تدریجی توسعه دهیم و هدف از آن 
نیز پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و جایگزین 
و  غیررسمی  جای  به  رسمی  کردن سکونتگاه های 

ساماندهی شهر و توسعه همه جانبه نگر است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: زمین به یکباره 
بلکه  یافت،  نخواهد  اختصاص  چابهار  توسعه  به 
حاشیه نشینی  از  جلوگیری  منظور  به  و  تدریج  به 
خواهد  تخصیص  موجود،  وضعیت  ساماندهی  و 

یافت.
اسالمی همچنین در بخشی از سخنان خود اعالم 
کرد: مباحث و مطالعات جامع حمل و نقل و مطالعات 
جامع لجستیک همراه با برنامه ریزی ارزش به این 
الزامی  همچنین،  می شود.  اضافه  طرح  و  مجموعه 
اینکه ورودی راه آهن تنها از بخش شرقی بندر  به 
چابهار باشد، وجود ندارد. بدین معنا نباید خط آهن و 
ایجاد  در شهر  کالبدی  انفصال  بندر،  به  آن  اتصال 

کند.
شقوق  سایر  و  راه آهن  به  بندر  اتصال  گفت:  وی 
حمل ونقل و شهر، به گونه ای برقرار می شود که هم 
توسعه مطلوب شهر پایه گذاری شود و هم به مردم 
و شهر توامان توجه شود که یکی از آنها عدم الزام 

اجرای فاز پنج بندر شهیدبهشتی چابهار است.
شهید  بندر  توسعه  طرح  در  تجدید نظر  اسالمی 
بهشتی چابهار را الزامی عنوان کرد و افزود: سازمان 
نقل  و  حمل  معاونت  مدیریت  با  راه آهن  و  بنادر 
ظرف مدت سه ماه بازنگری طرح های توسعه  بنادر 
شورای عالی  به  نتیجه  و  دهند  انجام  را  راه آهن  و 

شهرسازی و معماری ارائه شود.
طرح  بازنگری  بر  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر 

منطقه شهری چابهار تاکید کرد.

است که با قدرت بیشتری، توان ایران را به معرض 
نمایش بگذاریم.

یکی  چابهار  بندر  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ایستگاه های مهم تالقی شرق-غرب و شمال- از 
شمال- جنوب  کریدور  صفر  و  آغاز  نقطه  و  جنوب 
است. به همین دلیل باید تالش کنیم تا این منطقه 
و  کشور  اقتصاد  در  را  خود  سهم  مهم،  لجستیکی 

اقتصاد منطقه ایفا کند.
بلندپروازانه ای  پیش بینی  باید  کرد:  تاکید  وی 
قاطع  و  جسورانه  باشیم،  داشته  چابهار  درخصوص 
دست  خود  واقعی  سهم  به  بتوانیم  تا  برویم  پیش 
دلیل  به  عقب ماندگی ها  ندهیم  اجازه  و  یابیم 
و  صهیونیستی  استکباری،  ظالمانه  حرکت های 
بر  گوناگون  طرق  به  منطقه  مرتجع  عوامل  برخی 

ایران، اعمال و تشدید شود.
ایران  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی  رئیس 
ایران  اقیانوسی  بندر  تنها  چابهار  بندر  شد:  یادآور 
است که نقش مهمی را در محور توسعه ایفا می کند، 
به  ساماندهی  و  همه جانبه  توسعه  دلیل  همین  به 
غیررسمی  سکونتگاه های  و  حاشیه نشینی  وضعیت 
و  برنامه ها  اولویت  در  چابهار  توسعه  با  همراه 
سیاستگذاری های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
در  راهبردی  و  کلیدی  اقدامات  از  یکی  اسالمی 
منطقه چابهار و توسعه آن را، تخصیص ۱۰۰۰هکتار 
زمین در آن منطقه برای توسعه تدریجی شهر و رفع 
حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی عنوان کرد 
درخصوص  که  راهبردی  و  کلیدی  کاری  افزود:  و 
منطقه چابهار انجام داده ایم، تخصیص ۱۰۰۰هکتار 
زمین برای ساماندهی حاشیه شهر چابهار است. در 
بسیار روشن و شفاف،  پلن  با طرح و  تا  نظر است 
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در حاشیه نمایشگاه اینوتکس بیان داشت:

توسعههمهجانبهمناطقآزاد،باحضورشرکتهایدانشبنیان



اخبار منطقه آزاد اروند

توسعه همکاری های 
تجاری ایران و عراق با 

بهره مندی
 از ظرفیت های 

منطقه آزاد اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و 
با سرکنسول جمهوری اسالمی ایران 
درباره  طرف  دو  و  دیدار  بصره  در 
گفت وگو  و  بحث  مسائل  برخی 

کردند.
این  مدیران  حضور  با  نشست  این 
معاونت و برخی مدیران دستگاه های 
با هدف توسعه روابط  اجرایی منطقه 
بررسی  تجاری دو کشور و همچنین 
شلمچه  مرز  در  حوزه  این  مشکالت 

برگزار شد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و 
برنامه ریزی  و  هماهنگی ها  گفت : 
بخش های  در  خوبی  های 
برای  نقل  و  حمل  و  خدمات رسانی 
توسط  ویزا  دارای  عراقی  اتباع  ورود 
در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  تمام 
آزاد  منطقه  و  شلمچه  تجاری  مرز 

اروند انجام شده است .
صادرات  حوزه  در  موسوی  سیدعلی 
به آبزیان اشاره کرد و افزود : صادرات 
تجار  از طریق شلمچه توسط  آبزیان 
و فعالین اقتصادی بخش خصوصی و 
شده  آغاز  عراقی  طرف  همکاری  با 

است و در حال انجام است .
تمام  داد:  خبر  همچنین  وی 
کد  اعطای  الزم  زیرساخت های 
جمهوری  گمرک  توسط  وارداتی 
است  گرفته  صورت  ایران  اسالمی 
مرز  به  وارداتی  کد  زودی  به  و 
ایران  گمرک  توسط  شلمچه  تجاری 

اختصاص داده خواهد شد. 

سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران در بصره:

عراق، فرصتی استثنایی برای 
فعالین اقتصادی ایران

ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول 
کشور  هم اکنون  گفت:  بصره  در 
برای  استثنایی  فرصت  یک  عراق 
صادرکنندگان  و  تجار  بازرگانان، 
ایران و به خصوص منطقه آزاد اروند 

است.
امنیت  افزود:  سیاهپوش  احمد 
و  هستند  هم  مکمل  اقتصاد  و 
بین  خوبی  تعامل  خوشبختانه 
دستگاه های امنیتی و اقتصادی وجود 

دارد.
با  الزم  رایزنی های  داد:  ادامه  وی 
واردات  تسهیل  برای  عراقی  طرف 
گرفته  صورت  عراق  کشور  به  کاال 

است.
ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول 
کرد :  اعالم  همچنین  بصره  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  نمایندگی 
آمادگی  عراق  بصره  استان  در 
و  تجار  احتمالی  مشکالت  پیگیری 
عراق  در  مستقر  ایرانی  شرکت های 

را دارد.
دیدار  این  پایان  در  است،  گفتنی 
طرفین بر لزوم افزایش همکاری های 
بین دو کشور تاکید کردند. همچنین 
برای  الزم  پیگیری های  شد  مقرر 
مباحث مطرح شده از سوی دو کشور 

به عمل آید.

دیدار معاون سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند با سرکنسول ایران 

در بصره:

فراکسیون  سخنگوی  و  آبادان  مردم  نماینده 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای 
آزاد  اخبار  هفته نامه  با  گفت و گو  در  اسالمی 
مناطق گفت: صادرات یکي از اهداف مناطق 
آزاد است که نقش مهمي در اقتصاد مقاومتي 
مي کند؛  ایفا  تحریم ها  مدار  از  خروج  و 
واحدهاي صنعتي موجود در مناطق آزاد سبب 
تولید  توان  افزایش  در  منطقه  این  تا  شده 

داخلي تاثیرگذار باشد. 
نشان  موجود  آمارهای  افزود:  کعبي  عامر 
در  سرمایه گذاری  جذب  روند  که  مي دهد 
توسعه ای  اهداف  بتواند  که  نیست  حدی 
مناطق  متاسفانه  و  نماید  محقق  را  مناطق 
به  و  سرمایه گذاری ها  جذب  در  تاکنون  آزاد 
خصوص سرمایه گذاری خارجی چندان موفق 
مي توان  حدودی  تا  البته  نکرده اند؛  عمل 
عملکرد ضعیف مناطق در دوره کنونی را به 
علیه  شده  اعمال  تحریم های  نظیر  مواردی 
رسالت  وجود  این  با  ولي  داد،  نسبت  کشور 
مناطق آزاد جذب سرمایه گذاري است و عمده 
کشورهاي همسایه با جمهوري اسالمي ایران 
روابط سازنده و همسویي به ویژه در مسائل 

اقتصادي دارند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  سخنگوی 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی درخصوص 
عملکرد  بر  فراکسیون  این  نظارتي  وظیفه 
مناطق آزاد، بیان کرد: عمده مشکالت مناطق 
در  خصوصا  آنها  عملکرد  نبودن  شفاف  آزاد، 
مسائل مربوط به سرمایه گذاري و گردش مالي 
است و فراکسیون مناطق آزاد تجاری و مناطق 
عملکرد  بر  نظارت  منظور  به  اقتصادی  ویژه 
این مناطق تشکیل شده است تا این مناطق 
به کارکردهای اصلی خود نزدیک شده و نقاط 

ضعف و آسیب های موجود را کاهش دهند.
سیاست های  بند 11  در  داشت:  اظهار  کعبی 

عملکرد  گسترش  بر  مقاومتي  اقتصاد  کلی 
نقش  است.  شده  تاکید  ویژه  و  آزاد  مناطق 
انکار  غیرقابل  مناطق  توسعه  در  آزاد  مناطق 
مناطق  برخي  در  اقدامات خوبي هم  و  است 
نقطه  به  رسیدن  تا  اما  است،  گرفته  صورت 
مطلوب فاصله زیادي است؛ به همین دلیل به 
نظر می رسید الزم است مجلس و نمایندگان 
بر قوانین مربوط به مناطق نظارت ویژه داشته 

باشند. 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
در  ما  تالش  عمده  کرد:  اذعان  اسالمی 
ابتدا  فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
قوانیني  تصویب  لزوم  صورت  در  و  بررسي 
مناطق  توسعه  مسیر  آن  موجب  به  که  است 
آزاد سرعت بیشتري پیدا کنند . برای مثال در 
بحث قانون حمل کاالی مسافر ، تردد خودرو 
و بحث اعطاي مجوز و نیز توسعه زیرساخت ها 
تا  قوانین خوب و راهگشایي تصویب کردیم 

به کمک مناطق آزاد بیایند.
به  مشکالت  از  دیگري  بخش  گفت:  کعبی 
عدم درک درست و اجراي مناسب قوانین این 
مناطق برمي گردد. در قانون، کلیه مناسبات و 
روابط شفاف عنوان شده و دبیرخانه شورایعالي 

عامر کعبی نماینده مردم آبادان و سخنگوی فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی:

بایستي سالیانه  اقتصادی  آزاد و ویژه  مناطق 
گزارش هاي عملکرد مناطق آزاد را ارائه نماید 
ابالغي سیاست هاي  براساس شاخص هاي  و 
فناوری های  انتقال  مقاومتي،  اقتصاد  کلي 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید و صادرات 

کاال و خدمات را در اولویت قرار دهد.
شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
به  نسبت  دیدگاهش  به  اشاره  با  اسالمی 
افزایش مناطق آزاد کشور گفت: به طور کلي 
با افزایش مناطق آزاد در صورتي آن مناطق 
از ظرفیت ها و زیرساخت هاي مدنظر برخوردار 
مناطق  افزایش  اما  هستیم؛  موافق  باشند، 
داده ایم.  قرار  پذیرش  مورد  مشروط  را  آزاد 
1٥شرط  اقتصادي  کمیسیون  جلسات  در 
گرفتیم.  نظر  در  آزاد  مناطق  تصویب  براي 
سرمایه گذاري  جذب  شرایط  منطقه اي  اگر 
از  ابتدا  بایستي  دارد،  مناسبي  صادرات  و 
فرودگاه،  نظیر  نقل  و  حمل  زیرساخت هاي 
رفاهي  امکانات  و  مناسب  جاده هاي  راه آهن، 
برخوردار باشد؛ در غیر این صورت دولت ابتدا 
تا مسیر  کند  ایجاد  را  این شرایط  می بایست 

توسعه مناطق آزاد شتاب بیشتري یابد.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 

مناطقي  حال  هر  به  کرد:  اسالمی  عنوان 
و  بودند  مناسبي  زیرساخت هاي  داراي  که 
تا  بودند،  دارا  را  برخورداري  شرایط  حداقل 
حدي جلوتر بوده و هستند. ما در اروند بخش 
مشکالت  رفع  براي  را  توان  و  بودجه  عمده 
زیرساختي و عمراني نظیر آب و فاضالب، راه 
و جاده ها، مشکالت مسکن مهر و حتي حقوق 
که  کرده ایم  هزینه  ادارات  برخي  دستمزد  و 
را  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  موضوعات  این 
از رسالت اصلي خود دور کرده است. به طور 
کلي نمي توان نمره قابل قبولي به مناطقي داد 
که از زیرساخت هاي مناسب برخوردار نبودند. 
به هر حال شاخص هاي مختلفي براي در نظر 
گرفتن شرایط مناطق آزاد مورد توجه است که 

بایستي با این شاخص ها ارزیابي شوند.
در  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  کعبی  عامر 
اقدامات  نیز  زمینه فرآهم کردن زیرساخت ها 
و  مطلوب  هدف  به  رسیدن  جهت  مناسبي 
مناطق  این  در  اقتصادي  مشکالت  گشایش 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  گرفته،  صورت 
بسیار  نقش  مجلس  اقتصادي  کمیسیون 
مناطق  مي کند،  ایفا  کشور  اقتصاد  در  مهمي 
و  مهم  بسیار  مسئله هاي  از  یکي  کشور  آزاد 
مورد توجه این کمیسیون می باشد و در حال 
بررسي مناطق آزاد هستیم و قطعا با مدیریت 
کارآمد و دانش  بنیان موجود در مناطق شاهد 
امور  همه  در  پیش  از  بیش  مهم  تغییرات 

خصوصا ایجاد اشتغال خواهیم بود.
ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  سخنگوی 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید 
کرد: به هر حال ما هم در فراکسیون مناطق آزاد 
از نمایندگان آشنا به مشکالت و ظرفیت هاي 
حوزه انتخابیه بهره مي بریم و هم در کمیسیون 
اقتصادي  افراد متخصص و خبره  از  اقتصادي 
استفاده مي کنیم؛ قوانین و تبصره هاي مربوط به 
مناطق آزاد را گاها با حضور دولتمردان، بخش 
خصوصي و نیمه خصوصي، کارشناسان اقتصادي 
و اساتید دانشگاه ساعت ها و روزها مورد بررسي 
قرار مي دهیم تا کمترین نقص را در اجرا داشته 

باشند.
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گفت و گو:
سمیرا نعیمی

سازمان  بین  تومانی  ٥میلیاردی  تفاهم نامه 
منطقه آزاد اروند و کمیته امداد امام خمینی)ره( 

منعقد شد. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص 
امداد  کمیته  میان  مشترک  تفاهم نامه  عقد 
اظهار  خود،  متبوع  سازمان  و  خمینی)ره(  امام 
توانمندسازی  تفاهم نامه  این  از  هدف  کرد: 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد است تا 
با انجام یکسری  پروژه ها و برنامه های جدید، 
و  )آبادان  اروند  آزاد  منطقه  در  تحولی  و  تغییر 
خرمشهر( برای بهبود وضعیت مالی مددجویان 

صورت گیرد.
اسماعیل زمانی با اشاره به اینکه یکی از این 
پروژه ها، سوالر خانگی یا برق خورشیدی است، 
به  صورت  کرمان  استان  در  آن  نمونه  افزود: 
و  امداد)ره(  کمیته  بهزیستی،  بین  مشارکت 
از  گروه  یک  لذا  بود؛  شده  انجام  نیرو  وزارت 
تعیین  موضوع  بررسی  برای  سازمان  سوی 
شد و نتیجه گزارش این بود که این کار یک 
پروژه موفق است و خانواده های تحت پوشش 
برای انجام این کار نیاز به تخصص و آموزش 
آن  نگه داری  و  ندارند  مدت  و طوالتی  خاص 

ساده است.
وی بیان کرد: متاسفانه به دلیل تغییر نرخ ارز 
و تغییر قیمت کاالهای  وارداتی و مصالح اولیه 
این پروژه، در حال حاضر قرارداد شروع نصب 
مشارکت  با  و  می شود  اجرایی  برای100خانوار 
به عنوان  ناحیه جنوب خوزستان  برق  شرکت 
کننده  پرداخت  و  تولیدی  برق  گیرنده  تحویل 

مبلغ درآمد به خانواده ها  خواهد بود.
اروند گفت: در  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
واقع هدف آن است که بتوانیم همه کارهای که 
ایجاد درآمد می کند و باعث باال بردن و کمک 
پوشش  تحت  خانواده های  زندگی  سطح  به 
بلندمدت  نیاز به آموزش  اینکه  می شود، بدون 

داشته باشد را ترویج کنیم.
برای  طرح  اجرای  هزینه  کرد:  تصریح  زمانی 
به  اول  مرحله  در  برای 100خانوار  100دستگاه 
میزان ٥میلیارد تومان بوده که شامل مشارکت 
۳0درصدی سازمان منطقه آزاد اروند و ۷0درصدی 

شرکت برق ناحیه جنوب خوزستان است.
از  برق  خریدار  و  بهره بردار  داشت:  اظهار  وی 
مددجویان، شرکت برق منطقه جنوب است و 
جویان  مدد  به  امداد  کمیته  میزان کمک ها ی 
و  است  باقی  خود  قوت  بر  سابق  روال  طبق 

انعقاد تفاهم نامه اجرای 100پنل خورشیدی در منازل مددجویان منطقه آزاد اروند

و  درآمد  سطح  بردن  باال  برای  کمک  این 
توانمندسازی خانواده های تحت تکفل در منطقه 
آزاد اروند است که با اجرایی شدن این پروژه و 
قرارداد بین سازمان منطقه آزاد اروند و کمیته 
امداد امام خمینی)ره( در پارت اول 100دستگاه 

برای 100خانوار نصب می گردد .

مدیر جغرافیایی و طرح های کالن توسعه 
زیرساخت سازمان منطقه آزاد اروند:
توانمندسازی خانواده های تحت 

پوشش کمیته امداد امام)ره(
توسعه  کالن  طرح های  و  جغرافیایی  مدیر 
زیرساخت سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص 
این نوع  تولید برق اظهار کرد: این نوع تولید 
برق  تفاهم نامه  و  بوده  پنل   طریق  از  برق 
خورشیدی و نیروگاه تولید برق خورشیدی دو 
سیستم کلی دارد که یک سیستم آن از طریق 
و  می شود  ذخیره  مخازن  در  خورشیدی  پنل 
خشک  برق  واقع  در  می شود؛  مصرف  دوباره 
آن  برای  یارانه ای که  و  است  گران  برق  یک 
شرکت  مصرف  برابر  چندین  می شود  تعریف 
است؛ به عبارت دیگر برق چند برابر خریداری 
برق  نیروی  سرمایه گذار  رو  این  از  می شود، 
برق  به  نسبت  بیشتر  درآمد  میزان  خورشیدی 

فسیلی دریافت خواهد کرد.
برای  برق  این  گفت:  قشقایی  رحیمی  مجید 
مددجویان کمیته امداد به  صورت ۲کنتور برق 
مصرفی و تولیدی که برق مصرفی طبق تعرفه 
تومان   ٥0هزار  وات  کیلو  هر  ازای  به  دولتی 

با حضور اسماعیل زمانی و رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( خوزستان انجام شد:

برق  کنتور  یک  تولیدی  برق  جهت  و  است 
تولید نصب می شود که برق و به نیروگاه و از 
آنجا به شبکه برق منتقل می شود؛ این کنتور 
برق تولیدی نصب شده، به  صورت آنالین و از 
طریق سیم کارت قرائت می شود و ماهیانه برق 
تولیدی صادره و مبلغ درآمد ماهیانه به  صورت 
ثابت و پایدار به آن خانوار پرداخت می شود که 
متوسط  به  طور  ماهیانه  دریافت  مبلغ  میزان 

۸00هزار تومان است.
این طرح زودبازده و در یک هفته  افزود:  وی 
واقع  در  و  اجرایی خواهد شد  خانوار  برای هر 
هر واحد مسکونی مانند نیروگاه ٥0کیلو واتی 
برق تولید می کند و از ماه دوم مبلغ تولید برق 
به حساب خانوار واریز می شود. در حال حاضر 
یک واحد به  صورت نمونه در یکی از روستاهای 
با هزینه کرد  مددجویان  از  یکی  برای  شلمچه 
اروند اجرایی و به صورت  سازمان منطقه آزاد 

پایلوت بهره برداری شده است. 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
خوزستان:

اهتمام سازمان منطقه آزاد اروند در 
جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خوزستان 
اظهار کرد: کارکرد این سازمان در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی خود و توجه ویژه ای به 
شهرهای  نیازمندان  سایر  و  ایتام  خانواده های 
آبادان و خرمشهر و نقش ارزنده این سازمان در 

مواجه با سیالب اخیر جای قدردانی دارد.

راهبردهایی  از  یکی  افزود:  موصلی  مرتضی 
از  پس  و  خمینی )ره(  امام  امداد  کمیته  که 
بر  بنا  و  رهبری  معظم  مقام  که  هدایت هایی 
توجه ویژه دولت و مطالبه آن مورد توجه قرار 
گرفت، بحث توانمندسازی خانواده ها بود که این 

راهبرد مهم در این  کمیته تنظیم شده است.
وی از توسعه کسب و کارهای خرد و مشاغل 
به  استان  هر  با ظرفیت های  متناسب  کوچک 
ویژه مشاغلی که بتواند ارزش افزوده بیشتری را 
ایجاد کند و مزیت نسبی بیشتری را داشته باشد، 
به عنوان یکی از محورهای مدل توانمندسازی 
گفت :  و  برد  نام  خمینی )ره(  امام  امداد  کمیته 
خورشیدی،  پاک  انرژی  از  استفاده  بحث  در 
بهمن ماه  اروند  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
سال گذشته مکاتبه ای را با رئیس کمیته امداد 
کشور داشتند که وی نیز به طور تاکید دستور 
را صادر کرد؛ خوشحال  اقدام الزم  و  پیگیری 
از  استفاده  برای بحث  این مکاتبه  هستیم که 
پنل های خورشیدی با تفاهم نامه ای که منعقد 

شد، شکل اجرایی به خود می گیرد.
از  بهینه آن  اجرای  برای  اینکه  بیان  با  موصلی 
تجربه دیگر استان ها استفاده می کنیم، گفت: برای 
انجام این  کار، پروانه بهره برداری برای افراد جامعه 
هدف ما که در گام نخست 100نفر هستند، صادر 
می شود که امید می رود این روند توسعه یابد و افراد 

بیشتری از این مزیت بهره مند شوند.
این  در  ما  افزود: خانوارهای جامعه هدف  وی 
به  توجیهی  کارهای  و  شدند  شناسایی  طرح 
انجام رسیده و در جاهایی که نیاز به آماده سازی 
خورشیدی  پنل های  نصب  برای  بام ها  پشت 

است، بخش عمرانمان را نیز فعال کرده ایم.
وی اظهار کرد: جایگزینی انرژی های نو ازجمله 
که  است  نیرو  وزارت  محوری  سیاست های 
در  بار  نخستین  برای  فعالیت  این  خرسندیم 
آن هم  اروند  آزاد  منطقه  در  استان خوزستان، 
امید  می شود؛  انجام  نیازمند  خانواده های  برای 
می رود با همکاری یکدیگر بتوانیم کار را دنبال 

و به پیش ببریم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خوزستان 
تصریح کرد: طرح نصب پنل های خورشیدی، 
اینکه به آن آسیب  از بابت  بیمه شده است و 
یقین  طور  به  ندارد؛  وجود  نگرانی  شود،  وارد 
استان  در  موفق  طرح های  از  یکی  طرح،  این 
خوزستان خواهد بود که به طور حتم از آن بهره 

الزم را می بریم.



اخبار منطقه آزاد انزلی

و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بندر  شهرستان  امکانات  و  زیرساخت ها 
و  گمرکی  بندری،  حوزه های  در  انزلی 

گردشگری بازدید به عمل آورد.
در این بازدید که ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر 
مدیرکل  آبایی  حمیدرضا  استان،  گمرکات 
اسماعیل  و  گیالن  دریانوردی  و  بنادر 
انزلی  بندر  شهرستان  فرماندار  حیدری آزاد 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  داشتند؛  حضور 
و  امکانات  از  دیدار  ضمن  انزلی  آزاد 
زیرساخت های موجود در اسکله ها، انبارها، 
در  مارینا  اسکله  و  غله  و  سوخت  مخازن 
حال ساخت در بندر انزلی، بر لزوم تسریع 
در اجرای تفاهم نامه سال گذشته در جهت 
میان  دریایی  گردشگری  مسیر  ایجاد 
طرفین تصریح کرده و خواستار بهره گیری 
ایجاد  منظور  به  طرف  دو  ظرفیت های  از 
مسیر گردشگری دریایی مابین اسکه مارینا 
منطقه آزاد انزلی، مارینا بندر انزلی و حوزه 
گردشگری تاالب بین المللی انزلی در جهت 

توسعه گردشگری دریایی در خزر شد.
متبوع خود  سازمان  استراتژی  مسرور  رضا 
استان  توانمندی های  تمامی  از  استفاده  را 
در راستای هم افزایی به منظور بهره گیری 
حداکثری از ظرفیت های دریای خزر عنوان 
کرد و افزود: با توجه به قرار گرفتن استان در 
کنار دریای خزر، کریدورهای بین المللی و با 
عنایت به زیرساخت های موجود و در حال 
احداث، باید با هم افزایی میان دستگاه های 
دولتی و با تکیه بر توان بخش خصوصی، 
نسبت به توسعه اقتصاد دریا محور استان و 

به تبع آن کشور اقدام کرد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گرفتن  قرار  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
محدوده بندری اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن در محدوده این منطقه، نقش 
را در  بندری کاسپین  انزلی و مجتمع  بندر 
توسعه اقتصادی استان و کشور حائز اهمیت 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: با اتصال این دو 
بندر به خط ریل سراسری، زمینه تسریع و 
توسعه حمل و نقل کاالیی در مسیر شمال 
افزایش  شاهد  و  شده  مهیا  کشور  جنوب 
از  ناشی  اشتغال زایی  و  ارزی  درآمدهای 
بین المللی  کریدورهای  متنوع  ظرفیت های 

خواهیم بود.
اعضای  که  بازدید  این  در  است،  گفتنی 
سازمان  مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات 
مدیران  از  جمعی  و  انزلی  آزاد  منطقه 
داشتند،  حضور  انزلی  بندر  شهرستان 
هکتاری  چهل  محدوده  الحاق  درخصوص 
جدید اداره کل بنادر و دریانوردی استان به 
منطقه آزاد انزلی توافق شد طرفین از طرق 

قانونی موضوع را پیگیری نمایند. 

راه اندازی مسیر 
گردشگری دریایی میان 
منطقه آزاد انزلی و شهر 

انزلی در آینده نزدیک

مدیرعامل سازمان در نشست چالش های پیش رو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در منطقه آزاد انزلی:

مناطق آزاد، ابزاری برای توسعه تجارت خارجی و سرمایه گذاری در کشور
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
تاکید کرد:

انزلی

چالش های  تخصصی  نشست  نخستین 
کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  رو  پیش 
مسرور  رضا  دکتر  حضور  با   )exportech(
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
تولید،  معاون  افتخاری  اکبر  دکتر  انزلی،  آزاد 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  فناوری  و  صادرات 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور، دکتر عباس زارعی 
دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  هنزکی 
مناطق  سازمان های  ارشد  مدیران  و  تهران 
علم  پارک های  مدیران  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
و فناوری کشور و فعاالن حوزه های دانش بنیان 

به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
سازمان  مدیرعامل  تخصصی،  نشست  این  در 
اهمیت  تحلیل  و  تجزیه  به  انزلی  آزاد  منطقه 
به  آزاد  مناطق  ظرفیت های  از  بهره گیری 
عنوان یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی 
در  داشت:  اظهار  و  پرداخت  سرمایه گذاری  و 
موفقیت مناطق آزاد عوامل زیادی دخیل بوده، 
ایجادی مناطق  اما توسعه زیرساخت ها و مدل 
حائز  بسیار  ارزی  درآمد  ایجاد  منظور  به  آزاد 
نقاطی  در  کشورها  سایر  در  و  است  اهمیت 
مبادالت  انجام  جهت  الزم  زیرساخت های  که 
تشکیل  آزادی  مناطق  بوده،  فراهم  اقتصادی 
تراز  رشد  و  اقتصادی  رونق  در  که  می شود 

تجاری تاثیر مستقیم دارند.
وی در ادامه عوامل تاثیرگذار در موفقیت مناطق 
مناطق  در  قوانین  افزود:  و  کرد  تشریح  را  آزاد 
و  رقابتی وضع شده  مزیت  عنوان یک  به  آزاد 
جذب  افزایش  منظور  به  قوانین  دقیق  اجرای 
سرمایه گذار در راستای افزایش تولید و صادرات 
به همراه توجه دولت به این مناطق جهت ایجاد 
توسعه  به  توجه  و  فرماندهی  وحدت  همدلی، 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم 
مبادالت  افزایش  لزوم  بر  روسیه،  ملی  روز 
دریایی  توسعه گردشگری  و  دوجانبه  تجاری 
انزلی  آزاد  منطقه  مابین  فی  خزر  دریای  در 
و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس روسیه تاکید 

کرد.
ملی  روز  جشن  در  شرکت  با  مسرور  رضا 
کنسولگری  در  که  روسیه  فدارتیو  جمهوری 
را  روز  این  شد،  برگزار  رشت  در  کشور  این 
سرکنسول  وادوف«  گیوویچ  گئور  »آندره  به 
روسیه در گیالن، ملت و دولت روسیه تبریک 
روسیه  و  ایران  روابط  توسعه  افزود:  و  گفت 
رویکرد  یک  عنوان  به  که  است  موضوعی 
در سیاست های مقامات عالی رتبه دو کشور 

مشاهده می شود.
مناسبات  در  را کشوری مهم  روسیه  مسرور، 
بیان  با  و  خواند  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 

در  حضور  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی اینوتکس 
ظرفیت های  و  فرصت ها   ،)Inotex2019(
فعالین  و  شرکت ها  برای  را  منطقه  این 
معرفی  کشور  نوآوری  و  فناوری  حوزه های 

نمود.
از  روز  چهار  مدت  به  که  نمایشگاه  این  در 
مرکز  در  خرداد ماه  دوم  و  بیست   تا  نوزدهم 
شد،  برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 
نمایندگان معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سایر  کنار  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
پنل های  در  شرکت  با  کشور،  آزاد  مناطق 
و  استارت آپ ها  نشست های  تخصصی، 
سرمایه،  تامین  و  شتاب دهنده  شرکت های 
فعالیت های  و  سرمایه گذاری  فرصت های 
نوآورانه و فناورانه منطقه آزاد انزلی را در این 

لزوم افزایش مبادالت تجاری و گردشگری میان منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس روسیه

فرصت ها و ظرفیت های منطقه آزاد انزلی در هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی اینوتکس تهران معرفی شد

تجلیل از ۴طرح برتر 
صادرات محور و حمایت از 
۱3طرح دانش بنیان در منطقه 
آزاد انزلی

مهم ترین  های تک،  بخش  در  زیرساخت ها 
آزاد  مناطق  موفقیت  موجب  که  است  عواملی 

در اجرای ماموریت های خود می شود. 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  سیاسی  ثبات  کار،  و  کسب  فضای  شاخص 
عوامل  دیگر  از  را  خارجی  روابط  در  همگرایی 
تاثیرگذار در توسعه مناطق آزاد برشمرد و اضافه 
کرد: پرورش نیروی انسانی خالق و دارای تفکر 
حوزه های  در  فعال  واحدهای  رشد  موجب  نو 
مختلف با تکنولوژی روز در این مناطق تجاری 
آزاد موفق، عالوه  مناطق  و  و صنعتی می شود 
بر توجه به این امر در راستای افزایش سرعت 
عمرانی،  مختلف  حوزه های  در  خدمات دهی 
صنایع  از  لجستیک  و  گردشگری  اقتصادی، 

های تک نیز بهره می برند.
و  صادرات  تولید،  معاون  افتخاری  اکبر  دکتر 
فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
تخصصی،  نشست  این  در  کشور  اقتصادی 
واحدهای  بین  اتصال  حلقه  را  آزاد  مناطق 

در  کشور  دو  تجاری  مبادالت  حجم  اینکه 
سال گذشته میالدی کمتر از یک درصد کل 
می دهد،  تشکیل  را  روسیه  خارجی  تجارت 
حوزه های  در  باال  ظرفیت های  وجود  بر 
فرهنگی  و  تجاری،گردشگری  اقتصادی، 

نمایشگاه بین المللی عرضه کردند و با حدود 
چهل شرکت فناور و نوآور حوزه های مختلف 
به مذاکره  این منطقه  فعالیت در  درخصوص 

پرداختند.
بین المللی  نمایشگاه  این  جنبی  بخش های 
حوزه فناوری و نوآوری کشور شامل نخستین 
 ))APIFاقیانوسیه و  آسیا  نوآوری  مجمع 
۶۳کشور  از  رتبه  عالی  نمایندگان  حضور  با 
پنل هایی  و  سخنرانی ها  اقیانوسیه،  و  آسیا 

نخستین نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از سوی پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران و با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی به مدت دو 
روز در قالب اجرای پنل های تخصصی چالش های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و معرفی ایده های برتر به همراه برپایی نمایشگاه محصوالت فناورانه در این 

منطقه برگزار گردید، که با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
در این نشست تخصصی 2۵طرح صادرات محور دانش بنیان به هیات 
داوران ارائه شد که 1۳طرح منتخب ارائه و از میان طرح های مزبور یک 
طرح به عنوان طرح و ایده ممتاز و سه طرح به عنوان ایده های برتر 

معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
علی قربانخانی یکی از جوانان نخبه کشورمان با ارائه طرح »استفاده از 
کانتینرهای فرسوده حمل بار« از سوی داوران به عنوان طرح ممتاز در 
میان طرح های ارائه شده به این نشست تخصصی دو روزه معرفی شد. 
طرحی که از آن می توان در ساخت سازه های اسکان موقت، خانه ها، 
یا  و  حمل  قابل  و  پیش ساخته  ویالهای  اداری،  تجاری،  واحدهای 
فروشگاه های سیار استفاده کرد. نکته جالب توجه اینکه با توجه به افزایش 
تعداد کانتینرهای فرسوده گمرکی، از این طرح در ساخت خانه های ضد 

زلزله نیز می توان استفاده نمود.
»طرح مدیریت پسماند« که از سوی امیرحسین ابراهیمی ارائه شد، به رفع 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم روز ملی روسیه اظهار داشت:

سرمایه گذاران  با  نوآور  و  فناور  دانش بنیان، 
عنوان نمود و افزود: منطقه آزاد انزلی با ایجاد 
در  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  مرکز 
سال های اخیر، پایه گذار حمایت از این واحدها 
ملی و  تولید  افزایش  در  بوده اند؛ موضوعی که 
حال  در  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  صادرات 
حاضر در تمامی مناطق آزاد کشور مرکز حمایت 
از واحدهای دانش بنیان به منظور ارزش آفرینی 
و تسهیل در انجام کلیه امورات ایجاد شده است.

وی با اشاره به فعالیت و جذب بالغ بر ۳۷0واحد 
آزاد کشور، گفت:  مناطق  دانش بنیان در سطح 
به  ارائه  با  آزاد  مناطق  نیازهای  از  بسیاری 
بر  کوتاه  زمانی  در  بنیان  دانش  شرکت های 
آزاد  مناطق  ماموریت  مهم ترین  و  شده  طرف 
و ویژه اقتصادی کشور، اتصال زنجیره نوآوری 
بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران بوده تا شاهد 
و  درون زایی  داخلی،  ناخالص  تولید  افزایش 
شاخص های  از  یکی  عنوان  به  برون گرایی 

اقتصاد مقاومتی در سطح ملی باشیم .

تاکید کرد و گفت:  جهت توسعه همکاری ها 
اراده قوی دو دولت مبنی بر توسعه روابط بنا 
استراتژی  به عنوان یک  شده، موضوعی که 
در سیاست های مقامات عالی رتبه دو کشور و 

خواست مردم قابل مشاهده است.

اینوتکس،  سرمایه  کافه  استیج،  عناوین  با 
دوجانبه  نشست های   ،Pitch INOTEX
نمایشگاه،  رو در روی شرکت های حاضر در 
 Pitch Reverseفناوری بازار  رویداد 
نوآورانه،  نوآوری  رویداد   ،INOTEX
نوآوری  مجمع   ،Talent INOTEX
اقتصاد  پیشگامان  مجمع  اقیانوسیه،  و  آسیا 
در  و  استارت آپ ها  گردهمایی  دانش بنیان، 

نهایت گردهمایی سرمایه گذاران بود. 

مشکل پسماند کشور کمک می کند و با اجرای این طرح از طریق ایجاد 
یک سیستم جامع مدیریت پسماند می توان چالش ها و مشکالت پسماند 
کشور را بررسی و برطرف کرد. از سوی دیگر این طرح با کاهش اثرات 
مخرب زباله ها و تولید سوخت از قابلیت اشتغال زایی و درآمدزایی برخوردار 

می باشد؛ موضوعی که به اقتصاد کشور یاری می رساند.
»کنترل مدیریت انرژی باتری در سیستم خورشیدی« که از سوی اشکان 
توپ شکن و سیدمهدی حسینی ارائه شد، طرح دیگری بود که موفق به کسب 
مقام برتر شد. ویژگی منحصربه فرد این محصول، فراهم کردن استفاده بهینه از 
سیستم خورشیدی و کنترل متمرکز بدون نیاز به سرمایه گذاری بوده و ازجمله 
دستاوردها و کارکردهای این دستگاه، تجهیز سیستم های خورشیدی کوچک 
واحد کنترل شارژ و دشارژ فرمان پذیر و مدیریت کردن انرژی تولید شده و مصرف 

بهینه آن با قابلیت مدیریت محلی یا متمرکز با بهره گیری از اینترنت اشیاء است.
بازرسی کانتینر و خودروهای سواری به منظور پایش و  »سامانه های 
با قاچاق کاال«، سومین طرح برتر از  رصد محموله ها و مبارزه جدی 
سوی داوران این نشست تخصصی بود که توسط میالد توصیفیان در 
این نشست ارائه شد. در این طرح با کارگیری اسکنرهای خودرویی و 
کانتینری به همراه سامانه یکپارچه سازی اطالعات برای حل مشکل 
استفاده از تجهیزات بازرسی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه کارکرد 

شورایعالی  فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور درخصوص 
داشت:  اظهار  نشست  این  برگزاری  اهمیت 
بیشتر جذاب می کند،  را  این نشست  آنچه که 
تغییرات  و  با صادرات است  تکنولوژی  ترکیب 
ایجاد شده در حوزه تولید و صادرات در شرایط 
فعلی وابسته به فعالیت شرکت های دانش بنیان 
اقتصادی و تسهیل  بوده که موجب شکوفایی 
شده  مختلف  حوزه های  در  خدمات  ارائه  در 

است.
علم  پارک  رئیس  زارعی هنزکی  عباس  دکتر 
ایجاد  لزوم  بر  نیز  تهران  دانشگاه  فناوری  و 
پایگاه های صادراتی دانش بنیان در مناطق آزاد 
انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  خاطرنشان  و  تصریح 
می تواند  خزر  حاشیه  کشورهای  به  اتصال  با 
در  و  دهد  ارائه  مختلفی  صادراتی  بسته های 
ارائه محصوالت های تک  و  راستا طراحی  این 
و  دانش  اتصال  جهانی،  روز  استانداردهای  با 
متخصص،  نیروهای  کارگیری  به  و  سرمایه 
و  اشتغال  ایجاد  حوزه،  این  در  تسهیل  موجب 

رونق اقتصاد دانش محور می شود.
مناطق  تخصصی  نشست  اولین  است،  گفتنی 
 )exportech( کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
تهران  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  سوی  از 
و با همکاری سازمان منطقه ازاد انزلی به مدت 
نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  در  روز  دو 
گردید  برگزاری  انزلی  آزاد  منطقه  بین المللی 
آزاد  مناطق  پنل های تخصصی چالش های  که 
و ویژه اقتصادی و معرفی ایده های برتر در کنار 
برگزاری نمایشگاه محصوالت فناورانه با حضور 
از  کشور،  سراسر  از  دانش بنیان  شرکت های 
مهم ترین بخش های این رویداد تخصصی بود.

وی با اشاره به فرصت ها و ظرفیت های دو 
باتوجه  افزود:  گردشگری،  حوزه  در  کشور 
انزلی  آزاد  منطقه  زیرساختی  امکانات  به 
روسیه،  لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  و 
خزر  دریای  در  دریایی  گردشگری  توسعه 
میان ایران و روسیه با تکیه بر ظرفیت های 
دریایی،  گردشگری  حوزه  در  موجود 
همه جانبه  گسترش  زمینه ساز  می تواند 

روابط دو کشور باشد.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در پایان آمادگی 
روابط  افزایش  برای  را  خود  متبوع  سازمان 
اقتصادی، تجاری و ترانزیتی دو کشور اعالم 

کرد.
گفتنی است؛ در این دیدار آندره گئور گیوویچ 
وادوف )سرکنسول روسیه در گیالن( بر عزم 
کشور خود در جهت توسعه روابط دوجانبه با 

منطقه آزاد انزلی تاکید کرد.

از نکات جالب توجه حضور منطقه آزاد انزلی در 
این نمایشگاه، حضور تعدادی از شرکت های 
نوآور و فناور منطقه در این رویداد بین المللی 
در  حاضر  شرکت های  استقبال  با  که  بود 

نمایشگاه و بازدیدکنندگان مواجه شد.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
ارائه  و  تشویقی  حمایتی،  طرح های  پرتو 
زیرساخت های الزم برای برای رونق فعالیت 
شرکت های نوآور، فناور و دانش بنیان، ظرف 
عنوان  به  با جذب 90شرکت  اخیر  سال های 
انتخاب  این حوزه  در  برتر کشور  آزاد  منطقه 
شده و مشارکت در این نمایشگاه بین المللی 
اقتصاد  برنامه های  اجرای  راستای  در  نیز 
مقاومتی و با عنایت به ظرفیت های متنوعی 
که در شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان 

وجود دارد، صورت گرفت.

دستگاه به این صورت است که با عبور کانتینر یا خودرو از میان آنها، با 
پرتاب اشعه x تصویری به دست می آید که محتویات داخل کانتینر و خود 

را با وضوح و کیفیت باال نشان داده می شود.
همچنین طرح های پنل کنترل هوشمند روشنایی و هشدار عالئم جاده، 
ربات انباردار خودکار، مکانیزم تبدیل انرژی موج به انرژی الکتریکی، 
آزاد،  به کشورهای همجوار مناطق  صادرات خدمات فنی و مهندسی 
تولید سیستم اتوماسیون آبیاری قطره ای، سیستم خرید هوشمند، سامانه 
جامع مناطق آزاد ایران، تجهیزات الکترونیک و اتوماسیون کنترل تردد و 
ترافیک و سامانه تعامل هوشمند مناطق آزاد از دیگر طرح های ارائه شده 

در این نشست تخصصی بود که با استقبال سرمایه گذاران مواجه شد.
انزلی به عنوان یکی از مناطق آزاد  گفتنی است، سازمان منطقه آزاد 
جذب  با  دانش بنیان  و  نوآور  فناور،  شرکت های  از  حمایت  در  پیشتاز 
حدود 90شرکت، به مقام نخست مناطق آزاد در زمینه حمایت و جذب 
شرکت های فعال در این زمینه دست یافته و در سال های اخیر از طریق 
نوآور و  فناور،  واحدهای  به  متنوع  و تشویقی  بسته های حمایتی  ارائه 
دانش بنیان؛ زمینه رشد و توسعه فعالیت آنها را در زمینه تجاری سازی 
ایده ها، فروش محصوالت و بازاریابی در فضاهای نمایشگاهی منطقه، 

داخل و خارج کشور را فراهم نموده است.

در نخستین نشست تخصصی چالش های پیش 
رو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شد:



مجلس

ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
گفت:  اسالمی ،  شورای  مجلس  اقتصادی 
و  آزاد  مناطق  از  باید خارج  مدیریت گمرک 
در مرز مناطق با سرزمین اصلی قرار بگیرند، 
اما شاهد هستیم که وارد مناطق آزاد شده اند.
کمال دهقانی فیروزآبادی در تشریح نشست 
۱۲۰نفر  تعداد  گفت:  آزاد  مناطق  فراکسیون 
از نمایندگان مردم در فراکسیون مناطق آزاد 
با  مرتب  که  هستند  عضو  اقتصادی  ویژه  و 
دارند  ارتباط  مناطق  در  اقتصادی  فعاالن 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  مشکالت  که 
با دبیرخانه شورایعالی  در نشست فراکسیون 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان متولی، 

مورد بررسی قرار گرفت.
ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اینکه 
که  دیگر  مربوطه  قوانین  و  تجاری- صنعتی 
آزاد هستند،  از زیرساخت های مناطق  جزئی 
نمی شود، تصریح کرد: عدم  اجرا  به درستی 
اهداف  به  آزاد  مناطق  اداره  قوانین  اجرای 
ویژه  و  آزاد  مناطق  برای  درنظر گرفته شده 

اقتصادی ضربه وارد می کند.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای 
رئیسه  هیات  نشست  در  داد:  ادامه  اسالمی 
شورایعالی  دبیر  با  آزاد  مناطق  فراکسیون 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رئیس سازمان 
گمرک کشور، مسئولین سازمان امور مالیاتی 
و مسئولین وزارت صمت مباحثی در خصوص 
مالیات، معافیت های مالیاتی، گمرک و جایگاه 
گمرک در مناطق آزاد تجاری-  صنعتی مورد 
بررسی قرار گرفت؛ همچنین مباحث پولی و 
بانکی در نشست های دیگر بررسی می شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس  خارجی 
برنامه  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  متاسفانه 
نمی شود  اجرا  آزاد  مناطق  در  توسعه  ششم 
سیاست های  به  مشکالت  این  از  بخشی  و 
این  موجب  به  چراکه  می گردد،  باز  دولت 
دستگاه های  تمامی  آزاد  مناطق  در  قانون 
دولتی جز دستگاه های دفاعی و امنیتی باید 
اختیارات خود را به مدیران عامل مناطق آزاد 

تفویض کنند.
خارج  باید  گمرک  مدیریت  داد:  ادامه  وی 
سرزمین  با  مناطق  مرز  در  و  آزاد  مناطق  از 
اصلی قرار بگیرد، اما شاهد هستیم که وارد 
باعث  موضوع  این  که  شده اند  آزاد  مناطق 

بروز مشکالتی شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه بخشی از مشکالت مناطق 
اعتبار  ارزی و گشایش  پیمان  سپاری  به  آزاد 
در  صمت  وزارت  شد  مقرر  که  برمی گردد 
دبیرخانه شورایعالی  با  را  نشستی  زمینه  این 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار و نتیجه 
کرد:  عنوان  کند،  ارائه  فراکسیون  به  را  آن 
برخی از لوایح درخصوص مناطق آزاد توسط 
دولت ارائه می شود که باید با رعایت ماده ۶۵ 
قانون برنامه ششم توسعه مورد تصمیم گیری 

نمایندگان قرار بگیرد.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه فراکسیون مناطق 
خود  فعالیت  با  باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
مناطق  در  با مشکالت موجود  را  نمایندگان 
آزاد آشنا کند تا با مشارکت آنها گام بلندی 
برای اداره بهتر مناطق برداشته شود، گفت: 
آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  تا  مقرر شد 
روند  از  جامعی  گزارش  اقتصادی  ویژه  و 
برنامه  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  اجرای 
ششم توسعه در خصوص واگذاری اختیارات 
مدیران  به  اجرایی  و  دولتی  دستگاه های 

منطقه آزاد ارائه کند.
رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: در صورتی که در زمینه اداره مناطق آزاد 
براساس قانون مشکل و مانعی وجود داشته 
مطابق  فراکسیون  عضو  نمایندگان  باشد، 
با  وظیفه خود مبنی بر حسن اجرای قوانین 

موضوع برخورد می کنند.

عدم اجرای قوانین اداره 
مناطق آزاد به اهداف 

این مناطق ضربه می زند
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گفت و گو:
حسین مرادی

سرعت توسعه فن آوری های نوین بر بستر اینترنت و توسعه استارت آپ ها 
به شمار  دنیا  در  توسعه همه جانبه  راه های  از مهم ترین  در جهان یکی 
می آید؛ اهمیت استفاده همه مردم دنیا از گوشی ها و دستگاه های ارتباطی 
دهه  یک  در  دستگاه ها،  قبیل  این  با  نیازها  همه  رفع  لزوم  و  هوشمند 
گذشته بستر توسعه استارت آپ ها را در دنیا با سرعت بسیار باالیی مهیا 

کرده است.
بی تردید ایران نیز با توجه به پتانسیل جامعه جوان خود از این توسعه 
عقب نمانده است و جوانان و دانشجویان در قالب گروه های چند نفره 
در  جدید  استارت آپی  فضاهای  ایجاد  توسعه  جهت  در  فعالیت  حال  در 

کشور هستند. 
در هفته گذشته هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری )اینوتکس( 
در تهران با حضور فعال شرکت های استارت آپی و سرمایه گذاران در این 
اهمیت  گردید.  برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  محل  در  حوزه 
توسعه استارت آپ ها در مسیر توسعه اقتصادی مناطق آزاد طی چند سال 
فعالین  به  مشوق ها  اعطای  کنار  در  مناطق  این  دستورکار  در  گذشته 
این حوزه در مناطق آزاد کشور بستر بسیار مناسبی را برای فعالیت این 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپی در مناطق آزاد مهیا کرده است. در 
حال حاضر بیش از 37۰شرکت دانش بنیان و استارت آپی در مناطق آزاد 
فعال هستند و بی شک با توجه به رشدی که در این صنعت در کشور 
داشته ایم در یک سال آینده شاهد جهش و گسترش بیشتر این شرکت ها 

در کنار مزیت های مناطق آزاد خواهیم بود.
آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  بانک مشاور  مرتضی  دکتر 
و ویژه اقتصادی نیز از هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری 
)اینوتکس( بازدید به عمل آورند که در حاشیه این بازدید، گفت و گویی 
درخصوص نقش استارت آپ ها و توسعه آن در مناطق آزاد با ایشان انجام 

دادیم که در ادامه می خوانید.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
درخصوص برگزاری نمایشگاه فن آوری های نوین و استارت آپ ها بیان 
باشکوه  اجتماع  یک  اینوتکس  نمایشگاه  هشتمین  خوشبختانه  داشت: 
از متخصصین جوانی بود که در حوزه استارت آپ ها فعالیت می کنند و 
ارتباط  اجتماع  این  این منظر مهم است که  از  نمایشگاه  این  برگزاری 
و  می کند  فراهم  را  استارت آپ ها  و  ارتباطات  فناوری  حوزه  فعالین  با 
این  از  خوبی  بسیار  انتقاالت  و  نقل  که  می شود  باعث  ارتباطات  این 
دانش در این نمایشگاه ها ایجاد گردد. باید قبول کنیم که دانش امروز 
دنیا براساس فناوری های نوین و استارت آپ ها بنا شده است؛ بر همین 
اصل در مناطق آزاد هم با همین رویکرد در دولت تدبیر و امید اقدامات 
37۰شرکت  حدود  در  حاضر  حال  در  و  داده ایم  انجام  را  خوبی  بسیار 
استارت آپی و دانش بنیان در این مناطق فعالیت می کنند؛ این تعداد در 
این  کم تر  بسیار  هم  آن  از  قبل  و  بوده  9۰شرکت  حدود  در  سال 9۵ 
بیشتر حوزه شرکت های  پویایی  بوده است. در راستای فعالیت و  تعداد 
در همه  را  مراکز شتاب دهی  آزاد،  مناطق  در  استارت آپی  و  دانش بنیان 
هشت منطقه آزاد کشور طراحی کرده ایم و امیدوار هستیم که تا پایان 
سال به بهره برداری برسد. بی تردید این مراکز شتاب دهنده شرکت های 
و  حمایت  مرکز  اصل،  در  آزاد  مناطق  در  استارت آپ ها  و  دانش بنیان 
پشتیبانی شرکت های فناور هستند و با نگاه حمایتی در حال ایجاد این 
مراکز در این مناطق از کشور هستیم. در حال حاضر یکی از این مراکز 
زودی  به  ارس  آزاد  منطقه  در  است؛  شده  ایجاد  ماکو  آزاد  منطقه  در 
تفاهم نامه این مرکز به امضاء خواهد رسید؛ در منطقه آزاد اروند در حال 
تجهیز مرکز شتاب دهنده هستیم و در انزلی هم در حال ساخت ساختمان 
این مرکز می باشیم و تا پایان سال همه مناطق آزاد کشور این مراکز 

شتاب دهنده را خواهند داشت.

کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  تخصصی  نشست  نخستین 
)EXOPRTECH( با حضور رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، 
اکبر افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و مقامات سازمان های مناطق آزاد و ویژه و پارک های علم 
و فناوری کشور در مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

این رویداد در سه بخش پنل چالش های مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، 
نمایشگاه محصوالت فناورانه و Reverse Pitch و معرفی ایده های برتر 

برگزار گردید.
در پنل تخصصی، مشکالت و چالش های سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
به مشکالت صنعت صادرات، راهکارهای تعامل موثرتر مناطق با یکدیگر، 
نحوه همکاری پارک های علم و فناوری و اتاق بازرگانی با سازمان مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و سایر موضوعات مرتبط پرداخته شد. هدف اصلی این پنل، 
ارائه راهکارهایی جهت ایجاد همکاری پایدار میان سازمان های مرتبط در حوزه 
صادرات و واردات، استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در کشور جهت غلبه 
بر چالش ها و مشکالت سازمان های مناطق آزاد و ارتقاء و توسعه هرچه بیشتر 

در این عرصه می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
 EXOPRTECH نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت عنوان
نخستین تالش علمی جهت بررسی چالش ها و فرصت های مناطق آزاد در 
مسیر ایفای نقش موثرتر در افزایش صادرات کشور براساس توانمندی های 
موجود در حوزه های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها بود که در این نشست 
تخصصی، ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال 
و توسعه هر منطقه، بررسی قوانین محدودکننده صادرات در جهت اصالح و 
بهبود در اجرا، راهکارهای افزایش معامالت تهاتری )صادرات در قبال واردات(، 
شناسایی استارت آپ های حوزه صادرات و واردات در این مناطق و ایجاد تعامل 
با ایده پردازان حوزه صادرات، افزایش همکاری ها با تجار و بازرگانان داخلی به 
منظور رشد صادرات کشور، آشنایی با فرآیندهای سیستماتیک ورود به بازار 
صادرات و آشنایی شرکت های دانش بنیان با نیازهای فناورانه حوزه صادرات 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و راهکارهای همکاری پارک های علم و فناوری 

با این مناطق مورد بحث و تبادل کارشناسان قرار گرفت.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:
مناطق آزاد، حلقه واسط بین مارکت کنونی 

و تولیدات دانش بنیان
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان یکی از مجریان برگزاری 
این نشست تخصصی و اولین سخنران در ابتدای این نشست به تفسیر نقش 
دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان پرداخت و گفت: اقتصاد دانش بنیان پاسخگوی 
حل مسئله ما در صادرات و خارج شدن از اقتصاد مبتنی بر نفت است و بر پنج 
رکن بنا نهاده شده است: دانشگاه، صنعت، دولت، رسانه و جامعه. این پنج حلقه 

مراکز  این  وجود  که  است  طبیعی  افزود:  ادامه  در  بانک  مرتضی 
و  سرمایه گذار  جلب  برای  خوبی  بسیار  پشتیبانی  می تواند  شتاب دهنده 
واحدهایی که  با  موثر  ارتباط  و  شناخت مشکالت حوزه سرمایه گذاری 
مناطق  در  اقتصادی  فعالین  مشکالت  و  موانع  رفع  مسیر  در  می توانند 
آزاد قدم بردارند، باشد و همچنین صنایع فعال در مناطق آزاد می توانند با 
استفاده از ظرفیت های شرکت های استارت آپی، بخش هایی از حوزه های 
برگردانند و بی تردید  نو  به سمت تکنولوژی و سیستم های  کاری خود 
آزاد  مناطق  در  استارت آپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های  حضور  نقش 
می توانند کمک بسیار شایانی به توسعه اقتصادی در این مناطق داشته 

باشند.
آزاد  مناطق  در  حمایت  ایجاد صندوق  درخصوص  رئیس جمهور  مشاور 
بیان کرد: ایجاد صندوق حمایت را در مناطق آزاد در دست اجرا داریم که 
از شرکت های استارت آپی و  می تواند در حوزه های پشتیبانی های مالی 
دانش بنیان و نیز با توجه به تفاهم نامه های همکاری که بین مناطق آزاد 
و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری داریم، می توانیم کمک های 

شایانی از این قبیل شرکت ها در مناطق آزاد داشته باشیم.
شرکت های  نقش  درباره  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
دانش بنیان در توسعه صادرات در مناطق آزاد اظهار داشت: عمده فعالیت 
این شرکت ها در مناطق آزاد تولید تکنولوژی های نوین و اپلیکیشن های 
مختلف در مسیر کمک به توسعه همه جانبه مناطق آزاد که یکی از این 
موضوعات صادرات است، می باشد؛ به عنوان نمونه یکی از شرکت های 
دانش بنیان در منطقه آزاد قشم در حوزه تولید ربات های صنعتی فعالیت 
و  است  کشور  داخل  در  محصوالت  این  فروش  بازار  بیشتر  و  دارد 
شرکت های دیگری که در سایر مناطق آزاد کشور در این حوزه داریم. 
و صادرات  تا عرضه  تولید  زنجیره  به  توجه  با  نیز  درخصوص صادرات 
مجموعه ای از فعالیت ها انجام می شود، بی تردید نقش علم و فناوری و 
استارت آپ ها کمک دهنده است. در مناطق آزاد در سال قبل در حدود 
یک میلیارد و صد میلیون دالر صادرات به خارج از کشور داشته ایم و 
آزاد  مناطق  تولیدات  میلیون دالر هم  میلیارد و دویست  در حدود یک 
وارد سرزمین اصلی شده است ؛ در مناطق ویژه اقتصادی نیز در حدود 
شصت و هشت میلیارد دالر صادرات به خارج از کشور داشته ایم و در 
مجموع واردات مناطق آزاد و مناطق ویژه کمتر از حدود هشت میلیارد 

دالر بوده است.
مرتضی بانک درخصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده در سال رونق 
تولید،  رونق  نام  به  امسال  نامگذاری  به  توجه  با  داشت:  بیان  تولید 
اقدامات بسیار خوبی را انجام داده ایم که شامل ده برنامه برای حمایت 
از تولید داخلی را معاونت تولید و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق 
مناطق  مختلف  بخش های  به  و  کرده  طراحی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
آزاد ابالغ شده است که ازجمله این طرح ها، صندوق حمایت از تولید 
می باشد که امسال اجرایی خواهد شد؛ طراحی سیستم یکپارچه صنعت 
در مناطق آزاد است که با حدود بیست خدمت تا ۲۲بهمن سال جاری 
پرده برداری خواهیم کرد و مورد استفاده همه فعالین و سرمایه گذاران 

قرار خواهد گرفت.
سال 97  در  شده  جذب  سرمایه گذاری  درخصوص  رئیس جمهور  مشاور 
اظهار داشت: در سال 97 در حدود شش هزار و هشتصد میلیارد تومان 
سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد داشته ایم که به نسبت سال 9۶ در 
حدود پنجاه درصد رقم سرمایه گذاری در مناطق آزاد افزایش داشته است؛ 

یک نقطه اشتراک دارند و آن پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری است.
افزود: پارک های علم و فناوری در همه دنیا زنجیره  عباس زارعی هنزکی 
ارزشی ایده تا کسب و کار هستند. وظیفه پارک های علم و فناوری این است 
که در یک مسیر مشخص رشد کند و به نقطه ای برسد که بتواند در بازار به 
فروش برسد . دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کارآفرین و دولتی، امروز به 

دنبال این است که اقتصاد دانش بنیان را به منصه ظهور برساند.
وی ادامه داد: در طراحی یک محصول جدید، استانداردهای یک مارکت 
بسیار مهم است. مناطق آزاد حلقه واسط بین مارکت کنونی و آنچه به عنوان 
دانش بنیان می خواهد در داخل کشور صورت بگیرد، هستند. امروز باراندازی 
یک محصول دیگر کافی نیست، مناطق آزاد باید ترجمان آن چیزی که 
مارکت می خواهد برای کسانی که در این مسیر گام برمی دارد و محصولی 

را تولید می کند، باشد.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کرد: دانشگاه تهران به عنوان 
دانشگاه کارآفرین در نظر دارد دانشجویان، اساتید و کسانی که در زنجیره 
و  کند  هدایت  اشتغال زایی  مسیر  در  را  کنند  کمک  می توانند  دانش بنیان 
اقتصاد دانش بنیان را در ریل واقعی خودش بیاندازد. ما اگر برای صادرات 
به خصوص به ۱۵کشور اطراف نتوانیم برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم، 
حتما بازار خودمان را هم از دست خواهیم داد. دیدگاه ما این است که استارت 
آپ هایی داشته باشیم که در بحث اکسپورت به ویژه در موضوع هوشمند 

سازی مناطق به ما کمک کنند.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد؛ پیشگام پایلوت پروژه های ملی
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با تاکید بر ضرورت ترکیب فناوری با صادرات گفت: برای دستیابی به صادرات 
فناوری محور، باید مدیریت فرآیند برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات و 

اطالعات مرتبط با حمل و نگهداری کاال، هوشمندسازی شود.
اکبر افتخاری در نخستین نشست تخصصی بررسی چالش های مناطق آزاد 
کشور و فرصت های سرمایه گذاری با اشاره به اهمیت صادرات فناوری محور 
افزود: نقش صادرات در شکوفایی و رشد اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده 

در حوزه سرمایه گذاری خارجی در حدود 3۵۰میلیون دالر سرمایه گذاری 
از رقم مورد پیش بینی کمتر  البته  آزاد داشته ایم که  خارجی در مناطق 
در سال  که  بود  اقتصادی  موضوعات  امر  این  دلیل  مهم ترین  که  بود، 
گذشته در کل کشور به وجود آمده بود. در حوزه سرمایه گذاری از سال 9۲ 
در  داخلی  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار  سی  حدود  در  سال 97  تا 
تومان  میلیارد  هزار  نه  و  نود  حدود  در  و  داشته ایم  کشور  آزاد  مناطق 
هم مجوز صادر شده که در حال اجرا است؛ ۱۶۰۰واحد صنعتی، معدنی 
و کشاورزی در مناطق آزاد با اشتغال حدود 3۰۵هزار نفر فعال هستند 
اقتصادی مشغول به کار  و در حدود ۲۰۵هزار نفر هم در مناطق ویژه 
می باشند که در مجموع ۵۱۰هزار نفر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

مشغول به کار هستند.

نیست، اما آنچه که می تواند تحول اساسی در صادرات ایجاد کند، ترکیب آن 
با فناوری روز دنیاست.

وی با بیان اینکه فناوری دیجیتال، تحول جدی در عرصه مباحث و علوم ایجاد 
کرده، گفت: با نگاهی به تغییراتی در روند بازار و عملیات های مالی نهادهای 
مالی مشاهده می شود امروز بانک ها و بیمه ها از شعبه ها به موبایل ها انتقال 

پیدا کرده و این عملیات بدون استفاده از فناوری اطالعات امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر ضرورت نحوه استفاده از ابزارهای فناوری برای انتقال سریع تر 
و بهینه تر کلیه امور به مخاطب تصریح کرد: ترکیب فناوری با علم و اقتصاد، 
از  یکی  و  کرده  ایجاد  جدید  مفاهیم  بروز  و  ظهور  برای  را  جدیدی  عصر 
ماموریت های مناطق آزاد پایلوت بودن پروژه ها و مفاهیم جدیدی است که 

و  آزاد  مناطق  در  سفارش  ثبت  منفی  آثار  درخصوص  بانک  مرتضی 
راهکارهای رفع این مانع در مسیر توسعه اقتصادی و تولیدی در مناطق 
آزاد اذعان کرد: خوشبختانه دولت با توجه به محدودیت های ارزی، توجه 
بسیار خوبی را به فعالین مناطق آزاد داشته است و با عنایت به اینکه 
ما باید تقاضای ارز را در سال گذشته محدود می کردیم، طبیعی بود که 
یکسری سیاست های کالن را دولت اجرا کند که بعضا این سیاست های 
اقتصادی کالن با برخی از برنامه های ما هماهنگ نباشد، ازجمله بحث 
ثبت سفارش موضوعی بود که مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی هستند 
و نباید شرایط مختلف گمرکی و ثبت سفارش بر این مناطق اعمال شود 
و قانون مناطق آزاد هم این امر را تاکید می کند ؛ اما نمی توانستیم شرایط 
کشور را هم با توجه به مشکالتی که وجود داشت، نادیده بگیریم و بر 

می خواهد در کشور بررسی و آزمایش شده و پس از بررسی و رفع نواقص به 
کل کشور انتقال پیدا کنند.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه 
برای افزایش بهره وری اقتصادی باید ابزارهای نوین با مفهوم مهم اقتصادی 
ترکیب شود گفت: در حال حاضر در همه مناطق آزاد کشور مراکز نوآوری و 
فناوری در حال شکل گیری است، اما منطقه ازاد انزلی در این راستا پیشرو بوده 

و مفاهیم فناوری را دنبال کرده است.
افتخاری با اشاره به لزوم فعالسازی زنجیره نوآوری برای مراکز فعال افزود: 
براساس دستورالعمل مناطق آزاد، زنجیره نوآوری از مرحله ایجاد یک ایده 
توسط مناطق و یا کسب و کارهای موجود در مناطق و حتی خارج از مناطق تا 

ازجمله وزارت صمت،  با وزارتخانه های مختلف  این اصل هماهنگی ها 
وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی انجام شد و با پشتیبانی بسیار 
خوبی که ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان داشتند، ما سامانه 
معیارها، مالک ها و ضوابط  با  را که  آزاد  مناطق  ثبت سفارش خاص 
سامانه  این  و  کردیم  راه اندازی  را  بود  آزاد طراحی شده  مناطق  خاص 
به سامانه بانک مرکزی و وزارت صمت متصل گردید و لذا ما در این 
بخش مشکل خاصی نداریم و توانسته ایم بخشی از مشکالت را با این 
که  گرچه  شوند؛  متضرر  کمتر  اقتصادی  فعالین  تا  نماییم  رفع  سامانه 
محدودیت های ارزی و مشکالت کشور در این حوزه به مناطق آزاد هم 
تسری داده شده است و گریزی از این موضوع نیست. همچنین با توجه 
به اینکه فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به جز موضوعات تولیدی، در 

مرحله های آزمایشگاهی و تست و تبدیل به محصول حمایت و تجاری سازی 
شده و به مرحله عرضه برسد.

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون 
پروژه های ملی هستند.  پایلوت  پیشگام  امروز  آزاد  اقتصادی گفت: مناطق 
پایلوت دیجیتالیزیشن به طور کلی و نیز مفاهیم مهمی مانند اینفوتک، فینتک 

و اکسپورتک می تواند در مناطق آزاد باشد.
افتخاری با تاکید بر اهمیت ترکیب و پارادایم تکنولوژی در مناطق آزاد و 
موضوع لجستیک و ترکیب تکنولوژی با صادرات گفت: در خصوص صادرات 
و اهمیت آن همایش های زیادی برگزار شده و اینکه صادرات چه نقشی 
در رشد و تولید خواهد داشت، اما آنچه موضوع اکسپورتک را جذاب می کند، 
مانند  هستیم  روبه رو  جدید  واژگان  با  ما  امروزه  است.  تکنولوژی  پارادایم 
اینفوتک، فینتک، اینشوتک و اکسپورت که همه واژگان جدیدی هستند؛ اما 
پشت همه این واژگان یک مفهوم قوی وجود دارد و آن یک تغییر پارادایم 

در نگاه علم است.
وی افزود: بورس و سایر نهادهای مالی بدون استفاده از فناوری ها به خصوص 
فناوری اطالعات ممکن نیست. بانک ها امروز از شعبه محوری به سمت آی  .
تی محوری حرکت کرده اند . امروز بانک بر روی موبایل است. امروز بیمه نامه ها 
در شعب نمایندگی بیمه صادر نمی شود. تکنولوژی روندهای جدیدی در ارزیابی 
خسارت و… ایجاد کرده و همه اینها را مدیون تکنولوژی هستیم. در حوزه 
این موضوع دیده  ارتباطات و اطالع رسانی و صادرات و سایر حوزه ها هم 
می شود و به دنبال آن هستیم که مفاهیم را ساده تر، سریع تر، کم هزینه تر و در 
دسترس تر قرار دهیم. این چهار عنصر اصلی پارادایم دیجیتالیزیشن هستند که 

می خواهد برای مخاطب ایجاد کند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون 
برای  جدیدی  عصر  مختلف،  علوم  با  تکنولوژی  ترکیب  گفت:  اقتصادی 
مفاهیم جدید ایجاد کرده است و این پرسش پیش می آید که مناطق آزاد 
چه فرصتی را برای این پارادایم به خصوص در ایران می توانند ایجاد کنند. 
در ایران برخالف کشورهای توسعه یافته هنوز وارد عرصه دیجیتالیزیشن 
نشده ایم؛ برای ورود به این عرصه مناطق آزاد پایلوتی برای پروژه ها، مفاهیم 
و پارادایم های جدیدی است تا بعد از بررسی نتایج و رفع مشکالت بتواند در 

داخل کشور هم اجرایی شود.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در حاشیه نمایشگاه اینوتکس بیان داشت:

توسعههمهجانبهمناطقآزاد،باحضورشرکتهایدانشبنیان
حوزه های تجاری و خدماتی هم فعالیت دارند؛ باید یکسری امکانات را 
هم برای فعالین تجاری و خدماتی در مناطق آزاد ایجاد می کردیم که 
با هماهنگی که دولت محترم انجام داد، برای قطعات صنعتی و تولیدی 
معاف کرد، که  در کل  آزاد  مناطق  برای  را  ثبت سفارش  اولیه  مواد  و 
این امر گام بسیار مهمی در راستای رفع مشکالت فعالین اقتصادی در 
مناطق آزاد بود. درخصوص کاالی همراه مسافر هم تمهیداتی اجرا شد 
تا واحدهای بازرگانی و تجاری با مشکالت کمتری مواجه شوند که البته 
در این بخش به نظر می رسد که باید تالش بیشتری را انجام دهیم و 
دولت هم کمک بیشتری انجام دهد تا رفع مشکالت این بخش را هم 

امسال شاهد باشیم.
از ظرفیت  استفاده  درباره  اقتصادی  آزاد و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 
استار ت آپ ها در توسعه گردشگری در مناطق آزاد بیان کرد: در مناطق 
آزاد شرکت های فعالی در حوزه استارت آپ ها ، فعال در حوزه گردشگری 
داریم که باید بیشتر در این بخش فعالیت کنیم تا بتوانیم جذب بیشتری 
این  در  استارت آپ ها  ظرفیت  به  توجه  با  گردشگری  توسعه  مسیر  در 
مناطق داشته باشیم. در حوزه زیرساخت های گردشگری و اقداماتی که 
برای پذیرش گردشگر در مناطق آزاد انجام شده، از دیدگاه من کارهای 
نسبتا خوبی صورت گرفته است، به عنوان نمونه در قشم در سال 94 در 
حدود ۲۵۰۰تخت اقامت داشتیم، در حالی که امروز در قشم در حدود 
هم  کشور  آزاد  مناطق  دیگر  در  همچنین  و  داریم  اقامت  8۰۰۰تخت 
توسعه مراکز اقامتی زیادی را در این چند سال شاهد بوده ایم. مهم ترین 
عامل توسعه گردشگری، ارائه امکانات بهتر به گردشگران در مناطق آزاد 
است ؛ برنامه ها و اهداف ما در مسیر توسعه هتل ها و مراکز اقامتی توسط 
بخش خصوصی است که خوشبختانه در این حوزه توفیقات بسیار خوبی 
را به دست آورده ایم و در چند وقت دیگر میزان پروژه هایی که در طی دو 
سال آینده قرار است در حوزه های مختلف ازجمله گردشگری در مناطق 
آزاد به بهره برداری برسند، در یک برنامه اعالم خواهیم کرد تا بتوانیم افق 
برنامه های مناطق آزاد را برای مردم عزیز ایران روشن تر نماییم. همچنین 
توسعه کمپ های گردشگری در مناطق آزاد جزء برنامه هایی است که توجه 
ویژه ای به آن شده است، خصوصا در مناطقی که گردشگران ما از امکانات 
محدودتر برخوردار هستند. توسعه بوم گردی ها یکی دیگر از اقدامات انجام 
واحدهای  این  که  است  آزاد  مناطق  در  گذشته  سال  چند  طی  در  شده 
اقامتی بوم گردی توسط مردم بومی و با حمایت های سازمان های مناطق 
آزاد ایجاد و راه اندازی شده است و بعضی از این واحدهای بوم گردی در 
مناطق آزاد مستقیما با آژانس های مسافرتی اروپایی متصل هستند و شاهد 
حضور گردشگران خارجی در این اماکن اقامتی بوم گردی هستیم. اینها 
همه بخشی از کارهایی است که در حوزه گردشگری در مناطق آزاد انجام 
شده است ، ما باید سطح گردشگری و همچنین ارائه خدمات در مناطق 
آزاد را در سطح بین المللی باال ببریم و زبان بین المللی را برای افرادی که 
باید  به گردشگران خارجی خدمات می دهند، آموزش و گسترش دهیم؛ 
فرهنگ گردشگری را در مناطق آزاد کشور تقویت نماییم. گردشگر به 
عنوان یک سرمایه گذار تلقی  می شود، ما باید گردشگر را به عنوان یک 
سرمایه گذار ببینم و بتوانیم بهترین شرایط را با کمترین مشکالت برایش 
مهیا کنیم، کارهایی هم در این خصوص در حوزه های فرهنگی در دست 
اجرا داریم. الزم به ذکر است، در سال 97 در حدود ۱3میلیون گردشگر 
داخلی و در حدود 7۰هزار نفر گردشگری خارجی را در مناطق آزاد میزبانی 

کرده ایم.

افتخاری با نمایش اسالیدهایی به توضیح بیشتر در خصوص این مفاهیم 
پرداخت و افزود: مناطق آزاد امروز پیشگام پایلوت پروژه های ملی هستند. 
و  فینتک  اینفوتک،  مانند  مهمی  مفاهیم  و  کلی  طور  به  دیجیتالیزیشن 
اکسپورتک پایلوتشان می تواند در مناطق آزاد باشد. اکسپورتک دو موضوع را 
در منطقه آزاد تلفیق می کند؛ اول صادرات که اساسا مفهوم اصلی شکل گیری 
مناطق آزاد است و دوم پایلوت بودن برای طرح های جدید است که تلفیق 

پارادایم تکنولوژی برای صادرات باشیم.
وی گفت: امروز باید ابزارهای نوین و تکنولوژی را با مفهوم مدرن اقتصادی 
ترکیب کنیم تا بتوانیم بهره وری باالتری را ارائه کنیم. ما می توانیم موضوع 
اکسپورتک را به عنوان یکی از مهم ترین ماموریت های منطقه آزاد جای بدهیم 

و دنبال کنیم.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد افزود: منطقه 
آزاد انزلی در این خصوص پیشرو بوده و مفاهیم تکنولوژی را مرتبا دنبال کرده 
و مناطق آزاد دیگر نیز در حال پیشرفت در این خصوص هستند. مراکز نوآوری 

و فناوری در دیگر مناطق در حال شکل گیری است.
افتخاری گفت: جی .آی .تی)Just In Time(  به این معنی است که ما بتوانیم 
درست در زمان مشخص و مورد نظر مواد اولیه یا محصول تولیدی را اگر مواد 

اولیه است به کارخانه و یا محصول تولیدی را به مصرف کننده برسانیم.
وی اظهار کرد: در این مفهوم، انباری داری طوالنی مدت و انبارش بیش از 
اندازه از بین می رود و نباید منابع مالی را حبس کنیم؛ چراکه نقدینگی و منابع 
مالی را تحت الشعاع قرار می دهد و مشکالتی را برای بنگاه های اقتصادی به 

وجود می آورد.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در پایان اظهار داشت: این مفهوم سرعت در تولید را باالتر و بهای تمام شده 
را نیز کاهش می دهد تا کاال با قیمت مناسب تر به دست مصرف کننده برسد. 
»جاست این تایم« تحول جدی در تولید، رسیدن کاال و انبارش کاال ایجاد 
کرد. یکی از زیرساخت های اصلی برای پیاده کردن و جااندازی این مفهوم و 
استفاده از منافع آن، این است که از مفهوم لجستیک ساده به سمت لجستیک 
هوشمند حرکت کنیم. ایجاد »جاست این تایم« ممکن نبود مگر با طی کردن 
لجستیک هوشمند. لجستیک هوشمند ترکیبی از مدیریت ترافیک و مسیریابی 

و مدیریت برای اپتیمال کردن مسیر است.
بنا به این گزارش، برگزاری نمایشگاه محصوالت فناورانه و رویداد استارت آپی 
و معرفی ایده های برتر از دیگر برنامه ها در این رویداد دو روزه بود. همچنین 
تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به 
ریاست  به  گرمسار  تجاری  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  زارعی هنزکی  ریاست 
برگزاری  نشست،  این  نکات  مهم ترین  از  رسید.  امضا  به  نادری  عبدالرضا 
به مسائل  بود که  استارت آپ هایی  با حضور  بیزینس،  تو  بیزینس  میزهای 

موجود پاسخ می دادند.

طبیعی است که وجود این مراکز شتاب دهنده می تواند پشتیبانی بسیار خوبی برای جلب سرمایه گذار و شناخت مشکالت حوزه 
سرمایه گذاری و ارتباط موثر با واحدهایی که می توانند در مسیر رفع موانع و مشکالت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد قدم بردارند، 

باشد و همچنین صنایع فعال در مناطق آزاد می توانند با استفاده از ظرفیت های شرکت های استارت آپی، بخش هایی از حوزه های 
کاری خود به سمت تکنولوژی و سیستم های نو برگردانند و بی تردید نقش حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در مناطق 

آزاد می توانند کمک بسیار شایانی به توسعه اقتصادی در این مناطق داشته باشند

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مجلس تاکید کرد:

برگزاری نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در منطقه آزاد انزلی:

مناطق آزاد، پیشرو در توسعه اقتصادی بر پایه علم و فناوری روز
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ترانزیتی  مزیت  بهترین  داشتن  سبب  به  چابهار 
تعابیری  به  و  استثنایی  موقعیتی  دارای   جهان، 
می گردد .  محسوب  کشور  شرق  توسعه  دروازه 
باالدستی  اسناد  و  برنامه ها  به  توجه  با  دولت 
توسعه منطقه، در حال ایجاد زیرساخت های الزم 
حمل  ناوگان  توسعه  ریلی ،  خط  احداث  قبیل  از 
جدید  فرودگاه  احداث  زمینی،  و  هوایی  نقل  و 
بین المللی ، ارتقای ظرفیت اسکله شهید کالنتری ، 
کارخانه های پتروشیمی، فوالد و... می باشد تا در 

افق چشم انداز به بهره برداری برساند.
چابهار  به  دولتمردان  ویژه  نگاه  طرف  از  یک 
کشورهای  خصوصا  بین المللی  جوامع  اراده  و 
مشترک المنافع ، از طرف دیگر معافیت این بندر 
از تحریم ها و نقش بی بدیل آن در رونق تجارت 
حاشیه  دیگر  کشورهای  به  نسبت  ترانزیت  و 
را  خوبی  روزهای  نوید  می توان  هند،  اقیانوس 

برای توسعه این منطقه متصور شد.
با این فرصت فراروی و نقش کلیدی گردشگری 
به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا، 
توسعه  با  همزمان  تا  نموده  مصصم  را  دولت 
تجارت و ترانزیت به تبع آن صنعت گردشگری 
تاریخی  طبیعی ،  جاذبه های  با  چابهار  در  نیز 
از  و  داده  توسعه  را  منحصربه فرد  گردشگری  و 
طریق ظرفیت سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار 
با  گردشگری  توسعه  محرک  عامل  عنوان  به 
مشارکت دستگاه های محلی به آرزوهای دیرینه 
مردم منطقه که همان رونق تولید و ایجاد اشتغال 

پایدار است، دست یابد.
میراث  سازمان  نقش  به   توجه  با  است  امید 
عنوان  به  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی ، 
با  تعامل  با  کشور  در  گردشگری  اصلی  متولی 
با  و  آزاد تجاری-صنعتی چابهار  سازمان منطقه 
همکاری های  راستای  در  و  الزم  تدابیر  اتخاذ 
گردشگری،  توسعه  راهبرد  براساس  مشترک 
محورها تعریف و زیرساخت های الزم و متناسب 

در چابهار فراهم شود.
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  گذشته  هفته  در 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان 
بدو  در  و  کرد  چابهار سفر  به  گردشگری کشور 
ورود در فرودگاه کنارک، مورد استقبال استاندار 
سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه 
و  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  چابهار  آزاد 

شهرستان قرار گرفت.
در  و  کنارک  فرودگاه  در  جمهور  رئیس  معاون 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: چابهار با توجه به 
موقعیت راهبردی و داشتن ظرفیت های مناسب 
تفریحی و سیاحتی پس از تکمیل زیرساخت ها، 

به قطب گردشگری ایران تبدیل می شود.
برای  خوبی  اقدامات  افزود:  مونسان  علی اصغر 
در  کنارک  و  چابهار  گردشگری  زیرساخت های 
درخشانی  آینده  منطقه  این  و  است  انجام  حال 

در جذب توریسم دارد.
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
گردشگری کشور گفت: این سفر برنامه ریزی شد 
تا از نزدیک توانمندی ها، ظرفیت ها و مشکالت 
حوزه گردشگری و صنایع دستی را بررسی کنم.

زمینه  گردشگری،  بخش  به  توجه  افزود:  وی 
و  کرد  خواهد  فراهم  را  نفر  هزاران  اشتغال 
عدم  و  بیکاری  مشکالت  از  بخشی  می تواند 
توسعه نیافتگی این منطقه محروم را مرتفع کند.

آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  معاون 
جذب  و  زیرساخت ها  آماده سازی  در  چابهار 
قابل  که  داده  انجام  خوبی  اقدامات  گردشگر 

تقدیر است.
مونسان افزود: صنایع دستی سیستان و بلوچستان 
بسیار ارزشمند و دارای اهمیت زیادی است و باید 

به آن توجه ویژه ای شود.

بازدید از ظرفیت های 
گردشگری و صنایع دستی چابهار

میراث  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
در  کشور  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
گردشگری  ششم  پیکره  از  چابهار  به  خود  سفر 
هتل   ساخت  حال  در  بزرگ  پروژه  آزاد،  منطقه 
و  اقامتی  مجموعه  سدس،  5ستاره  بین المللی 
چندمنظوره  مراکز   ، بلوچ  در  بوم گردی  پذیرایی 
شترمرغ  پرورش  وگردشگری   رفاهی  تولیدی ، 
در  پروژه  و  )گاندو(  تاالبی  کوتاه  پوزه  تمساح  و 
حال ساخت پالژ بانوان ، شناگاه، فروشگاه عرضه 
کوه های  کمپ  و  دستی  صنایع  محصوالت 
مریخی و پایانه مسافری بندر شهید کالنتری در 

محدوده منطقه آزاد بازدید نمودند.
سازمان  داشت:  اذعان  بازدید ها  این  در  مونسان 
زمینه  در  که  خوبی  برنامه هایی  با  آزاد  منطقه 
گردشگر  جذب  و  ها  زیرساخت  سازی  آماده 
در  درآمدزایی هایی  به  موفق  است،  داده  انجام 
هوشمندانه  استفاده  که  شده  گردشگری  حوزه 
رونق  باعث  می تواند  درآمدها  این  از  هدفمند  و 

هرچه بیشتر این منطقه شود.

نه  چابهار  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور  معاون 
بومیان و محلی ها  برای  توسعه ای   تنها ظرفیتی 
استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  که  است 
بسا  چه  و  ملی  ظرفیتی  دسترسی هایش،  و 

بین المللی به  حساب می آید. 
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
با   سفر  این  در  کرد:  بیان  کشور  گردشگری  و 
انتخاب دو محور پایلوت گردشگری از چابهار به 
روستای درک و از چابهار به کوه های مریخی و 
منطقه گواتر در نوار ساحلی، ضمن تامین منابع 
مختلف با مشارکت استانداری و سازمان منطقه 
زیرساخت های  ارزان  تسهیالت  چابهار،  آزاد 
و  شد  خواهد  ایجاد  گردشگران  برای  مناسب 
همچنین از منابع صندوق توسعه ملی تا 70درصد 
برای ساخت  به سرمایه گذاران بخش خصوصی 
کم  بهره  با  وام  نظر  مورد  محور  دو  در  هتل 

پرداخت می شود.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: زمانی که از قطب 
گردشگری صحبت می شود، کیش احتماال یک 
نمونه موفق است؛ اما به  نظر من سواحل مکران 
و چابهار به عنوان قلب آن هم می توانند به یک 

قطب گردشگری منحصربه فرد تبدیل شود.

هتل سدس
بزرگ ترین  عنوان  به  سدس  ستاره  پنج  هتل 
منطقه  در  واقع  کشور،  شرق  جنوب  در  هتل 
ریالی  با سرمایه گذاري 4000میلیارد  آزاد چابهار 
آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  و  خصوصي  بخش 
چابهار با زیر بناي 102هزار مترمربع در 2بلوک 
A و B که کلنگ آن اردیبهشت ماه95 به زمین 
بهره برداري  به  و  خورد، در مدت 60ماه تکمیل 

خواهد رسید. 
بلوک A هتل سدس با زیر بناي 88هزار مترمربع 
سینما،  ورزشي،  مجموعه  رستوران،  شامل 
پارکینگ طبقاتي و شهربازي در 23طبقه است. 

برج هتل در 14طبقه شامل 88اتاق 44سوئیت و 
8رویال سوئیت با زیربناي 42هزار و 400مترمربع 

ساخته مي شود. 
زیر برج هتل با زیر بناي 43هزار و 400مترمربع 
ورزشي،  مجموعه  سینما،  رستوران،  شامل 
با  طبقه  پنج  در  طبقاتي  پارکینگ  شهربازي، 

ظرفیت 824خودرو طراحي شده است.
و  14هزار  زیربناي  با  مجموع  در   B بلوک
200مترمربع شامل هفت طبقه که فضاي در نظر 
گرفته شده براي آن شامل یک طبقه زیرزمین با 
کاربري انبار و 2طبقه پارکینگ، سه طبقه تجاري 

و پنج طبقه رستوران و فودکورت می باشد.

شهر توریستی رویال صدف
شهر توریستی رویال صدف به عنوان بزرگترین 
و  سیستان  استان  در  توریستی- تجاری  پروژه 
بلوچستان، مجموعه تجاری، تفریحی، فرهنگی، 
اقامتی و گردشگری واقع در محدوده منطقه آزاد 
100درصدی  سرمایه گذاری  با  که  است  چابهار 
بخش خصوصی داخلی به ارزش 10هزار میلیارد 
ریال، آبان ماه سال 96 گلنگ   ساخت آن به زمین 
خورد و زمان اتمام این پروژه سال1403 می باشد. 
پروژه شهر توریستی رویال صدف در زمینی به 
زیربنای 530هزار  با  مترمربع  مساحت 194هزار 
اداری،  تجاری،  واحدهای  بر  مشتمل  مترمربع 
تفریح  به همراه محل  رستوران  انبار،  مسکونی، 
پارکینگ و مجموعه ورزشی در  کودکان، هتل، 

منطقه آزاد چابهار احداث می شود.
و  هزار  توریستی- تجاری  بزرگ  پروژه  این  در 
400واحد  اداری،  200واحد  تجاری،  800واحد 
16دستگاه  120اتاق،  با  4ستاره  هتل  آپارتمانی، 
20هزار  پارکینگ،  مترمربع  125هزار  ویال، 
مترمربع انبار و مجموعه ورزشی به متراژ 4هزار 
ساخته  فاز  چند  در  که  شده  تعریف  مترمربع 

می شوند.
در  دنیا  تکنولوژی های  به روزترین  و  بهترین 
است  شده  گرفته  کار  به  صدف  رویال  پروژه 
و  مصالح  کارگیری  به  در  سهولت  موجب  که 
رساندن  اتمام  به  در  سرعت  افزایش  نتیجه  در 
پروژه شهر توریستی رویال خواهد شد. همچنین، 
تعداد اشتغال زایی در این پروژه در طول عملیات 
اجرایی 700نفر و پس از آن 4000نفر خواهد بود.

پیکره ششم گردشگری
پیکره ششم در محدوده ای به مساحت دو هزار 
چابهار  خلیج  شرقی  ساحل  در  هکتار   100 و 
محدوده  شمالی  حد  تا  تیس  صیادی  اسکله  از 
از  به دریا و  از غرب  آزاد چابهار است و  منطقه 

شرق به جاده ساحلی محدود می شود.
برای  مناسب  و  طبیعی  قابلیت های  وجود 
گسترش فعالیت های گردشگری ساحلی می تواند 

این اراضی را به پهنه  جذابی مبدل سازد.
بر  بالغ  مبلغی  با  70پروژه  تعداد  پهنه  این  در 
2000میلیارد ریال تعریف شده است که اکثریت 
آن پروژه های سرمایه گذاری می باشد که توسط 
کمی  تعداد  و  شد  خواهد  اجرا  خصوصی  بخش 
توسط  که  است  زیرساختی  پروژه های  آن،  از 

سازمان منطقه آزاد چابهار اجرا می شود.
کاربری  شامل  سرمایه گذاری  بسته های 

معاون رئیس جمهور در سفر به منطقه آزاد چابهار بیان داشت:

خدمات  فرهنگی،  گردشگری،  خدمات،  اقامتی، 
خدمات  تجاری،  خدمات  تفریحی،  گردشگری، 
ورزش های  مجموعه  ازجمله  تولیدی  و  ورزشی 
بادی- آبی، گردشگری نمک، شهربازی، شناگاه، 
مجموعه هتل ها، فروشگاه صنایع دستی، دهکده 
و  بوم گردی  اقامتگاه  طبیعت،  مدرسه  تندرستی، 

پایانه سفرهای دریایی می باشد.

پارک لیپار
با  لیپار  سنگی  پارک  دوم  فاز  اجرای  و  طراحی 
و  لیپار  هتل  پیرامون  سایت  بازآفرینی  هدف 
سایر فضاهای موجود با هدف جذب گردشگر در 
بر  بالغ  مبلغی  با  و  36هکتار  مساحت  به  زمینی 

234میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
تثبیتی،  پهنه های  کارکرد  شامل  لیپار  پارک 
پارک  این  تلفیقی و تجمیعی می باشد؛  تکمیلی، 
مجموعه  لیپار،  هتل   ،VIP ویالهای شامل 
مجموعه  اجالس،  ساختمان  رستوران ها، 
تفریحات آبی کرانه و دروازه اقیانوس، مجموعه 
هتل  اقیانوس،  صفه  دریا،  حاشیه  پهنه های 
فانوس و فضاهای تفریحي دیگر، لوازم ورزشی، 
دوچرخه سواری،  پیست  کودکان،  بازي  سایت 
در  مشاعات  و  فضاهای جمعی  والیبال  و  تنیس 

پارک ایجاد شده است.
پارک  عمومی  و  باز  فضاهای  اجرای  و  طراحی 
بر  عالوه  اقلیمی  و  باارزش  بسترهای  در  لیپار، 
ارزش های کیفی مذکور، فرصت مناسب را برای 
و  از یک طرف  محیط  طبیعی  ارزش های  حفظ 
جذب سرمایه از بخش خصوصی از طرف دیگر 

خواهد گذاشت.
و  عمومی  فضاهای  به  پرداختن  با  همچنین 
نیاز  و  منطقه  آتی  توسعه  برای  تفرجگاهی 
عملکردهای  به  مراجعین  و  ساکنین  اجتماعی 
در  برون گرا  رفتارهای  تقویت  جهت  اجتماعی 
و  همخوان  کیفیات  و  امکانات  وجود  و  منطقه 
پارک عمومی و موضوعی  تعریف  برای  مناسب 
منحصربه فرد  از  یکی  با  طرح  بستر  همجواری 

ترین پهنه ها و عرصه های طبیعی ایران است.
جلب  و  سرمایه گذاری  فرصت های  ایجاد 
سایت  طراحی  اهداف  از  خصوصی  مشارکت 
لیپار می باشد و یازده بسته سرمایه گذاری ازجمله 
ستاره  پنج  هتل  پذیرایی  گردشگری  مجموعه 
فانوس، مجموعه رستوران ها، مجموعه تفریحات 

آبی می باشد.

مجموعه اقامتگاه های سنتی ُدر بلوچ
در  بلوچ«  »ُدر  سنتی  اقامتگاه های  مجموعه 
گرفته   قرار  چابهار  آزاد  منطقه  آبکان  روستای 
وسعت  به  مساحتی  در  مجموعه  این  است. 
2.5هکتار بنا شده و عالوه بر اقامتگاه های سنتی، 
 vip اقامتگاه و  شاپ  کافی  رستوران،  دارای 
همچنان  تاسیس،  تازه  مجموعه  این  می باشد. 
مراحل آماده سازی خود را طی می کند و اگرچه 
حاضر  حال  در  اما  می شود،  50اقامتگاه  شامل 
از  پذیرایی  امکان  با ظرفیت 64نفر  آن  16واحد 

گردشگران را دارد.
داشتن  به  آزاد چابهار  منطقه  در  آبکان  روستای 
باغات و درختان زیبا شهرت دارد، زیتون محلی 
یا گواوا، نارگیل، چیکو، بیدام، تمبر هندی، لیمو 
امانی و... از محصوالت باغات زیبای این بخش 

از استان سیستان و بلوچستان است.

مرکز تکثیر و پرورش کروکدیل
واحد تکثیر و پرورش کروکدیل با سرمایه گذاری 
50میلیارد ریالی در 2مرحله در منطقه آزاد چابهار 
چندمنظوره  مزرعه  می باشد؛  احداث  حال  در 
تکثیر و پرورش کروکدیل و پارک حیات وحش 
در زمینی به مساحت پنج هکتار و در مدت سه 
احداث  چابهار  آزاد  منطقه  هفت  پیکره  در  سال 

خواهد شد.
در مرحله نخست اجرای این طرح در قسمت های 
امور 250نفر  مختلف نگهداری، پرورش و سایر 
غیرمستقیم  طور  به  500نفر  و  مستقیم  طور  به 

مشغول به کار خواهند شد.
با راه اندازی این طرح، ساالنه هزار سر کروکدیل 

حیوان  این  قسمت های  تمام  و  می شود  تولید 
ازجمله گوشت، پوست و ناخن قابل استفاده است 
و عالوه بر فواید اقتصادی، این طرح زمینه جذب 

گردشگران را نیز فراهم می کند.
تکثیر و پرورش کروکدیل در منطقه آزاد چابهار 
کمک  نیز  منطقه  این  وحش  حیات  معرفی  به 

می کند.

مزرعه پرورش شترمرغ
با  سال 96  در  آرامش  ساحل  مکران  شرکت 
هدفگذاری پرورش زنجیره ای شترمرغ افریقایی 
و  محرومیت زدایی  منظور  به  استرالیایی،  و 
بلوچستان  و  سیستان  استان  در  اشتغال زایی 
چابهار  آزاد  منطقه  محدوه  در  را  خود  فعالیت 

شروع نموده است.
پرورش  شامل  مرکز  این  مختلف  بخش های 
 ،Ostrich و EMU شترمرغ مولد از هر دو نوع
واحد جوجه کشی و پرورش جوجه، واحد پرواری، 
مانند  پوستی  محصوالت  تولید  واحد  کشتارگاه، 
کیف، کفش ، کمربند و... ، واحد تولید محصوالت 
تولید  شترمرغ،  روغن  برپایه  بهداشتی  آرایشی 
محصوالت پر شترمرغ، تولید کود دامی و واحد 
فروشگاه،  آموزش،  محل  شامل  گردشگری 

رستوران و استراحتگاه اقامتی می باشد. 
این پروژه بر روی 73هکتار زمین در منطقه آزاد 
و  منابع  به  توجه  با  و  اجرا است  چابهار در حال 
امکانات دیرین و سنتی استان، کل سازه های این 
پروژه با استفاده از علم، صنعت طبیعی و زیبای 

فراموش شده بلوچی ساخته شده است.
صندوق  میان  که  همکاری  تفاهم نامه  طبق 
کارآفرینی امید و شرکت مکران ساحل آرامش، 
در راستای ساماندهی و حمایت از پرورش، تولید 
و فرآوری شترمرغ در پیکره 7 منطقه آزاد چابهار 
این  نخست  فاز  در  که  است  قرار  شده،  امضاء 
تسهیالت  دریافت  جهت  250خانوار  تفاهم نامه، 
12میلیون تومانی با بهره صفر درصد به صندوق 
خانوار  هر  به  و  معرفی  شوند  امید  کارآفرینی 
تعداد 20قطعه جوجه و غذای 6ماهه جوجه های 
شترمرغ تحویل و شرکت مکران ساحل آرامش 
نرخ مصوب،  با  6ماه  از  پس  چابهار  آزاد  منطقه 
شترمرغ های پرورش داده شده را خریداری نماید.
پرواربندی  و  پرورش  امر  در  که  خانوارهایی  به 
صندوق  توسط  می نمایند،  مشارکت  شترمرغ 
تسهیالت  بلوچستان  و  امید سیستان  کارآفرینی 
تنفس دو ساله  با  بهره  بدون  تومانی  12میلیون 

پرداخت می گردد.
گفتنی است خانوارهایی که جوجه شترمرغ جهت 
کارشناسان  توسط  می گیرند،  تحویل  پرورش 
بلوچستان  و  سیستان  استان  کشاورزی  جهاد 

آموزش های الزم را خواهند دید.
فرآوری  شترمرغ  70درصد  است،  ذکر  شایان  
شده، به  صورت پوست و روغن به اروپا به ویژه 
حاشیه  کشورهای  و  اسکاندیناوی  کشورهای 

خلیج فارس صادر می گردد.

فروشگاه دائمی صنایع دستی 
منطقه آزاد چابهار

چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گذشته  2سال  طی 
خانگی  صنعتگران  از  حمایت  عنوان  به  طرحی 
هفتصد  تا  طرح  این  در  است؛  پیاده  منطقه  در 
کیلومتری و محدوده مرکز استان تمامی روستاها 
را با توجه به عقبه هنری که داشتند مورد بررسی 
قرار گرفته و کلیه هنرمندان صنایع دستی فعال 
1000نفر  حدود  که  را  استان  در  غیرفعال  و 
از  استعدادیابی  فرآیند  و  شده  شناسایی  بوده اند 
و  مشکالت  و  پذیرفت  صورت  هنرمندان  این 
هنرمندان  این  کمبودهای  و  نواقص  دغدغه ها، 
احصا و با اخذ مشاوره از صاحبان فن و... در صدد 
رفع این موانع برآمده است. پس از بررسی تمامی 
حوزه   در  کاملی  طرح  و  راه  نقشه  یک  جوانب، 
تولید و فروش به دست آمده و با هدفگذاری در 
بخش توسعه و ترویج و صادرات صنایع دستی 

استان کار آغاز شده است. 
شناسایی  از  پس  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
ورک شاپ هایی  و  کالس ها  خانگی،  صنعتگران 

چابهاربهقطبمنحصربهفردگردشگریکشورتبدیلمیشود
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گزارش:
مرضیه حسینی

چابهار

را برای بازآموزی و به آموزی رشته هایی که این 
ارائه  همچنین  و  بودند  فعال  آن  در  هنرمندان 
چگونگی  و  دستی  صنایع  بازار  به روز  طرح های 
فنون کسب و کار زیرنظر اساتید مجرب صنایع 
بودند،  شده  دعوت  دوره ها  این  به  که  دستی 
تدوین نموده و در مرحله بعد و با کمک سازمان، 
توانایی  که  صنعتگرانی  از  دسته  آن  کارگاه های 
راه اندازی  یا  و  تجهیز  نداشته،  را  مکفی  مالی 
نیاز تولیدشان  اولیه مورد  از مواد  شده و بخشی 
را تامین کرده است و با ایجاد کانون های کار و 
زندگی و شبکه سازی این صنعتگران هنرمند که 
می شوند،  محسوب  کشور  فرهنگی  سرمایه های 

وارد چرخه تولید صنایع دستی شده اند.
کمک  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  همچنین 
بخش خصوصی حوزه بسته بندی را مورد حمایت 
قرار داده تا این مهم که نقش بسیار تاثیرگذاری 
برای حضور موثر صنایع دستی ایران و سیستان 
را تکمیل  بازارهای جهانی دارد  بلوچستان در  و 
فروش  و  عرضه  حوزه  در  آن  از  پس  نماید. 
محصوالت تولیدی صنعتگران که معظل اصلی 
کشور  در  دستی  صنایع  عرضه  تا  تولید  فرآیند 
می باشد، با در نظر گرفتن  این نکته که بخش 
عظیمی از این صنعتگران به دلیل عدم توانایی 
و  عرفی  محدودیت های  و  مشکالت  یا  و  مالی 
برای  محلی  خرید  یا  و  اجاره  امکان  خانوادگی 
نداشتند،  را  خود  تولیدی  محصوالت  عرضه 
و  احداث  به  اقدام  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
صنایع  حمایتی  فروشگاه  و  نمایشگاه  راه اندازی 
دستی برای معرفی، نمایش و عرضه محصوالت 
تعاونی هایی  و  صنعتگران  هنرمندان،  تولیدی 

فعال این حوزه در منطقه نموده است.
اشتغال  ایجاد  برای  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
پایدار در این حوزه، بخشی از فعالین گردشگری 
و صنایع دستی را به مدت یک سال بیمه تامین 
کمک  اقدام  این  واقع  در  که  کرده،  اجتماعی 
شایانی به ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت و  کار 

برای این هنرمندان بوده است. 
صنایع دستی  دائمی  نمایشگاه  در  همچنین، 
آزاد چابهار، 19تعاونی و شرکت  سازمان منطقه 
بر  بالغ  جمعا  و  مستقل  صورت  به  170نفر  و 
می کنند.  عرضه  را  خود  محصوالت  950نفر 
صنایع  نمایندگی  و  4فروشگاه  راستا  همین  در 
است  شده  راه اندازی  چابهار  و  تهران  در  دستی 
همان  با  صنعتگران  این  تولیدی  محصوالت  تا 
تولیدکننده،  سوی  از  شده  تعیین  قیمت های 
عرضه و در نهایت مبلغ فروخته شده به حساب 

تولیدکننده واریز می گردد..

مدیر گردشگری 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

نگاه ویژه سازمان میراث فرهنگی 
کشور به گردشگری منطقه آزاد چابهار

چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
معاون  سفر  دستاوردهای  درخصوص 
رئیس جمهور به این منطقه بیان داشت: پس از 
سفر دکتر مونسان به چابهار و بازدیدهای ایشان 
با  توانمندی ها و همچنین آشنایی  از ظرفیت ها، 
مسائل پیش رو، مقرر گردید به زودی جلسه ای 
مشترک با معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث 
حضور  با  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
مشاوران تخصصی این سازمان در تهران برگزار 
می شود. این نشست به منظوره تبادل نظر و ارائه 

طرح های گردشگری برنامه ریزی شده است.
عدنان حسینی افزود: هدف از سفر اخیر معاون 
توسعه محور  طرح  پیگیری  که  رئیس جمهور 
به  مریخی  کوه های  به  چابهار  و  چابهار-درک 
عنوان محور پایلوت گردشگری در حوزه چابهار 
زیرساخت های  است  قرار  و  شد  تصویب  بود، 
حداکثری  جذب  و  رفاه  تامین  برای  الزم 

گردشگران ایجاد گردد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات دیگری که در 
این سفر اشاره شد، مربوط به به مرکز چندمنظوره 
دارد  که  کارکردی  لحاظ  به  که  بود  شترمرغ 
جوجه کشی  چرم،  صنایع  روغن،  تولید  ازجمله 
و...  تولیدی  و محصوالت  ها  فرآورده  غذا  تهیه 
سازمان  میان  تفاهم نامه ای  زودی  به  است  قرار 
منعقد  و جهاد کشاورزی  فرهنگی کشور  میراث 
بحث  در  و  یافته  توسعه  مراکز  این  تا  شود 

گردشگری کشاورزی سرمایه گذاری شود.
توسعه  با  و  طرح  این  براساس  افزود:  حسینی 
مرکز پرورش شترمرغ، می توان سازه های بومی 
مراکز اقامتی و فضاهای گردشگری ایجاد کرد؛ 
وجود  به  گردشگری  شاخه های  از  کامل  پکیج 
آورده تا گردشگران فراوانی به سمت این منطقه 

جذب شوند.
گردشگری  سفر،  این  در  همچنین  گفت:  وی 
و  آبی  تفریحات  و  دریایی  کلوپ های  دریایی، 

غیره بسیار مورد تاکید قرار گرفت. 
مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار 
کرد: منطقه آزاد چابهار به چندین پیکره تقسیم 
شده و پیکره گردشگری، بخشی از پیکره منطقه 
که  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار  که  است  آزاد 
و  گردشگری  مجتمع های  پالژ،  هتل ها،  شامل 

غیره می باشد.



اخبار مناطق آزاد

مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ما بازار 
بسیار خوبی برای صادرات به کشورهای اطراف در 
اختیار داریم و بر همین اساس انواع حمایت ها را از 
واحدهای استارت آپی خواهیم داشت، به خصوص از 

شرکت هایی که نگاه به ارزآوری و صادرات دارند.
دبیرخانه  حضور  خصوص  در  خضرایی منش  محمد 
همراه  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
سازمان های مناطق آزاد در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹ 
آزاد  افزود: غرفه دبیرخانه شورایعالی مناطق  تهران 
و ویژه اقتصادی امسال با موضوعی به نام نوآوری 
بود  اینوتکس شرکت کرده  نمایشگاه  در  فناوری  و 
که مسیر و زیرساختی برای حمایت از استارت  آپ ها 

است.
ما  غرفه  به  متنوعی  استارت آپ های  گفت:  وی 
مشوق های  و  مزیت ها  وقتی  که  کردند  مراجعه 
قانونی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را به همراه 
خدمات مراکز حمایتی ما می شنیدند، استقبال خوبی 
می کردند، که امیدواریم بتوانیم تعداد خوبی از کسب 

و کارهای نوآورانه را در مناطق آزاد مستقر کنیم.
قانونی  مشوق های  و  مزیت ها  خضرایی منش 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد را در ۹حوزه بر شمرد 
این مشوق ها، شامل مالیات است  از  افزود: یکی  و 
معافیت های  مشمول  آزاد  مناطق  حوزه  این  در  که 
و  شرکت  ثبت  شرط  به  و  هستند  ۲۰ساله  مالیاتی 
فعالیت  و  سازمان  از  بهره برداری  پروانه  کسب 
اقتصادی در داخل محدوده منطقه می توانند از این 

مزیت ها و معافیت ها بهره مند شوند.
مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه 
در  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
حوزه صادرات نیز معافیت هایی برای سرمایه گذاران 
در نظر گرفته شده است؛ برای مثال معافیتی به نام 
حوزه  در  همچنین  داریم.  افزوده  ارزش  کمیسیون 
آزاد  مناطق  به  خارجی  اتباع  تردد  خارجی،  اتباع 
استثناء خاصی را دارد و در حوزه واگذاری اراضی نیز 
قانونی خاصی داریم. ثبت شرکت ها  ما مشوق های 
نیز به صورت پنجره واحد و از طریق سازمان های 
منطقه آزاد و البته با کمک سازمان ثبت شرکت های 

کشور انجام می شود.
و  مزیت ها  دیگر  به  اشاره  با  خضرایی منش 
افزود:  آزاد  مناطق  در  کارها  و  معافیت های کسب 
سرمایه گذاری  و  تولید  برای  نیز  واردات  حوزه  در 
گمرکی  عوارض  معافیت  منطقه  محدوده  داخل 
وضع شده است. در خصوص بانک، بورس، بیمه و 
آزاد مشوق های قانونی خاصی  صرافی هم مناطق 
دارند که کسب و کارهای می توانند از آن استفاده 

کنند.
وی تصریح کرد: مشوق هایی که ما در منطقه آزاد 
حوزه  در  چشمگیری  کاهش  شده  باعث  داریم، 
سرمایه گذاری نداشته باشیم. به طور مثال در حوزه 
سرمایه گذاری  میزان  همان  خارجی  سرمایه گذاری 
که در سال ۹۶ داشتیم را در سال ۹۷ نیز شاهد بودیم، 
در حوزه سرمایه گذاری داخلی نیز ۱۷درصد رشد را 
تجربه کردیم و به نظر می رسد عملکرد سال ۹۸ نیز 

کامال چشمگیر باشد.
مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه 
انتهای سال ۹۵،  تا  ما  افزود:  آزاد  شورایعالی مناطق 
۹۰واحد های تک مستقر در مناطق آزاد داشتیم که 
این رقم در پایان سال ۹۷ به ۳۷۰واحد رسید که در 
هر کدام از آنها نیز چهار تا پنج نیروی جوان مشغول 
به کار هستند و این باعث افتخار مناطق آزاد است 
که میزبان کسب و کارهای نوینی باشند که رویکرد 
برای صادرات  بسیار خوبی  بازار  ما  دارند.  صادراتی 
همین  بر  و  داریم  اختیار  در  اطراف  کشورهای  به 
استارت آپی  واحدهای  از  را  حمایت ها  انواع  اساس 
خواهیم داشت، به خصوص از شرکت هایی که نگاه 

به ارزآوری و صادرات دارند.
تا   ۱۹ از  اینوتکس  نمایشگاه  گزارش،  این  به  بنا 
۲۲خردادماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
از ۲۰۰استارت آپ  بیش  آن  و در  برگزار شد  تهران 
دوره  این  در  نوآوری  مرکز  و  ۲۰شتاب دهنده  و 
دائمی  محل  در  نوآوری  و  فناوری  نمایشگاه  از 

نمایشگاه های بین المللی تهران حضور داشتند.

مناطق آزاد، میزبان کسب و 
کارهای استارت آپی با رویکرد 

صادرات و ارز آوری

مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی:
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

شفافیت در فرآیندها، تسهیل در سرمایه گذاری را به همراه دارد
به گفته مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
در  اقتصادی  فعالین  برای  اقتصادی، شفاف سازی  ویژه  و 
مناطق آزاد کشور یکی از مهم ترین نکاتی که باید به آن 

توجه ویژه داشت.
راهبردی  کمیته  نشست  »چهارمین  در  بانک  مرتضی 
اکبر  حضور  با  و  وی  ریاست  به  که  اطالعات«  فناوری 
مدیران  و  فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون  افتخاری 
توسعه  معاونین  شورایعالی،  دبیرخانه  اطالعات  فناوری 
مدیریت و مدیران تحول اداری سازمان های مناطق آزاد 
در تهران برگزار شد، گفت: مناطق آزاد در ایران به صورت 
فعالیت  به خودشان  با ساختار مربوط  یک شرکت دولتی 
ایده ها،  ساختارها،  به  توجه  با  منظور  همین  به  می کنند، 
مقررات  و  قوانین  در  که  اداری  مکانیزم های  و  شیوه ها 
آنها  برای  اقتصادی مشترک هستند،  ویژه  و  آزاد  مناطق 

چارچوب های سیستماتیک و هماهنگ طراحی شود.
وی ادامه داد: تنها راه شفاف سازی ساختارمند و مورد نیاز 
سرمایه گذاران، راه اندازی خدمات الکترونیکی پنجره واحد 

در مناطق آزاد کشور است.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه ما در مناطق 
سرمایه گذاران  خدمت  در  باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
نفعان که همان  اعتماد ذی  در جلب  با جدیت  و  باشیم 
کنیم،  تالش  هستند  گردشگران  و  سرمایه گذاران 
به  خدمات  ارائه  در   IT تکنولوژی توسعه  داشت:  اظهار 

نیروهای  آموزش  نیازمند  نفعان،  ذی  و  سرمایه گذاران 
تمامی  بتوانند  تا  است  حوزه  این  در  فعال  سازمانی 
اطالعات و سرویس ها را به صورت ساختاری و منسجم 

در اختیار مراجعین قرار دهند.
پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
افزود: با کمک ساختارها و قوانین و مقررات مشترک در 
شده  ایجاد  منطقه  یک  در  که  مثبتی  نقاط  آزاد،  مناطق 

است را شناسایی و به سایر مناطق تعمیم دهیم.
کمیته  نشست  اولین  که  نشست  این  در  است؛  گفتنی 
محمدامین  بود،  سال ۹۸  در  اطالعات  فناوری  راهبردی 
اهلل داد دبیر این کمیته گزارشی از برنامه های آتی در سال 
جاری، عملکرد مناطق آزاد، گزارش پروژه پنجره واحد و 
تصمیم گیری نحوه اداره پروژه و برنامه ریزی به حاضرین 

در نشست ارائه داد.
مدیران  و  مدیریت  توسعه  معاونین  از  یک  هر  همچنین 
تحول اداری سازمان های مناطق آزاد نظرات و پیشنهاداتی 

ارائه دادند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعالم کرد:

عضو هیات مدیره انجمن دوستی ایران و هندوستان اظهار داشت:

تعلیق موقت ۱۱هزار و 409شرکت در مناطق آزاد کشور

مناطق آزاد، دروازه توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و هند

را در بخش مربوطه ثبت می کردند، ولی به این معنا نبود 
که شرکت ها همه دارای یک کدپستی باشند. با این حال، 

این روند شائبه ای در اذهان عمومی ایجاد کرد.
برای حل این مشکل در یک ساختمان، میزی تعیین کردیم 
بنابراین  و آدرس آن را برای تمام شرکت ها ثبت کردیم، 
کدپستی  یک  و  آدرس  یک  شده،  ثبت  شرکت های  همه 
داشتند. مثال تنها در منطقه آزاد کیش حدود ۶هزار شرکت 
با یک آدرس ثبت شده بود. خیلی از مخاطبان ما که روند را 
نمی دانستند، انگشت اتهامشان را به سمت سازمان گرفتند 
که صدها شرکت با یک آدرس و کدپستی ثبت شده است.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه 
اطالعات  پایگاه  آئین نامه  و  شد  تصویب  اداری  فساد  با 
آن  از  پس  رسید.  تصویب  به  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
همه شرکت های ثبت شده در کشور باید در این پایگاه ثبت 
می شدند و از شرکت های مناطق آزاد نیز خواسته شد برای 

دریافت شناسه ملی در این پایگاه ثبت نام کنند.
تا اینکه با توافق و همکاری ادارات پست کشور برای همه 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی در مناطق کدپستی تعریف 
و آدرس مشخص شد و با اطالع رسانی در سطح مناطق، 
شرکت ها نسبت به اصالح آدرس و تغییر مشخصات خود 

افغانستان درخصوص بهره برداری از منافع اقتصادی ترانزیت و 
حمل و نقل کاال در بندر فوق شکل جدی تری به خود گرفت.

میرحسینی نقطه ثقل ارتباطات اقتصادی دو کشور را منافع 
و  کرده  قلمداد  کریدور شمال-جنوب  در  از همکاری  ناشی 
گفت: این کریدور که ظرف سال های اخیر بر اهمیت آن به 
دلیل کاهش زمان و هزینه تمام شده ترانزیت کاال میان شبه 
قاره هند با روسیه و شمال و شرق اروپا افزوده شده، می تواند 
در صادرات محصوالت تولیدی هندی به بازارهای فوق نقش 

محوری ایفا نماید.
عضو هیات مدیره انجمن دوستی ایران و هندوستان اضافه 
در حوزه های  دو کشور  میان  نقاط جذاب همکاری  از  کرد: 
عنوان  به  انزلی  و  چابهار  آزاد  مناطق  گرفتن  قرار  ترانزیت، 
مبادی ورودی و خروجی کریدور مزبور در جنوب و شمال ایران 
است که با توجه به مزایا و معافیت های قانونی این مناطق برای 
سرمایه گذاران خارجی، مناطق مزبور می توانند در دوران جدید 

روابط دو کشور نقش موثرتری ایفا نمایند.
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  استقبال  میرحسینی 

به  که  مربوطه  سایت  وب  در  نیز  و  ثبتی  واحدهای  در 
پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی وصل بود، اقدام کردند. 
ناقص  قبال  که  شرکت هایی  کدپستی  و  آدرس  همچنین 

وارد شده بود نیز اصالح شد.
پس از سال ها اکنون همه مناطق دارای کدپستی و آدرس 
مشخص هستند و شرکت ها در وب سایت مربوطه آدرس 
و کدپستی را که قبال ناقص وارد شده بود، اصالح کرده اند.
در حال حاضر برای هر یک از مناطق، رمز عبور اختصاص 
یافته و به طور مستقیم اطالعات الزم در سامانه مربوطه 
ایجاد و یا اصالح خواهد شد. در چند ماه اخیر به شرکت ها 
کنند که  تکمیل  در مدت ۶ماه  را  اطالعاتشان  اعالم شد 
زمان آن به پایان رسیده است. شرکت هایی که اطالعاتشان 
کامل نیست تعلیق و شناسه ملی آن ها از طریق دبیرخانه 
هیات ماده )۹( پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی کشور به 

طور موقت، لغو اعتبار شده است. 

تعداد شرکت ثبت و تعلیق شده 
در مناطق آزاد

شده  ثبت  آزاد  مناطق  در  ۳۶۰شرکت  و  ۴۰هزار  کل،  در 
اصالح  ۹۵۷شرکت  و  ۲۶هزار  اطالعات  اکنون  که  است 
شده و دارای شناسه ملی فعال هستند. همچنین ۱۱هزار 
و ۴۰۹شرکت لغو اعتبار شده اند که برای فعال شدن باید 
اطالعات را تکمیل کنند و پروانه بهره برداری بگیرند. آنها 
بدون شناسه نمی توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و اگر 

فعالیت کنند غیرقانونی محسوب می شود.
کیش با ۶هزار ۷۳۰شرکت، بیشترین لغو اعتبار و قشم با 
۲۰۱شرکت، کمترین تعداد لغو اعتبار را داشته است. با این 
اقدام می توانیم اعالم کنیم در حال حاضر وجود شرکت های 
صوری یا کاغذی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به حداقل 

رسیده است.

انجمن دوستی  با  از همکاری  اقتصادی  آزاد و ویژه  مناطق 
ایران و هند را فرصت مناسبی برای بهره گیری از ظرفیت های 
دیپلماسی عمومی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی این انجمن 
و  فعالیت  سابقه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی 
برنامه هایی که انجمن از بدو تاسیس خود در راستای توسعه 
و تعمیق روابط فرهنگی، اجتماعی و علمی دو کشور به اجرا 
درآورده، می توان تصریح کرد با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و 
منافع مشترک اقتصادی موجود، مناطق آزاد اولین نقطه برای 
حضور سرمایه گذاران هندی جهت تولید و صادرات کاالهای 

هندوستان به بازارهای داخلی و کشورهای منطقه است.
دو  سینمایی  و  هنری  مشترک  تولیدات  به  اشاره ای  وی، 
کشور نموده و خواستار توجه به اقتصاد هنر و فرهنگ در 
مراودات دو کشور به ویژه در بستر مناطق آزاد شده و افزود: 
برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی مشترک می تواند عالوه 
بر جذب گردشگر و درآمدزایی ارزی، زمینه آشنایی بیشتر 
سرمایه گذاران هندی با ظرفیت های ایران و به ویژه مناطق 
آزاد شده و ارزش مناسبات اقتصادی دو کشور از سطح فعلی 

به چند ده میلیارد دالر بالغ شود.
عضو هیات مدیره انجمن دوستی ایران و هندوستان در پایان 
نشست های  برگزاری  برای  خود  متبوع  انجمن  آمادگی  از 
تخصصی میان مناطق آزاد هندوستان و ایران در جهت آشنایی 
بیشتر دو طرف با فرصت های همکاری دو و چندجانبه خبر داد 
و بر لزوم عملیاتی سازی ظرفیت های متعدد مناطق آزاد ایران 

در جهت توسعه مراودات بین المللی ایران تصریح کرد.

آزاد و ویژه  امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق  مدیر 
مناطق  در  ۴۰۹شرکت  ۱۱هزار  موقت  تعلیق  از  اقتصادی 
اقتصادی به علت عدم تکمیل اطالعات و  آزاد تجاری و 
ثبت  روند  درباره  پوراحمدی  محسن  داد.  خبر  مشخصات 
همچنین  و  مشکالت  کشور،  آزاد  مناطق  در  شرکت ها 
در  که  داد  توضیح  شرکت ها  این  از  برخی  تعلیق  دالیل 

ادامه می خوانید. 
 

نحوه ثبت شرکت ها در مناطق آزاد
مالکیت صنعتی و معنوی در هر منطقه  ثبت شرکت ها و 
آزاد تجاری- صنعتی براساس آئین نامه سال ۱۳۷۴ بر عهده 
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قرار گرفت که هدف 
از آن تسهیل حوزه کسب  و کار بود. در آن زمان واحدهای 
ثبتی مناطق آزاد برای ثبت شرکت ها در سرزمین اصلی به 

صورت حضوری و فیزیکی اقدام می کردند.
سازی  شفاف  برای  گرفت  تصمیم  دولت  سال ۱۳۸۶  در 
کشور  در  شرکتی  هر  برای  اقتصادی  فعاالن  شناسایی  و 
شناسه ملی ایجاد کند، بنابراین غیر از شماره ثبت، شماره 

شناسه ملی هم برای ثبت شرکت ها الزامی شد.

عمده مشکالت شرکت ها 
برای دریافت شناسه ملی

پایگاه  در  را  فعال  بودیم شرکت های  مجبور  زمان  آن  در 
ثبت کنیم در غیر این صورت، شناسه آنها معتبر نمی شد. 
اما از طرف دیگر شرکت ها نه آدرس داشتند و نه کدپستی، 
اینگونه بود که چالشی بین مناطق آزاد و پایگاه به وجود 
برای  شرکت ها  که  بود  نحوی  به  مربوطه  سامانه  آمد. 
دریافت شناسه ملی، باید اطالعات متعددی ازجمله آدرس 
زمان  آن  در  که  آنجا  از  می کردند.  وارد  را  کدپستی  و 
سازمان های مناطق آزاد، کدپستی نداشتند اعداد ۱۱۱۱۱۱۱ 

عضو هیات مدیره انجمن دوستی ایران و هندوستان، استقبال 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی از همکاری با انجمن دوستی ایران و هند را فرصت 
مناسبی برای بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی عمومی، 

فرهنگی و به ویژه اقتصادی این انجمن ارزیابی کرد.
مسیح میرحسینی با اشاره به نشست اخیر رضا سیدان رئیس 
انجمن دوستی ایران و هند با مرتضی بانک دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مناطق را دروازه توسعه روابط 
اقتصادی و فرهنگی دو کشور عنوان کرد و درخصوص نقش 
مناطق آزاد در توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و هند 
گفت: در زمینه توسعه روابط ایران و هند باید به این واقعیت 
توجه داشت که این دو کشور از قدیمی ترین و اثرگذارترین 
حوزه های تمدنی بشر بودند که در طول تاریخ نقش بسزایی در 

ارتقاء سطح کمی و کیفی تمدن بشری ایفا کردند.
در  فرهنگی  و  اقتصادی  اشتراکات  اینکه وجود  بیان  با  وی 
گذر زمانی چند هزار ساله به این دو کشور قابلیت انعطاف و 
همکاری در حوزه های مشترک متنوعی عطا کرده، افزود: بعد 
از دوران برجام، شاهد آغاز فصل جدیدی از روابط اقتصادی 
و فرهنگی میان دو کشور بودیم که نمونه اعالی این نوع 
چابهار  آزاد  منطقه  و  بندر  در  می توان  را  همکاری مشترک 
همکاری  تفاهم نامه  قالب  در  که  موضوعی  کرد؛  مشاهده 
سه جانبه میان روسای جمهور سه کشور ایران، هندوستان و 

گفت و گو: مجید صیادنورد



اخبار منطقه آزاد قشم

قشم  روی  احیای  و  ذوب  مدیرعامل شرکت 
گفت: ساالنه بیش از هشت هزار تن شمش 
روی به ارزش ۳۰میلیون دالر از قشم به آسیا 

و اروپا صادر می شود.
قیمت  تغییر  به  توجه  با  افزود:  تفضلی  عطا 
جهانی شمش روی ارزش ساالنه محصوالت 
صادراتی این شرکت تا ۴۵میلیون دالر در سال 

افزایش می یابد.
وی گفت: ظرفیت ورق روی این واحد تولیدی 

۲۰هزار ُتن در سال است. 
شرکت  محصوالت  ۹۵درصد  افزود:  تفضلی 
ذوب و احیای روی قشم به کشور های آلمان، 
ایتالیا، چین، هند، ترکیه، امارات و چند کشور 

دیگر صادر می شود.
روی  احیای  و  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
توان  از  بهره گیری  با  سال ۹۶  از  گفت:  قشم 
متخصصان داخلی، ۳۰درصد مواد تولید شمش 
روی از پسماند های بجا مانده از سال های قبل 

تامین می شود.
تفضلی افزود: ساالنه حدود ۵۰هزار ُتن اسید 
سولفوریک به عنوان کاالی استراتژیک کشور 
تامین  استفاده  با هدف  واحد صنعتی  این  در 

بخشی از نیاز داخل کشور تولید می شود. 
قشم  روی  احیای  و  ذوب  مدیرعامل شرکت 
گفت: در کارخانه تولید روی در جزیره قشم 

۳۴۷نفر مشغول به کار هستند. 
گفتنی است، کارخانه روی قشم در سال ۷۶ در 

جزیره قشم راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت ذوب و احیای 
روی قشم اظهار داشت:

صادرات ٣٠ میلیون دالر 
شمش روی قشم

 به آسیا و اروپا

متخصصان  ساخت   F18 نفتی سکوی  مدیر 
قاره،  فالت  نفت  شرکت  سه  در  کشورمان 
پروژه  این  نصب  از  فراگام،  پارس  و   IGC
عظیم صنعتی در میدان نفتی فروزان نصب 

شد.
این  نصب  با  کرد:  اعالم  هوشمند  مرتضی 
فروزان،  نفتی  میدان   در  عظیم  سکوی 
روزانه 1۲هزار بشکه نفت از این میدان  نفتی 
مشترک با عربستان سعودی برداشت خواهد 

شد.
متخصصان  ساخت  سکوی  این  افزود:  وی 
کشورمان در کنار جکت F18 که اواخر سال 
گذشته از قشم به میدان  نفتی فروزان منتقل 

شده بود، نصب گردید.
و  جکت   ،F18 نفتی سکوی  مدیر  گفته  به 
توسط  فروزان  میدان   F18 نفتی سکوی 
یورو هزینه  با ۴۵میلیون  داخلی  متخصصان 

ساخته شده است.
سکوی  ساخت  برای  اینکه  اعالم  با  او 
شده  هزینه  یورو  ۲۷میلیون  مبلغ   F18 نفتی
است، افزود: این پروژه عظیم نفتی با ۲8ماه 
منطقه  در  کار  نفر  ساعت  1۲۶هزار  و  زمان 

آزاد قشم به پایان رسید.
این   F18 برای ساخت جکت هوشمند گفت: 

پروژه هم 1۹میلیون یورو هزینه شده بود.
این  شد:  یادآور   F18 نفتی سکوی  مدیر 
میدان  در  امسال  ۲۰خرداد ماه  نفتی  سکوی 
نفتی فروزان  با هدف برداشت روزانه 1۲هزار 
تعیین  چا های  حفاری  براساس  نفت  بشکه 

شده در این میدان، نصب گردید.
عنوان  به  فروزان  میدان  نفتی  است،  گفتنی 
میدان  مشترک ایران و عربستان سعودی در 

نزدیکی جزیره خارک واقع شده است.

 F 18ساخت سکوی عظیم نفتی
در منطقه آزاد قشم

به همت متخصصان  نفتی قشم 
صورت گرفت:

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

سردبیر: حسین مرادی

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

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

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

منطقه  سازمان  شهرسازی  و  معماری  مدیر 
رئیس  مومنی  از دستور حمیدرضا  قشم  آزاد 
هیات  مصوبه  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
کاهش  خصوص  در  سازمان  این  مدیره 
عوارض صدور مجوزهای ساختمانی خبر داد.

در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  توبچی ثانی  علی 
حمایتی  و  تشویقی  اقدامات  تعریف  راستای 
ترغیب  نیز  و  ساز  و  ساخت  بازار  رونق  برای 
سرمایه گذاران این حوزه، هیات مدیره سازمان 
صدور  عوارض  کاهش  با  قشم  آزاد  منطقه 
مجوزهای ساختمانی به مناسبت عید سعید فطر 
و تا عید سعید غدیر خم، از تاریخ 1۵خرداد تا  

صنایع  فروشگاه  و  کارگاه  دو  ساخت  کلنگ 
دستی در روستاهای شیب دراز و گورزین قشم 
با اعتباری بالغ بر ۶میلیارد ریال بر زمین زده شد.

با حضور  این دو مجموعه  آیین کلنگ ساخت 
عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری، مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و جمعی از مدیران سازمان منطقه 
امام جمعه، دهیار و اعضای شورای  آزاد قشم، 

این روستا برگزار شد.
روستای  دستی  صنایع  فروشگاه  و  کارگاه 
ریال  میلیارد  سه  بر  بالغ  اعتباری  با  شیب دراز 
از محل اعتبارات اداره میراث فرهنگی، صنایع 
آزاد قشم،  دستی و گردشگری سازمان منطقه 
در زمینی به وسعت 8۰۰مترمربع برای ۶۰تَن از 

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
قشم  صنایع دستی  فعالین  جامعه  تشکیل 
همزمان با روز جهانی صنایع دستی خبر داد.

طاهره شهرکی با اشاره به ظرفیت ارزشمند 
جامعه  گفت:  صنایع دستی  حوزه  در  جزیره 
فعالین صنایع دستی قشم با هدف حمایت از 

قشر صنعتگر جزیره آغاز به کار می کند.
صنایع دستی،  ترویج  و  توسعه  افزود:  وی 
و  ملموس  میراث  معرفی  و  پاسداشت 
فرهنگی- آثار  ساماندهی  جزیره،  ناملموس 

 هنری و جهت بخشی به تسهیالت بانکی و 
بیمه ای صنعتگران قشم از اهداف دیگر این 

اقدام است.
شهرکی گفت: همان گونه که بانوان هنرمند 
به  زیبا  نگارهای  و  نقش  گره زدن  با  جزیره 
به خانه و  را  زندگی، روح طراوت و شادابی 
جامعه هدیه می کنند، مردان صنعتگر قشمی 
با تراشیدن چوب، آثاری بی مانند به جهانیان 

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

با حضور معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

تخفیفات عوارض صدور مجوزهای ساختمانی تا سقف ۵٠ درصد در منطقه آزاد قشم

ساخت دو کارگاه صنایع دستی در روستاهای قشم با اعتبار 6میلیارد ریال

پایان تیرماه، آخرین مهلت 
تمدید مجوز فعالیت های 
اقتصادی در قشم

جامعه فعالین صنایع دستی قشم آغاز به کار کرد

صنایع دستی قشم شناسنامه دار شده اند و این 
روند به  منظور برندسازی صنایع دستی جزیره 

ادامه خواهد داشت.
خوس دوزی،  رشته های  شهرکی،  گفته  به 
تولید  شک بافی،  و  زری  گالبتون دوزی، 
ساخت  مینیاتوری،  و  سنتی  چوبی  احجام 

فرصت دارند تا مجوز خود را تمدید نمایند.
با  می توانند  جزیره  اقتصادی  فعالین  افزود:  وی 
بازاریابی  و  سرمایه  جذب  مدیریت  به  مراجعه 
این  تمدید  به  نسبت  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

مجوزها اقدام کنند.
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  جذب  مدیر 
در  مجوز  تمدید  عدم  در صورت  داد:  ادامه  قشم 
موعد مقرر، این مدیریت رأسا نسبت به معرفی این 
اشخاص به اداره حسابرسی و امور مالیاتی منطقه 

سقف  تا  پیشین  صادره  پروانه های  اصالح 
از  بیش  و  ۲۰درصد  از  ۲۰۰۰مترمربع 
۲۰۰۰مترمربع از ۳۰درصد تخفیف برخوردار 

می گردند.
این  اجرای  راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
نیز  ساختمانی  های  پروانه  تمدید  تصمیم 

مشمول ۲۰درصد تخفیف می شود.
هیات  تصمیم  طبق  توبچی ثانی ،  گفته  به 
مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، خانواده شهدا، 
ایثارگران و جانبازان عالوه بر تخفیفات اعالم 
شده، مشمول تخفیفات موضوع ماده ۶ قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز خواهند بود.

جوانان بومیان جزیره اشتغال زایی مستقیم داشته 
و ۲۴۰نیرو را نیز به صورت غیرمستقیم صاحب 

شغل می کند.
دستی  صنایع  فروشگاه  و  کارگاه  همچنین، 
وسعت  به  زمینی  در  نیز  گورزین  روستای 
می شود.  ساخته  1۴۴مترمربع  و  هزار  یک 
صورت  به  بومی  ۶۰نیروی  برای  مرکز  این 
صورت  به  نیرو   ۲۴۰ برای  و  مستقیم 
خواهد  همراه  به  اشتغال زایی  غیرمستقیم، 

داشت.
پیش بینی می شود این دو مجموعه در سال 1۳۹۹ 
چهار  بر  بالغ  درآمدی  و  رسیده  بهره برداری  به 
میلیارد ریال را ساالنه به چرخه اقتصاد صنعت 

بومی جزیره تزریق کند.

سازهای سنتی، حصیربافی و تولیدات دریایی 
رشته هایی  ازجمله  صدف تراشی  همچون 

هستند که دارای شناسنامه هستند.
برقع دوزی،  سواس بافی،  داد:  ادامه  وی 
سنتی،  عروسک های  ساخت  لچک سازی، 
و  قالی بافی  گلیم بافی،  کپکاپ،  ساخت 
آهنگری از دیگر رشته هایی هستند که توسط 
صنعتگران جزیره دنبال می شوند و امیدواریم 
نیز صاحب  این رشته ها  نزدیک  آینده ای  در 

شناسنامه شوند.
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 
گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
از  یکی  صنایع دستی  کردن  شناسنامه دار 
این  ارتقای  و  رونق  گام های  مهم ترین 
و  دوره ها  راستا  همین  در  و  است  صنعت 
و  جامعه  نیاز  براساس  آموزشی  کارگاه های 
بسته بندی  و  برندینگ  حوزه های  در  بازار 
قشم  صنایع دستی  صنعت  فعاالن  برای 

برگزار می شود.

آزاد قشم جهت رسیدگی و اعمال مقررات مربوطه، 
اقدام خواهد کرد.

تصویب نامه  موجب  به  است،  ذکر  شایان 
هرگونه  وزیران،  هیات  شماره ۵۲۰۳/ت/۵۳۳۵۵ 
ویژه  به  آزاد  مناطق  قانون  مزایای  از  برخورداری 
چگونگی  قانون  ماده 1۳  موضوع  مالیاتی  معافیت 
اخذ  به  منوط  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق  اداره 
یا تمدید مجوز فعالیت اقتصادی و سیر تشریفات 
قانونی الزم از سازمان منطقه آزاد مربوطه می باشد.

۲۹مرداد ماه سال 1۳۹8 موافقت کردند.
صدور  اساس،  این  بر  کرد:  اضافه  وی 
تا  آپارتمانی  ساختمانی  کار  پایان  و  پروانه 
از  باالتر  با ۴۰درصد و  زیربنا  ۲۰۰۰مترمربع 
صورت  تخفیف  ۵۰درصد  با  ۲۰۰۰مترمربع 

می گیرد.
توبچی ثانی ادامه داد: همچنین صدور پروانه 
۳۰درصد  با  ویالیی  مساکن  ساختمانی 
تخفیف و نوسازی سالیانه امالک با ۴۰درصد 

تخفیف انجام خواهد شد.
منطقه  سازمان  شهرسازی  و  معماری  مدیر 
مصوبه،  این  براساس  گفت:  قشم  آزاد 

ارائه می دهند.
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با بیان 
1۲رشته  در  نفر  هزار  یک  از  بیش  اینکه 
فعالیت  به  مشغول  قشم  در  صنایع دستی 
از  رشته  هفت  تاکنون  افزود:  هستند، 

مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم، 
۳۰تیرماه را به عنوان آخرین روز از مهلت تمدید 
قشم  آزاد  منطقه  در  اقتصادی  فعالیت های  مجوز 

اعالم کرد.
ناصرالدین گرامی با اعالم این خبر بیان کرد: تمامی 
فعالیت  مجوز  دارای  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
اقتصادی از سازمان منطقه آزاد قشم، مطابق ماده 
آزاد  مناطق  در  اخذ عوارض  اجرایی  آیین نامه  پنج 
تجاری- صنعتی، حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری 

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

سامانه تسهیل در صادرات منطقه آزاد قشم راه اندازی شد
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد قشم از راه اندازی سامانه تسهیل در 
با هدف ساماندهی  آزاد قشم  صادرات منطقه 
فعالیت های فصلی خشک کردن و صادرات 

ماهی متو، در تاریخ ۲۵خردادماه خبر داد.
مقام  منویات  به  اشاره  با  عباسیان  کیهان 
صنایع  توسعه  بر  مبنی  رهبری  معظم 
سرمایه های  حفظ  موازات  به  صادرات محور 
سامانه  داشت:  بیان  کشور  محیطی  زیست 
به  که  قشم  آزاد  منطقه  صادرات  در  تسهیل 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سفارش 
مدیریت  متخصص  همکاران  همت  به  و 
فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه 
است،  شده  پیاده سازی  و  طراحی  قشم  آزاد 
۲۵خردادماه رونمایی و در اختیار فعاالن حوزه 

صادرات قرار گرفت.
فعالین  نرم افزار،  این  اول  فاز  در  افزود:  وی 

به  مراجعه  با  می توانند  جزیره  شیالتی 
نسبت  قشم،  آزاد  منطقه  صیادی  تعاونی های 
این سامانه و تقاضای جانمایی  به ثبت نام در 
اقدام  زمین در سایت های 1۲گانه ساماندهی، 

کنند.
عباسیان توضیح داد: پس از تکمیل اطالعات 
شامل  که  مذکور  سامانه  در  متقاضی  افراد 

سایت  در  زمین  محل  فردی،  اطالعات 
ایجاد شده، ظرفیت  اشتغال  تعداد  ساماندهی، 
تولید در روز، مقدار صادرات و... می شود، هر 
متقاضی می تواند با دریافت کد رهگیری یکتا، 
این  صادرات  به  قانونی  رویه های  با  منطبق 

محصول بپردازد.
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  گفته  به 
نمایندگان  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
صدور  و  ثبت نام  مسئول  صیادی  تعاونی های 
کد رهگیری در سامانه تسهیل صادرات منطقه 

آزاد قشم هستند.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی خشک کردن 
از  بعد  کرد:  اظهار  منطقه  این  در  متو  ماهی 
معرفی  و  جانمایی  و  صید  جاری  دوره  اتمام 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  زمین ها 
فعالیت در حوزه خشک کردن ماهی  هرگونه 
از  و  گرفت  خواهد  صورت  سایت ها  این  در 

صادرات  و  سایت ها  این  خارج  در  فعالیت 
محصوالت آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شده  جانمایی  سایت های  معرفی  از  عباسیان 
به تعاونی های صیادی قبل از تاریخ ۲۰تیرماه 
افراد  تمامی  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال 
و  نام  ثبت  مراحل  گذراندن  از  پس  متقاضی 
دریافت کد رهگیری می توانند در این سایت ها 
مدیریت  با همکاری  و  کرده  فعالیت  به  اقدام 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اشتغال  و  کار 

مزایای بیمه برخوردار شوند.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
تولیدات  بر حمایت  تاکید  با  قشم  آزاد  منطقه 
این  افزود:  سازمان  این  توسط  صادرات محور 
و  ساکنین  بهداشت  تضمین  راستای  در  اقدام 
بی نظیر  زیست  محیط  و  طبیعت  از  حفاظت 
خدمات  ارائه  و  تسهیل  کنار  در  جزیره 

الکترونیک صادرات پایدار جزیره قشم است.
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