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سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

گردشگری، اهرم توسعه مناطق آزاد
یکی از مهم ترین ظرفیت های مناطق آزاد با توجه به مزیت های طبیعی و تاریخی 
هر منطقه در کنار گستره اقلیمی مناطق آزاد در کشور از شمال تا جنوب و غرب 
تا شرق، پتانسیل گردشگری این مناطق است، که با برنامه ریزی، هدفگذاری و 
ایجاد و تکمیل زیرساخت ها می تواند به عنوان اصلی ترین اهرم توسعه در مناطق 

آزاد نقش آفرینی کند.
مناطق آزاد ایران در سال گذشته میزبان بیش از 13میلیون گردشگری بوده اند 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  توسط  اعالم شده  آمار  به  نگاه  با  که 
اقتصادی، از این میزان، منطقه آزاد انزلی با بیش از سه میلیون گردشگر در مقام 
نخست و منطقه آزاد قشم با بیش از دو میلیون در رتبه دوم جذب گردشگران 

قرار دارند.
باالیی  آمار  بسیار  آزاد  مناطق  برای  گردشگر  میزان  این  اول  نگاه  ر  د د  ی شا
این  در  بررسی ظرفیت های گردشگری طبیعی موجود  و  عنایت  با  ا  م ا اشد،  ب
مناطق، مشخص می شود آن طور که باید از این مزیت ها در مسیر جذب بیشتر 

گردشگران بهره برداری نشده است.
آزاد  مناطق  در  گردشگری  توسعه  در  اثرگذاری  و  متعدد  عوامل  د  ی د ر ت ی  ب
وجود دارد که مهم ترین آن، معرفی و تبلیغ این امکان به مخاطبین در کنار 
موضوعاتی همچون آموزش نیروی انسانی متخصص و زیرساخت های الزم، 
امنیت، ارتباطات و تبلیغات الکترونیکی در کنار توسعه سیستم حمل و نقل دورن 
منطقه ای برای دسترسی آسان و ارزان قیمت گردشگران به این اماکن می باشد.
به اعتقاد عمده کارشناسان این صنعت، عدم توجه به تقویت بخش خصوصی 
در جهت توسعه ایجاد زیرساخت های گردشگری در مناطق آزاد هم یکی از 
اساسی ترین عوامل عدم توسعه این صنعت در این مناطق است. با نگاه به مراکز 
اقامتی و هتل ها در مناطق آزاد به استثنای منطقه آزاد کیش، می توان به این 
مهم دست یافت که ما در قدم اول، در ایجاد ظرفیت های استاندارد اقامتی در 
مناطق آزاد در طول سه دهه گذشته بسیار ضعیف عمل کرده ایم و نتوانسته ایم 
مراکزی با سطوح استاندارد بین المللی برای جذب گردشگران ایجاد نماییم و در 
زمان های پیک مسافر در این مناطق، شاهد عدم رضایت گردشگران از خدمات 
اقامتی و تفریحی هستیم، که این موضوع خود یکی از مهم ترین عوامل منفی 

در جذب گردشگران بیشتر به مناطق آزاد است.
رویکرد منطقه آزاد قشم در طول چند سال گذشته در جهت ایجاد و گسترش 
خانه های بوم گردی با مشارکت جامع محلی، یکی از مدل های موفق در مسیر 
احداث مراکز اقامتی سنتی و بومی در مناطق آزاد است که با توجه به وجود 
اقامتی  بردن ظرفیت  باال  کنار  در  این منطقه،  در  ز 85کاشانه مهمان  ا بیش 

گردشگران، تحول بزرگی در اقتصاد جوامع محلی نیز ایجاد شده است.
بی تردید مدیریت برنامه محور در کنار شناخت مسیر توسعه، می تواند باعث بروز 
اتفاقات مثبت و اثرگذاری در جذب بیشتر گردشگر در مناطق آزاد گردد، که امید 
است با برنامه ها و اهدافی که در راستای توسعه و تکمیل زیرساخت های گردشگری 
و ساخت هتل و مراکز اقامتی در این مناطق شاهد هستیم، در آینده و در کنار رونق 

اقتصادی، شاهد رشد و توسعه گردشگری در مناطق آزاد کشور باشیم.
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رشد سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی 
1۶0درصد افزایش یافت

منطقه آزاد اروند
 پرچمدار حمایت 
از ورزشکاران 
در میان مناطق آزاد

با جذب 4628میلیارد ریال در سه ماه ابتدایی سال98:

برگزاری نخستین جشنواره 
استعدادیابی ورزش های 
المپیکی »میپا« در منطقه آزاد اروند:

فن آوری های  توسعه  ستاد  تعامل  و  نشست هم اندیشی 
نرم ریاست جمهوری با صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد و مراکز آموزش عالی کیش برگزار شد.
معاون  رستمی  محمدرضا  حضور  با  که  نشستی  ر  د
فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه شورای 
پورعلی  سعید  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  الی  ع
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، 
مهندس  سازمان،  زیرمجموعه  مسئوالن  و  دیران  م
نیری دبیر ستاد توسعه فن آوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و روسای 
شد،  برگزار  کیش  عالی  آموزش  مراکز  و  انشگاه ها  د
ظرفیت های جزیره کیش و مهم ترین اهداف تعامالت 
صنایع  ایجاد  نرم ،  فن آوری های  توسعه  جهت  ر  د
حوزه ها  این  اقتصادی  پیشرفت  چگونگی  و  الق  خ

بررسی گردید.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  جلسه،  این  ر  د
65درصدی  آمار  به  اشاره  با  کیش  آزاد  نطقه  م
مناسب  و دکترا و شرایط  ارشد  مقاطع  در  دانشجویان 
کیش  جزیره  اقتصادی  و  صنعتی  علمی،  عالیت های  ف
پررونق  بسیار  امروزه صنعت  نرم،  فن آوری های  گفت: 
و ثروت ساز برای کشورهایی است که از این فرصت در 
جهت توسعه اقتصاد ملی خود استفاده می کنند. بنابراین 
داریم،  اختیار  در  که  خوبی  ظرفیت های  از  استفاده  ا  ب
کیش می تواند جزیره نمونه علم و فن آوری در کشور 

باشد.
سعید پورعلی افزود: مهم ترین ظرفیت ها برای شکل گیری 
و  خالق  صنایع  حوزه های  دانش بنیان،  رکت های  ش
شدن  فراهم  و  است  علمی  و  فرهنگی  عالیت های  ف
همکاری های  برای  تفاهم نامه  یک  انعقاد  مینه های  ز
گسترده مناطق آزاد با ستاد فن آوری های نرم و هویت ساز 

با همین هدف فراهم شده است.
دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  عاون  م
این  در  نیز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ورایعالی  ش
نشست با اشاره به قوانین و وظایف مناطق آزاد کشور 
سرزمین  به  نسبت  آزاد  مناطق  متفاوت  فضای  فت:  گ
اقتصادی  فعالیت های  برای  مستقل  قوانینی  با  صلی  ا
صنعتی و تجاری با هدف تقویت اقتصاد کشور و حضور 
در فضاهای بین المللی طراحی شده است و طبق نگاه 
حاکمیتی و تاکید رئیس جمهور به دبیرخانه شورایعالی، 
مناطق آزاد باید پایلوت فعالیت های موفقی باشد که به 

سرزمین اصلی نیز تسری یابد. 
محمدرضا رستمی افزود : در 12حوزه فعالیتی مرتبط با 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ازجمله 
آموزش عالی، آموزش و پرورش، ورزش، سالمت، غذا 

طراحی اکوسیستم آموزشی کیش به عنوان پایلوت و برند علم و فن آوری های نرم

همین  به  می کند؛  پیدا  معنادار  نگاه  اکوسیستم،  ین  ا
توفیقی  با محوریت دکتر  دبیرخانه  در  منظور شورایی 
عنوان  تحت  عالی  آموزش  بزرگان حوزه  از  و جمعی 
تشکیل  آزاد  مناطق  فن آوری  و  علم  عالی  ورای  ش
توسعه  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  موضوع  که  شد 
و  هدایت  را  فن آوری  و  علم  اکوسیستم  و  دنبال  ا  ر

نظارت می کند.
دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  عاون  م
اینکه  بیان  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
بر  مبتنی  ما  نگرش  نرم،  فن آوری های  مبحث  ر  د
وجود  که  کنیم  توجه  باید  گفت :  است،  بازار  وسعه  ت
گرفتن  نظر  در  بدون  آزاد  مناطق  در  آموزشی  راکز  م
با  مطابق  فعالیت  انجام  و  خارجی  و  داخلی  بازار  یاز  ن
اهداف  با  متناسب  اصلی ،  سرزمین  هت گیری های  ج
توسعه ای  نگاه  بازار،  ارزیابی  با  باید  و  نیست  دبیرخانه 

به این موضوع داشته باشیم.
رستمی همچنین از اجرای برنامه ای محوری با عنوان 
برنامه  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  آزاد  مناطق  رندسازی  ب
انجام  خارجی  مشاور  همکاری  با  کیش  رند سازی  ب
از حوزه آموزش، علم و  با تصویری شفاف  تا  می شود 

فن آوری با دنیا گفت و گو کنیم.
خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون  گفته  ه  ب
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جزیره 
کیش نباید تنها به عنوان مکان گردشگری و تفریحی 
عنوان  به  آن  دیگر  مزیت های  بلکه  شود،  ناخته  ش
و  هنری  علمی ،  نخبان  سرمایه گذاران ،  برای  مقصدی 

اقتصادی نیز باید شناخته شود .

و دارو، صنایع فرهنگی هنری، محیط زیست و صنایع 
تمامی  در  آزاد  مناطق  و جهت گیری های  نگاه  خالق، 
حوزه ها باید از شرایط و روند موجود در سرزمین اصلی 
متمایز باشد و هر یک از مناطق آزاد با توجه به وضعیت 
در  را  خود  رقابتی  مزیت های  منطقه،  آن  پتانسیل  و 
دبیرخانه،  اهداف  براساس  تا  کند  پیدا  حوزه ها  مامی  ت
فضای رقابتی ایجاد و توسعه همه جانبه، رونق اقتصادی 

و ثروت سازی محقق شود.
فعاالن  صحیح  سیاست گذاری  ضرورت  بر  ی  و
فعالیت های  زمینه  در  عالی  آموزش  و  انشگاهی  د
اقتصادی تاکید کرد و گفت: هدف اصلی ما همکاری با 
دانشگاه ها و موسسات خارجی، تبادل دانشجو با دیگر 
و  علمی  پروژه های  در  اساتید  با  همکاری  شورها،  ک
وضعیت  ارتقاء  جهت  در  طراحی  و  تولید  و  ین المللی  ب

اقتصادی است.
دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  عاون  م
از  همچنین  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ورایعالی  ش
آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  دکتر مظفری  با  وافق  ت
در  مشاور خارجی  کارگیری یک  به  کیش درخصوص 
جهت طراحی اکوسیستم آموزش و فن آوری در جزیره 
کیش خبر داد و افزود: این طرح در دستورکار دبیرخانه 
و  علم  برند  و  پایلوت  به  کیش  تا  است  گرفته  رار  ق

فن آوری های نرم تبدیل شود.  
بین  رابطه  طرح،  این  اجرای  داشت:  اظهار  ستمی  ر
و  آزاد کیش  منطقه  در  با صنعت  عالی  آموزش  نظام 
خدماتی که می تواند به سرزمین اصلی و دیگر کشورها 
در  دانشگاهی  شهر  و  می دهد  نشان  را  باشد  اشته  د

معاون اقتصادی رئیس جمهور 
در نشست با فعالین اقتصادی 
منطقه آزاد چابهار:

مومنی در مراسم امضاء 
تفاهم نامه با سازمان  ملی 
استاندارد ایران مطرح کرد:

مناطق آزاد
 پیشران های 
جهش اقتصادی 
در کشور

منطقه آزاد قشم
پایلوت اجرای 
استانداردهاي حالل 
4در کشور 8

در نشست مشاور رئیس جمهور و وزیر صمت مطرح شد:

مناطق آزاد، دروازه ورودی کشور 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی
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نقش پذیری منطقه آزاد چابهار 
در توسعه کالن اقتصاد کشور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار در نشست با 
فعالین اقتصادی منطقه:

صفحه 4 را بخوانید

صفحه 3 را بخوانید

ی
س: ابراهیم مختار

عک



نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت  ویژه 
در تهران و در دبیرخانه شورایعالی با رویکرد رفع 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  موجود  و مشکالت  موانع 

اقتصادی کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور »مرتضی بانک« مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و »رضا رحمانی« وزیر صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد، مسائل و مشکالت مرتبط در 
حوزه ثبت سفارش ورود کاال به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و همچنین بهره گیری از ظرفیت طرفین 
سیستمی  یکپارچه  ارتباطات  برقراری  راستای  در 
در موضوعات صدور مجوزهای صنعتی و خدماتی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هم چنین، در این نشست مرتضی بانک، ضمن تشریح 
دستاوردهای مناطق آزاد، به بیان برخی از چالش ها و 
مشکالت حوزه واردات مواد اولیه، تجهیزات و ادوات 
خطوط تولید به این مناطق، واردات کاالهای تولیدی 
در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، همچنین ارتباط 
اقتصادی  فعالین  یکپارچه  )سامانه  سیفام  دوسویه 
مناطق آزاد( و بهین یاب بیان پرداخت، که پس از 
بحث و بررسی کارشناسی در این زمینه با نظر وزیر 

صمت، تصمیمات الزم برای اجرای آنها اتخاذ شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد
 و ویژه اقتصادی:

افزوده شدن کاالهای جدید به فهرست 
ثبت سفارش در مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی گفت: به زودی کاالهای جدیدی 
به فهرست کاالهای قابل ثبت سفارش در مناطق 

آزاد اضافه خواهد شد.
وزارت  در حاشیه نشست مشترک  بانک  مرتضی 
شورایعالی  دبیرخانه  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در این نشست، 
در مورد فهرست کاالهای وارداتی در مناطق آزاد 

مورد بحث قرار گرفت.
جلساتی  در  تاکنون  افزود:  رئیس جمهور  مشاور 
مورد  آزاد  مناطق  در  تولید  سهم  ارتقای  متعدد، 

توجه قرار گرفت.
قوانین  به  توجه  داشت:  اظهار  بانک  مرتضی 
ورود  موجود  مهم  مسائل  از  موجود،  مقررات  و 
شمار  به  آزاد  مناطق  در  تولید  و  اولیه  کاالهای 

می رود.
و  آزاد  مناطق  از  کاال  صادرات  خصوص  در  وی 
ویژه اقتصادی نیز گفت: برای تسریع در این امر، 
توافق هایی برای کسب مجوزها و پروانه های مورد 
شده  انجام  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  نیاز 

است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره 
میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه در سال گذشته 
گفت: در سال ۹۶ حدود یک میلیارد و ۵۰میلیون 
دالر  ۱۸.۵میلیارد  حدود  و  آزاد  مناطق  از  دالر 

چیزی  یعنی  داشتیم.  صادرات  ویژه  مناطق  از 
و  آزاد  مناطق  از  صادرات  دالر  ۲۰میلیارد  حدود 
ویژه انجام شد و در مقابل واردات سال ۹۶ حدود 

۸میلیارد دالر بود.
داد:  توضیح  سال ۹۷  آمار  درباره  بانک  مرتضی 
برای  جدید  سیاست های  که  بود  این  تصورمان 
صادرات  درباره  که  کند  ایجاد  موانع  صادرات 
مناطق  نیفتاد. صادرات ۹۷  اتفاق  این  آزاد  مناطق 
و  دالر  ۸۰۰میلیون  و  ۱۶میلیارد  حدود  ویژه 
حدود  ویژه  مناطق  و  آزاد  مناطق  صادرات  جمع 

۱۸.۵میلیارد دالر بود.
مناطق  این  در  سرمایه گذاری  میزان  درباره  وی 
نسبت  سال ۹۷  داخلی  سرمایه گذاری  افزود:  نیز 
از  و  داشته  افزایش  ۶۰درصد  حدود  سال ۹۶  به 
از حدود ۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان، به ۶هزار و 

۵۰۰میلیارد تومان رسیده است.
سرمایه گذاری  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  مشاور 
یافته  در سال ۹۷ حدود ۳۰درصد کاهش  خارجی 
است، گفت: به دلیل شرایط تحریم سرمایه گذاری 
خارجی مناطق آزاد در سال ۹۷ به ۶۵۰میلیون دالر 
میلیارد  آن در سال ۹۶ حدودا یک  رقم  رسید که 

دالر بود.
مرتضی بانک در خصوص جلسه با وزیر صمت نیز 
گفت: پس از تحوالتی که در کشور در خصوص 
ارز پیش آمد، طبیعی است که الزم بود مذاکرات 
مستمری را در خصوص حل مشکالتی که ممکن 

است در طول زمان پیش آید، داشته باشیم.
و  داشتیم  خوبی  جلسات  خوشبختانه  افزود:  وی 
موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت، این است 
با  آزاد  مناطق  در  را  تولید  سهم  بتوانیم  اوال  که 
افزایش  است،  کشور  داخل  در  که  سیاست هایی 

دهیم.
باید  است  طبیعی  گفت:  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی  فعاالن  فعالیت  برای  مقدمات  یکسری 
در مناطق آزاد با توجه به قانون و ضوابط مربوط 

به این مناطق فراهم شود.
موضوعات  از  یکی  کرد:  اضافه  بانک  مرتضی 
مهم، ورود کاال های مربوط به ماشین آالت، مواد 

در نشست مشاور رئیس جمهور و وزیر صمت مطرح شد:

به  توجه  با  که  بود  آزاد  مناطق  تولیدات  و  اولیه 
اینکه ثبت سفارش مواد اولیه به مناطق آزاد، آزاد 
شده، فهرست کاال،  قطعات و مواد اولیه را مجدد 
بررسی کردیم و به بخشی از این کاال هایی که در 

گذشته بود، اضافه شد.
فعالیت هایی  به  مربوط  دیگر،  وی گفت: موضوع 
هستند،  روبه رو  آن  با  اقتصادی  فعاالن  که  است 
سفارش،  ثبت  نوع  ارز،  تامین  شیوه  ازجمله 
شود،  سفارش  ثبت  است  قرار  که  کاال هایی 
و  شود  سفارش  ثبت  نیست  قرار  که  کاال هایی 
مسیری که برای نیازمندی هایی که برای مناطق 
آزاد بود و بعضا دچار مشکل می شد، با تفاهماتی 
که داشتیم به نتیجه رسیدیم و امیدواریم بتوانیم 
در  اقتصادی  فعاالن  برای  را  بهتری  تسهیالت 

مناطق آزاد فراهم کنیم.
وی افزود: در مورد قطعات و مواد اولیه، فهرستی 
بودیم که حدود سه  تفاهم کرده  را سال گذشته 
باید  دیگری  تعداد  و  بود  کاال  ۲۰۰قلم  و  هزار 
توافقات  انجام شده،  مذاکرات  با  و  اضافه می شد 
این شد که در جلسه  بر  اصلی آن مطرح و قرار 
اولیه  مواد  و  قطعات  تا  تهیه  آن  فهرست  بعدی 
کشور  به  نیاز،  صورت  در  آنجا  از  و  مناطق  وارد 

وارد شود.
آن  مهم ترین موضوع  رئیس جمهور گفت:  مشاور 
در حوزه های  ویژه  به  اقتصادی  فعاالن  است که 
صمت  وزارت  موجود  شبکه  با  بتوانند  صنعتی 
ارتباط برقرار کنند تا بتوانند مجوز ها و پروانه هایی 
که اخذ می کنند، در سیستم به سرعت عمل شود.

مرتضی بانک افزود: با تفاهم انجام شده، مجوز ها 
و پروانه ها با مسئولیت مدیران مناطق آزاد صادر 
و به سامانه فعلی وزارت صمت وصل می شود و 
سرعت عمل در خصوص این مجوز ها و پروانه ها، 

افزایش خواهد یافت.
با  خوشبختانه  هم  صادرات  مورد  در  گفت:  وی 
مناطق  و  آزاد  مناطق  در  که  بستر هایی  به  توجه 
خصوص  در  شد؛   بحث  آمده،  وجود  به  ویژه 
کاال های  وع  ن درباره  هرازگاهی  که  مقرراتی 
صادراتی تصویب می شد، بحث کردیم که مناطق 

بتوانند  داخلی،  ات  مقرر از  مستثنای  ویژه،  و  آزاد 
به  انجام دهند که ضربه ای هم  را  صادرات خود 

مصرف داخلی نزند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: 
آن دسته از کاال هایی که مواد اولیه آن در مناطق 
نخواهد  داخلی  مقررات  این  مشمول  است،  آزاد 
شد، اما کاال هایی که مواد اولیه آن در داخل کشور 
وجود دارد، به نسبتی که مواد اولیه آن در داخل 
است، صادرات آن به خارج از کشور آزاد است و 

این مشوق خوبی برای صادرات مناطق آزاد بود.

  وزیر صنعت، معدن و تجارت:
مناطق آزاد می تواند بخشی از نیاز های 

داخل را نیز تامین نمایند
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با واردات کاال 
به صورت قاچاق و حتی در سطح خرده فروشی، به 
این  و در هر مکانی  برخورد می کنیم  طور جدی 

کاال ها کشف شود، به شدت برخورد خواهد شد.
دبیر  با  مشترک  نشست  حاشیه  در  رحمانی  رضا 
برای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ورایعالی  ش
بررسی موانع و مشکالت پیش روی این مناطق 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  از  بسیاری  فزود:   ا
موضوع  این  باید  و  کرده اند  پیدا  تولیدی  وجه  ا  م

تقویت شود.
وی با بیان اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
می توان تولید و صادرات داشت، گفت: این  مناطق 
می تواند بخشی از نیاز های داخل را نیز تامین کنند.
رحمانی افزود:  قرار شد کارگروهی تشکیل شود و 
به طور منظم جلساتی برای رفع موانع و مشکالت 
برگزار نماید و همچنین از ظرفیت مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی برای تامین نیاز های تولید و حتی 
واردات  که  نیاز  مورد  کاال های  تامین  ه  زمین ر  د

داریم، استفاده شود.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت در خصوص قاچاق 
کاال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه 
حال  در  گفت:  نیست،  دقیقی  بیر  تع بیر،  تع ین  ا
حاضر و بعد از نوسانات ارز، تعداد زیادی از کاال ها 
توجیه پذیری خود را برای قاچاق از دست داده اند.

رحمانی افزود:  اما مواردی باقی مانده و در بعضی 
مواقع بالعکس شده، یعنی قاچاق از داخل به خارج 

صورت می گیرد.
وی درخصوص اینکه مناطق آزاد کارایی خود را به 
ویژه در خصوص سرمایه گذاری خارجی از دست 
توسعه  بر  اصراری  چه  شرایط  این  با  و  ند  اده ا د
مناطق آزاد وجود دارد، گفت: این موضوع ادعایی 
بیش نیست و مناطق آزاد کارایی خود را از دست 

نداده است.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت افزود: هم اکنون نیز 
واحد های تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
تولیدات خوبی دارند و صادرات نیز در این مناطق 

و از این واحد ها انجام می شود.
یک  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  ق  مناط  ، حمانی ر
اکثر مناطق  رای کشور دانست و گفت:  ب فرصت 
آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق مرزی و مکان هایی 
است که می توانند نقش خوبی ایفا کنند و آنچه 
که مهم است آن است که ما باید جهت گیری خود 

مناطق آزاد، دروازه ورودی کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی
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گزارش:
روابط عمومی و امور بین الملل 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

را اصالح کنیم و آن را به سمتی ببریم که کاال 
بیشتر تبدیل به محصول شده و صادر شود. 

خصوص  در  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  زیر  و
برطرف  گفت:  رئیس جمهور  مشاور  با  شست  ن
و  قطعات  تامین  از طریق  تولید  کردن مشکالت 
مواد اولیه و همچنین تقویت تولید در مناطق آزاد، 
به طوری که در مناطق آزاد گسترش یافته و از 
همان نقطه صادر شود، در این نشست مورد توجه 

قرار گرفت.
خمینی)ره(  امام  فرودگاه  آزاد  منطقه  افزود:  ی  و
بود که هفته  توجه  مورد  توسعه  پنجم  برنامه  در 
سامانه های  فرآیند  و  گمرک  ساختمان  ذشته  گ

گمرکی در این منطقه راه اندازی شد.
سازمان  رئیس  اظهارات  درخصوص  حمانی  ر
ارز  اختصاص  اینکه  بر  مبنی  بودجه  و  رنامه  ب
متوقف  اساسی  به کاال های  ۴هزار و ۲۰۰تومانی 
نمی شود، اما برخی کاال ها ازجمله گوشت این ارز 
را دریافت نمی کند، گفت:  با وجود ادامه پرداخت 
هیچ  اساسی،  ای  کاال ه به  ۴۲۰۰تومانی  رز  ا
دریافت  از  که  کاال هایی  برگشت  برای  رنامه ای  ب
ارز  با  و  نداشته  وجود  بودند،  ارز حذف شده  ین  ا

نیمایی واردات آنها ادامه خواهد داشت.
با نرخ ۴۲۰۰تومانی در  وی افزود: اختصاص ارز 
کاال های  به  فقط  ه  ک داشت  خواهد  ادامه  الی  ح
اساسی موجودی که همچنان این ارز را دریافت 
می کردند، پرداخت می شود و کاال هایی که ارز آنها 
حذف شده و نیمایی وارد می شود، به همان روش 

خواهد بود.
وزیر صمت درباره اینکه با توجه به حذف اختصاص 
ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات گوشت و واردات آن 
اینکه  و  باال  قیمت  با  آن  و عرضه  نیمایی  ارز  ا  ب
آیا تصمیمی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به 
آن وجود دارد یا خیر، گفت: گوشت از اواخر سال 
گذشته ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت نمی کند و با ارز 
نیمایی وارد می شود که برای مدتی افزایش قیمت 
داشت، اما در ادامه جلوی رشد قیمت آن گرفته 

شده و تا حدی قیمت آن کاهشی بوده است.
وارد  صفر  تعرفه  با  گوشت  اکنون  افزود:  حمانی  ر
می شود و پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی این است 
که اگر واردات با تعرفه صفر و به وفور باشد، به طور 

حتم قیمت آن کاهش خواهد یافت.
واردات  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ی  و
دالر  با  اکنون  که  سیگار  ورق  به  نسبت  گوشت 
گفت:  ندارد،  اولویت  می شود  وارد  ۴تومانی  ۲۰۰
گوشت قرمز در کشور خیلی نیاز به واردات ندارد 
برآورد  بوده؛  مناسب  بارندگی  که  امسال  ویژه  ه  ب
وزارت جهاد کشاورزی آن است که شاید بیش از 

مصرف تولید داشته باشیم.
گفتنی است، در انتهای این نشست، رضا رحمانی 
لزوم  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  زیر  و
پیشبرد  راستای  در  طرف  دو  همه جانبه  مکاری  ه
اهداف دولت و تحقق شعار امسال مبنی بر »رونق 
تولید«، نقش مناطق آزاد را بسیار حائز اهمیت عنوان 
کرد و با تاکید بر نقش ویژه مناطق آزاد در دوران 
تحریم، این مناطق را به عنوان دروازه ورودی کشور 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی دانست.

به گزارش اقتصاد۲۴، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی از تشکیل صندوق حمایت از سرمایه گذاری 

در مناطق آزاد خبر داد.
مرتضی بانک با اعالم خبر تشکیل صندوق حمایت از سرمایه گذاری 
کاری  روند  صندوق،  این  تاسیس  با  گفت:  آزاد،  مناطق  ر  د
سرمایه گذاران تسهیل و فعالیت اقتصادی  آنها بیشتر و منسجم تر 

خواهد شد.

تشکیل صندوق حمایت از سرمایه گذاران 
در مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور با اشاره به خالء سیستم یکپارچه در مناطق 
به  سرمایه گذاران  خدمات  ارائه  برای  اقتصادی  ویژه  و  زاد  آ
برای  حمایتی  سیستمی  تدوین  از  مناطق،  این  ذی نفعان  و 
ایجاد  داشت:  بیان  و  داد  خبر  مناطق  این  در  رمایه گذاری  س
فعالیت های  از  یکی  سرمایه گذاران  از  حمایتی  یستم های  س
از  حمایتی  سیستم  هیچ  امروز  است.  دبیرخانه  در  ما  هم  م
سرمایه گذاران  برای  صندوقی  اگر  ندارد.  وجود  سرمایه گذاران 
ایجاد شود و تسهیالتی را برای آنها در نظر بگیریم، روند کاری 
آنها تسهیل و فعالیت اقتصادی شان بیشتر و منسجم تر خواهد 
شد. این صندوق در خود دبیرخانه تشکیل و هماهنگی های آن 
هم  نزدیک  آینده  در  و  انجام  دبیرخانه  و  مناطق  خود  در  هم 

رونمایی خواهد شد.
برنامه های جامع و سیستمی یکپارچه برای کاهش  وی وجود 
افزود: ما سیستم  آزاد را ضروری دانست و  ضعف های مناطق 
بتوانیم  که  است  نیاز  سیستمی  نداریم.  مناطق  در  کپارچه  ی
که  برنامه ای  بدهیم؛  سرویس  ذی نفعان  و  سرمایه گذاران  ه  ب
کند.  شفاف سازی  و  اعتمادسازی  هم  مسئوالن  برای  می تواند 
تخلفات  و  قاچاق  در گمرک در خصوص  نگرانی هایی هم که 
وجود دارد، با سیستم اطالع رسانی جامع تا حد زیادی برطرف 
جامع  اطالعات  داریم  نیاز  ما  خصوص  همین  در  شد.  واهد  خ
کنیم،  ارائه  اقتصادی کشور  به سیستم  را  آزاد  مناطق  گمرکی 
و  ورود  ارقام  و  اعداد  به  تصمیم گیری  برای  مسئوالن  چراکه 

خروج کاال نیاز دارند.
امروز  ما  افزود:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  بیر  د

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعالم کرد:

صندوق حمایت از سرمایه گذاران در مناطق آزاد تشکیل می شود

با سیستم گمرکی کشور  را  وانسته ایم سیستم گمرکی مناطق  ت
وقتی  بنابراین  کنیم.  اقناع  درست  اطالعات  با  را  آنها  و  تلفیق   
پیدا  معنایی  آن  در  قاچاق  شد؛  راه اندازی  یکپارچه  یستم  س
نمی کند، به همین دلیل از سال گذشته تاکنون موضوع قاچاق 
با  ما  آزاد  آزاد کمتر مطرح شده است. هفت منطقه  در مناطق 
هم  با  را  اطالعاتشان  و  شده اند  تلفیق  کشور  گمرکی  یستم  س
نظارت و  این  داریم  نزدیک در نظر  آینده  مبادله می کنند و در 
و  دهیم  قرار  استفاده  مورد  هم  فروشگاه ها  در  را  طالع رسانی  ا
اطالعات کاالها را در خصوص انبار و میزان صادرات یا مصرف 
داشته باشیم. این مهم موجب می شود بتوانیم تصمیمات به موقع 
با این روش  نیازمندی ها بگیریم.  یا تامین  برای رفع مشکالت 
گمرک، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز نگرانی کمتری خواهند داشت.

راه اندازی بورس بین الملل 
در کیش تا 22بهمن امسال

مرتضی بانک همچنین با اشاره به بحث حضور بانک های خارجی 
در مناطق آزاد اظهار داشت: یکی از قوانین مناطق آزاد این است 
اما  کنند،  فعالیت  آزاد  مناطق  در  بتوانند  خارجی  بانک های  ه  ک
پیش بینی  آن  برای  مرکزی  بانک  توسط  مناسبی  ساختار  هنوز 
خارجی  بانک  آن  در  که  آزاد  منطقه  معتقدیم  ما  است.  شده  ن
ما  مشکالت  از  یکی  نمی شود.  تلقی  آزاد  منطقه  نکند،  عالیت  ف

حضور در بازارهای مالی است که خوشبختانه توانسته ایم تاسیس 
بورس بین الملل در مناطق آزاد را در دستورکار قرار دهیم و در 
نیز اخذ  را  آزاد و دولت  ین راستا مصوبه شورای عالی مناطق  ا
کرده ایم و ان شااهلل تا ۲۲بهمن امسال نخستین بورس بین الملل 

را در کیش راه اندازی خواهیم کرد.
تاکید  آزاد  مناطق  در  مالی  پشتیبانی های  اهمیت  بر  ی  و
این  در  فعاالن  به  که  را  سیاست هایی  باید  ما  افزود:  و  رد  ک
و  کنیم  اتخاذ  مالی،  پشتیبانی های  مانند  می کند  عرصه کمک 
مقدمات آن را تدارک ببینیم. در همین زمینه، استفاده از برات 
این  داده ایم.  قرار  دستورکار  در  را  آزاد  مناطق  در  لکترونیک  ا
مبتنی  اقتصادی  فعالیت  است، چراکه یک  ارزشمندی  موضوع 
تکیه  نقدینگی  بر  نمی توان  اقتصاد  در  است.  متقابل  اعتماد  ر  ب
سالم  پول  خلق  ظرفیت  از  نمی توان  آن صورت  در  زیرا  کرد، 

استفاده کرد.
پول سالم  اقتصادی خلق  آزاد و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 
اقتصاد دانست و گفت: خلق پول  از اهم وظایف در حوزه  ا  ر
استفاده  با  و  کنیم  ایجاد  اعتماد  بتوانیم  که  است  این  الم  س
برات  بیاوریم.  به وجود  را  این شرایط  پول،  به جای  برات  ز  ا
و  می کند  عمل  الکترونیک  بانکداری  مانند  نیز  لکترونیک  ا
مناطق  در  الکترونیک  برات  از  استفاده  با  مبادالتی  اکنون  ت
را  آن  کشور  کل  در  می توانیم  هم  آینده  در  که  شده  نجام  ا
توزیع کننده سه عنصر  تولیدکننده، فروشنده و  جرایی کنیم.  ا
در  است  ممکن  تولیدکننده  هستند.  الکترونیک  برات  صلی  ا
حال حاضر پول نداشته باشد ولی برات به او کمک می کند تا 
بتواند محصول خود را بفروشد و در آینده و با اتکا به اعتماد، 
سه  هر  نفع  به  روند  این  که  بگیرد  فروشنده  از  را  خود  ول  پ

گروه خواهد بود.
اقدام  دست  در  اساسی  و  مهم  فعالیت های  بر  بانک  رتضی  م
و  سیستم ها  پتروشیمی،  توسعه  مانند  حوزه هایی  در  شورا  ین  ا
شهرک های فرودگاهی که در آینده ای نزدیک رونمایی خواهند 
را  آزاد  مناطق  بتوانیم  اینکه  برای  ما  گفت:  و  کرد  اشاره  د،  ش
همپای جهت گیری های اصلی سیاست های اقتصادی کشور قرار 
دهیم و نقش فعال و جدی در اقتصاد کشور ایفا کنیم، نباید صرفا 
به معضالت و مشکالت توجه کنیم، بلکه باید از ظرفیت قانون 

نیز استفاده نماییم. 

اهمیت اطالع رسانی صحیح فعالیت های مناطق آزاد
صحیح  اطالع رسانی  اهمیت  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  شاور  م
فعالیت های  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: اگر اقدامات موثر 
و مفیدی که در مناطق انجام شده، به نمایش درنیاید و رسانه ای 
عیب جویی  درصدد  مخالفان  و  تصمیم گیران  از  بسیاری  شود،  ن
زیر سوال می برند؛  را  آزاد  رمی آیند و موجودیت اصلی مناطق  ب
و  آزاد  مناطق  در  اینکه ۲۰میلیارد دالر صادرات کشور  زجمله  ا
این  در  می بایست  و  نیست  کمی  رقم  که  می شود  انجام  یژه  و

خصوص کار شود.
مرتضی بانک گفت: در برخی موقعیت ها مناطق آزاد باید الگویی 
مجموعه  ارس  در  ما  مثال  طور  به  باشند؛  کشور  تمام  رای  ب
به  دیگر  ۶۰هکتار  است  قرار  که  داریم  ۵۰هکتاری  لخانه ای  گ
آن اضافه و تا آخر سال مورد استفاده قرار گیرد. این گلخانه یک 
الگوی موفق برای کشور محسوب می شود. در چنین زمینه هایی 
حضور  رسانه ای  و  اجتماعی  صحنه های  در  باید  ما  دیران  م
جدی تری داشته باشند و فعالیت هایشان را به اطالع مخاطبان 

و هموطنان برسانند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  خصوص  در  واقع نگری  بر  ادامه  در  ی  و
اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: ما نباید تصوری بیش از توان 
مناطق برای مردم ایجاد و مطرح کنیم که مشکالت اقتصادی 
و  رفع خواهند شد، که فرض کامل  کشور توسط هفت منطقه 
درستی نیست. مسائل اقتصادی مجموعه ای از مسائل است که 
اگر در کنار هم حل می شوند، مشکالت نیز کاهش خواهند یافت. 

در حقیقت مناطق آزاد یکی از عناصر این حلقه هستند.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
موفقیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نه تنها اقتصادی، بلکه 
در حوزه اجتماعی هم دانست و افزود: مناطق ما در حوزه اجتماعی 
هم توانسته اند کارهای خوبی انجام دهند، اما باید درست منتقل و 
اطالع رسانی شود؛ به طور مثال در منطقه آزاد قشم ۸۵بوم گردی 
توانسته اند گردشگران  آنها  و  ایجاد شده است  توسط خود مردم 
خارجی بسیاری را جذب کنند؛ لذا این مسئله باید به عنوان یک 

الگو به دیگر مناطق نیز تسری پیدا کند.



اخبار منطقه آزاد انزلی

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  عاونت  م
منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای تفاهم نامه این 
سازمان با سازمان فنی و حرفه ای کشور، یک دوره 
فعاالن  مهارت  سطح  افزایش  منظور  به  موزشی  آ

حوزه گردشگری منطقه برگزار نمود.
بر این اساس، توانمندسازی و ارتقاء سطح مهارت 
فعاالن حوزه گردشگری از مهم ترین دستاوردهای 
اجرای تفاهم نامه سازمان با سازمان فنی و حرفه ای 
بود، که در این دوره آموزشی در دو شکل تئوری و 

عملی در این منطقه به اجرا درآمد.
بنا بر این گزارش، به دنبال امضاء تفاهم نامه مزبور 
فعاالن  فنی  مهارت های  سطح  ارتقاء  جهت  در  و 
گردشگری  و  خدماتی  صنعتی،  تجاری،  وزه های  ح
»اصول  عنوان  با  آموزشی  دوره  اولین  نطقه،  م
پذیرایی و تشریفات« به مدت ۲روز با حضور ۵۰نفر 
واحد های  مختلف  رده های  کارکنان  و  مدیران  ز  ا

پذیرایی محدوده منطقه آزاد انزلی تشکیل شد.
مدرس این دوره آموزشی، با همکاری اداره کل فنی 
و حرفه ای استان گیالن تعیین شده بود و فراگیران 
با  کارگاهی  و  تئوری  کالس های  در  شرکت  ا  ب
تشریفات  و  پذیرایی  روش های  و  اصول  خرین  آ

مطلوب از مهمانان آشنا شدند.
مدیریت  درخواست  به  بنا  آموزشی  دوره  ین  ا
گردشگری سازمان و با همکاری دبیرخانه تفاهم نامه 
شرکت کنندگان،  به  پایان  در  و  برگزار  وق،  ف

گواهی نامه اعطاء گردید.
گفتنی است، در سال گذشته ۵۰۸نفر ساعت دوره 
از  گردشگری  حوزه  با  مرتبط  عناوین  با  موزشی  آ
سوی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه شد. دوره های 
آموزشی که در راستای ارتقاء سطح آگاهی فعالین 
بخش خصوصی منطقه در این حوزه برپا گردید و 
از مهم ترین نتایج آن افزایش کیفیت خدمات رسانی 
به گردشگران و به تبع آن استقبال بیشتر و رونق 
درآمدی ناشی از فعالیت های مرتبط با خدمات  حوزه 

گردشگری خواهد بود.

برگزاری کارگاه آموزشی 
توانمندسازی و ارتقاء 
سطح مهارت فعاالن 

حوزه گردشگری 
منطقه آزاد انزلی

با جذب ۴۶۲8میلیارد ریال در سه ماه ابتدایی سال98:
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در راستای اجرای تفاهم نامه 
منطقه آزاد انزلی و  سازمان  

فنی و حرفه ای کشور انجام شد:

انزلی

منطقه  جاری  سال  نخست  ماهه  سه  ر  د
ریال  ۴۶۲۸میلیارد  جذب  با  انزلی  زاد  آ
سرمایه گذاری مستقیم تحقق یافته، موفق به 
با ۱۷۷۸ ریال  رشد ۱۶۰درصدی در مقایسه 
مشابه  مدت  در  شده  محقق  گذاری  سرمایه 

سال گذشته گردیده است.
تعداد  برای  مدت  این  طی  اساس،  این  ر  ب
سوی  از  شده  ارائه  سرمایه گذاری  ۲طرح  ۱
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  عاونت  م
منطقه آزاد انزلی ، مجوز سرمایه گذاری صادر 
شد که در مقابل ۱۷مجوز صادره در سه ماهه 
ابتدایی سال ۹۷، بیانگر افزایش ۲۳.۵درصدی 
در این شاخص مهم ارزیابی عملکرد سازمان 
اقتصاد  دستورالعمل های  تحقق  زمینه  ر  د

مقاومتی در مناطق آزاد می باشد.
اظهار  سرمایه گذاری  میزان  دیگر،  سوی  ز  ا
در  صادره  سرمایه گذاری  ۲۱مجوز  ده  ش
۱۰۴۰۹میلیارد  میزان  از  انزلی،  آزاد  نطقه  م
۷۸۸۶میلیارد  برابر  در  و  گرفته  فزونی  یال  ر
ریال طرح سرمایه گذاری جذب شده در سال 

گذشته، نشان دهنده رشد ۳۲درصدی است.
۲۱مجوز  فعالیت  حوزه  های  خصوص  ر  د
فعالیت سرمایه گذاری صادره در سه ماهه اول 
به زمینه هایی همچون ساخت  باید  سال ۹۸ 
واحدهای تولیدی، خدماتی، صنایع صادراتی، 

آزما  گیل  شرکت  مدیرعامل  رشوند،  اوه  ک
نوآور،  شرکت های  شکوفایی  مرکز  در  ه  ک
انزلی  آزاد  منطقه  دانش بنیان  و  ارآفرین  ک
به  اشاره  با  می باشد،  فعالیت  به  شغول  م
موجود  ظرفیت های  و  سازمان  مایت های  ح
شرکت های فعال در مرکز مزبور تصریح کرد: 
منطقه آزاد انزلی می تواند به مرکز پژوهش و 
و  ایرانی  مطرح  برندهای    )R&D( سترش  گ

خارجی تبدیل شود.
خاص  سهامی  شرکت  اینکه  بیان  با  ی  و
انزلی،  آزاد  منطقه  در  سال ۹۴  از  یل آزما  گ
دستگاه های  ساخت  و  طراحی  حوزه  ر  د
مشغول  پزشکی  و  صنعتی  زمایشگاهی،  آ
این  داشت:  اظهار  می باشد،  فعالیت  ه  ب
فعالیت  مجموعه تحقیقاتی ظرف چهار سال 
از  ۲۷مدل  ساخت  و  طراحی  به  موفق  خود، 
سفارش های  براساس  مختلف  حصوالت  م

ارائه شده داخلی و خارجی شده است.
کاوه رشوند آغاز طراحی و ساخت نسل دوم 
را  شرکت  این  در  سه بعدی  چاپگر  ستگاه  د
نیز  سال ۹۷  در  گفت:  و  کرد  اعالم  ال ۹۶  س
و هم اکنون  دو دستگاه سفارشی ساخته شد 
ساخت  حال  در  سه بعدی  سکنر-پرینتر  ا
و  طراحی  اینکه  اهمیت  حائز  نکته  ی باشد.  م
ساخت پرینترهای سه بعدی در قالب دو پروژه 
تربیت  دانشگاه  در  دکترا  رساله  حقیقاتی  ت

مدرس به اجرا درآمده است.
مدیرعامل شرکت گیل آزما منطقه آزاد انزلی 
و  پزشکی  مهندسی  شاخه  در  کرد:  ضافه  ا
سالمت که دومین حوزه فعالیت این شرکت 
است، تاکنون ۲۰عدد دستگاه اسکنر سه  بعدی 
طراحی  آن  تحلیلگر  نرم افزار  و  انسان  دن  ب
برای  اولیه  هماهنگی های  و  شده  تولید  و 

قابلیت تبدیل منطقه آزاد انزلی 
به مرکز پژوهش و گسترش برندهای مطرح ایرانی و خارجی

اقامتی، احداث هتل و مجتمع های مسکونی، 
دانش بنیان  و  فناور  نوآور،  های تک،  نایع  ص
و  تفریحی  مجموعه های  ایجاد  همچنین  و 

گردشگری اشاره کرد. 

صادرات این محصول نیز در جریان است.
اینکه  بیان  با  دانش بنیان  حوزه  فعال  ین  ا
بخش های  الکترونیکی،  مدارهای  حوزه  ر  د
و  )دانهول(  درون چاهی  دستگاه  لکترونیکی  ا

مدیرعامل شرکت گیل آزما منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

تدوام  و  مدیریتی  ثبات  گزارش،  این  بر  نا  ب
تشویقی  و  حمایتی  طرح های  و  رنامه ها  ب
سازمان منطقه آزاد انزلی، انعقاد تفاهم  نامه های 
متعدد با مناطق آزاد کشورهای حوزه دریای 

بخش های  افزود:  شده،  طراحی  آن  رزه نگار  ل
کنترل  دستگاه  کاربری  رابط  و  لکترونیکی  ا
چاپگرهای  و  سروو  موتورهای  دور  راه  ز  ا
سه بعدی نیز به طور کامل در شرکت گیل آزما 

منظور  به  استانی  و  ملی  نهادهای  و  زر  خ
تسریع  و  تسهیل  جهت  بیشتر  ماهنگی  ه
خدمات  ارائه  خصوصی،  بخش  مراودات  ر  د
محصوالت  بازاریابی  جهت  مایشگاهی  ن
شرکت های  از  حمایت  منطقه،  ولیدی  ت
مرکز  ایجاد  دانش بنیان،  و  فناور  وآور،  ن
دانش بنیان  و  نوآور  شرکت های  کوفایی  ش
در کنار تشکیل کارگروه رونق تولید و توسعه 
صادرات به منظور رونق تولید در سال جاری، 
طی  رشد  مسیر  تداوم  دالیل  مهم ترین  ز  ا
مختلف  شاخص های  در  اخیر  ساله ای  ر  د
اقتصادی و اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان 

منطقه آزاد انزلی می باشد.
ظرف  سازمان  این  دیگر،  سوی  ز  ا
از  بهره برداری  و  تکمیل  با  اخیر  ال های  س
زیرساخت هایی مانند مجتمع بندری کاسپین، 
بین المللی  همایش های  و  نمایشگاه ها  رکز  م
فعالیت  نیاز  مورد  حلقه های  تکمیل  نطقه،  م
کاال،  بورس  حضور  با  منطقه  در  قتصادی  ا
فعال سازی  همراه  به  بیمه،  و  صرافی  انک،  ب
ایجاد  و  )نستراک(  شمال-جنوب  ریدور  ک
کریدور چین، قزاقستان، ایران به عنوان مسیر 
گام های  جاده«،  یک  کمربند،  »یک  رعی  ف
موثری را به منظور رونق فضای کسب و کار 

در منطقه آزاد انزلی انجام داده است.

طراحی و ساخته شده است.
جاروهای  ساخت  و  طراحی  رشوند  اوه  ک
صنعتی را آخرین حوزه فعالیت شرکت متبوع 
میان  از  هم اکنون  گفت:  و  نمود  عنوان  خود 
یک  مزبور،  جاروهای  از  مختلف  نمونه  ه  س
نمونه دستی با دهنه جارویی ۶۰سانتی متر را 

به بازار عرضه نموده ایم.
آموزشی  و  علمی  موسسات  از  تعدادی  ی  و
با  انزلی  آزاد  منطقه  آزما  گیل  شرکت  با  ه  ک
انجام  بر  مشتمل  را  می کند  همکاری  نها  آ
تربیت  دانشگاه  با  تحقیقاتی  روژه های  پ
مدرس، آزمایشگاه مکانیک سیاالت دانشگاه 
احرار رشت، پژوهشگاه ابن سینا دانشگاه شهید 

بهشتی اعالم کرد.
متنوعی  حمایتی  اقدامات  به  اشاره  با  رشوند 
راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  ه  ک
توسعه فعالیت های شرکت های نوآور، فناور و 
نموده  ارائه  اخیر  دانش بنیان ظرف سال های 
فعالیت  و  حمایتی  قطب  به  را  منطقه  این  و 
تبدیل کرده،  این حوزه  شرکت های فعال در 
افزود: با عنایت به استقبال شرکت های فعال 
در این حوزه از منطقه آزاد انزلی، می توان در 
قالب دو طرح، زمینه حضور این شرکت ها در 

بازارهای بین المللی را پدید آورد.
اینکه  بیان  با  آزما  گیل  شرکت  دیرعامل  م
فضاهای  و  جذاب تر  زیرساخت های  یجاد  ا
فعالیت ها  گسترش  زمینه  می تواند  سترده تر  گ
دیگر  سوی  از  داشت:  اظهار  نماید،  ایجاد  ا  ر
برندهای  گسترش  و  پژوهش  بخش  نتقال  ا
مطرح ایرانی و خارجی به منطقه آزاد انزلی، با 
عنایت به توانمندی های موجود و ارتباطاتی که 
با کشورهای حوزه دریای خزر وجود دارد، این 

منطقه به مرکز R&D کشور تبدیل می شود.
رسانه های  دبیران  و  سردبیران  مدیران،  حضور  ا  ب
مکتوب و دیجیتال استان گیالن، نخستین نشست 
با  انزلی«  آزاد  منطقه  رسانه  گفتگوی  شورای  «
روابط  مدیریت  سرپرست  کاظمیان  مهدی  ضور  ح
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی 
و کریم خرسندی مدیرعامل خانه مطبوعات استان 

برگزار شد. 
گیالنی،  روزنامه های  مدیران  که  نشست  این  ر  د
استانی  روزنامه های کشوری، سردبیران  مایندگان  ن
حضور  استانی  خبری  پایگاه های  و  برگزاری ها  خ
از  قدردانی  ضمن  استان  رسانه ای  فعالین  اشتند،  د
روند توسعه ای طی شده در منطقه آزاد انزلی ظرف 
سال های اخیر که این منطقه را به کانون پیشران 
است،  کرده  تبدیل  کشور  شمال  و  استان  وسعه  ت
را  منطقه  این  روی  پیش  چالش های  و  رصت ها  ف
در مسیر توسعه منطقه و استان مورد بحث و تبادل 
شده  اجرا  راهبرد  تداوم  لزوم  بر  و  دادند  قرار  ظر  ن
با بهره گیری از تمامی ظرفیت های استانی تصریح 

نمودند.
بر اساس این گزارش، تداوم برگزاری این نشست ها 
مدیران  و  معاونین  حضور  ماهه،  سه  دوره های  ر  د
سازمان در جلسات بعدی، اجرای تورهای رسانه ای 
آشنایی با توانمندی های بخش های مختلف منطقه و 
توسعه همکاری های فکری میان رسانه ها و سازمان 
منطقه آزاد انزلی در قالب شورای گفت وگوی رسانه 
توافق  مورد  موضوعات  مهم ترین  ازجمله  نطقه،  م

این نشست می باشد.

شورای گفت وگوی رسانه 
منطقه آزاد انزلی تشکیل شد

با حضور مدیران، سردبیران و 
دبیران رسانه های استان گیالن 

صورت پذیرفت:
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تهیه و تنظیم:
سیدجلیل جاللی فر، مشاور اتاق 
مشترک ایران- روسیه

باور داریم ، بحران ناشی از تحریم های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت ایران به 
زودی حل خواهد شد، اما آیا از خود پرسیده ایم که اگر یک روز فرا برسد که دیگر 
به هر دلیل طبیعی و خارج از اختیار انسانی ، شاهد خشک شدن چاه های نفتی کشور 
شویم و درآمد نفتی کشور به صفر برسد، چه باید کرد؟ آیا به غیر از رونق تولید، 
ایجاد و توسعه پیوندهای اقتصادی، توسعه صادرات و توسعه ترانزیت با کشورهای 

همسایه و سایر بازارهای هدف، راه دیگری وجود دارد ؟
با  تجارت  توسعه  استکبار جهانی ،  تحریمی  با سیاست  مقابله  راه های  از  یکی 
کشورهای همسایه و حضور پرقدرت و رقابتی در بازارهای هدف آن می باشد. 
همچنین در بند چهارم ماده 10 سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان 
»برنامه ریزي تولید ملي متناسب با نیازهاي صادراتي، شکل دهي بازارهاي جدید و 
تنوع بخشي پیوند هاي اقتصادي با کشورها به ویژه با کشورهاي منطقه«، به لحاظ 

اهمیت آن در غالب سیاست های اجرایی به دولت ابالغ گردید . 
هر کدام از بازارهای هدف در 15کشور همسایه و بسیاری از کشورهای حوزه cis و 
کشورهای مشترک المنافع برای کشورمان می تواند یک چای نفت محسوب شود. 
از طرفی، موقعیت ژئوپولیتیکی جمهوری اسالمی ایران خود یک مزیت بزرگ 
اقتصادی برای کشور می باشد؛ در نتیجه باید از فرصت تحریم ها استفاده کرد و 
دولت و دستگاه های نظارتی با اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام بزرگ 
تحول اقتصادی کشور را برداشته و مدیریت اقتصاد بدون نفت ایران با ایجاد عزم 
ملی آغاز نماییم؛ همچنین با توسعه صادرات موجبات توسعه اشتغال ، رونق کسب و 
کار ، کاهش چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی ، تقویت اقتصاد و به تبع آن افزایش 

قدرت سیاسی کشور در تصمیم سازی های منطقه ای را فراهم کنیم .
 

بازار روسیه؛ بزرگترین فرصت صادراتی برای ایران
کشور روسیه یکی از 15کشور همسایه جمهوری اسالمی ایران می باشد؛ با توجه 
به اهمیت و بزرگی بازار آن ، به عنوان مهم ترین بازار هدف همسایه کشور شمالی 

ایران محسوب می گردد. 
روسیه با داشتن 145میلیون نفر جمعیت ثابت، در سال 2018 میالدی انواع کاال و 
محصوالت به ارزش 238میلیارد دالر از کل کشورهای جهان واردات داشته است . 
متاسفانه برابر گزارش مرکز آمار فدراسیون روسیه، صادرات جمهوری اسالمی ایران 
در سال2018  در تمامی گروه های کاالیی و محصوالت، فقط 533میلیون دالر 

بوده است. 
با توجه به زنجیره ظرفیت های کشورمان ، این میزان صادرات بیانگر نهایت کم کاری 
و قصور بخش خصوصی و دولتی به موضوع توسعه صادرات و توسعه روابط تجاری 

با کشورهای همسایه خصوصا غفلت از بازار بزرگ واردات روسیه می باشد .
کل ارزش مبادله تجاری جمهوری اسالمی ایران با فدراسیون روسیه در سال 2018 
میالدی 1741میلیون دالر بوده است که سهم ایران در حجم کل مبادله تجاری 

روسیه 0.25درصد می باشد. 
همچنین جمهوری اسالمی ایران در سال 2018 با صادرات انواع  کاال و محصوالت 
به ارزش 533میلیون دالر، فقط توانست 0.22درصد از سهم صادرات بازار روسیه 

را به خود اختصاص دهد. 
در سال 2018 از 533میلیون دالر صادرات ایران به روسیه، بخش محصوالت 
غذایی و کشاورزی، غذایی و آبزی 74درصد کل صادرات کشورمان به روسیه  به 
ارزش 394میلیون دالر را تشکیل داده است. البته با نگاه و توجه به آمار مبادالت 
و صادرات کشورهای دیگر به این بازار و مقایسه با ظرفیت ها و موقعیت های 

کشورمان، می توان گفت برای ما مایوس کننده و مایع سرافکنگی می باشد . 
عواملی ازجمله تصدی گری دولت در اقتصاد، وجود امضاءهای طالیی در برخی 
وزارتخانه ها، بخشنامه های ضدصادراتی و سیاست ارزی مربوط به بخش صادرات 
و عدم توجه دولت به ماده 10 اقتصاد مقاومتی، موجب ناکامی حضور صادراتی 

کشورمان در این بازار بزرگ شده است. 
به طور مثال سازمان شیالت کشور ارمنستان فقط دارای یک واحد اداری در وزارت 
کشاورزی آن کشور، با داشتن حدود 12نفر پرسنل و یک دریاچه سوان، بالغ بر 
22میلیون دالر در سال 2018 توانست انواع ماهی و آبزی به روسیه صادرات نماید!!! 
اما کشورمان با این همه تشکیالت گسترده و عریض و طویل سازمان شیالت 
کشور و منابع طبیعی دریای شمال و جنوب و پرورش ماهی در خشکی و سایر، 
متاسفانه  فقط 2میلیون و 750هزار دالر در سال گذشته ماهی و آبزی به روسیه 

صادرات داشتیم!!! 
در سال 2018 حجم مبادالت ارمنستان با روسیه 13درصد و صادرات آن به روسیه 
18درصد بیشتر از حجم مبادالت و صادرات ایران به روسیه بوده است. در واقع، 
تصدی گری و چابک نبودن دولت، مهم ترین عوامل ناکامی های اقتصادی کشور 
است ؛ به طوری که حاکمیت به این عوامل بازدارنده اعتقاد و باور داشته و بارها مقام 
معظم رهبری هم بر رفع آن صحه و تذکر دادند و در سیاست های اقتصاد مقاومتی 

نیز تاکید شد، ولی در این خصوص اقدامی نمی شود . 
همچنین سایر گروه ها ازجمله مصالح ساختمانی و معدنی، فرش و موکت، مواد 
شوینده، دارویی، پوشاک و منسوجات، محصوالت پالستیکی، لوازم ورزشی و 
اسباب بازی، سیگار و تنباکو، محصوالت لبنی و ماهی و آبزیان هر کدام فرصتی  
بزرگ برای صادرات کشورمان بوده و با توجه به ظرفیت های فراوان تولیدی 
کشورمان در صورت هم افزایی و همراهی دو بخش خصوصی و دولتی ، رفع موانع 

صادرات ، حل مشکالت ارزی و همراهی بخش دولتی قادر خواهیم بود بخش 
بزرگی از بازار روسیه را به صادرات کاالهای ایران اختصاص و موجبات رونق کسب 

و کار در کشور را فراهم نماییم.
 

عضویت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا
 فرصتی بزرگ برای توسعه صادرات کشور

با همت و تالش و پیگیری دولت دوازدهم و با موافقت اعضای اتحادیه گمرکی 
اوراسیا، در اردیبهشت ماه1397 با عضویت جمهوری اسالمی در این اتحادیه مهم 
اقتصادی و تجاری منطقه ای موافقت گردید. این اتحادیه با عضویت کشورهای 
روسیه، قزاقستان، بالروس، ارمنستان و قرقیزستان تشکیل شد. با مشاهده نمودار 
آماری عملکرد تراز تجاری چهار کشور عضو با روسیه  در سال 2018، به اهمیت 

عضویت جمهوری اسالمی ایران در این اتحادیه پی خواهیم برد . 
در سال 2018 چهارکشور عضو اوراسیا با روسیه 66281میلیون دالر مبادله داشتند 
که 9.63درصد کل مبادله روسیه با جهان را تشکیل داد است . ایران با داشتن 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود در صورت عملیاتی شدن عضویت آن در اوراسیا، 
قادر خواهد بود مبادله تجاری خود با روسیه و کشورهای عضو را رشد چشمگیری 
داده و موجبات رونق تولید ملی و توسعه و رونق کسب  و کار در کشور شود. در 
توافقنامه عضویت ایران در اوراسیا که به صورت آزمایشی سه ساله قرار است اجراء 
گردد، تعداد محدود 137قلم کاال مشمول تعرفه ترجیحی می باشد. در ضمن گمرک 
فدراسیون روسیه، کریدور سبز گمرکی روسیه را برای ورود کاالهای ایرانی باز کرده 
است. این کریدور سبز گمرکی برابر توافق فی مابین گمرکات دو کشور عملیاتی 
می شود و در این مسیر در صورت صحیح و تکمیل بودن اسناد گمرکی و کاالهای 
صادراتی ایران مشمول 25درصد تخفیف تعرفه ای خواهد بود که خود فرصتی 

جدیدی را برای صادرات محصوالت کشورمان باز می کند . 
آزاد  منطقه  یا  و  اتحادیه گمرکی  در  ایران  اسالمی  موقت جمهوری  عضویت 
تجاری اوراسیا، در صورت عملیاتی شدن آن می تواند فرصت بزرگی برای صادرات 

محصوالت و تولیدات کشورمان را به کشورهای عضو فراهم نماید .

عوامل عدم   موفقیت توسعه صادرات ایران به روسیه
1- رقابتی نبودن قیمت محصوالت در بازار هدف در این بخش 

عواملی همچون:
 باال بودن ارزش اظهاری کاال در مبادی ورودی گمرکات بازار هدف، ناشی از 
سوءاجرای سیاست تشویق صادرات در ادوار گذشته بود که با اقدامات و پیگیری 
اخیر گمرک ایران از سوی همتای روسی آن و با مشارکت صادرکنندگان برطرف 

خواهد شد.
 ضعف در بخش مدیریت حمل و نقل و اقدامات سلیقه ای سازمان پایانه کشور 
و وجود دالالن اخاللگر در مرز زمینی آستارا که مستلزم اقدامات ستادی در داخل 

می باشد .
 ضعف در بسته بندی و سورت بندی در مکان مناسب واقع شده در داخل کشور 
و همچنین در خارج کشور که باید با حمایت دولت توسط بخش خصوصی انجام 
گردد و فقدان لجستیک تجاری در استان های شمالی ( که نیاز به توجه ویژه وزارت 

صمت را دارد.
 فقدان اطالعات فنی در خصوص رعایت اصول استاندارد کشور هدف و عدم 

رعایت در نوع عالمت گذاری های کاالهای صادراتی . 
 با گذشت سال ها پس از فروپاشی شوروی سابق هنوز روش تجار ایرانی ساکن 
روسیه سنتی می باشد و از طرفی به علت اینکه بسیاری از تجار فعلی در روسیه با 
دست خالی وارد بازار این کشور شده و با دریافت اعتباری کاال از شرکت های داخل 
کشور و بعضا به علت عدم ایفای تعهد برگشت ارزش کاال و سرمایه، موجبات 
بی اعتمادی را فراهم کرده ، یکی از مهم ترین دالیل عقب ماندن صادرات و عدم 
حضور تجار دارای توانایی اقتصادی کشورمان در این بازار شده است. راه اندازی 
شبکه مویرگی عمده فروشی کاالهای ایرانی می تواند مهم ترین عامل اصالح آن 
و همچنین توسعه صادرات و حضور پررنگ صادرات محصوالت کشورمان در این 

بازار باشد.
 از آنجایی که صادرکنندگان ایرانی در بازار هدف به طور منسجم و فیزیکی 
برای ایجاد یک مرکز بزرگ عمده فروشی در روسیه با برند کاالهای ایرانی اقدام 
نکرده و ناچارا کاالهای ایرانی از کانال چندین واسطه باید عبور کرده و به دست 
خرده فروش رسد و موجب کاهش توان رقابتی قیمت محصوالت ایرانی می شود ؛ در 
نتیجه بازارهای دائمی خود را از دست داده و این بازار را به رقبای خود واگذار کردند .
 یکی از عمده مشکالت صادرکنندگان کاال به بازار هدف روسیه ، عدم در اختیار 
داشتن انبار مرکزی مناسب جهت دپو و نگهداری کاال و محصوالت ایرانی می باشد . 

اساسا کاالهای ایرانی وارد انبارهای استیجاری که تحت مدیریت شرکته ای روسی 
و آذری است، می شود . مدیران این انبارها با هدف کسب سود بیشتر، شرایط فروش 
را برای ایرانیان سخت می کنند . در این انبارها بسیاری مواقع هویت کاالی ایرانی را 
نیز تصاحب می کنند و بنام محصوالت آذری و غیره به فروش می رسانند و اساسا 
هویت کاالی ایرانی را محو می کنند؛ علت این اقدام ممانعت از نفوذ کاالهای ایرانی 

به دست خود ایرانیان در این بازار است. 

2- ضعف عملکرد کمیسیون همکاری های مشترک ایران- روسیه 
 از زمان محول شدن ریاست این کمیسیون به وزیر محترم نیرو و با توجه به 
وجود بحران های کم آبی در گذشته و سپس وقوع سیل در کشور، باید اعتراف کنیم 
که برای وزیر محترم اولویت اول، ماموریت های وزارت نیرو می باشد . متاسفانه 
در شرایط کنونی بیش از پیش باید کمیسیون مشترک ایران- روسیه فعال عمل 
می کرد، لذا در این دوره، ضعیف ترین دوران خود را طی می کند . در نتیجه در 
حساس ترین شرایط سخت اقتصادی کشور، ضعیف ترین کمیسیون مشترک را با 
روسیه داشته و عمال امور مربوط به توسعه مبادالت تجاری با روسیه به کندی و 

یا دچار ایستایی شده است.

3- ورود ارز چمدانی و فروش آن در بازار آزاد و خرید کاال و صادرات 
با کارت دیگران:

 از آنجایی که حمل نقدی پول بدون شک جزء پول های سیاه و به صورت 
غیرقانونی از کشورهای همسایه وارد کشور می شود، که این کار خود کمک به 

توسعه تجارت کثیف است. 

 با توجه به محدودیت های حمل نقدی پولی در بسیاری از کشورها، این نوع 
واردکنندگان کاال می توانند کمک بزرگی به عوامل اخاللگران اقتصادی هدایت 
شده از سوی دشمنان باشد که ، با خرید کاالهای خاص و هدف، ایجاد کمبود 
کاالها در داخل کشور اقدام و از سوی دیگر با فعال کردن شبکه مجازی، موجب 
نگرانی مردم و در نهایت زمینه احتکار و قحطی را فراهم نماید، که در نهایت موجب 

نارضایتی مردم گردد .
 این نوع صادرکنندگان چون تعهد برگشت ارز به سامانه نیما و ثبت واردات کاال 
در گمرکات کشور را ندارد و عموما با خرید کارت این مسئولیت را به صاحبان کارت 
و در نهایت موجب افزایش پرونده های مالیاتی و قضایی و ناهنجارهای اجتماعی 
می شود  و از طرفی باعث کاهش قیمت کاالهای ایرانی در بازارهای هدف نیز 

می شوند .
 دولت به منظور اقدامات آفندی ، باید برای ورود این نوع اسکناس ها مدیریت 
و نظارت کند؛ حداقل با ثبت این افراد، کارت و یا مجوزهای صادرات برای آنها 
صادر تا حرکات دشمنان رصد شود و مانع تشکیل و افزایش پرونده های مالیاتی و 

قضایی در آینده شود .
 

4- سیاست ارزی و ثبت سفارش :
 صادرکننده پس از صادرات کاال به علت اعمال تحریم های استکبار جهانی علیه 

ملت ایران قادر به انتقال ارز خود از سیستم بانکی به داخل کشور نیست .
 صادرکننده به علت مقررات پولی و مبارزه با پولشویی قادر به انتقال و حمل بیش 
از 10000یورو نبوده و در صورت کشف یک یورو بیشتر، کل پول نقدی همراه ، 

مصادره و توقیف و جریمه می شود .

 باتوجه به اینکه 90درصد از کاالهای وارداتی ایران از روسیه، مشمول دریافت 
ارز نیمایی و گروه یک می باشد، عمال صادرکننده امکان اینکه با واردات کاال تعهد 

ارزی خود را تسویه نماید نیز از آنها سلب شده است و بالتکلیف باقی مانده اند . 
 برابر ضوابط وزارت صمت ، تجار و یا شرکت هایی که دارای کارت بازرگانی 
صادره سال 97 و 98 می باشند و اقدام به صادرات کردند، مجاز به واردات از محل 
ارز خود نبوده و باید سوابق واردات داشته باشند !!! و همچنین شرکت هایی که در 

مناطق آزاد ثبت شده اند نیز چنانچه صادرات کردند، مجاز به واردات نمی باشند .   
 مالحظه می شود تمام تصمیمات بر علیه صادرکنندگان و صادرات کشور اتخاذ 
گردید ه؛ امید است کارشناسان و تدوین کنندگان مقررات ثبت و سفارش و ارزی، 
واقع بینانه در رفع موانع ایجاد کرده در مسیر صادرات اقدام نمایند، زیرا جاری ماندن 
این نوع مقررات تدوین شده ، کار ترامپ را در مقابله با اقتصاد کشورمان راحت تر 

خواهد کرد .
 

توسعه فروشگاه های زنجیره ای و رشد فروش اینترنتی
 موجب تحول بزرگی در خرد فروشی کاال در بازار هدف روسیه

 توزیع کاال در روسیه 58درصد در شبکه های زنجیره ای و 42درصد در شبکه 
تاکنون رشد  از طرفی طی سال های 2013  انجام می شود .  خرده فروشی سنتی 
چشمگیری در توسعه فروش اینترنتی کاال در روسیه اتفاق افتاد. طبق نمودار زیر 
فروش کاال به صورت اینترنتی در سال 2013 تعداد 35میلیون عدد و در سال 2018 
به 360میلیون عدد رسیده و پیش بینی می شود در سال 2020 به 560 میلیون عدد 
برسد . در نتیجه فروش کاال در این بازار،  با ورود تکنولوژی، حذف واسطه ها را در 
پی خواهد داشت و اساسا شرکت و مراکزی که با ایجاد شبکه فروش اینترنتی 

ایجاد شبکه مویرگی عمده فروشی کاالهای ایرانی در روسیه:

صادرات؛ ابزار اقتصاد و اقتصاد ابزار سیاست
اقدام کنند، موفق خواهند بود . شبکه مویرگی عمده فروشی کاالهای ایرانی با هدف 
حذف واسطه و راه اندازی مراکز فروش اینترنتی در مراکز استان ها می تواند بسیاری 
از خرده فروشان، رستوران داران، هتل داران و مردم عادی را مخاطب خود قرار دهد . 

 
ایجاد شبکه عمده فروشی مویرگی محصوالت 

و کاالهای ایرانی در 11استان روسیه به مرکزیت آستراخان :
آمار فدارسیون روسیه، در سال2018  برابر گزارش مرکز  آماری زیر  در جدول 
میزان و مقایسه ارزش واردات 12گروه از انواع کاال و محصوالت تولیدی ایران که 
بیشترین مزیت صادراتی به روسیه را داشته و همچنین واردات کل روسیه، در این 

12گروه به نمایش گذاشته می شود . )جدول شماره یک(
چهار گروه اول کاالهای صادراتی جدول فوق ، 74درصد کل صادرات ایران  
این کشور  به  مزیت صادراتی  بیشترین  دارای  و  داده  تشکیل  را  روسیه  ه  ب

می باشند.
با عنایت به فرصت های بسیار خوب بازار هدف روسیه و تحول در خرید کاال ناشی 
از اثرگذاری تکنولوژی فروش مجازی و اینترنتی، ضرورت دارد بخش خصوصی 
با همت و همراهی بخش دولتی نسبت به راه اندازی شبکه مویرگی عمده فروشی 

کاالهای ایرانی در روسیه را پایه گذاری و راه اندازی نماید.
با این هدف طی بررسی به عمل آمده در نظر است در فاز اول مراکز عمده فروشی 

کاالهای ایرانی را در 11استان روسیه راه اندازی نماییم .

فرآیند اجرایی طرح :
1- ثبت شرکت مرکز توسط موسسین در شهر آستراخان روسیه 

 اخذ موافقت کتبی در خصوص تامین مطالبه موسسین از وزارت صمت که شرح 
آن در ادامه ذکر خواهد شد. 

 شرکتی توسط سرمایه گذاران موسس، در شهر آستراخان با ماهیت شرکت 
روسی مطابق قوانین روسیه به ثبت خواهد رسید. 

شهر آستراخان روسیه  بالغ بر 230سال قبل به عنوان مرکز حضور تجار و عرضه 
کاالهای ایرانی و دارای کاروانسرای تجاری پارسیان بود . در آن سال ها توسط ایرانیان 
در این شهر کاروانسرای تجاری احداث و راه اندازی شده بود. پس از فروپاشی ، با 
همکاری استاندار وقت آستراخان »آناتولی پترویج گوژوین« تا سال 1380 موفق 
شدند این موقعیت جغرافیایی روسیه را به مرکز ورود و تهیه و تامین کاالهای 
ایرانی تبدیل کنند . ولی پس از فوت استاندار وقت ، از سال های 1382  تاکنون با 
تولد فروشگاه های زنجیره  ای و ایجاد مرکز بزرگ فودسیتی و عملکرد ضعیف تجار 
ایرانی و عدم وجود هماهنگی بین آنها و غفلت های بخش دولتی ایران و فقدان 
زیرساخت های الزم صادراتی، این شهر موقعیت مرکز ورود کاالهای ایرانی را از 
دست داد . برای احیای مجدد بازار ایرانیان اتاق بازرگانی استان گیالن نسبت به 
راه اندازی سرای تجاری ایرانیان در این شهراقدام کرد . این سرای تجاری، بنا است 
به عنوان مرکز مدیریت و هماهنگی و حمایت تجار ایرانی عمل نماید و مکانی است 
برای دیدارهای تجاری و استقرار شرکت های مهم و فعال؛ به نوعی می توان ادعا 
کرد این سرای تجاری می تواند در نقش یک نمایندگی و رایزنی بازرگانی جمهوری 

اسالمی ایران در آستراخان روسیه عمل نماید .
 

2- ایجاد دفتر و انبار مرکزی  شبکه در شهر آستراخان روسیه با 
هدف تداوم تامین کاال :

 شهر آستراخان به دلیل داشتن مزایای نزدیکی به ایران و داشتن بنادر مختلف 
ازجمله بندر ایرانی تحت مدیریت شرکت کشتیرانی خزر، وجود سرای تجاری 
ایرانیان، سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در این شهر و همچنین سوابق 

و حضور تجار ایرانی، به عنوان مرکز شرکت بهترین انتخاب است . 
 پس از ثبت شرکت، نسبت به خرید انبار مرکزی که موقعیت مکانی آن باید به 

بندر یا بنادر مورد نظر نزدیک باشد، اقدام خواهد شد .
 این شرکت با به کارگیری تعدادی پرسنل روسی و با تجهیز مرکز کار خود را 

آغاز خواهد کرد.
 باتوجه به توضیحات آماری و روند اثرگذاری فروش اینترنتی در بازار روسیه، 
نسبت به راه اندازی سایت مجازی فروش کاالهای ایرانی اقدام، تا بتوانیم در بازار 
هدف کشور رو سیه و کشورهای عضو اوراسیا اعالم حضور نماییم و رابطه مستقیم 

با خرده فروشان و مصرف کنندگان عمده ایجاد کنیم . 
 

3- همزمان نسبت به ثبت شعبات شرکت در مراکز عمده فروشی 10استان و اجاره 
انبارهای خشک و سردخانه ای و جذب نیروهای مورد نیاز در هر شعبه که  حداقل 

سه نفر خواهد بود، با سرمایه گذاری موسسین اقدام می گردد .

4- پس از راه اندازی شعبات در 10استان و گذشت شش ماه از عملیاتی شدن فاز 
اول، گام بعدی انتخاب 15استان دیگر و راه اندازی شعبات در مراکز آن استان ها 

خواهد بود.

5- مدیریت  شعبات ضمن عرضه و فروش کاالهای صادراتی دیگر 
اقداماتی از قبیل : 

 بررسی بازار و معرفی کاالهای جدید و اخذ سفارش و ارسال به مرکز.
 اقدام به جمع آوری اطالعات تجاری و بررسی ظرفیت های تولیدات و محصوالتی 

که می تواند برای بازار ایران و تولیدکنندگان ایرانی مناسب باشد و ارسال به مرکز شبکه.
 جمع آوری اطالعات سلیقه ها و ذائقه  های مصرف کنندگان و ارسال به مرکز. 

6- سبد کاالهای صادراتی، در دو بخش تشکیل خواهد شد : 
 بخش اول : 

باتوجه به سوابق و آمار صادرات کاالها و محصوالت ایرانی که در حال حاضر دارای 
74درصد کل صادرات کشورمان به روسیه را محصوالت کشاورزی میوه جات و 
لبنی  و  آبزی  محصوالت  و  ماهی  غذایی،  محصوالت  خشکبار،  صیفی جات ، 
تشکیل می دهد ، لذا اولویت اول،  محصوالتی که سوابق عرضه و فروش در بازار 
هدف را داشته در سبد اولیه کاال قرار خواهد گرفت. در این خصوص با توجه به 
ظرفیت های تولیدی کشور، با هماهنگی اتاق مشترک ایران- روسیه ، به اتاق های 
بازرگانی استانها سفر و با فراخوان عمومی و تشریح طرح برای تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان نسبت به جذب مشارکت عالقه مندان به حضور در این شبکه توزیعی 

عمده فروشی اقدام نماییم. 
 بخش دوم: 

راه اندازی غرفه های زنجیره ای : باتوجه به امکان صادرات محصوالت لوازم خانگی، 
پوشاک، کفش و کیف و مصنوعات چرمی، صنایع دستی و فرش و گلیم دستی، 
فرش و موکت ماشینی را در قالب طرح راه اندازی غرفه های زنجیره در شبکه 
فروشگاه های زنجیره ای موجود در مراکز استان ها را پیگیری و عملیاتی خواهد شد. 
ضمنا پس از کسب موفقیت در بخش دوم ، می توان در خصوص صادرات و عرضه 

محصوالت ساختمانی نیز از تجارب کسب شده، بهره مند شد. 
7- مدیریت برنامه ریزی مرکز ، با اقدامات الزم ابتدا به ساماندهی کیفیت، نحوه 
عرضه، ساماندهی صادرات و عرضه کاالهای شناخته شده در بازار پرداخته و 

همزمان در افزایش اقالم در سبد کاالهای صادراتی اقدام خواهد نمود.
برابر آمار مبادالت تجاری ایران با روسیه در طی سال 2018 و همچنین آمار مبادالت 
دو کشور در طی سال های گذشته، به علت غفلت های انجام شده از بازار هدف این 

کشور، همواره موازنه تجاری کشورمان با اختالف باالیی منفی بوده است .
با نگاهی به آمار واردات کشورمان از روسیه مالحظه خواهد شد عمده واردات 
کشورمان از روسیه کاالهای اساسی و مواد اولیه و نظایر آن می باشد که با خروج 
ارز از محل منابع ارزی، کاالهای اساسی )گروه یک ( و نیمایی تامین می شود . از 
آنجایی که تامین منابع ارزی در شرایط کنونی تحریمی برای دولت کار دشواری 
است؛ شبکه عمده فروشی کاالهای ایرانی با توسعه صادرات محصوالت ایرانی ، 
عامل مفیدی در ایجاد منابع ارزی برای تامین کاالهای مورد نیاز داخل خواهد بود .

دولت در صورت حذف تامین ارز نیمایی برخی از کاالها و واردات آنها از محل 
صادرات می تواند موجب تقویت صادرات بشود . )جدول شماره دو(

محاسن و فواید طرح فوق:
1- اجرای این طرح در راستای تحقق ماده 10 سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی :

 اقدام و ایجاد و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه 
 شناسایی بازارهای جدید و توسعه و تنوع بخشی در سبد کاالهای صادراتی 

 در صورت همراهی دولت و اصالح دستورالعمل های ارزی در حوزه واردات و 
صادرات، کمک به توسعه معامالت تهاتر کاال خواهد کرد 

 قابلیت کمک به تولید کشور متناسب به نیازهای صادراتی بازارهای هدف  
 کمک به قائم کردن واردات به صادرات کشور

2- افزایش بهره وروی در استفاده منابع ارزی کشور : 
با این اقدام، همزمان دو هدف تامین کاالهای اساسی جهت تنظیم بازار و اقدام 

حمایتی جهت توسعه صادرات کشور تحقق می یابد.
3- ایجاد یک مرکز امن جهت صادرات و برگشت سرمایه : 

واحدهای تولیدی می توانند به طور مستقیم و بدون واسطه، محصوالت تولیدی 
خود را به روسیه از طریق این شبکه توزیع عرضه نمایند. 

4- کوتاه شدن دوره گردش سرمایه و کاال
5- توسعه اشتغال و رونق کسب و کار

6- در طرح پیشنهادی هیچگونه انحصار و رانتی وجود نخواهد داشت و کلیه 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان می توانند در این شبکه حضور و فعالیت داشته باشند 
و همچنین کمک به دولت در تحقق ماده  19 اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی 

فعالیت های تجاری و ارزی می باشد .  
7- طرح پیشنهادی قابلیت کمک و همراهی دولت و نظام را در تحقق بندهای 

ماده 22 اقتصاد مقاومتی را دارد.
8- از مهم ترین و بزرگترین محاسن طرح پیشنهادی، این است که هیچگونه بار 
هزینه مالی ارزی و ریالی برای دولت نداشته، بلکه بلعکس به علت توسعه صادرات 
و اشتغال، موجب کاهش هزینه های دولت در بخش مقابله با ناهنجاری های 

اجتماعی و مجرمانه می باشد.

اقتصادی  معاون  نهاوندیان  محمد  گذشته،  هفته  اواسط  در 
رئیس جمهور در رأس هیاتی با هدف بازدید از طرح ها و پروژه های 
و  چابهار  آزاد  منطقه  تجاری  و  صنعتی  عمرانی،  زیرساختی، 

شهرستان های چابهار و کنارک به این منطقه سفر کرد.
ضمن  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون  یک روزه،  سفر  این  در 
کارگاه های  و  صنعتی  پیکره  کنارک،  صیادی  اسکله  از  بازدید 
در  اسکله ها  توسعه  از طرح  بازدید  و  آزاد چابهار  تولیدی منطقه 
بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری، نشست هایی نیز با فعالین 
اقتصادی، تجار، صنعتگران و کارآفرینان منطقه و همچنین مدیران 
عامل شرکت های خارجی فعال در منطقه آزاد چابهار داشت که 
بلوچستان، مدیرعامل  استاندار سیستان و  با حضور  این نشست 
رئیس  افغانستان،  در  ایران  سفیر  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان 
سازمان توسعه تجارت، فرمانداران شهرستان های چابهار و کنارک، 
مدیران دستگاه های اجرایی، فعالین اقتصادی، تجار، صنعتگران و 

کارآفرینان منطقه آزاد چابهار برگزار گردید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
در نشست با فعالین اقتصادی منطقه:

نقش پذیری منطقه آزاد چابهار 
در توسعه کالن اقتصاد کشور

چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عامل  مدیران  و  اقتصادی  فعالین  سرمایه گذاران،  با  نشست  در 
اقتصادی  معاون  با حضور  که  منطقه  این  در  فعال  شرکت های 
رئیس جمهور برگزار گردید، ضمن خوشامدگویی به حاضرین بیان 
کرد: این جلسه تشکیل شده تا به بررسی مسائل و مشکالت فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد خصوصا چابهار پرداخته شود، چراکه در این 
روزهای سخت که کشور با تنگناهای اقتصادی مواجه است، فعالین 
اقتصادی هستند که می توانند نقش بسزایی در برون رفت از این 

فشارهای اقتصادی باشند.
عبدالرحیم کردی درخصوص ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آزاد 
چابهار افزود: منطقه آزاد چابهار در طول عمر 25ساله خود فراز و 
فرود های بسیاری را تجربه کرده است؛ اما امروز روند تحول و اعداد 
و ارقام شواهدی را دال بر اینکه این منطقه آزاد پس از سال ها 
به ریل اصلی بازگشته است را نشان می دهد، تا جایی که ارزش 

تولیدات این منطقه در سال92، 50میلیارد تومان بوده و در پایان 
سال96 این عدد به 1083میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد 
واحدهای فعال تولیدی منطقه آزاد چابهار در سال92، 18واحد بوده 
و در سال97 این تعداد به 215شرکت فعال تولیدی افزایش پیدا 
کرده است، که فعالیت این واحد ها کامال هدفگذاری شده و براساس 
راهبرد های مشخصی انجام می گردد؛ زیرا ما در چابهار پذیرفته ایم 
که باید یک نقش و ماموریت ملی را در اقتصاد کالن کشور داشته  
باشیم و مجموعه های فوالد و پتروشیمی در منطقه نیز براساس این 

نقش تعریف شده اند.
اقتصاد کشور  وی درخصوص راهبرد دوم منطقه آزاد چابهار در 
گفت: همچنین برای خود تکلیف کرده ایم که در اقتصاد محلی نیز 
اثرگذار باشیم، که در این حوزه توسعه خوشه های فوالد و پتروشیمی 
را در دستورکار داریم؛ به همین منظور برای 24واحد پتروشیمی و 
4واحد فوالدی مجوز فعالیت صادر شده است که تعدادی از این 

واحدها شروع به فعالیت کرده اند. 
رقابتی  مزیت های  درباره  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منطقه متبوع خود اظهار داشت: تولید مواد غذایی با تمرکز بر اقتصاد 
هدفگذاری  همچنین  داریم؛  برنامه  در  را  پاکستان  و  افغانستان 
بر روی صنایع انرژی بر که جزء پتانسیل ها و مزیت های منطقه 
محسوب می شوند ازجمله مینی ریفاینری ها، حوزه های پایین دستی 
فوالد و فرآوری مواد غذایی را در برنامه داشته ایم که اقدامات خوب 
و قابل قبولی نیز درخصوص موضوعات مطرح شده، صورت گرفته 

است.
کردی با اشاره به ثبت 3000شرکت در منطقه آزاد چابهار گفت: از 
این تعداد شرکت ثبتی در منطقه آزاد چابهار، 330شرکت خارجی 
هستند که در حدود 130شرکت با سرمایه گذاری مستقیم عزیزان 
کشور افغانستان و یا با مشارکت آنان تاسیس شده اند. عمده فعالیت 
این شرکت ها، تجاری بوده که در سال های اخیر تغییر استراتژی 
داشته اند و از تجارت صرف، به تولید در منطقه روی آورده اند و 

محصول نهایی را صادر می کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار عنوان کرد: در حال 
حاضر 400واحد کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی در حال ساخت 
در منطقه وجود دارد، که در حدود 70واحد از این تعداد پیشرفت 
به  نیز قریب  دارند و 250واحد دیگر  از 80درصد  بیش  فیزیکی 

30درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
سازمان  سال99-98  هدفگذاری  و  برنامه ها  درخصوص  کردی 
متبوع خود در حوزه تولید اظهار داشت: بنا داریم که رکوردهای 
تولیدی را براساس ماموریتی که در مناطق آزاد تعریف شده است را 

ان شااهلل به ثبت برسانیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: درخصوص مشارکت 
تعامالت  گسترش  و  تکنولوژی  و  دانش  انتقال  محلی،  جوامع 
حال  در  و  نموده ایم  تعریف   را  ویژه ای  ماموریت های  بین المللی 

پیگیری هستیم.
کردی، پتروشیمی، فوالد را جزء مهم ترین پروژه های منطقه آزاد 
چابهار معرفی کرد و گفت: مجتمع فوالد در دو بخش تعریف شده 
که بخش اول آن در حال انجام است و بخش دوم آن شامل یک 
کنسرسیوم 10میلیون تنی و با مشارکت فوالد مبارکه، گل گهر و 
چادرملو عملیاتی خواهد شد که مطالعات این بخش را یک مشاور 
خارجی در دست اجرا دارد و سایت سلکشن نیز انجام شده است. 
همچنین یک مجموعه آلومینیوم را در منطقه پیش بینی کرده بودیم 
که سرمایه گذار در این بخش اعالم آمادگی کرده و منتظر نهایی 
شدن طرح توسعه منطقه هستیم تا عملیات اجرایی این پروژه نیز 

آغاز گردد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار درباره فرودگاه منطقه 
اذعان داشت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که به جد دنبال کردیم، 
مبحث فرودگاه چابهار بود که با پیگیری ها جناب استاندار و نگاه 
مثبت وزیر محترم راه و شهرسازی، پس از 3سال تالش به یک 
جمع بندی خیلی خوبی رسیدیم. قرارداد با پیمانکار پروژه فرودگاه 
نهایی شده، ان شااهلل در ماه جاری عملیات اجرایی شروع خواهد 
شد که می تواند نقطه عطفی برای موضوعاتی از قبیل رفت و آمد 
به چابهار باشد؛ چراکه این اتفاق به سایر مجموعه های مستقر در 

منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وی درخصوص تصویب طرح توسعه منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: 
مسائلی ازجمله یکسان سازی، یکپارچگی مدیریت شهری و سرریز 
اثرات اقتصادی فعالیت های سرمایه گذاری که در منطقه آزاد انجام 
می شود، برای مردم محلی و ساکنین چابهار موضوع حائز اهمیتی 
بوده، همچنین مباحث مربوط به مرزهای هوایی، دریایی و زمینی 
منطقه آزاد بسیار مهم  می باشد که با الحاق بنادر، ایجاد فرودگاه و 

نقطه متصل مرزی که در منطقه ریمدان دیده است، پس از 25سال 
و با سپری کردن مشکالت و موانع فراوان، به همت و حمایتی که 

در دولت دکتر روحانی صورت گرفت، این مسائل مرتفع شد.   
افزایش سرمایه گذاری ها، شرکت های ثبت  کردی درباره رشد و 
شده در منطقه و قراردادهای منعقد شده اعالم کرد: در سال97 
و نسبت به سال93، رشد 14برابری سرمایه گذاری محقق شده را 
تجربه کردیم؛ شرکت هایی که در 6سال اخیر )از سال92 تا 97( به 
ثبت رسیده اند، از مجموع شرکت های 15سال قبل بیشتر بوده اند و 
قرارداد های سرمایه گذاری 3سال اخیر، از مجموع قرارداد های 8سال 
قبل و تعداد قراردادهای 6ساله از مجموع قراردادهای 12ساله پیش 
از آن بیشتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. این اعداد نشان 
می دهد که چابهار در ماموریت های محوله و مورد انتظار و با خیز 
بلندی که برداشته ، آماده است تا با ریل گذاری که فعالین اقتصادی 
در منطقه داشته اند، به سرانجام مطلوب برسد؛ کما اینکه ما هم 
تالش کرده ایم با ایجاد زیرساخت ها، عالوه بر مرتفع کردن نیاز 
فعالین اقتصادی، زمینه را برای حضور سرمایه گذاران جدید مهیا 

نماییم.

فعالیت های  درخصوص  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کارهای  مجموعه  داشت:  اذعان  منطقه  در  شده  انجام  عمرانی 
انجام  چابهار  آزاد  منطقه  در  سال95  تا  سال90  از  که  عمرانی 
شده، 67میلیارد تومان بوده است، اما فقط در سال96 و 97 جمعا 
88میلیارد تومان فعالیت عمرانی در منطقه انجام گردیده است و 
 هم اکنون 140میلیارد تومانش قرارداد با پیمانکاران داریم که عمدتا 
در حوزه زیرساخت  ها می باشد، ازجمله توسعه سایت های صنعتی، 
توسعه فضاهای گردشگری و تامین آب و برق و نیازهای ضروری 

منطقه است که بسیار مهم حیاتی می باشند.
وی عنوان کرد: در سال های گذشته توانسته ایم شرایط درآمدی 
خوبی را برای سازمان فراهم نماییم که حاصل این اتفاق، سرعت 
گرفتن پروژه های عمرانی در سطح منطقه بوده؛ این موضوعات 

موجبات حضور بیشتر سرمایه  گذاران را در پی داشته است.
در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پایان درخصوص مصوبات و بخشنامه های وضع شده برای مناطق 
آزاد و مشکالتی را که برای فعالین اقتصادی این مناطق ایجاد 
کرده است، گفت: طی دو سال گذشته و با توجه به تحوالت و 

تحریم های بین المللی و به وجود آمدن شرایط سخت اقتصادی، 
منطقه آزاد چابهار هم نیز مانند سایر نقاط کشور دچار مشکالت 
و گرفتاری هایی شده است، اما فرصت هایی نیز نصیب این منطقه 
شده تا بتواند کمک کننده به کالن اقتصاد کشور باشد. در این برهه 
از زمان، مجموعه ای از قوانین و مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها 
اینکه عمال در  به  با توجه  برای دستگاه ها وضع شده است که 
شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، خوب است؛ چراکه این موضوع 
برای همگان خصوصا فعالین اقتصادی قابل درک می باشد و خود 
را در این نبرد سهیم می دانیم؛ اما به اقتضای ظرفیت قانونی که در 
مناطق آزاد فراهم شده و از این منظر که این مناطق در شرایط 
کنونی می خواهند و می توانند کمک کننده به کشور باشند، مسائل و 
چالش هایی برای فعالین اقتصادی و تجار در این مناطق پیش آمده 
که غالبا در حوزه وزارت صمت و هم در وزارت اقتصاد می باشد که 
عمدتا مربوط به مباحث گمرکی است،  که می توان با قدری نگاه 
متفاوت به مناطق آزاد، بخش عمده ای از مشکالتی را که در اقتصاد 
به وجود آمده را مرتفع نماییم؛ امیدواریم این گشایش و رفع موانع با 

حمایت و همت تصمیم سازان محقق گردد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست با فعالین 
اقتصادی منطقه آزاد چابهار:

مناطق آزاد، پیشران های جهش اقتصادی در کشور
معاون اقتصادی رئیس جمهور در به منطقه آزاد چابهار، ضمن بازدید از 
زیرساخت ها و توانمندی های این منطقه، در نشستی با حضور فعالین 

اقتصادی، تجار، صنعتگران و کارآفرین این منطقه شرکت نمود.  
محمد نهاوندیان ابتدای این نشست اظهار داشت: چند سال پیش 
اولین سفر خود به منطقه آزاد چابهار را به اتفاق آقای نژادحسینیان، 
وزیر راه اسبق داشتم،  به واقع می توانم بگویم که در آن زمان هیچ 
زیرساختی در منطقه وجود نداشت؛ اما در این سفر شاهد تحوالت 

عظیمی در سطح ملی بودیم که بسیار مبارک است.
راه  نقشه  و  آزاد  مناطق  آیین نامه های  و  قوانین  درخصوص  وی 
ترسیم شده برای این مناطق افزود: هدف از شکل گیری منطق 
آزاد این بود که این مناطق پیشران صادراتی در کشور باشند، حتی 
در برخی از کشورها نیز شاهد هستیم که به این مناطق، مناطق 
از  یکی  می گویند.  صادراتی«  »فرآوری  یا  و  صادرات«  »توسعه 
مشکالتی که پیش آمد چنین بود که در برهه ای زمان براساس 
تصمیم گیری مدیریتی، بنا شد که این مناطق خوددرآمد و خودهزینه 
باشند، بنابراین مناطق آزاد کشور نیز به سبب کسب درآمد برای 
هزینه های جاری و ایجاد زیرساخت ها، به امری خارج از هدف که 
البته تجارت امری دوطرفه  همانا تجارت بود، سوق پیدا کردند؛ 
است، نمی توان از صادرات سخن گفت بدون آنکه به واردات فکر 
نکرد، اما بسیار فرق است میان هدف و وسیله؛ چراکه ما مناطق آزاد 
را با هدف پیشران صادرات و تولید کشور تاسیس کردیم که البته 
در کنار این موضوعات باید تسهیل در واردات هم داشته باشیم تا 

این اهداف تامین شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در شرایط کنونی و مرحله 
تازه ای که تهدیدها و تحریم ها، اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار 
داده، اولویت مان مقاومت اقتصادی است؛ مناطق آزاد باید پیشران 
سیاست صادراتی کشور باشند که این مسئولیت برعهده فعاالن 
اقتصادی این مناطق است. همچنین وظیفه حاکمیت و دستگاه های 
متعدد دولتی این است که بیشترین درجه تسهیل را فراهم کنند 
تا فعال اقتصادی بتواند این ماموریت ملی را که به دوش گرفته ، 

انجام دهد.
نهاوندیان تاکید کرد: در اینجا به روشنی اعالم می دارم که شخص 
رئیس جمهور بارها فرموده اند که همه دستگاه ها دولتی موظفند که 
هر آنچه در توان دارند در جهت تسهیل امور فعاالن اقتصادی به 
ویژه در امر صادرات و تولید، انجام دهند. باید این دیوان ساالری 
عظیم و گسترده ای که در طول سالیان سال بر نظام اداره اقتصاد ما 

تنیده شده است را اصالح و روان سازی نماییم.
اداره  چگونگی  قانون  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور به ویژه ماده65 این قانون اظهار 
داشت: قانون اداره مناطق آزاد صراحتا بر اعمال مدیریت یکپارچه 
در این مناطق از کشور تاکید دارد، که بنده حتما درخصوص این 

با روح همین  تا آیین نامه ای متناسب  موضوع پیگیر خواهم بود 
مصوبه تهیه گردد؛ چراکه از ابتدای دولت یازدهم نگاه   دولتمردان 
بر تفویض صحیح اختیارات به سازمان های مناطق آزاد براساس 
به  آزاد  مناطق  که  آن  شرط  به  اما  است،  بوده  مثبت  قانون، 

پیشران های جهش اقتصادی در کشور تبدیل شوند.
روابط  پیرامونی  محیط  در  آمده  پیش  التهابات  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی کشور گفت: این التهابات، موجب ایجاد نوسان در بازار 
ارز و کاال شد؛ اما هم اکنون در حال عبور از این نوسانات پرالتهاب 
هستیم، کما اینکه در بازار ارز و نرخ تورم کشور نشانه های گذر از 
این مرحله کامال مشهود است، که این موضوع نیز حاصل یک 
بلوغ فکری و خرد جمعی در اقتصاد ما می باشد، زیرا از وجود عدم 
ثبات در کالن های اقتصاد، هیچ کسی منتفع نخواهد شد. به دنبال 
این نوسانات پرالتهاب، تصمیماتی در سیاست ارزی کشور گرفته 
شد که طبعا چالش هایی را برای فعالین اقتصادی ایجاد نمود، اما 
به سبب شتابی که در آن زمان به جهت تصمیم گیری احساس 
می شد، برخی مالحظات برای فعالین دیده نشد که در ادامه مسیر 
و گذر زمان، انطباق با واقعیت ها به شکل بهتری صورت گرفت، تا 
جایی که در حال حاضر و در امر واردات در مقابل صادرات ، فعاالن 
اقتصادی هیچگونه مانعی را نباید احساس کنند؛ زیرا همه در یک 
موضوع اتفاق نظر داریم و آن این است که ارز باید به چرخه اقتصاد 
کشور برگردانده شود؛ هیچ فردی مایل نیست که ثروت این کشور 
خارج و مجددا بازنگردد؛ اما برای نحوه بازگرداندند نباید در یک 
روش و شیوه تعصب خاص داشته باشیم. در هر صورت چه به 
شکل کاال و یا ارز و یا هر روش ابتکاری دیگری که می توانیم، 
باید این چرخه را ادامه دهیم. در اینجا اعالم می کنم که تصمیم 
در مجموعه سیاست های هماهنگ تجاری-ارزی دولت این است 
شدن  مثبت  چراکه  نماند؛  صادرکننده  مسیر  در  مانعی  هیچ  که 
تراز تجاری غیرنفتی از اهداف اصلی ما در ستاد اقتصادی دولت 

محسوب می شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت توسعه تجارت 
میان ایران و افغانستان تصریح کرد: فرصت تجارت با افغانستان، 
است؛  منطقه ای  توسعه  در جهت  جدید  مهم  بسیار  امکان  یک 
برنامه های صرفا ملی و داخلی، جوابگوی  امروزه در دنیا  چراکه 
نیازها نیست؛ کشوری که می خواهد برنامه توسعه موفقی داشته 

باشد، می بایست منافع همسایگان را نیز در نظر داشته باشد که این 
موضوع منجر به توسعه منطقه ای و روابط برد-برد سیاسی، تجاری 

و امنیتی می گردد.
وی درباره رویکرد دولت در قبال تجارت با افغانستان بیان داشت: 
معتقدیم که در مسیر توسعه مراودات تجاری با کشور افغانستان 
سرعتمان  بر  باید  اما  کرده ایم؛  شروع  دیر  و  کرده  تعلل  کمی 
فعالین  تمایل و عالقه  تجار و  بی افزاییم. خوشبختانه هم اکنون 
اقتصادی در افغانستان برای رونق مراودات اقتصادی-تجاری با 
ایران بیشتر از گذشته است که باید از این فرصت ویژه به بهترین 

شکل استفاده کنیم.
سرمایه گذاری  از  استقبال  دولت،  سیاست  کرد:  تاکید  نهاوندیان 
داخلی و خارجی در مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد چابهار 
است؛ به همین منظور، تصمیمی هم که از سوی دولت اتخاذ و 
ابالغ شد در خصوص اعطای مجوز اقامت 5ساله به شهروندان 
خارجی که در ایران سرمایه گذاری 200هزار دالری می کنند، در 
راستا سهولت تردد بوده تا بتوانند برنامه  ریزی های الزم را داشته 
باشند؛ که بیشترین استقبال از موضوع از سوی فعالین اقتصادی 
افغانستان بوده است. همچنین ستاد ویژه  کشور دوست و برادر 
تجارت با افغانستان تشکیل شده است که بنده شخصا پیگیر و 
دنبال کننده روند این ستاد هستم و جا دارد به جهت توسعه و رونق 

تجارت با پاکستان نیز این ستاد تشکیل شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: موتور پیشران 
توسعه کشور، بخش خصوصی می باشد؛ در واقع سیاستگذار وظیفه 
بسترسازی، حمایت، حراست و نظارت را دارد؛ در سیاست های کلی 
اصل44، مقام معظم رهبری همه دستگاه ها را موظف کردند که 
وظایف دولت و بخش خصوصی را بازتعریف نماییم، که متاسفانه 
این کار به تاخیر افتاد، وگرنه این تاریخ غمبار ورود دستگاه های 
اقتصاد  پویایی  و  رشد  به  اقتصادی،  تصدی گری های  به  دولتی 
کمکی نکرده است، که بی شک باید این موضوع را اصالح نماییم. 
در شرایط سخت اقتصادی کنونی باید همگرایی میان دستگاه های 
دولتی و فعالین اقتصادی بیش از پیش باشد، که مسلما مناطق 
آزاد برای عمل به این کار، از شرایط مناسب تری نسبت به سایر 
دستگاه ها برخوردار هستند؛ چراکه طبق  قانون مناطق آزاد، اختیار 

تصمیم گیری های چابک، بیشتر است.

در نشست معاون اقتصادی رئیس جمهور با فعالین اقتصادی منطقه آزاد چابهار مطرح شد:

فعالین اقتصادی؛ موتور پیشران توسعه اقتصادی کشور

 )جدول شماره دو( )جدول شماره یک(



حمل  زیرساخت  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  ستاندار  ا
با  متناسب  چابهار  مواصالتی  جاده های  ویژه  به  نقل  و 
جایگاه تجاری و ترانزیتی آن نیست و نیاز است بزرگراه و 

آزادراه هرچه سریع تر ایجاد شود.
احمدعلی موهبتی در نشست بررسی مسائل و مشکالت 
معاون  حضور  با  که  چابهار  در  سرمایه گذاری  و  ولید  ت
اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: تکمیل 
برای  موارد  مهم ترین  از  نقل  و  حمل  یرساخت های  ز

صادرات و واردات کاالست.
موهبتی افزود: تجارت آسان با کشورهای همسایه نظیر 
پاکستان و افغانستان مورد تاکید است و باید تسهیل شود.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: تکمیل زیرساخت ها 
هرچه  باید  و  است  نیاز  چابهار  در  سرمایه گذاری  رای  ب
و  زاهدان  به  چابهار  راه آهن  طرح  گازرسانی،  ریع تر  س
پتروشیمی و فوالد افتتاح شود تا موجب توسعه و آبادانی 

منطقه شود.
وی گفت: الحاق فوری بنادر چابهار به منطقه آزاد و توسعه 

این محدوده منطقه به ۹۹هزار هکتار باید تسریع شود.
مرز هوایی،  از  چابهار  آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  موهبتی 
دریایی و زمینی محروم است و باید الحاق این بنادر هرچه 

سریع تر شکل گیرد.
و  تولید  تسهیل  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  ستاندار  ا
است  مسئوالن  وظایف  از  سرمایه گذاری  موانع  رداشتن  ب

و باید تمام مشکالت را بردارند.

اخبار منطقه آزاد چابهار

ضرورت تکمیل زیرساخت ها 
در جهت توسعه 

سرمایه گذاری در چابهار

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد:
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رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست فعالین اقتصادی منطقه آزاد چابهار:

ازورودکاالهایاساسیبهصورتتهاترکامالحمایتمیکنم

افغانستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فیر  س
بیان کرد: بندر چابهار به هیچ وجه قصد رقابت 
با هیچ نقطه ای را ندارد، چراکه ما نمی خواهیم 
این بندر را درگیر موضوعات سیاسی منطقه ای 

و غیرمنطقه ای نماییم.
محمدرضا بهرامی در نشست سرمایه گذاران و 
مدیران عامل شرکت های فعال در منطقه آزاد 
به جهت حضور در  خوشحالی  ابراز  با  چابهار 
جمع تجار و سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی 
در  افغانستانی  دوستان  خصوصا  یرایرانی  غ
مجموعه  که  کرد  امیدواری  اظهار  ابهار،  چ
گفت و گوهای این نشست بتواند تصویر روشن 
و  مشکالت  چابهار،  در  موجود  وضعیت  ز  ا
موضوعاتی که می تواند به هر دو طرف کمک 
کند تا مسیر همکاری های اقتصادی و تجاری 

را تسهیل کند را فراهم نماید.
هم  قندهار،  به  اخیر  سفر  در  داد:  ادامه  ی  و
قندهار  تجار  اتحادیه  با  و هم  قندهار  اتاق  ا  ب
پیشنهادهای  آمد  نظرم  به  داشتم.  القات  م
وجود  قندهار  حوزه  در  توجهی  قابل  و  خوب 
قندهار  تجار  و  خصوصی  بخش  تا  اشت  د

بتوانند از منطقه آزاد چابهار استفاده نمایند.
بهرامی تاکید کرد: یکی از مهم ترین امتیازها 
و ویژگی هایی که فعالیت در چابهار را دارای 
استثناء شدن  بحث  بیشتری می کند،  همیت  ا

سرمایه گذاران  با  نشست  در  چابهار  رماندار  ف
بیان  چابهار  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعالین  و 
کرد: چابهار که هر عنوان و القابی زیبنده آن 
است، دارای ظرفیت ها و ظرافت های بی نظیر 
و منحصربه فردی می باشد که خدمات نظام و 
دولت در آن کامال مشهود و مشخص است، 
حوزه  در  هم  مکران،  سواحل  توسعه  در  م  ه
پیش تر  که  بندر  همچنین  و  یرساخت ها  ز
ظرفیت بندر چابهار 2.5میلیون تن کاال بود و با 
افتتاح فاز جدید توسط ریاست محترم جمهور، 

این ظرفیت به 8.5میلیون تن رسیده است.  
ظرفیت های  درخصوص  بامری  حمدل  ر
افزود:  چابهار  کشاورزی  و  ردشگری  گ
محصوالت بکر گرمسیری که در هیچ کجای 
به  چابهار  در  نمی شود،  دیده  آن  نظیر  یران  ا
کشت می رسد، ازجمله انبه، موز، پاپایا و... که 
ه تازگی محصول آناناس هم در این منطقه  ب
و  برداشت شد. در حوزه گردشگری  ز کشور  ا
توسعه سواحل، شاهد موقعیت های بی بدیل در 
این منطقه اعم از ساحل های شنی، صخره ای و 
ماسه، جنگل های حرا، کوه های مینیاتوری و... 
چابهار،  شاخصه  مهم ترین  همچنین  ستیم؛  ه

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست 
با  که  چابهار  آزاد  منطقه  اقتصادشی  عالین  ف
حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، استاندار 
سازمان  مدیرعامل  بلوچستان،  و  یستان  س
اسالمی  جمهوری  سفیر  چابهار،  آزاد  نطقه  م
و  برنامه  سازمان  معاون  افغانستان،  در  یران  ا
و جمعی  کنارک  و  چابهار  فرمانداران  ودجه،  ب
از مدیران سازمانی و استانی برگزار شد، بیان 
داشت: کشورهای همسایه خصوصا افغانستان 
و پاکستان برای ما بسیار مهم هستند، مسلما 
با جدیت به دنبال ایجاد بستری مناسب برای 
اما  هستیم؛  کشور ها  این  با  تجارت  وسعه  ت
نحوه  دلیل  به  محدودیت هایی  حال  هر  ه  ب
واحدهای  ساختار  همچنین  و  جارتمان  ت
وجود  داریم،  کشورمان  داخل  در  که  صنعتی 
برنامه های  از  بسیاری  مسائل  این  که  ارد؛  د
ما را محدود می کند؛ چراکه در طول دهه70 
سرمایه گذاری های پراکنده ای در سطح کشور 
و  کوچک  واحدهای  و  است  گرفته  ورت  ص
استانی، منطقه ای و  متوسط زیادی در سطح 
در  که  امروز  گرچه  شده اند؛  ایجاد  محلی  ا  ی
بسیار  واحدها  این  و  هستیم  تحریم  رایط  ش
تحریم  اثرات  بتوانیم  تا  هستند  کننده  کمک 
را ضعیف و کم رنگ نماییم، اما از سوی دیگر 
زیرا  است،  شده  کننده  محدود  موضوع  ین  ا
قرارداد  یک  شد  آن  بر  تصمیم  که  زمان  هر 
کشورها  از  یکی  با  آزاد  تجارت  یا  رجیحی  ت
از  حمایت  جهت  در  می گویند  شود،  نعقد  م
تولید داخلی، اجازه ورود به کاال را ندهید، که 
در واقع این چالش تبدیل به یک معضل شده 

است.
درخواست  به  اشاره  با  مودودی  حمدرضا  م
از  برخی  ورود  اجازه  بر  مبنی  تجار  از  رخی  ب

مزیت های سرمایه گذاری در چابهار بیش از سایر مناطق کشور است

لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین بندر چابهار و بندر کراچی پاکستان

موضوع  طور  همین  و  است  تحریم ها  از  ن  آ
طریق  آن  از  و  افغانستان  به  کاال  رانزیت  ت
این  طبیعتا  می باشد.  دیگری  کشورهای  ه  ب
الزم  جاذبه  کافی  اندازه  به  می تواند  وضوع  م
را ایجاد کند؛ به دلیل این که صرفا موضوع 
ترانزیت مطرح نیست، چراکه مسائل مختلف 
دیگری نیز وجود دارد که می تواند بخشی از 
آنها به عنوان مشکالتی باشد که مطرح شد، 
منظم  خط  یک  راه اندازی  ضرورت  زجمله  ا
بنادر  برخی  با  چابهار  بندر  بین  شتیرانی  ک

مردمان خوب و نجیب این سرزمین است که 
همه دل در گرو نظام و کشور خود دارند.

بزرگ شهر  از مشکالت  یکی  داد:  ادامه  وی 
ویژه  توجه  با  که  است  حاشیه نشینی  ابهار،  چ
استاندار محترم و همچنین دولتمردان، امیدواریم 
که هرچه زودتر این معضل برطرف گردد. اما 
80هزار  دارای  که  نفری  283هزار  ابهار  چ
دانش آموز، 10هزار دانشجو، 8واحد دانشگاهی، 
3بخش، 3شهر، 6دهستان و 447پارچه آبادی 

کشور  به  واردات  جهت  شده  ممنوع  االی  ک
گفت: در اینجا به صحبت های رئیس محترم 
نامه  جواب  در  که  می کنم  اشاره  مهور  ج
تجارت  برای  ایشان  خدمت  که  رخواستی  د
و  ترکیه  ازجمله  کشورها  برخی  با  رجیحی  ت
بودیم  کرده  ارسال  اورسیا  اقتصادی  تحادیه  ا
از این کاالها که  و اعالم داشتیم که بعضی 
در تجارت ترجیحی قرار گرفته است، متاسفانه 
جزء اقالم ممنوعه در جهت واردات به کشور 
که  می شود  این  از  مانع  امر  این  و  ی باشند  م
بخواهیم برنامه های تجارت ترجیحی خود را 
تاکید  روحانی  دکتر  جناب  اما  نماییم؛  امل  ک
و  پیمان  هر  بر  ممنوعیت ها  امروز  که  کردند 

توافق بین المللی اولویت و ارجحیت دارد.
وی عنوان کرد: با این حال، در سال گذشته 
دالر  140میلیون  ورود  مجوز  وانستیم  ت
کاالهای ممنوعه گروه4 را برای مناطق آزاد 

محمدرضا بهرامی سفیر ایران در افغانستان در نشست با فعالین اقتصادی چابهار:

فرماندار چابهار در نشست با فعالین اقتصادی منطقه آزاد چابهار اظهار کرد:

می تواند  که  هند  در  دهلی  و  فارس  لیج  خ
بسیار کمک کننده باشد، زیرا تسهیالتی مانند 
ترانزیت میوه تازه و خشک را از طریق بندر 

چابهار فراهم خواهد شد.
افغانستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فیر  س
اظهار داشت: کار در چابهار را از دو منظر نگاه 
صورت  سرمایه گذاری  منظر  یک  ی کنیم،  م
مستثناء  دیگر  منظر  و  تجار  توسط  رفته  گ
ظرفیت  می تواند  ترانزیت  بحث  در  آن  ودن  ب
مضاعفی را ایجاد نماید و قاعدتا می تواند مورد 

می باشد، علی رغم تمامی خدمات و تالش ها، 
ازجمله  مختلفی  شاخصه های  در  تاسفانه  م
بهره برداری از تخت بیمارستانی، بهره برداری از 
آب شرب و هم حوزه بهداشتی شرایط مطلوبی 
پیگیری های  با  شهر  همین  در  اما  نداریم.  ا  ر
دولتمردان و استاندار محترم و همچنین حمایت 
سازمان منطقه آزاد چابهار در بخش تامین زمین 
به صورت رایگان، بیمارستانی که آرزوی مردم 
این منطقه بود، کلنگ زنی شد که امیدورایم با 
توجه ویژه مسئولین، اعتبارات برای ساخت این 

بیمارستان به زودی تامین گردد.  
مهم ترین  از  یکی  کرد:  تاکید  امری  ب
اتاق  ایجاد  منطقه،  این  در  ما  واسته های  خ
بندر  و  چابهار  بندر  بین  مشترک  ازرگانی  ب
کراچی پاکستان در جهت تسهیل در مراودات 
همچنین  و  مرز  سوی  دو  بازرگانان  جاری  ت
ایجاد میز چابهار در اتاق های بازرگانی کراچی 
امور  وزیر  ظریف  دکتر  سفر  در  که  ی باشد  م
خارجه کشورمان به چابهار نیز این درخواست 

را از ایشان داشتیم.
راهکارهای رونق  فرماندار چابهار درخصوص 
تولید و توسعه مبادالت تجارت اظهار داشت: 

کشور دریافت نماییم تا این کاالها از طریق 
تا  مجوز  این  که  شوند  کشور  وارد  سافری  م
پایان فرودین ماه سال۹8 اعتبار داشت و مجددا 
تا هجدهم اردیبهشت ماه نیز تمدید شد، که در 
این میان برخی مناطق آزاد مانند کیش از این 
سهمیه استفاده کرده و اقالم را وارد نمودند. 
مجددا برای سال جاری جلسه ای برگزار کرده 
و درخواست دریافت مجوز 540میلیون دالری 
را ارائه نمودیم که نسبت به سال گذشته این 
با  لکن  داشته؛  افزایش  دالر  40میلیون  قم  ر

کلیات این درخواست موافقت نشده است.
اظهار  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  ئیس  ر
اینکه هم اکنون در جنگ  به  توجه  با  داشت: 
این  قتصادی هستیم، هدف تحریم کننده ها  ا
پیدا  افزایش  کشور  ارزی  مصارف  که  ست  ا
کند،  پیدا  کاهش  ارزی  درآمدهای  اما  رده  ک
به  اولیه  مواد  واردات  برای  که  طوری  ه  ب

مزیت های  و  فرصت ها  و  گیرد  قرار  ستفاده  ا
بیشتری در مقایسه با برخی مناطق دیگر در 
جهت سرمایه گذاری و تجارت در چابهار برای 

تجار فراهم کند.
بهرامی اذعان کرد: نگاهی که در سطوح باال 
این  به  نسبت  ایران  اسالمی  جمهوری  ر  د
برد- برد  اصل  بر  مبتنی  دارد،  وجود  سئله  م
است؛ ما معتقدیم تاجر باید سود خود را ببرد، 
انگیزه ای  طبیعتا  کند،  سود  نتواند  اگر  چراکه 
برای کار کردن در این منطقه نخواهد داشت. 
متقابال ما هم به عنوان کشور پذیرنده به طور 
سرمایه گذاری  مزیت  از  می بایست  بیعی  ط
خارجی در این منطقه بهره مند شویم؛ در این 
این  ما می خواهیم حرکت کنیم،  مسیری که 
طرف  دو  هر  برای  روشن  معادله  یک  ک  ی

می تواند باشد. 
افغانستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فیر  س
به هیچ وجه  بندر چابهار  تاکید کرد:  پایان  در 
چراکه  ندارد،  را  نقطه ای  هیچ  با  رقابت  صد  ق
موضوعات  درگیر  را  بندر  این  نمی خواهیم  ا  م
زیرا  نماییم؛  و غیرمنطقه ای  سیاسی منطقه ای 
از  اقتصادی  نقطه  یک  عنوان  به  القه مندیم  ع
آن استفاده نماییم و این در واقع عدم درگیری 
در سایر موضوعات و به نوعی اطمینان و امنیت 
الزم برای سرمایه گذاری را در آن ایجاد می نماید.

صادرات  جهت  ترجیحی  تعرفه های  اعمال 
حجم  افزایش  و  رونق  برای  کاال  واردات  و 
کشورهای  و  ایران  میان  تجاری  مبادالت 
گسترش  راه های  از  یکی  پاکستان  و  عمان 
همسایه  کشور  دو  این  با  تجاری  مبادالت 
توسعه  الزامات  از  یکی  همچنین  می باشد. 
ایجاد  پاکستان،  کشور  با  ترانزیت  و  تجارت 
پایانه  و  پاکستان  گوادر  بندر  بین  ریلی  خط 
مالی  حمایت  همچنین  است.  ریمدان  مرزی 
تولید  بخش  در  سرمایه گذاران  از  اعتباری  و 
صنعت  شرب،  برای  نیاز  مورد  آب  تامین  و 
ایجاد شهرک های  است.  الزامی  کشاورزی  و 
تخصصی برای صنایع پایین دستی پتروشیمی 
و فوالد که مزیت ویژه ای در چابهار محسوب 
می شود و در همچنین تخصیص روند اعتباری 
از محل صندوق توسعه، اتصال ریل به چابهار 
و رسیدن خط انتقال گاز به منطقه و تخصیص 
بهسازی  و  توسعه  جهت  در  الزم  اعتبارات 
شیالتی  و  صنعتی  نواحی  زیرسا خت های 
چابهار که تمامی موارد فوق می تواند در رونق 
تولید و تجارت در منطقه نقش بسزایی را ایفا 

کند.

ایجاد می کنند، ولی برای واردات  شدت مانع 
کاالهای لوکس اجازه می دهند هر آن چیزی 
را که می خواهیم، وارد نماییم. در این شرایط 
بوده  اهمیت  حائز  بسیار  ارزی  منابع  مدیریت 
همه  بنابراین  می کند.  ایفا  را  کلیدی  نقش  و 
ناکرده  خدایی  که  باشیم  داشته  دقت  باید  ما 
کاالی  صرف  کشور  ارزی  محدود  منابع 

غیرضرورری نشود.
کشور  با  تهاتر  بحث  درخصوص  مودودی 
هیچ  ما  داشت:  اذعان  افغانستان  و  پاکستان 
حتی  نداریم،  کاال  تهاتر  موضوع  با  مشکلی 
سایر  با  واسط  عنوان  به  می توانند  افغانستان 
که  هم  پاکستان  با  اما  کنند؛  عمل  کشورها 
این  داریم،  هم  باالیی  تجاری  مثبت  تراز 
ظرفیت وجود دارد که اگر تجار تمایل داشته 
باشند، می توانند اقالم مورد نیاز کشور اعم از 
ماشین آالت  و  اولیه  مواد  اساسی،  کاالهای 
مشکالت  بدون  و  تهاتر  صورت  به  را  تولید 
سیاست های ارزی و مسائل مربوط به ورود به 
کشور را با هماهنگی و حمایت کامل از سوی 

سازمان توسعه تجارت وارد نمایند. 
پایان  ایران در  رئیس سازمان توسعه تجارت 
با  ریالی  صورت  به  صادرات  با  رابطه  در 
این  در  کرد:  نیز خاطرنشان  افغانستان  کشور 
خصوص جناب دکتر نهاوندیان شخصا پیگیر 
نتایج  بتوانند  ان شااهلل  و  هستند  موضوع  این 
یک  غالب  در  داشتیم،  که  را  نشست هایی 
مصوبه از سران سه قوه یا هیات دولت دریافت 
بحث  در  امروز  که  معضلی  این  به  تا  کنند 
به  برگشت  بحث  ویژه  به  ارزی  سیاست های 
کمک  هستیم،  مواجه  آن  با  را  ریال  صورت 
کند و راهکار مناسبی برای آن درنظر گرفته 

شود.

فعالین  و  سرمایه گذاران  با  نشست  در  کنارک  فرماندار 
بزرگ  اسکله  داشت:  بیان  چابهار  آزاد  منطقه  اقتصادی 
صیادی کنارک که یک هاب در منطقه است، مشکالتی 
ظرفیت  استاندارد  چراکه  دارد،  ظرفیت  و  وسعت  حیث  از 
مشغول  حاضر  حال  در  اما  می باشد،  اسکله ۹0شناور  این 
خدمات دهی به بیش از 200شناور است؛ قطعا توسعه اسکله 
حال  در  دیگر  اسکله  از  بهره برداری  همچنین  و  کنارک 
شده  گرفته  نظر  در  کوچکتر  پایگاه های  برای  که  ساخت 

است، می تواند مشکالت را در این حوزه مرتفع نماید.
حمیدالدین یوسفی با اشاره به سواحل منحصربه فرد شهرستان 
کنارک افزود: نوار ساحلی کنارک که در واقع 240کیلومتر مرز 
آبی کشور جمهوری اسالمی ایران را در خود جای داده است، 
عالوه بر ظرفیت صید و صیادی و آبزی پروری، در حوزه های 
گردشگری و کشاورزی نیز می تواند هم در توسعه استان و 

همچنین در توسعه ملی اثرگذار باشد.
در  سرما یه گذاری  مشکالت  و  موانع  درخصوص  وی 
با توجه به وسعت استان  شهرستان کنارک اظهار داشت: 
فاصله 1000کیلومتری  و همچنین  بلوچستان  و  سیستان 
استان ؛  مرکز  به  شهرستان  دورترین  عنوان  به  کنارک 
سرمایه گذار، بازرگان و فعالین اقتصادی برای دریافت یک 
مجوز و موافقت اصولی از مرکز، مجبور به طی کردن این 
به  ملی  اختیارات  تفویض  با  که  حالی  در   هستند؛  مسیر 
استانداری و دستگاه های اجرایی استان و همچنین تفویض 
اختیارات استانی به شهرستان می توان از هدر رفت وقت 
و انرژی سرمایه گذار و کارآفرین جلوگیری کرد و مباحث 
مربوط به مجوزها و موافقت اصولی ها در همان شهرستان  
ازجمله کنارک و چابهار صادر گردد؛ که درخواست داریم این 

موضوع در دولت پیگیری و ان شااهلل محقق شود. 
یوسفی با توجه به ظرفیت کشت میوه های استوایی در این 
منطقه تصریح کرد: با عنایت به آب و هوا خاص منطقه و 
پتانسیل های حوزه کشاورزی در کنارک و همچنین کشت 
میوه های استوایی و نیمه استوانیی در این نقطه از کشور، 
می شود؛  احساس  جد  به  پژوهشکده  یک  ایجاد  ضرورت 
پژوهشکده ای که خروجی آن در معیشت کشاورزان قطعا 
اثرگذار خواهد بود؛ یک مرکز تحقیقاتی، پژوهشی در مقاطع 
تکمیلی که هم در پیوست طرح توسعه سواحل مکران قرار 
گیرد و هم پژو هش های کشاورزی متناسب با ظرفیت های 
منطقه در آن انجام شود، که می تواند در تولید، اقتصاد و 

معیشت منطقه اثرگذار باشد.
در  کهیر  بزرگ  سد  کرد:  تاکید  پایان  در  کنارک  فرماندار 
کنارک، با ظرفیت 300میلیون مترمکعب، به عنوان بزرگترین 
به  اسالمی  توسعه  بانک  منابع  از  استفاده  با  و  استان  سد 
حال  در  که  رسیده،  80درصد  به  قریب  فیزیکی  پیشرفت 
حاضر راکد مانده است. با توجه به بارندگی امسال که در طی 
50سال اخیر بی سابقه بوده، در صورت تامین منابع مالی و 
تکمیل این سد، می توانست ذخیره شود و بدون صرف هزینه 
زیاد برای شرب، کشاورزی و صنعت استان مورد استفاده قرار 
گیرد؛ درخواست داریم برای رفع این مشکل که برای مردم و 
صنعت منطقه بسیار حیاتی است، اقدامات جدی صورت گیرد. 

    

ضرورت تفویض اختیارات 
ملی به استان و شهرستان ها

فرماندار کنارک در جمع فعالین اقتصادی 
منطقه آزاد چابهار اظهار داشت:



اخبار منطقه آزاد اروند

رشد اقتصادی منطقه آزاد 
اروند مثبت خواهد بود

پخش  ملی  سازمان  تنها  اقتصادی  سرویس 
) اِن .اِچ . ژاپن  در  رادیو- تلویزیونی  برنامه های 

ِکی( به منطقه آزاد اروند سفر کردند.
ظرفیت های  از  بازدید  منظور  به  تیم  این 
به  ۳روزه  سفری  منطقه  اقتصادی  و  تجاری 

اروند داشتند.
و  دعوت  به  ژاپن  ملی  تلویزیون  خبرنگاران 
آزاد  منطقه  سازمان  روابط عمومی  هماهنگی 
شهرک های  و  شلمچه  تجاری  مرز  از  اروند، 

صنعتی آبادان و خرمشهر دیدن کردند.
معاون  با  خبری  تیم  این  دیدار  در 
سرمایه گذاری و امور اقتصادی سازمان منطقه 
مختلفی درخصوص حجم  مباحث  اروند،  آزاد 
بازار  تحریم ها، صادرات،  تاثیر  سرمایه گذاری، 
عراق و مبادالت با کشورهای همسایه مطرح 

شد .
اِن .اِچ .ِکی،  با  گفت و گو  در  موسوی  سیدعلی 
ایران  تجاری  شریک  بزرگترین  را  عراق 
جاری  سال  خردادماه  در  افزود:  و  دانست 
اروند  آزاد  منطقه  وارد  عراقی  ۱۲۰هزار 
ظرفیتی  و  منطقه  به  عراقی ها  ورود  شده اند؛ 
که بازارهای ما برای این گردشگران به همراه 
برای  ارزآوری  دالر  میلیون  یک  روزانه  دارد، 

کشور به وجود آورده است.
معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی سازمان 
ظرفیت های  برشماری  با  اروند  آزاد  منطقه 
منحصربه فرد اروند نسبت به سایر مناطق آزاد 
آینده  را در  این منطقه  اقتصادی  کشور، رشد 

نزدیک مثبت ارزیابی کرد.

معاون سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند در گفتگو با 

تلویزیون ملی ژاپن:
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شهر  بانک  منطقه۱۱  سرپرستی  رئیس 
از  شهروندی  کارت  5۲هزار  از  بیش  گفت: 
آزاد  منطقه  ساکنان  برای  شهر  بانک  سوی 

اروند صادر شده است.
گسترش  لزوم  بر  تاکید  با  مرادی  خداکرم 
منطقه  با  بانک  این  همکاری های  توسعه  و 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  افزود:  اروند  آزاد 
کارت  بانک،  این  حمایت  و  همکاری  با 
ویژه  خدمات  ارائه  هدف  با  را  شهروندی 
کرده  توزیع  و  تهیه  منطقه  این  ساکنان  به 

است.
کارت  اروند  صدور  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  یکی  اروند  آزاد  منطقه  ساکنان  برای 
گفت:  است،  شهر  بانک  مهم  اقدامات 
از  زیادی  اطالعات  حاوی  کارت  این 
اثبات  سجلی،  مدارک  ازجمله  شهروندان 
خدمات  تعریف  و  آزاد  منطقه  در  سکونت 

است. خاص 
5۲هزار  از  بیش  صدور  به  اشاره  با  مرادی 
آزاد  منطقه  اهالی  برای  شهروندی  کارت 
توسعه  راستای  در  بانک  این  کرد:  تصریح 
انعقاد  حال  در  شهروندان  رفاه  رشد  و 
است. مختلف  حوزه های  در  تفاهم نامه هایی 

رئیس سرپرستی بانک شهر منطقه ۱۱ بانک 
این  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  شهر 
کارت به عنوان کارت شناسایی مورد استفاده 
در  کارت ها  این  دارندگان  اما  قرار می گیرد، 
تخفیفات  از  می توانند  نزدیک  آینده ای 
و  شده  بهره مند  مختلف  معافیت های  و 
عالوه بر انجام امور بانکی، امور اداری خود 
پارکینگ های  از  استفاده  پستی،  امور  نظیر 
مراکز  شهرداری،  پارک  کارت  عمومی، 
تفریحی و خرید، دانشگاه ها، پرداخت هزینه 
تاکسی و اتوبوس را نیز از طریق این کارت 

دهند. انجام 

توسعه رفاه شهروندان، با 
صدور کارت شهروندی 

منطقه آزاد اروند

اروند

»ظرفیت  معنای  به  لغت  در  استعدادیابی 
در  است،  تعریف شده  موفقیت«  به  دستیابی 
واقع در فرآیند استعدادیابی تالش می شود از 
روانی،  ویژگی های جسمانی،  طریق سنجش 
در  ورزشکار  عملکرد  اجتماعی،  و  تکنیکی 

آینده پیش بینی شود. 
یک  تبدیل  ورزشي  مسئوالن  و  کارشناسان 
نتیجه  را  ورزشي  رشته  در  قهرمان  به  فرد 
زیرساختي  اقدامات  و  کارها  یکسري  انجام 
توانایي  بررسي  و  استعدادیابي  که  مي دانند 
نوجوانی  و  کودکي  دوران  در  فرد  ورزشي 

نمونه اي از این کارها است. 
فراوانی  اثرگذاری  واقع ورزش حیطه های  در 
شدن،  اجتماعی  در  تاثیر  شامل  که  دارد 
حقوق  و  اخالق  در  تاثیر  در شخصیت،  تاثیر 
پر  اضطراب،  و  افسردگی  کاهش  دیگران، 
تاثیر  تفریحات سالم،  و  فراغت  اوقات  کردن 
بر فرهنگ، تاثیر بر حافظه، زندگی اجتماعی 
و خصوصیات اخالقی خوب و رشد و تکامل 
شامل  را  آیده آل  و  سالم  زندگی  یک  برای 

می شود.
برنامه ریزي براي توزیع مناسب و کارشناسي 
شده کودکان و نونهاالن به رشته هاي ورزشي 
مي تواند زمینه اي را فراهم بیاورد تا قهرمانانی 
کشور  در  المپیکی  ورزشي  رشته هاي  در 
خصوصا منطقه آزاد اروند تربیت شوند؛ سوق 
به  ورزشي  رشته هاي  در  مستعد  افراد  دادن 
حضور در باشگاه ها و تمرین زیر نظر مربیان، 
نیاز  قهرمان  پرورش  براي  که  است  بستري 

است.   
فرهنگی  رشد  فرهنگ،  به  توجه  رو  این  از 
اجتماعی و شخصیت نوجوانان از مسائل مهم 
و اساسی است که معاونت فرهنگی، اجتماعی 
به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
شده  برنامه ریزی  و  مدون  اثرگذار،  گونه ای 
در حال تالش جهت گسترش این موضع در 
و گسترش  توسعه  و  اروند  آزاد  منطقه  سطح 
ورزش های المپیکی جهت شرکت در میادین 

ورزشی جهانی و بین المللی می باشد.

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
از  بیش  حضور  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
۱۰۰۰ورزشکار در افتتاحیه نخستین جشنواره 
استعدادیابی ورزش های المپیکی »میپا« خبر 

داد.
افزود: جشنواره ورزشی و  قدرت اله طمیمیان 
استعدایابی میپا برای نخستین بار با حضور و 

برگزاری نخستین جشنواره استعدادیابی ورزش های المپیکی »میپا« در منطقه آزاد اروند:

همکاری بخش خصوصی در 5رشته ورزشی 
و  اول طراحی  در فصل  مدال  پر  و  المپیکی 

اجرا گردید.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: در فصل 
ورزشی حضور  این جشنواره، 5رشته  نخست 
داشتند و در دوره دوم به امید خدا در دي ماه، 

5رشته دیگر حضور خواهند داشت.

جشنواره میپا با حضور 
بیش از 1000ورزشکار

از  بیش  حضور  با  میپا  جشنواره  گفت:  وی 
۱۰۰۰ورزشکار به مدت ۱۰روز در رشته های 
فوتسال، شنا، ژیمناستیک، کاراته، تکواندو و 
والیبال در رده های سنی زیر ۱۴سال در سالن 
در  ولیعصر)عج(  و  ژیمناستیک  آبادان،  کوثر 

حال برگزار است.
طمیمیان ادامه داد: روزهای گذشته فراخوان 
ثبت نام ورزشکاران در این جشنواره به خوبی 
اطالع رسانی شد و شرایط حضور متقاضیان در 
این جشنواره برای نخستین بار در منطقه آزاد 
اروند به صورت غیرحضوری و اینترنتی انجام 
این جشنواره  افتتاحیه  آیین  گردید. همچنین 
و  ورزشکاران  حضور  با  تیرماه ۱۳۹۸  یکم 
آبادان برگزار  مسئولین محلی در سالن کوثر 

شد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  گفته  به 
هدف  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
پرورش  و  کشف  جشنواره  این  برگزاری  از 
استعدادهای ورزشی منطقه و ایجاد بسترهای 
الزم برای فعالیت بخش خصوصی در ورزش 

می باشد.
با  اروند  میهن یار  باشگاه  داشت:  اظهار  وی 
خصوصي  بخش  در  وشاحي  آقاي  مدیریت 
ورزشي  هیات هاي  با  تنگاتنگ  همکاري  و 
المپیکي  مدال  پر  رشته هاي  در  منطقه 
تکواندو،  کاراته،  والیبال،  فوتبال   مثل، 
بر  عالوه  بسکتبال  شنا،  ژیمناستیک، 
سني  رده  در  ورزشي  مسابقات  برگزاري 
ایده مان  موسسه  همکاري  با  ۱۴سال  زیر 
ایساک  استعدادیابي  بین المللي  موسسه  و 
ایران،  در  آن  متخصصین  معدود  از  که 
دارند  حضور  نفر  یک  آزاد  منطقه  در 
موسسه  مدیر  آبادي،  )محمودصفي 
استعدادیابي  و  پیکرسنجي  به  ایده مان(، 

این ورزشکاران مي پردازند. علمي 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند در پایان اظهار کرد: 
و  ورزش  کل  اداره  حمایت  با  جشنواره  این 
خصوصی  و  بخش  اروند  آزاد  منطقه  جوانان 

برگزار گردید.

منطقه آزاد اروند، پرچمدار حمایت از ورزشکاران در میان مناطق آزاد
گزارش:

سمیرا نعیمی

در  اصناف  گرامیداشت  سالروز  مناسبت  به 
میزبان  اروند  آزاد  تقویم ملی، سازمان منطقه 
اتاق های اصناف و روسای اتحادیه های آبادان 

و خرمشهر بود.
مدیر  و  اقتصادی  و  سرمایه گذاری  معاون 
آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب  بهبود 
اعضای هیات  با  متوالی  روز  برای دشو  اروند 
رئیسه این دو شهرستان و روسای اتحادیه ها 

نشست های جداگانه ای برگزار کردند.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
با  که  نشستی  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
آبادان  انتظامی  این سازمان و فرمانده نیروی 
جلسات  گذشته  سال  در  گفت:  شد،  انجام 
به  صنفی  سازمان های  بر  نظارت  کمیسیون 
صورت مداوم برگزار شد، که بیش از ۹۰درصد 
اعضاء  همکاری  با  جلسات  این  مصوبات 

اجتماعی  فرهنگی،  معاون  مشترک  نشست 
و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
با  خوزستان  استان  حرفه ای  و  فنی  مدیرکل 
محوریت آموزش های مهارتی و توسعه منابع 
برگزار  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  در  انسانی 

شد.
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  قدرت اله طمیمیان 
مدیر  الیاسی  علی  همراه  به  گردشگری  و 
اروند در نشستی  آزاد  آموزش سازمان منطقه 
که با عبدالنبی سواعدی مدیرکل فنی حرفه ای 
استان و هیات همراه برگزار کردند، بر اهمیت 
امر  در  مهارت  کسب  و  آموزش  نقش  و 

اشتغال زایی، تاکید نمودند.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
شرایط  به  توجه  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
را  اشتغال زایی  نهضت  به  نیاز  کشور  کنونی 
اگر  افزود:  و  دانست  دولت  دغدغه  مهم ترین 
در بخش کارآفرینی و مهارت آموزی قدم های 
درستی برداریم، این نهضت قطعا شکل خواهد 

میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند از اتاق های اصناف آبادان و خرمشهر

توسعه همه جانبه در گرو توسعه منابع انسانی یک جامعه

اجرایی شد.
سیدعلی موسوی با اشاره به برگزاری انتخابات 

برای  که  است  این  هدف  مهم ترین  گرفت؛ 
و  اشتغال زایی  مطالبه گر،  و  بیکار  عظیم  قشر 
را  اولیه  گام های  که  گیرد  صورت  کارآفرینی 

می توان از طریق فنی و حرفه ای آغاز نمود.

به مناسبت سالروز گرامیداشت روز اصناف برگزار شد:

در نشست مشترک مدیران منطقه آزاد اروند و فنی و حرفه ای خوزستان مطرح شد:

هیات رئیسه اتاق های اصناف آبادان و خرمشهر 
در مهره ماه سال جاری افزود: همچنین امسال 

مدیر کل فنی و حرفه ای استان خوزستان نیز 
اتفاق  توسعه ای  هیچ  که  امر  این  بر  تاکید  با 
یک  انسانی  منابع  توسعه  با  مگر  نمی افتد 
آموزش  مردم  به  باید  داشت:  اذعان  جامعه، 

انتخابات اتحادیه ها در دو شهرستان به خوبی 
پایان سال ۲۶انتخابات  تا  انجام شده است و 

دیگر برگزار خواهد شد.
۱۲۰هزار  خردادماه  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیان  شده اند،  اروند  آزاد  منطقه  وارد  عراقی 
ظرفیت  و  منطقه  به  عراقی ها  ورود  کرد: 
بازارهای ما روزانه یک میلیون دالر ارزآوری 
در  مدت  این  در  و  دارد  همراه  به  کشور  به 
کارهای  و  کسب  بازار،  گردشگری،  بحث 
کوچک و صادرات غیرمستقیم رونق و توسعه 

خوبی داشته ایم.
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان 
تاثیری گذاری  نقش  اصناف  و  بازاریان  کرد: 
این  باید تالش شود  داشتند که  این رشد  در 
منطقه  شهروندان  برای  بازار  از  رضایتمندی 

حفظ گردد.

دهیم که فرصت های شغلی را خودشان ایجاد 
کنند، که الزمه این کار نیز داشتن یک برنامه 

مدون و هدفمند خواهد بود.
مهارت های  در  سرمایه گذاری  سواعدی 
بودن  زودبازده  به  توجه  با  را  خدماتی 
مهم  بسیار  صنعت،  به  نسبت  طرح ها  این 
برنامه  یک  داشتن  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
الگوهای  براساس  منطبق  استراتژیک 
و  تولید  حوزه  در  اروند  آزاد  منطقه  توسعه 
افقی  به  توجه  با  نیز  انسانی  منابع  تامین 
شده  پیش بینی  منطقه  این  توسعه  برای  که 

می باشد. الزامی  است، 
توسعه  و  مدیریت  خاص  کارگروه  پیشنهاد 
دانش ، فنی و نظارتی و اطالع رسانی  از دیگر 
موضوعات مطرح شده در این نشست بود که 
آموزشی  ساختمان  تکمیل  مشارکت  کنار  در 
آبادان در شهرک صنعتی، دوره های آموزشی 
پژوهشی  پروژه های  پیشنهاد  کشور،  از  خارج 

و... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



اخبار منطقه آزاد قشم

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
با اجرای طرح بودجه ریزی عملیاتی، ارتقاء کارایی و 
اثربخشی مصرف منابع سازمانی، شفاف سازی بودجه 
اجرایی شده، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی بیشتر 

می شود.
شده  تعیین  اهداف  به  اشاره  با  سعادت فر  عابدین 
سازمان منطقه آزاد قشم در سال جدید بیان کرد: 
اثربخشی فعالیت های سازمانی، اولویت بندی اهداف 
و استراتژی ها و افزایش کارایی مدیریت هزینه ها، 

ازجمله این اهداف در سال 1398 است.
وی از این برنامه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
برای کارآمد ساختن ساز و کار بودجه ریزی تاکید کرد 
و افزود: امکان سنجش عملکرد در این طرح، موجب 
ارزیابی مدیران و پرسنل در جهت بهبود مدیریت 

عملکرد می شود.
 سعادت فر در توضیح بیشتر عنوان کرد: همچنین 
با توجه به منابع موجود، تعریفی دقیق از مدیریت 
هزینه خواهیم داشت و در گام بعدی به شفاف سازی 
بودجه و پیش بینی صحیحی از پروژه های قابل اجرا 

دست پیدا می کنیم.
وی با تاکید بر این مطلب که بودجه ریزی عملیاتی، 
این  اقدام  دست  در  برنامه های  مهم ترین  از  یکی 
زمینه سازی  گفت:  است،  جاری  سال  در  سازمان 
الزم،  زیرساخت های  و  راهکارها  ایجاد  جهت  در 
آموزش پرسنل و تعریف نرم افزار، از موارد الزم برای 

عملیاتی کردن این طرح است.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
امکان اجرای نظام تشویق و تنبیه به صورت عادالنه 
فراهم شده و مسئول اجرایی هر فعالیت در راستای 

دستیابی به اهداف سازمانی مشخص می گردد.
سعادت فر یکی دیگر از مزایای اجرای طرح بودجه ریزی 
عملیاتی را، برآورد و پیش بینی دقیق  اعتبارات مورد نیاز 
جهت رسیدن به اهداف عنوان کرد و اظهار داشت: 
به این شیوه، بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد، ارتباط 

مستقیم و دقیقی ایجاد خواهد شد.
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
افزایش پاسخگویی براساس نتایج را نتیجه نهایی 
اجرای این طرح دانست و عنوان کرد: به این شیوه، 
در خصوص  اتخاذ تصمیم  برای  مبنای صحیحی 
آن  هدررفت  از  و  گرفته  شکل  منابع  تخصیص 

جلوگیری می شود.

معاون توسعه مدیریت سازمان 
منطقه آزاد قشم خبر داد:

اجرای طرح بودجه ریزی 
عملیاتی قشم، در راستای عمل 

به مسئولیت اجتماعی

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 
قشمی،  بانوان  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
کهن  تاریخ  و  هویت  اصلی  حافظان  و  میراث بانان 

جزیره هستند.
طاهره شهرکی با تاکید بر لزوم حمایت و آموزش بانوان 
با  جزیره  بانوان  داشت:  بیان  فرهنگی  حوزه  در  جزیره 
برپایی آیین ها و سنت ها و انتقال آن به نسل های بعد، در 

تداوم و تقویت فرهنگ این خطه نقش ارزنده ای دارند.
وی پایبندی به برپایی آیین ها و سنت های مربوط به 
و  پوشاک  از  استفاده  تداوم  همچنین  اعیاد،  و  ازدواج 
از  نشانه ای  را  جزیره  بانوان  میان  در  سنتی  زیورآالت 
نقش تاثیرگذار و کلیدی این قشر از جامعه در حفاظت 
به  موضوع  این  افزود:  و  دانست  فرهنگی  میراث  از 
و  شده  منجر  محلی  جوامع  انسجام  و  وحدت  تحکیم 
برقراری صلح و  را به عنوان  عاملی در جهت  بانوان 

آرامش معرفی می کند.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
با  قشم  جزیره  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
برخورداری از میراث مادی و معنوی غنی در تلفیق با 
صنعت گردشگری و موقعیت ویژه جغرافیایی، منطقه ای 

جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی است.
وی در تشریح میراث مادی جزیره قشم گفت: میراث 
و  جغرافیایی  موقعیت  ملموس، شامل  میراث  یا  مادی 
طبیعی قشم، آثار تاریخی و نوع معماری به کار رفته در 

ساخت و سازهای این جزیره است.
به گفته شهرکی، قلعه تاریخی پرتغالی ها، غار خربس، 
قشم،  الفت  منطقه  در  تال  چاه های  و  نادری  قلعه 

بخش هایی از این میراث هستند.
وی عنوان کرد: میراث معنوی، میراثی است که توسط مردم 

و جوامع ایجاد شده و به کمک آنها حفظ و منتقل می شود.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
سازمان منطقه آزاد قشم، آیین هایی مانند بادبان کشی، 
میراث  از  مصادیقی  را  و...  بومی  موسیقی  لنج سازی، 
معنوی معرفی کرد و اظهار داشت: جوامع محلی قشم 
با ایجاد سازمان های مردم نهاد و حمایت های سازمان 
منطقه آزاد قشم می توانند با آموزش و فرهنگ سازی، 

این داشته ها را تقویت کرده و پاس دارند.

بانوان قشمی، حافظان اصلی 
هویت و تاریخ کهن جزیره

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

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
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قشم

منطقه آزاد قشم به علت مشرف بودن به تنگه 
هرمز، مجراي ورودي به خلیج فارس و دریاي 
با  مجاورت  لطف  به  جزیره  این  است.  عمان 
تجاري  مسیر  هند،  اقیانوس  و  فارس  خلیج 
و  عربي  جزیره  شبه  آسیا،  غرب  بین  بالقوه اي 
سواحل شرقي آفریقا به شمار مي رود. به علت 
وجود منابع نفت و گاز، واحدهاي پتروشیمي و 
از  مرتبط  فراساحلي  تاسیسات  و  پاالیشگاهي 

قبیل سوختگیري در قشم فعال هستند. 
قشم می تواند به عنوان مرکز تدارک و توزیع کاال 
در منطقه خلیج فارس و همچنین نقش دروازه ای 
سرمایه گذاری  های  جلب  با  صادرات مجدد  برای 

خارجی در عرصه تولید و توزیع به عهده گیرد.
به  می توان  قشم  ژئواکونومیکی  مزیت های  از 
لجستیکی  و  پشتیبانی  خدمات  انرژی،  هاب 
صنعت نفت، مکمل بندر شهید رجایی در مسیر 
تجاری،  هاب  شمال- جنوب،  ترانزیتی  کریدور 
اقتصاد  بر  مبتنی  تولیدات  طبیعی،  گردشگری 

دریامحور نام برد. 
در سال های اخیر و با روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید، سازمان منطقه آزاد قشم خیز بلندی را در 
راستای توسعه صنعتی و حمایت از صنعتگران در 

این جزیره برداشته است.
سازمان منطقه آزاد قشم با استفاده از مزیت های 
و  آزاد، جذب صنعتگران  مناطق  قانونی خاص 
سرمایه گذاران را در اولویت برنامه های خود قرار 
داده است. همچنین ایجاد و توسعه زیرساخت ها 
و  تجاری  صنعتی،  سرمایه گذاری  جذب  و 
گردشگری در دستورکار این سازمان قرار داشته 
جزیره  مزیت ها  و  ظرفیت ها  به  توجه  با  است. 
قشم، صنایعی ازجمله ساخت شناور ماهیگیری، 
تولید  کانتینر یخچالی،  و  کانتینر  تولیدکانکس، 
تولید  اسکله،  لرزه گیر  تولید  صیادی،  ابزارهای 
کارتن چندال و مقوای بسته بندی، تولید قطعات 
تولید  )پانتون(،  دریایی  شناورهای  کامپوزیتی 

گزارش عملکرد اداره کل صنعت معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم در سال97:

قشم، هاب تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریامحور

مجوز،  1فقره  آهنی  فلزات  پسماند  و  ضایعات 
پرورش عقرب 1فقره مجوز، ساخت ماشین آالت 
و تجهیزات 9فقره مجوز، ساخت فلزات اساسی 
کانی  محصوالت  سایر  ساخت  و  مجوز  1فقره 

غیرفلزی ۲فقره مجوز می باشد.

معادن
در  معادن  از  برداشت  مجوز  صدور  بخش  در 
معدن،  از  برداشت  مجوز  تعداد 1۲۲  مجموع 
سنگ،  خاک  نباتی،  خاک  معدنی  مواد  شامل 
۲۷۷3۵3تن  برداشت  حجم  به  مخلوط،  ماسه، 
و برداشت آهک و مارن به حجم ۵۰۰۷3۵تن 
حقوق  ارزش  مجموع  در  که  پذیرفته،  صورت 
دولتی اخذ شده به مبلغ ۲۵۷۶۰۵۰هزار ریال را 
به همراه داشته است. بیشترین برداشت )آهک 
و مارن( مربوط به کارخانه سیمان قشم می باشد 
که جزء واحدهای صنعتی فعال جزیره با بیش از 

۲۰۴نفر اشتغال مستقیم است.

زمین و شهرک های صنعتی
تعداد 1۲فقره پروانه ساختمانی صادر شده که شامل 
۵مجوز شروع به کار ساختمانی، ۲مجوز تمدید ساخت 

و ساز و ۵مجوز پایان کار ساختمانی می باشد به طور 
کل 9۷۲۵.۶۶مترمربع مساحت فضای تولیدی در 
سال 139۷ جهت فعالیت صنعتی ایجاد شده است. 
همچنین در این سال 8۲۷1۴.38مترمربع زمین در 
شهرک های صنعتی جهت ایجاد واحد تولیدی به 

متقاضیان واگذار شده است.

نظارت بر بهره برداری
منطقه  در  سال 139۷  در  صنعتی  19۴واحد 
در  واحدها  این  که  بوده اند  فعالیت  به  مشغول 
مجموع ۴18۴نفر فرصت شغلی ایجاد کرده اند. 
واحدهای فعال صنعتی در سال 139۷ محصوالت 
تولیدی خود شامل شمش روی، ماهی خشک، 
دستگاه های  سرب،  شمش  کلینکر،  و  سیمان 
آناالیزر، شناور فایبر گالس و چوبی )آالچیق(، 
ادکلن،  نفتی،  سکوی  خشک،  ماهی  سیگار، 
صفحات کربنی، لوازم  تزیینی اتومبیل و... را به 
ارزش 3۰۲۴1۶9۵دالر به دیگر کشورها، مناطق 

آزاد و ویژه و فراساحلی صادر نموده اند. 
در سال 139۷ بیشترین میزان صادرات واحدهای 
تولیدی به کشورهای امارات متحده عربی، هند، 
است.  بوده  سومالی  و  غتا  سریالنکا،  عمان، 
محصوالتی  صنعتی  فعال  واحدهای  همچنین 
لوازم  گاز،  آناالیزر  دستگاه  ترش،  گاز  شامل 
آرایشی، شناور فلزی، فایبرگالس و چوبی، لوله 
شناور،  اسکله  خودرو،  شمع  چندالیه،  تلفیقی 
ارزش  به  را  شکر  و  حبوبات  خشک،  باطری 
1۷9۷۲8۲۷دالر به داخل کشور ارسال نموده اند.
مواد  واردات  نشانگر  صنعتی  واردات  آمارهای 
اولیه به ارزش ۲۷۴9۶۰1۷دالر، مواد مصرفی به 
کار رفته در فرآیند تولید به ارزش 3۰89۰9دالر، 
ارزش  به  ماشین آالت  و  سرمایه ای  کاالهای 
در  صنعتی  واحدهای  توسط  1۵8۶۶883دالر 
این  دالری  ارزش  مجموع  در  که  بوده  منطقه 

واردات ۴3۶۷18۰9دالر می باشد.

انواع شناور مسافری فلزی، تولید پوشاک و ده ها 
صنعت دیگر در این منطقه آزاد فعال هستند. 

به منظور شناخت بیشتر و همچنین آشنایی با 
دستاوردهای سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه 
برنجی  محمدمهدی  با  گفت و گو  در  صنعت، 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت این سازمان، 
و  معدن  اداره کل صنعت،  از عملکرد  گزارشی 
آزاد قشم در ذیل آمده  تجارت سازمان منطقه 

است که در ادامه می خوانید.

ارزیابی طرح های صنعتی و معدنی
در  توجیهی  طرح  9۶فقره  سال 139۷،  در 
رسته های مختلف صنعتی در این اداره کل مورد 
بررسی قرار گرفته که از این مقدار تعداد، 81مورد 
منجر به صدور مجوز فعالیت صنعتی شده است 
که به تفکیک در سه ماهه اول 1۰مجوز، در سه 
ماهه دوم 31مجوزه در سه ماهه سوم ۲۴مجوز 
و در سه ماهه آخر سال 1۶مجوز فعالیت صنعتی 
صادر شده است. تعداد مجوزهای فعالیت صنعتی 
به تفکیک رسته، شامل فعالیت در  صادر شده 
محصوالت  و  مواد  ساخت  صنعتی  رسته های 
شیمیایی 1۰فقره مجوز، تولید سیگار و سیگارت 
۲فقره مجوز، ساخت محصوالت غذایی و انواع 
آشامیدنی ها 1۷فقره مجوز، تولید پوشاک ۵فقره 
منسوجات 1فقره مجوز، ساخت  مجوز، ساخت 
کاغذ و محصوالت کاغذی ۲فقره مجوز، ساخت 
محصوالت از الستیک و پالستیک 1فقره مجوز، 
ساخت ماشین آالت دفتری 1فقره مجوز، ساخت 
وسایل ارتباطی و المپ های الکترونیکی ۲فقره 
مجوز، ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی 
1فقره مجوز، ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی 
و وسایل ارتوپدی ۲فقره مجوز، ساخت تجهیزات 
جابه جایی ۵ فقره مجوز، ساخت جواهرات ۲فقره 
مونتاز  و  طراحی  مجوز،  ۴فقره  بازیافت  مجوز، 
آسانسور ۲فقره مجوز، بسته بندی 8فقره مجوز، 

مدیر ژئوپارک جهانی قشم از ثبت کوه کالینگی 
روستای دیرستان قشم با فسیل هایی به قدمت 
جدیدترین  فهرست  در  سال،  1۰میلیون 

ژئوسایت این ژئوپارک جهانی خبر داد.
اظهار  خبر  این  اعالم  با  امری کاظمی  علیرضا 
کرد: کوه کالینگی در جنوب روستای دیرستان 
واقع شده و با داشتن فسیل هایی با قدمتی بالغ 
بر 1۰میلیون سال، ظرفیتی کم نظیر در کشور 

است.
تخصصی  زمین شناسی  مطالعات  افزود:  وی 
برای ثبت این ژئوسایت کم نظیر، سال گذشته 
همراهی  و  تخصصی  گروه های  همکاری  با 
دیرستان  روستای  اسالمی  شورای  و  دهیاری 

به پایان رسید.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم اعالم کرد:
پیوستن کوه کالینگی به فهرست ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم

به  مدیریت  این  توسط  ۲۵ژئوسایت  حاضر 
سازمان جهانی یونسکو معرفی شده است که 
با ثبت کوه کالینگی، این رقم به ۲۶ژئوسایت 
دیگر  جدید  ژئوسایت  چند  همچنین  می رسد. 
نیز در سال جاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار 
ژئوپارک  ژئوسایت های  تا شمار  گرفت  خواهد 

همچنان افزایش یابد.
۲۵گانه  لیست  از  است،  ذکر  به  الزم 
هشت  قشم،  جهانی  ژئوپارک  ژئوسایت های 
دره  ستاره ها،  دره  نام های  با  ژئوسایت 
تنگه چاهکوه، غار نمکدان، جنگل  تندیس ها، 
جزایر  و  غارهای خربس  پرتغالی ها،  قلعه  حرا ، 
ناز در چرخه گردشگری این جزیره فعالند که 
چهار سایت اخیر تحت مدیریت محیط زیست 

و مدیریت گردشگری سازمان قرار دارند.
لیست  در  نیز  ژئوسایت  پنج  همچنین، 
دارند  قرار  آموزشی- پژوهشی  ژئوسایت های 
مورد  زمین شناسی  و  تحقیقاتی  کارهای  در  و 
استفاده قرار می گیرند و به دلیل ارزش علمی-

برنامه ای  ویژه،  حفاظت  لزوم  و  آنها   پژوهشی 
برای ورود آنها به چرخه گردشگری در دست 
و  متخصصان  استفاده  برای  تنها  و  نیست 

مخاطبین خاص در نظر گرفته شده اند.
بقیه ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم قرار 
است به تدریج با توسعه زیرساخت های الزم 
زیبا  جزیره  این  گردشگری  زمین  چرخه  وارد 
قشم  جزیره  طبیعی  های   جاذبه  بر  و  شده 

بیافزایند.

به گفته امری کاظمی، ساماندهی و بهره برداری 
از ژئوسایت جدید کوه کالینگی )کوه صدفی(، 
ژئوپارک  مدیریت  این  امسال  دستورکار  در 

جهانی قشم است.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم ادامه داد: در حال 

مومنی در مراسم امضاء تفاهم نامه با سازمان  ملی استاندارد ایران مطرح کرد:
منطقه آزاد قشم، پايلوت اجرای استانداردهاي حالل در کشور

سازمان  و  ایران  استاندارد  ملي  سازمان  روساي 
منطقه آزاد قشم در اجراي مواد 11۲قانون برنامه 
پنجم توسعه و ۲۷قانون چگونگي اداره مناطق آزاد 
تجاري-صنعتي و به استناد قانون تقویت و توسعه 
نظام استاندارد کشور، براي دومین بار تفاهم نامه 

همکاري امضاء و مبادله کردند.
این تفاهم نامه با امضای حمیدرضا مومنی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
استاندارد  ملی  سازمان  رئیس  پیروزبخت  نیره  و 
ایران در زمینه های مختلفی به مشارکت در تدوین 

و ترویج استانداردهای ملی منتج می شود.
تایید صالحیت آزمایشگاه ها، شرکت های بازرسی 
محصوالت  کیفیت  کنترل  آموزشی،  مراکز  و 
کاالهای  کیفیت  کنترل  خدماتی،  و  تولیدی 
وارداتی- صادراتی، صدور پروانه و گواهینامه های 
الزم براساس قوانین و مقررات، برگزاری دوره های 
آموزشی و سمینارهای علمی ازجمله فعالیت های 

مطرح شده در این تفاهم نامه است.
دارو  غذا،  کل  اداره  مشترک  دسترسی  برقراری 
سامانه های  به  قشم  آزاد  منطقه  استاندارد  و 
بانک های  و  اداری  اتوماسیون  تخصصی، 
از  یکی  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  اطالعاتی 

امتیازات امضای تفاهم نامه مذبور می باشد.
اداره  کیفیت عملکرد  بر  عالیه  نظارت  همچنین، 
کل غذا، دارو استاندارد منطقه آزاد قشم،  ارسال 
تقویم های  دستورالعمل ها،  و  روش ها  آخرین 
آموزشی و همکاری و تعامل ادارات کل استاندارد 
استان های کشور با این منطقه آزاد، بخش دیگری 
از اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران در راستای 

عمل به مفاد این تفاهم نامه است.
پیش نویس،  تهیه  در  قشم  آزاد  منطقه  مشارکت 
تدوین و تجدید استانداردهای ملی و بین المللی، 

ملی  سازمان  دستورالعمل های  و  مقررات  اجرای 
استاندارد ایران توسط منطقه آزاد قشم و نظارت 
بر اجرای صحیح آن با رعایت ماده چهار قانون 
امور گمرکی مناطق  مقررات صادرات، واردات و 
آزاد، قسمتی از تعهدات سازمان منطقه آزاد قشم 

در این تفاهم نامه می باشد.
بر این اساس، بهره گیری از خدمات آزمایشگاهی، 
تایید  آموزشی مورد  بازرسی و مراکز  شرکت های 
توسط  استاندارد  ملی  سازمان  شده  صالحیت 
مشمول  کاالهای  کیفی  ارزیابی  آزاد،  منطقه 
آزاد،  منطقه  مبادی خروجی  در  استاندارد  مقررات 
تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت و برگزاری 
دوره های آموزشی برای این گروه بخش دیگری از 
چهارچوب عملکردی مندرج در این تفاهم نامه است.

طرفین  اجرایی  و  فنی  علمی،  توان  از  استفاده 
ارتقاء  و  هم افزایی  جهت  در  مذکور  تفاهم نامه 
کیفیت خدمات و کاالهای تولید شده در کشور، 
خرید  برای  مردمی  اقبال  افزایش  به  می تواند 
تولید  ایران منجر شده و رونق  کاالهای ساخت 

را در پی داشته باشد.

رئیس سازمان ملي استاندارد ایران:
بهره مندی ایران از ظرفیت  گردشگري 

حالل
مراسم  در  ایران  استاندارد  ملي  رئیس سازمان 
ما  غم  و  هم  گفت:  تفاهم نامه  این  امضاي 
دستگاه ها  سایر  با  بیشتر  همگرایي  و  همدلي 
و  است  موجود  موازي کاري هاي  رفع  براي 

انجام  منظور  همین  به  تفاهم نامه ها  انعقاد 
مي شود.

نیره پیروزبخت سپس بر ظرفیت هاي خوب ایران 
در زمینه گردشگري حالل به خصوص در حوزه 
افزود:  و  کرد  اشاره  هوایی  خدمات  و  هتل داري 
چرخه  از  کوچکي  سهم  اختصاص  با  امیدوارم 
مالي حالل در دنیا بتوانیم به رشد اقتصادي ایران 
کمک و استانداردسازي هاي مختلف را در منطقه 

آزاد قشم پیاده و اجرا کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
استاندارد، یك مسئولیت اجتماعي است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم نیز در این مراسم گفت: استاندارد یک 
مسئولیت اجتماعي است و این نگاه باید در همه 

سطوح جامعه جاري و ساري شود.
حمیدرضا مومني با بیان اینکه همه ماموریت هایي 
که در تفاهم نامه قبلي به عهده ما گذاشته شده 
بود، به خوبي اجرا شده است، افزود: اکنون منتظر 
ملي  سازمان  سوي  از  تازه  ماموریت هاي  ایفاي 

استاندارد ایران هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این نشست 
معاونت  بین  مشترک  همکاري  با  داد  پیشنهاد 
علمي و فناوري ریاست جمهوري، سازمان ملي 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  و  ایران  استاندارد 
صورت پایلوت استانداردهاي حالل را در منطقه 

آزاد قشم اجرا و پیاده سازي کنیم.
گفتنی است، این تفاهم نامه در محل دفتر سازمان 
ملی استاندارد ایران و در چهار ماده، 38بند و یک 
تبصره توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید 

که به مدت سه سال معتبر می باشد.
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