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توسعهاقتصادداخلیوتقویتروابطبینالملل
ارمغانمناطقآزادجدید

سوی  از  شده  وارد  ایرادات  گذشته،  روزهای  طی 
آزاد  منطقه  ایجاد هشت  به الیحه  نگهبان  شورای 
کشور  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  تجاری-صنعتی 
اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  توسط 

برطرف گردید.
بسزایی  نقش  جدید  آزاد  مناطق  ایجاد  بی شک 
استفاده  و  همسایه  کشورهای  با  تعامالت  روند  در 
مشترک از مزیت های کشورها به نفع اقتصاد داخلی 

ایران خواهند داشت.
نکته بسیار مهم در کنار همه مباحث، تقویت روابط 
در  مشترک  منافع  تعریف  همچنین  و  بین المللی 
مرزهای کشور به واسطه ایجاد مناطق آزاد که خود 
مهم ترین عامل برقراری امنیت و نیز تقویت اقتصاد 
ایجاد شغل و  با  بومی مردمانی است که در مرزها 
منابع درآمدی می توانند پرچمداران صلح و دوستی با 

کشورهای همجوار باشند.
تحول و حرکت بزرگ صنعتی در مناطق آزاد، نشان 
تبدیل  و  مناطق  این  تجاری  دوران  از  گذر  دهنده 
شدن به فرصت های بسیار بزرگ در اقتصاد کالن 
موجب  رو  پیش  دهه  در  بی شک  که  است  کشور 
با  صنعت  حوزه  در  برنامه هایی  اجرای  و  تحرکات 
محوریت تولید در این مناطق خواهد شد، تا در کنار 
واقعی  شدن  صنعتی  شاهد  تجاری،  فعالیت های 

مناطق آزاد در کشور باشیم.
تاثیر  به  می توان  جدید،  آزاد  مناطق  به  نگاهی  با 
بین المللی،  روابط  توسعه  در  را  مناطق  این  نقش  و 
مشترک  منافع  تعریف  مرزها،  در  امنیت  ایجاد 
اشتغال  ایجاد  و  همسایه  کشورهای  بین  اقتصادی 

در مناطق مرزی دست یافت.
در  گلستان  استان  واقع  اینچه برون  آزاد  منطقه   -1
شمال کشور و در همسایگی با کشور ترکمنستان با 
محوریت تجارت با کشور ترکمنستان و قزاقستان با 

پوشش جمعیتی حدود 20میلیون نفر.
واقع شمال غربی کشور در  اردبیل  آزاد  2- منطقه 
و  آذربایجان  کشور  همسایگی  در  و  اردبیل  استان 

صفحه4رابخوانید

صفحه6رابخوانید

صفحه3رابخوانید

منطقهآزادچابهارواردفصل
جدیدیازتوسعهمیشود

منطقهآزادانزلی،الگویموفقی
ازاجرایدولتالکترونیک

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد:

با ارائه خدمات متنوع به سرمایه گذاران و فعالین 
اقتصادی صورت پذیرفت:

شماره  58
دوشنبه 4 آذر ماه 1398 
 سال دوم - 5000 تومان

هفتهنامهاقتصادی،اجتماعی

پوشش  با  آذربایجان  کشور  با  تجارت  محوریت  با 
جمعیتی حدود 10میلیون نفر.

3- منطقه آزاد بانه-مریوان واقع در استان کردستان 
تجارت  محوریت  با  عراق  کشور  همسایگی  در  و 
حدود  جمعیتی  پوشش  با  عراق  کردستان  اقلیم  با 

6میلیون نفر.
4- منطقه آزاد قصرشیرین واقع در استان کرمانشاه 
محوریت  با  عراق  همسایگی  در  و  کشور  غرب  در 
با جمعیتی حدود 32میلیون  با کشور عراق  تجارت 

نفر.
5- منطقه آزاد مهران واقع در استان ایالم در غرب 
کشور و در همسایگی با عراق با محوریت تجارت 
با عراق مرکزی با جمعیتی بالغ بر نیمی از جمعیت 

کل کشور عراق.
و  بوشهر  استان  در  واقع  بوشهر  آزاد  منطقه   -6
قطر  با  تجارت  محوریت  با  فارس  خلیج  کناره  در 
با پوشش جمعیتی  فارس  و کشورهای حوزه خلیج 

بیش از 5میلیون نفر.
جاسک  بندر  در  واقع  جاسک  آزاد  منطقه   -7
با  کشور  شرقی  جنوب  در  و  هرمزگان  استان  در 
محوریت تجارت با عمان و کشورهای اقیانوس هند 

با پوشش جمعیتی بیش از 5میلیون نفر.
استان سیستان و  آزاد سیستان واقع در  8- منطقه 
بلوچستان و در شرق کشور در همسایگی افغانستان 
پوشش  با  افغانستان  کشور  با  تجارت  محوریت  با 

جمعیتی حدود 28میلیون نفر.
آنها  ایجاد  دامنه  گستره  و  مناطق  این  بررسی  با 
از  و  تا جنوب  از شمال  نقاط مرزی کشور  در کلیه 
مناطق  این  همجواری  همچنین  و  غرب  تا  شرق 
ایجاد  که  یافت  درخواهیم  همسایه،  کشورهای  با 
و  رشد  در  را  تاثیر  بیشترین  می تواند  مناطق  این 
عمدتا  مناطق  در  اشتغال  و  تولید  و  امنیت  توسعه 
محروم مرزی در کنار ایجاد روابط قوی و مستحکم 
با کشورهای همسایه داشته  بین المللی  اقتصادی و 

باشد.

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم از مبادی واردات و 
صادرات جزیره:

مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش 
بیان داشت:

قشمدرگاهواردات
کاالهایاساسیو
صادراتمحصوالت
تولیدیکشور

سرمایهگذاری
بیشاز۵۰۰هزار
میلیاردتوماندر
8منطقهآزادکیش 2

صاصی اخبار آزاد مناطق: حمید زارعی
طرح اخت

ضرورت ایجاد هاب های لجستیکی در مناطق آزاد کشور:

مناطقتوسعه
درلجستیکی

هفتگانههای
آزاد

وجود  با  گفت:  مرکزي  بیمه  کل  رئیس 
دریافت  که  اندک  بیمه  حق  با  تحریم ها 
سرمایه گذاري هاي  از  بسیاري  مي شود، 
داخلي را حمایت مي کنیم و همه دارایي هاي 
را تحت  بانکداري  و  نقل  صنعت، حمل  و 
قرار  ناچیز  بیمه  حق  یک  با  بیمه  پوشش 

مي دهیم.
همایش  ششمین  در  سلیماني  غالمرضا 
بورس، بانک، بیمه که در جزیره کیش برگزار 
شد، با اشاره به اهمیت برنامه ششم توسعه 
در ارتقاء صنعت بیمه اظهار داشت: صنعت 
بیمه مي تواند ریسک تمام انسان ها، صنایع، 

واحدهاي پولي و تولیدي را پوشش دهد.
سلیمانی افزود: به دنبال تبدیل اوراق بیمه اي 

به اوراق بهادار هستیم.
وی با اعالم این مطلب که صنعت بیمه به 
سمت تخصصي تر  شدن پیش مي رود، اظهار 
در  مردم  خرد  پول هاي  جمع آوري  داشت: 
قالب حق بیمه در بانک ها و نهادهاي پولي و 
بازار سرمایه، از ماموریت هاي اصلي به شمار 

مي رود.
در  گفت:  ایران  مرکزي  بیمه  کل  رئیس 
افراد  توسط  که  اخیر  روز  چند  حوادث 
ماجراجو، تعدادي از بانک هاي کشور دچار 
آسیب شده و یا آتش گرفته است، همه اینها 
تحت پوشش بیمه قرار دارد و وظیفه ما است 
که خسارات  وارده به این بانک ها را تامین 
کنیم. همچنین در سیل سال گذشته و اوایل 
امسال و زلزله میانه، صنعت بیمه غرامت هاي 

قابل توجهي پرداخت کرده است.
فرصتي  کیش  جزیره  در  گفت:  سلیماني 

صنعتبیمهميتواندتمامریسکصنایعوتولیديراپوششدهد
خسارت ها، 210میلیارد تومان خسارت ناشي 

از سیل پرداخت کردیم.
بیمه  نفوذ  ضریب  مورد  در  همچنین  وي 
که  بود  گفت: هدف گذاري شده  در کشور 
ضریب نفوذ بیمه به 7درصد برسد در حالي 
که این رقم 4.2درصد است؛ هر چه حجم 
تولید ناخالص داخلي افزایش پیدا کند این 
ضریب نفوذ به سختي رشد مي کند که در 

دنیا ضریب نفوذ بیمه 6درصد است.
بیمه مرکزي گفت:  عمده رشد  رئیس کل 
ضریب نفوذ در بخش بیمه زندگي است که 
در کشورهاي پیشرفته بیمه زندگي 60درصد 
سهم دارد در ایران بیمه زندگي 14درصد است 

و ما مي خواهیم بیمه زندگي رشد پیدا کند.
سلیمانی با اشاره به حوادث اخیر و ناآرامي ها 
بیمه  به شرکت هاي  اظهار کرد:  در کشور 
برآورد  به  نسبت  سریعا  داده ام  دستور 
خسارت ها و پرداخت غرامت شعبه هاي بانک 
در حوادث اخیر و یا دستگاه هاي خودپرداز که 
پول از آنها به سرقت رفته نسبت به تامین 

خسارت اقدام مي کنند.
در مورد صندوق  بیمه مرکزي  رئیس کل 
بیمه حوادث طبیعي گفت: مجلس مصوبه اي 
پذیرفت  دولت  که  داشته  زمینه  این  در 
50درصد حق بیمه حوادث طبیعي را دولت و 
50درصد را مردم بپردازند، اما شوراي نگهبان 
به آن ایراد وارد کرد و نمي توان براي مردم 
اجبار ایجاد کرد؛ بنابراین این مصوبه براي 
اصالح به کمیسیون اقتصاد مجلس ارجاع 
شده و با رفع این مشکل مجددا در صحن 

مجلس بررسي مي شود.

فراهم شد که با کشورهاي همسایه ارتباط 
تجاري برقرار کنیم و پنل هاي تخصصي با 
همایش  این  در  سرمایه گذاري  موضوعات 

برگزار گردید.
صنعت  ما  مردم  عامه  اینکه  بیان  با  وي 
بیمه را با بیمه شخص ثالث و بیمه درمان 
مي شناسند، گفت: در عین حال محصوالت 
متنوعي در صنعت بیمه وجود دارد که باید به 

مردم معرفي شوند.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزي ایران، سهم 
ابتداي  دولت از صنعت بیمه از 100درصد 
32درصد  به  اکنون  بیمه  صنعت  تشکیل 

رسیده است.
در  بیمه  شرکت هاي  داد:  ادامه  سلیماني 
حال حاضر فقط 40درصد از حق بیمه هاي 
دریافتي را در بورس سرمایه گذاري مي کنند، 
در حالي که این رقم در دنیا 80درصد است.

اذعان  مرکزي  بیمه  کل  رئیس  همچنین 
تصور  سیل  اول  مرحله  در  گرچه  نمود: 
خسارت  تومان  میلیارد  هزار  دو  مي کردیم 
دقیق  بررسي  از  بعد  اما  باشد،  شده  وارد 

رئیس کل بیمه مرکزي تاکید کرد:



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:

سرمایه گذاری بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد کیش
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
۳۵۰مالقات  انجام  از  کیش  آزاد  منطقه 
برگزاری  جریان  در  سرمایه گذاری  و  تجاری 
را  آن  و  داد  اینوکس2۰19 خبر  رویداد کیش 
نشانه اهمیت، موفقیت و نقش این رویداد در 
ایجاد  خارجی،   و  داخلی  سرمایه های  جذب 
فرصت های اقتصادی و رونق تولید در کشور و 

جزیره کیش ارزیابی کرد.
مهم  رویداد  این  افزود:  مظفری  غالمحسین 
آمریکا  ظالمانه  تحریم های  رغم  به  اقتصادی 
رونق  از  قبل  سال های  به  نسبت  امسال 

بیشتری برخوردار بود.
انجام  تخصصی،  ۳۵نشست  برگزاری  وی 
را  ۷۰سخنرانی  ارائه  و   تجاری  ۳۵۰مالقات 
اینوکس  رویداد  ویژگی های  و  شاخصه ها  از 
که  کرد  امیدواری  ابراز  و  عنوان  کیش2۰19 
اقتصاد  برای  خوبی  دستاوردهای  رویداد  این 

کشور داشته باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
را  کیش  اینوکس  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
در  اقتصادی  و فرصت های  معرفی ظرفیت ها 
اظهار  و  کرد  اعالم  بین المللی  و  ملی  سطح 
نمود: راه برون رفت از شرایط خاص و سختی 
که به ما تحمیل شده، تکیه بر توان داخلی و 
کارگیری  به  و  ملی  از ظرفیت های  بهره وری 
کیش  اینوکس  قالب  در  و  است  سرمایه ها 
شده  برداشته  زمینه  این  در  عملی  گام های 

است.

معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
کشور به مهمانان کیش اینوکس

اذعان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  و  اینوکس  2۰19  کیش  قالب  در  داشت: 

مالقات های  و  تخصصی  نشست های  خالل 
متعدد، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری 
مهمانان  برای  که  تبین شد،  و  معرفی  کشور 
رویداد  این  در  شرکت کنندگان  و  خارجی 
همچنین  بود.   توجه  قابل  و  جذاب  بسیار 
آزاد  منطقه  این  در  انجام شده  سرمایه گذاری 
تازگی  نیز  داخلی  مهمانان  از  بسیاری  برای 
رویدادهای  برگزاری  که  داد  نشان  و  داشت 
و  کشور  توسعه  و  رشد  برای  اقتصادی 
الزم  اقتصادی  قابلیت های  از  بهره برداری 

است. 
اینوکس 2۰19  رویداد  کرد:  اضافه  مظفری 
معرفی  نمایشگاه  یازدهمین  شامل  کیش 
ششمین  و  کشور  سرمایه گذاری  فرصت های 
و  بیمه  بانک،  بورس  بین المللی  نمایشگاه 
خصوصی سازی نشان دهنده انسجام بیشتر در 
می کند  ثابت  و  است  دشوار  و  شرایط سخت 
ظرفیت  از  استفاده  و  تدبیر  و  مدیریت  با  که 

داخلی می توانیم به خوبی این پیچ تاریخی را 
عبور کنیم.

تاسیس دبیرخانه دائمی کیش 
اینوکس در جزیره کیش

ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تاکید بر استمرار و تقویت هر چه بیشتر رویداد 
اقتصادی کیش اینوکس به عنوان یک راهبرد، 
دبیرخانه  تاسیس  برای  انجام شده  اقدمات  از 
دائمی کیش اینوکس در این جزیره خبر داد و 
افزود: گزارش ها، عملکرد و تصمیمات رویداد 
توسط  آینده  ماه  یا شش  سه  ظرف  اینوکس 
مبنایی  عنوان  به  و  اعالم  همایش  دبیرخانه 

برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار می گیرد.
کل  رئیس  از  تقدیر  ادامه، ضمن  در  مظفری 
۶۰درصد  از  بیش  داد:  توضیح  مرکزی  بیمه 
نمایشگاه  این  در  کشور  بیمه  ظرفیت 
مجموعه  بانک ها،  مجموعه  و  داشت  حضور 

این  در  سرمایه گذاری  بزرگ  موسسه های 
رویداد مشارکت کردند.

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
همچنین از امضای تفاهم نامه توسعه همکاری های 
مشترک در زمینه ترویج و نهادینه سازی کارآفرینی، 
ملی  سازمان  با  جامعه  در  فناوری  و  نوآوری 
کارآفرینی ایران به عنوان یکی از دستاورد های 

رویداد کیش اینوکس خبر داد.
وی، برگزاری رویدادهای مختلف ملی و بین 
المللی به ویژه  اینوکس 2۰19 در منطقه آزاد 
قابلیت های  و  پویایی  دهنده  نشان  را  کیش 
این منطقه عنوان کرد و افزود: در این منطقه 
تومان  میلیارد  ۵۰۰هزار  از  بیش  تاکنون  آزاد 
رقمی  این  که  گرفته،  صورت  سرمایه گذاری 

قابل توجه است.
نیز  هم اکنون  کرد:  اعالم  همچنین  مظفری 
بخش  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  ۳۰هزار 
می باشد  انجام  حال  در  کیش   در  خصوصی 
که این رقم بیش از یک سوم بودجه عمرانی 

کشور است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان، 
آمادگی این منطقه آزاد را برای جذب و حمایت 

هر چه بیشتر از سرمایه گذاران اعالم کرد. 
معرفی  نمایشگاه  یازدهمین  است،  گفتنی 
ششمین  و  کشور  سرمایه گذاری  فرصت های 
و  بیمه  بانک،  بورس  بین المللی  نمایشگاه 
با  اینوکس 2۰19 (  )کیش  خصوصی سازی 
مشارکت ۳۰۰شرکت داخلی و خارجی به مدت 
چهار روز در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره 
نمایشگاه هیات های  این  در  برگزار شد.  کیش 
اقتصادی و دیپلماتیک بیش از  1۵کشور جهان، 
و  2۵کشور  از  بین المللی  ۴۰مشارکت کننده 

2۶۰مشارکت کننده داخلی حضور داشتند.

اخبار منطقه آزاد کیش

گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گرفته  نظر  در  تسهیالت  و  مزیت ها  مشوق ها، 
شده برای سرمایه گذاری، فرصت مغتنمی برای 

حضور سرمایه گذاران خارجی در کیش است.
کیش  حاشیه  در  مظفری  غالمحسین 
نمایندگان  و  سفرا  جمع  در  اینوکس 2۰19 
کشورهای حاضر در این نمایشگاه که در سالن 
برگزار  بین المللی  خوارزمی مر کز همایش های 
کشورهای  با  همکاری  آماده  کیش  افزود:  شد، 

خارجی ازجمله کشورهای همسایه است.
است  فرصتی  جلسه  این  اینکه  بیان  با  وی 
جزیره  ظرفیت های  و  پتانسیل ها  معرفی  برای 
و  در حوزه های صنعتی، عمرانی، سرمایه گذاری 
فعالیت  مجوز  صدور  داشت:  اذعان  گردشگری، 
واگذاری  ممکن،  زمان  کوتاه ترین  در  اقتصادی 
صورت  به  ارزان  و  دولتی  قیمت های  با  زمین 
پرداخت 2۰درصد نقد و ۸۰درصد اقساط در بازه 
از  که  است  تسهیالتی  ازجمله  ۴۸ماهه،  زمانی 
سوی سازمان منطقه آزاد کیش برای متقاضیان 
شرایط  و  شده  گرفته  نظر  در  سرمایه گذاری 
اقتصادی را فراهم کرده  مشارکت برای فعالیت 

است.
مظفری مزیت ها و مشوق های معافیت مالیاتی 
را برای سرمایه گذاران در جزیره کیش 2۰سال 
عنوان کرد و اظهار کرد: بعد از گذشت این بازه 
۳۵درصد  از  ۵سال  طی  سرمایه گذاران  زمانی، 

تخفیف معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وجود  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جزیره  ظرفیت های  از  یکی  را  مستقل  گمرک 
فعاالن  از  دسته  آن  گفت:  و  برشمرد  کیش 
اقتصادی که مواد اولیه تولیدی را به جزیره وارد 
اصلی  سرزمین  به  را  خود  محصول  و  می کنند 
برخوردار  مالیاتی  معافیت  از  می کنند،  صادر 

هستند.
مظفری عدم نیاز به روادید را یکی از مزیت های 
خارجی  سرمایه گذاران  حضور  برای  کیش 
امکانات  و  بستر سازی ها  افزود:  و  برشمرد 
کیش  جزیره  در  سرمایه گذاری  برای  مناسب 

فراهم است.
وی با اشاره به متن سخنرانی سفیر افریقایی در 
آیین گشایش کیش اینوکس 2۰19 گفت: میزان 
سرمایه گذاری در جزیره کیش ۵۰۰هزار میلیارد 
تومان است و این سازمان آمادگی دارد که با تیم 
کارشناسی حاضر در کیش و تهران، موضوعات 
مطرح شده در این جلسه را مورد بحث و بررسی 
قرار دهد و از تجربه کشورهای آفریقای جنوبی 

در بازارهای مالی استفاده کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص 
روابط منطقه آزاد کیش و افغانستان گفت: روابط 
در  افغانستان  با  خوبی  همکاری های  و  قوی 
برقرار است  حوزه های سرمایه گذاری و تجاری 
و رایزنی ها برای راه اندازی پروازهای هواپیمایی 
کیش، از هرات و مزار شریف به کیش و مشهد 

و همچنین مسیر مخالف، در حال انجام است.
به  نیز  درمانی  حوزه  در  داد:  ادامه  مظفری 
خوب،  امکانات  و  باکیفیت  خدمات  وجود  دلیل 
منطقه  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان 
از  سالمت  گردشگران  میزبان  کیش  آزاد 

افغانستان می باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵هزار افغان در 
جزیره کیش مشغول به کار هستند، عنوان کرد: 
تعداد 2هزار و ۵۰۰نفر مجوز  برای  رقم  این  از 

کار صادر شده است.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منتظر  نیز  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  پایان 
توسط  سرمایه گذاری  بسته های  ارائه  نتایج 
اعالم  پی  در  که  هستیم  افغانی  سرمایه گذاران 

آن به افغانستان سفر خواهیم کرد.
از  نشست،  این  در  قزاقستان  سفیر  همچنین 
در  مناطق  زیباترین  از  یکی  عنوان  به  کیش 
خوبی  شرایط  اینکه  بیان  با  و  کرد  یاد  ایران 
است،  مهیا  سرمایه گذاری  برای  ایران  در 
کیش  جزیره  مزیت های  و  فرصت ها  گفت: 
این  و  است  بسیار مطلوب  برای سرمایه گذاری 
شرکت های  و  سرمایه گذاران  با  را  پتانسیل 

عالقه مند به اشتراک خواهیم گذاشت.
سازمان  حمایت  با  داریم  تمایل  افزود:  وی 
منطقه آزاد کیش در آینده نزدیک پرواز کیش-

 گرگان -اکتان توسط شرکت هواپیمایی کیش 
راه اندازی شود.

همچنین سفرا و رایزن های اقتصادی کشورهای 
اعالم  ضمن  اینوکس 2۰19  کیش  در  حاضر 
همکاری های  و  مشارکت  جهت  آمادگی 
نظر  در  تسهیالت  که  کردند  اعالم  اقتصادی 
گرفته شده در جزیره کیش را به سرمایه گذاران 

کشورهای متبوع خود معرفی می کنند.

استقبال سفرای 
کشورهای خارجی جهت 
سرمایه گذاری در کیش

بررسی  برای  گرجستان،  پارلمانی  هیات 
روابط  گسترش  و  کیش  جزیره  ظرفیت های 
با  تجاری- گردشگری،  تعامالت  و  اقتصادی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دیدار کردند.

پارلمانی  دوستی  گروه  رئیس  از  متشکل  هیاتی 
گرجستان  جمهوری  سفیر  گرجستان- ایران، 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  تهران،  در 
تفلیس، سفیر و معاون اول کمیته حقوق بشر و 
همگرایی مدنی مجلس گرجستان، سفیر و معاون 
اول کمیته کشاورزی مجلس گرجستان، سفیر و 
عضو کمیته امنیت و دفاعی مجلس گرجستان، 
کارشناس روابط بین الملل گرجستان برای بررسی 
در  سرمایه گذاری  قوانین  و  امکانات  ظرفیت ها، 
با مسئوالن  حوزه های مختلف در جزیره کیش، 
ارشد و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش دیدار 

و گفت وگو کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست 
ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصتی برای 
آشنایی گرجستان با ظرفیت های بی نظیر جزیره 
کیش گفت: با توجه به پیشینه خوب روابط ایران 
و گرجستان ، خوشحالیم که میزبان گروه پارلمانی 
گرجستان هستیم و معتقدیم که این دیدار نقش 

موثری در روابط بین ملت ها دارد.
غالمحسین مظفری با بیان اینکه در این جزیره 
فضاهای اقامتی خوبی در حال بهره برداری است 
کیش،  در  فعالیت  اصلی  محورهای  از  یکی  و 
۸۰۰هزار  و  1میلیون  از  بیش  با  گردشگری 
گردشگر در سال است، اظهار داشت: این نشست، 
نقش مهمی در تحکیم روابط ما با گرجستان دارد 
از  بهره مندی  و  مثبت هر دو طرف  با نگرش  و 
همکاری های  راستای  در  موجود  ظرفیت های 
مشترک، نقطه آغازی است برای تعامالت بیشتر 
که  گردشگری  ویژه  به  و  اقتصادی  حوزه  در 

رویکرد اصلی سازمان منطقه آزاد کیش است.
و  موجود  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
مختلف  حوزه های  در  مناسب  بسترسازی های 
وسعت  با  کیش  مرجانی  جزیره  افزود:  کیش 
بیش از 9۰کیلومتر مربع در خلیج فارس، دارای 
ساخت،  حال  در  ۵۰هتل  ازجمله  ظرفیت هایی 

افزایش روابط ایران و گرجستان با محوریت منطقه آزاد کیش

زمینه مبارزه با فساد مالی گفت: یکی از محورهای 
اصلی ما در جزیره کیش، شفاف سازی و پاکدستی 
است که عالقه مندیم از تجربیات اساتید صاحب 

نظر گرجستان در این بخش بهره ببریم.
گرجستان- ایران  پارلمانی  دوستی  گروه  رئیس 
نیز در این دیدار گفت: خوشحالیم که از بین سه 
استانی که برای دیدار مطرح بود، جزیره کیش را 
امیدوارم  انتخاب کردیم و  به عنوان مقصد خود 
نتایج خوبی برای هر دو کشور داشته باشد؛ ما نیز 
نسبت به روابط با ایران با دید بسیار مثبت پیش 
مراودات کشور ها  بر  نگاه،  نوع  این  که  می رویم 
کشور،  دو  هر  آینده  در  و  بود  خواهد  گذار  تاثیر 

از ظرفیت های متقابل یکدیگر استفاده می کنند.
»شالوا کیکتاولیدزه« با بیان اینکه دیدارهای این 
گروه پارلمانی با قوای مقننه و مجریه جمهوری 
اسالمی ایران بسیار مثبت و تاثیر گذار بوده است، 
اظهار کرد: در آینده نزدیک افزایش روابط ایران و 
گرجستان را شاهد خواهیم بود و سعی ما بر ایفای 
نقش موثر در افزایش مراودات و تعامالت بیشتر 

برای گسترش روابط دوستانه است.
مستقیم  پرواز های  وجود  از  همچنین  وی 
در  قوت  نقطه  عنوان  به  ایران  به  گرجستان 
تقویت  داشت:  اذعان  و  کرد  یاد  روابط  تحکیم 
روابط ایران و گرجستان همواره مدنظر بوده و در 
حال حاضر در زمینه های فرهنگ، آموزش ، علم 
پزشکی و همچنین کشاورزی، انرژی و حمل و 
نقل نیز با ایران همکاری می کنیم و عالقه مندیم 

در زمینه های جدید توسعه همکاری داشته باشیم.
کمیته  اول  معاون  و  سفیر  سامخارائولی«  »گال 
کشاورزی مجلس گرجستان نیز دلیل اصلی سفر 
به ایران را سرمایه گذاری های اقتصادی بیان کرد 
و با مطرح کردن سواالتی در حوزه های مختلف 
شرایط  و  سرمایه گذاری  تولید،  صنعت،  انرژی، 
و  درآمد  بر  مالیات  و  کیش  آزاد  منطقه  در  آن 
معافیت های مالیاتی در کیش گفت: منطقه آزاد 
کیش و گرجستان می توانند همکاری های خوبی 

آغاز کنند.
همچنین سفیر جمهوری گرجستان در تهران در 
سازمان  مسئوالن  از  تشکر  ضمن  نشست  این 
منطقه آزاد کیش برای این میزبانی گفت: جزیره 
تالش  با  و  خود  خاص  اقلیم  به  توجه  با  کیش 
مسئوالن، از یک جزیره خاکی به بهشت تبدیل 

شده است.
حاضر  حال  در  افزود:  جاخاشویلی«  »یوسب 
گرجستان با چین و اتحادیه اروپا مراودات خوبی 
دارد و با امضا قراردادی برای صادرات از اروپا با 

تعرفه صفر انجام می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  قطع  طور  به  گفت:  وی 
کیش نیز اهدافی را دنبال می کند و ما می توانیم 
صادرات  و  کرده  استفاده  کیش  ظرفیت های  از 
و  دهیم  انجام  جزیره  این  طریق  از  را  چین  به 
پوتی  طریق  از  را  کیش  در  تولیدی  محصوالت 

و باتومی به اروپا ارسال کنیم.
این  تفلیس،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
گسترش  مهم  بسیار  راهکار های  از  را  پیشنهاد 
ارتباطات دو کشور برشمرد و اظهار کرد: صادرات 
می شود  موجب  گرجی  برند  با  گرجستان  از  ما 
بخش زیادی از منابع ما تبدیل به کاال و سرمایه 
شود که همزمان در قیمت تمام شده کاال 2۰درصد 

صرفه جویی می شود.
بودن  نوپا  به  توجه  با  افزود:  قوام شهیدی  جواد 
همکاری ها  این  تولید،  مسائل  در  گرجستان 
و  کرده  کمک  گرجستان  اقتصاد  به  می تواند 
همچنین به سود دوطرف باشد که در این راستا 
نیاز به حمایت و توجه باالی مسئوالن در جذب 

بخش خصوصی داریم.

در  مشترک  همکاری های  توسعه  منظور  به 
زمینه توسعه، ترویج و نهادینه سازی کارآفرینی، 
نوآوری و فناوری در جامعه، تفاهم نامه همکاری 
آزاد کیش و سازمان ملی  میان سازمان منطقه 

کارآفرینی ایران به امضاء رسید.
مدیرعامل  مظفری  غالمحسین  نشست  در 
آزاد کیش و حسین سالح ورزی  سازمان منطقه 
در  که  ایران  کارآفرینی  ملی  سازمان  رئیس 
در  اینوکس 2۰19  نمایشگاه  برگزاری  حاشیه 
برگزار  کیش  همایش های  مرکز  رازی  سالن 
درخصوص  همکاری  تفاهم نامه  طرفین،  شد؛ 

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی کارآفرینی ایران
نوآوری و کارآفرینی کشور از مزایا و فرصت های 

موجود در مناطق آزاد، به امضاء رساندند.
بالقوه  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری 
فناوری  نوآوری،  توسعه  در  طرفین  بالفعل  و 
از  بهره مندی  در  مشارکت  کارآفرینی،  و 
مشارکت  طرفین،  بین المللی  ظرفیت های 
نوآوری،  زیست بوم  شکل دهی  و  ترویج  در 
توسعه  در  مشارکت  کارآفرینی،  و  فناوری 
از ظرفیت ها و  با بهره گیری  اقتصاد دانش بنیان 
فرصت های منطقه آزاد کیش و تسهیل استقرار 
کیش  در  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت  و 

ازجمله موضوعات این تفاهم نامه است که مدت 
قابل  طرفین  رضایت  با  و  سال  سه  آن  اعتبار 

تمدید می باشد.
به  درخصوص  طرفین  تفاهم نامه،  این  در 
ساز  از  استفاده  و  موجود  کارگیری ظرفیت های 
تفاهم نامه  مفاد  اجرای  برای  مناسب  کارهای  و 
تخصصی -کارآفرینی،  رویدادهای  برگزاری  و 
و  مسابقات  همایش ها،  فناوری،  نوآوری، 
در  بین المللی،  و  ملی  سطوح  در  جشنواره ها 
و  حمایت  و  کارآفرینی  فرهنگ  تقویت  راستای 

تقویت کسب و کار، متعهد شدند.

ترویج  زمینه  در  مشترک  همکاری های  توسعه 
و نهادینه سازی کارآفرینی، نوآوری و فناوری در 
و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  و  جامعه 
بهره گیری از توانمندی های دو طرف و زیست بوم 

ورزشی  امکانات  گردشگری،  تفریحی  مراکز 
امکانات  همچنین  گردشگران،  برای  مناسب 
مطلوب در حوزه های درمانی و فعالیت در زمینه 
با  صنعتی  ۶شهرک  سالمت،  گردشگر  جذب 
۳1۶واحد تولیدی فعال که بخشی از تولیدات آنها 
به دیگر کشور ها صادر می شود، صنایع داروسازی 
و غذایی، تجهیزات پزشکی، واحدهای تولیدکننده 
و  نفتی  شرکت های  کننده  پشتیبانی  و  قطعات 
به  مبلمان  صادرات  و  ساخت  و  چوب  تولیدات 

اروپا است.
بودن  دارا  با  کیش  جزیره  تاکیدکرد:  وی 
ظرفیت های متعدد در تمامی حوزه ها می تواند با 
گرجستان فعالیت های مشترک خود را آغاز کند و 
با شناخت دوسویه نسبت به ظرفیت های یکدیگر 
امید دارم که این دیدار نتایج بسیار خوبی در بر 

داشته باشد.
همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
راه اندازی بورس بین الملل تا پایان امسال را یکی 
دیگر از ظرفیت های جزیره کیش برای سهولت در 
مبادالت ارزی عنوان کرد و در ادامه افزود: منطقه 
گردشگری،  ۳محور  در  گرجستان  و  کیش  آزاد 
ویژه  به  متقابل  سرمایه گذاری های  در  مشارکت 
تفاهم نامه  امضا  و  بین الملل  بورس  راه اندازی 
کیش  خواهرخواندگی  اعالم  محور  با  همکاری 
همکاری های  می توانند  گرجستان،  کوتایسی  و 

خوبی داشته باشند.
مظفری همچنین با اشاره به موفقیت گرجستان در 

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیات پارلمانی گرجستان مطرح شد:
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در نشست دکتر مظفری با سفرای 
کشورهای خارجی مطرح گردید:



اخبار منطقه آزاد انزلی

مشاور  بانک«  »مرتضی  حکم  با 
آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور 
و ویژه اقتصادی، »محمدولی روزبهان« به 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  »رئیس  عنوان 
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی« 

منصوب شد.
در حکم مرتضی بانک خطاب به مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد انزلی آمده است: 
استناد  به  روزبهان؛  محمدولی  آقای  جناب 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )۶( 
تجاری-صنعتی و با توجه به تفویض اختیار 
ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و 
ابالغ  این  موجب  به  ارزشمندتان  تجربیات 
به عنوان »رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی« 

منصوب می شوید.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور  اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  کشور 
حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  موقعیت  و 
نموده  تصریح   ،CIS عضور کشورهای 
راستای  در  می رود  انتظار  جنابعالی  از  که 
ضمن  امید  و  تدبیر  دولت  اهداف  اعتالی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  امور  ساماندهی 
منظور  به  الزم  هماهنگی های  انجام  و 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  تحقق 
کشورهای  با  تمایل  افزایش  جهت  در  و 
همسایه به منظور بهره مندی از ظرفیت های 
به  مدیریت  و  برنامه ریزی  موجود،  بالقوه 
صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  منظور 
معمول  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  و 

دارید. 
انتقال  لزوم  رئیس جمهور،  مشاور 
در  فعال  حضور  پیشرفته،  فناوری های 
حمایت  جهانی،  و  منطقه ای  بازارهای 
تولید  افزایش  منظور  به  داخلی  صنایع  از 
ارتقای  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و 
محلی  جامعه  مشارکت  و  اشتغال  سطح 
منطقه  پیشرفت  و  توسعه  برنامه های  در 
تحقق  بر  و  داده  قرار  توجه  مورد  نیز  را 
ایستگاه  به  کاسپین  بندر  آهن  خط  اجرای 
کرده  تاکید  سال ۱۳۹۹  پایان  تا  پیربازار 
الزم  بهره برداری  درخصوص  افزوده:  و 
ضمن  اوراسیا،  توافقنامه  ظرفیت های  از 
شورایعالی  دبیرخانه  با  هماهنگی  و  تعامل 
و اعضای محترم هیات مدیره سازمان، در 
را  الزم  مساعی  نهایت  امور،  بهینه  انجام 

معمول دارید.
روزبهان  محمدولی  است،  ذکر  به  الزم 
دارای مدرک دکتری مدیریت منابع انسانی 
از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی جهاد 
او  علمی  کارنامه  در  که  گیالن  دانشگاهی 
تالیف کتاب »کارآفرینی؛ راهبرد توسعه« به 

چاپ دوم رسیده است.
از مهم ترین سوابق کاری محمدولی روزبهان 
و  مدیریت  سازمان  ریاست  به،  می توان 
برنامه ریزی استان گلستان، مشاور و مدیرکل 
ریاست سازمان چای  استاندار گیالن،  حوزه 
دانشگاهی  جهاد  ریاست  همچنین  کشور، 
علمی- کاربردی  دانشکده  ریاست  و  گیالن 

جهاد دانشگاهی رشت اشاره کرد.

مدیرعامل جدید سازمان 
منطقه آزاد انزلی 

منصوب شد

باحکممشاوررئیسجمهور:
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عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت 
از  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
طریق ارائه خدمات متنوع به سرمایه گذاران و 
فعالین اقتصادی، این منطقه به الگوی موفقی 
از اجرای دولت الکترونیک تبدیل شده است، 
خدمات  در  تسریع  و  تسهیل  داشت:  اظهار 
قابل ارائه تحت وب، امکان انجام امور اداری 
مرتبط با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در 
هر زمان و مکان بدون الزام مراجعه فیزیکی، 
کاهش هزینه های تردد و صرف زمان جهت 
انجام امور اداری و رعایت حقوق شهروندی 
با توجه به امکانات جدید ارتباطی، مهم ترین 
دولت  اجرای  دستاوردهای  و  شاخص ها 

الکترونیک می باشد. 
سازمان  اینکه  به  اشاره  با  نقوی  سید مهدی 
سازمان  یک  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه 
الکترونیک،  دولت  خدمات  ارائه  در  پیشرو 
اختیار  در  متنوعی  خدمات  و  زیرساخت ها 
ارباب رجوع خود قرار داده است، اضافه کرد: 
الکترونیک  دولت  چارچوب  در  که  خدماتی 
در  می شود،  ارائه  سازمان  این  سوی  از 
زمینه های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، 
و  عمرانی  فعالیت های  اداری،  مکاتبات 
مرتبط  حوزه های  و  بندری  امور  شهرسازی، 

با گردشگری است.
منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
بستر  بر  که  خدماتی  مهم ترین  انزلی  آزاد 
با  مرتبط  حوزه های  در  الکترونیک  دولت 
ارائه  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  فعالیت های 
سامانه  کرد:  عنوان  قرار  این  از  را  می شود 
ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی و صنعتی، 

اقتصادی،  فعالیت های  مجوز  صدور  سامانه 
سامانه استعالم مجوزهای اقتصادی، سامانه 
خودرویی  جامع  سامانه  و  صنایع  امور  جامع 
است  خدماتی  مجموعه  انزلی،  آزاد  منطقه 
که در راستای آسان سازی فرآیندهای اداری 
مرتبط با فعالیت های مختلف مرتبط با امور 
این  سوی  از  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

سازمان ارائه می شود.
سامانه  دیگر،  سوی  از  افزود:  نقوی 
منظور  به  منطقه  گمرک  در  پیش اظهاری 
تسریع در ترخیص کاال، سامانه ثبت سفارش 
در  نیز  افزوده،  ارزش  کمیسیون  سامانه  و 
لیست خدمات در حال ارائه از سوی سازمان 

قرار دارد.
وی درخصوص خدمات دولت الکترونیک در 
بخش های عمرانی و شهرسازی گفت: سامانه 

شهرسازی،  مجوزهای  الکترونیک  خدمات 
منطقه  سازمان  مهندسی  نظام  سامانه 
و  نقشه بردار  مهندسین  سامانه  انزلی،  آزاد 
سامانه Epl ازجمله مهم ترین سامانه هایی که 
در بخش های مرتبط با فعالیت های معاونت 

عمرانی و شهرسازی ارائه می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
راهنمایی  منظور  به  اینکه  بیان  با  انزلی 
سازمان  رجوع  ارباب  به  اطالع رسانی  و 
در  الکترونیک  دولت  خدمات  بر  تکیه  با 
میز  سازمان،  اداری  ساختمان  ورودی  درب 
شده  مستقر  الکترونیکی  و  حضوری  خدمت 
حقوق  رعایت  منظور  به  کرد:  اضافه  است، 
و  سازمان  به  مراجعه کنندگان  شهروندی 
رهگیری  سامانه  فیزیکی  مراجعات  کاهش 
سبز  کارت  صدور  سامانه  اداری،  مکاتبات 

منطقه آزاد انزلی، الگوی موفقی از اجرای دولت الکترونیک
اعمال  راستای  در  و  شده  ایجاد  مسافری 
بخش های  عملکرد  بر  شهروندان  نظارت 
شهروند  صدای  سامانه  نیز  سازمان  مختلف 
و سامانه ثبت انتقادات و پیشنهادات در پرتال 

سازمان ایجاد شده است.
امور  جامع  سامانه  وجود  به  اشاره  با  وی 
بازرگانانی  و  تجار  بهره مندی  جهت  بندری 
که کاالهای خود را از طریق مجتمع بندری 
در  افزود:  می کنند،  صادر  و  وارد  کاسپین 
نیز  الکترونیک  دولت  زیرساختی  حوزه های 
پروژه ایجاد شبکه فیبر نوری و بستر دسترسی 
برای ارتباطات ثابت پرسرعت با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار گرفته 
و در عین حال سامانه شهر هوشمند و خدمات 
شهروندی هوشمند به صورت پایوت در سطح 
کشور، با همکاری شرکت ایرانسل در منطقه 

آزاد انزلی ایجاد شده است.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، 
بخش  در  را  سازمان  الکترونیک  خدمات 
اطالعات  سامانه  بر  مشتمل  گردشگری 
مکانی و جغرافیایی محدوده منطقه و سامانه 
گفت:  و  کرد  اعالم  ۳۶0درجه  مجازی  تور 
شامل  سازمانی  درون  کاربردی  سامانه های 
یکپارچه  سامانه  اداری،  اتوماسیون  سامانه 
پیام  سامانه  و  کار  گردش  سامانه  آماری، 
با  که  است  سامانه هایی  جزء  نیز  کوتاه 
استفاده از ظرفیت های خدمات قابل ارائه در 
دولت الکترونیک، تسهیل و تسریع ارتباطات 
با برخی نهادهای استانی و  درون سازمانی، 
این  از سوی  کشوری و دبیرخانه شورایعالی 

سازمان در دسترس قرار گرفته است.

باارائهخدماتمتنوعبهسرمایهگذارانوفعالیناقتصادیصورتپذیرفت:

انزلی  آزاد  منطقه  زیست  محیط  مدیریت 
خود  فعالیت  اردیبهشت ماه ۱۳۹۵  اواخر  در 
را شروع کرد و از همان زمان فعالیت هایی 
زیست،  محیط  توسعه  و  احیاء  حفظ،  مانند 
انجام آزمایشات پایش آلودگی بندر کاسپین، 
پاکسازی دوره ای سواحل منطقه با مشارکت 
جانمایی  و  نهاد  مردم  گروه های  و  مردمی 
تولید  طرح  اجرای  گردشگری،  المان  های 
در  ارگانیک  و  سالم  کشاورزی  محصوالت 
منطقه )با محوریت برنج( و … را در دستورکار 

خود قرار داد. 
با  انزلی  آزاد  منطقه  زیست  محیط  مدیر 
برشمردن طبیعت منحصر به فرد این منطقه، 
برنامه های این مجموعه را برای حفاظت از 

محیط زیست برشمرد.

طبیعتمنحصربهفرد،مزیت
منطقهآزادانزلی

که  طبیعی  موهبت های  مهم ترین  از  یکی 
وجود  می کند،  ویژه  را  انزلی  آزاد  منطقه 
پهنه  عنوان  به  امیربکنده  و  فتاتو  جنگل 
سبز اکولوژیک در این منطقه است که باقی 
مانده جنگل  های هیرکانی است و به تازگی 
پهنه  دو  این  و  شده  ثبت  یونسکو  در  هم 
جنگل های  بازمانده های  آخرین  از  جنگلی 
کشور  در  هیرکانی  جنگل های  ساحلی 

محسوب می شود.
از دیگر سو، همجواری منطقه آزاد انزلی با 
با ساحل  انزلی، مجاورت  تاالب بین المللی 
ملی  پارک  اولین  با  مجاورت  خزر،  دریای 
بوجاق،  پارک  یعنی  کشور  دریایی  خشکی 
تنوع گونه  های گیاهی و جانوری در منطقه، 
وجود شالیزارهای وسیع که یک بستر سبز 
اکولوژیک  ارتباط  می  تواند  و  کرده  ایجاد 
سبز  لکه  های  سایر  و  جنگل  و  تاالب  با 
این  مزیت های  از  کند،  فراهم  را  پراکنده 

ضرورت حفاظت از محیط زیست در منطقه آزاد انزلی

واجب تر می کند.

توانمندسازیجوامعمحلی
درجهتصیانتازمیراثطبیعی

مدیریت  تحت  انزلی،  بین المللی  تاالب 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور است 
این زمینه  فعالیت  های منطقه در  که عمده 
مدیریت  و  تاالب  این  حریم  از  صیانت 
تاالب  این  حاشیه  روستاهای  پسماند 
ویژه  به  محلی  جوامع  توانمندسازی  است. 
از  با حمایت  زنان روستاهای حاشیه تاالب 
از  پایدار  گردشگری  و  بوم گردی  طرح های 
معیشت  ارتقاء  جهت  منطقه  عمده  اهداف 

طبیعی  میراث  این  از  صیانت  و  خانوارها 
است.

اجرایبرنامههاییفرهنگسازی
بامحوریتمحیطزیست

منطقه  سازمان  فعالیت های  جمله  از 
در  فرهنگ سازی  راستای  در  انزلی  آزاد 
آن  از  استفاده  و  زیست  محیط  خصوص 
گردشگران،  برای  چه  و  بومیان  برای  چه 
جشنواره های  برگزاری  بروشور،  انتشار 
روز  جشنواره  همچون  زیستی  محیط 
مسابقات  برگزاری  کاسپین،  دریای 
در  بازیافتی  کاردستی های  و  نقاشی 
سواحل  پاکسازی  منطقه،  مدارس  سطح 
که  نهاد  مردم  سازمان های  همکاری  با 
و  داشته  گردشگران  بر  بسیاری  اثرگذاری 
موجب همراهی آنان با دوستداران طبیعت 
اجرایی  آموزشی  طرح  اجرای  است،  شده 
۸روستای  پسماند در سطح  بهینه  مدیریت 
کاهش  مصرف،  الگوی  اصالح  با  پایلوت 
تولید  انجام  با  خانگی  زباله تر  حداکثری 
زباله های  بازیافت  خانگی،  کمپوست 

بازیافت و… طی دوسال گذشته است.
همچنین برپایی دو کارگاه تولید کود ورمی 
کمپوست در دو روستای منطقه و برگزاری 
دوره های آموزشی مقابله با آنفوالنزای فوق 
حاد پرندگان نیز از فعالیت های این مجموعه 

است.
تصفیه  سیستم  پایلوت  طرح  اجرای 
همچنین  و  خانگی  روستایی  فاضالب 
آموزشی-تولیدی محصوالت  اجرای طرح 
سطح  در  برنج  محوریت  با  ارگانیک 
اجرای  از  سال  سومین  که  ۱۵هکتار 
سه  هر  و  رسیده  اتمام  به  طرح  این 
است  توانسته  شده  تولید  برنج های  سال 

استاندارد مربوطه را اخذ کند.

منطقه است.
وجود شرایط آب و هوایی معتدل و شرایط 
وجود  دریا،  وجود  دلیل  به  خاص  اقلیمی 
در  دائمی  آب  دبی  با  متعدد  رودخانه های 
برقراری  امکان  و  بستر سبز  ایجاد  منطقه، 
و  تاالب  و  جنگل  با  اکولوژیک  ارتباط 
حضور  محدوده،  در  پراکنده  سبز  لکه های 
در  سال  فصول  برخی  در  مهاجر  پرندگان 
سطح منطقه، وجود آب بندان های متعدد در 
ساکانه های  از  ماندگار  میراثی  که  منطقه 
استحصال آب باران در شمال کشور است 
دارد،  فراوانی  اکولوژیکی  ارزش های  و 
را  منطقه  این  زیست  محیط  از  حفاظت 

مدیرمحیطزیستمنطقهآزادانزلیاظهارکرد:

دکتر رضا مسرور، سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی طی 
پیامی خطاب به مردم استان گیالن از همراهی و همکاری 
مسئولین منطقه و استان در طول شش سال ریاست هیات 
مدیره و مدیرعاملی خود قدردانی به عمل آورد. در این پیام 

آمده است:
سالم خدمت مردم شریف گیالن به ویژه مردمان محدوده 

منطقه آزاد انزلی
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  در  ماموریتم  پایان  که  اینک 
و  تالش  از  که  دیدم  فرض  خود  بر  است،  خورده  رقم 
و  دستگاه ها  همراهی  سازمان ،  همکاران  بی دریغ  کوشش 
سازمان های اجرایی و نظارتی و ممارست فعالین اقتصادی 
که منجر به ارتقا و توسعه منطقه آزاد انزلی در همه زمینه ها 
شد، تقدیر و تشکر کنم؛ که البته افتخارات به دست آمده 
نبود، مگر همدلی مردمان شریف دیارم، که الیق بهترین ها 

و برترین ها هستند.

گیالن را وطن اول و آخر خود دانسته و می دانم 
برای  مناسب  بستر  ایجاد  و  مردم  معیشت  ارتقای  و 
عینی  مستندات  و  آمارها  باشد.  منطقه  اقتصادی  فعالین 
صعوبت،  پر  مسیر  این  در  است.  موضوع  این  گواه  خود 
توسعه،  و  پیشرفت  قله های  فتح  و  روشن  چشم انداز 
مشکالت راه را بر ما آسان و عزم ما برای توسعه بیشتر 

جزم می کرد. 
زیرساخت های موجود و الزم، مسیر  به  توجه  با  امیدوارم 
و  شود  طی  قدرت  و  قوت  با  انزلی  آزاد  منطقه  توسعه 
گذشته  مانند  به  که  دارم  تقاضا  موثرین  و  مردم  همه  از 
همگام با همدیگر برای آبادانی بیشتر این سرزمین کهن 

تالش کنند. 

آنهایی که مرا می شناسند می دانند که توسعه کشور تا چه 
اندازه برایم از اهمیت برخوردار بوده و هست ؛ لحظه ای نبوده 

و نیست که قلبم برای اعتالی این سرزمین مستعد نتپد.
بنده گیالن را وطن اول و آخر خود دانسته و میدانم و عرق 
و عالقه ام به این استان گسستنی نیست؛ که گفت: مهر اول 

کی ز دل بیرون رود.
حسب  بر  دیگر  جایگاه  در  اکنون  که  گردید  مقدر  تقدیر 
این  در  لذا  گیرم؛  قرار  نهاده شده،  بر دوشم  که  وظیفه ای 
اقتصادی کشور تالش  بنیه  ماموریت جدید ، جهت تقویت 

خواهم کرد.
من  بر  را  کوتاهی ها  عزیز،  مردم  که  امیدوارم  پایان  در 
خود  خیر  دعای  از  مرا  و  نهاده  منت  من  بر  و  ببخشایند 

محروم نسازند.
عاشقان زمره ارباب امانت باشند

الجرم چشم گهر بار همان است که بود
در شش سالی که به عنوان خدمتگزار در سازمان منطقه 
آزاد انزلی بودم، همواره سعی کردم اولویتم منافع کشور 

پیامخداحافظیدکتررضامسرور:
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زنجیره تامین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله کاالها و خدمات، 
 )SCM(  از مرحله ماده خام تا مرحله محصول نهایی است. مدیریت زنجیره تامین
ایجاد هماهنگی در تولید، موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان 
در یک زنجیره تامین است که براي دستیابی به بهترین ترکیب پاسخگویی و 

کارایی برای موفقیت در بازار صورت می گیرد.
امروزه خواست مشتری برای کیفیت باال و خدمت رسانی سریع موجب افزایش 
فشارهایی شده است که پیش از این وجود نداشته است، در نتیجه شرکت ها بیش 
از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی عالوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود 
را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند. 
مدیریت زنجیره تامین پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که 
مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصوالت باکیفیت در حداقل 

هزینه دریافت کنند.
لجستیک نیز به معنای مدیریت جریان کاال، اطالعات و یا هر نوع منابع دیگر؛ 
مانند انرژی یا انسان ها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد 
نیاز برای برآورده کردن نیازهای مصرفی می باشد. لجستیک هنر و علم به دست 
آوردن تولید، توزیع مواد و محصول در مکان مناسب و در مقدار مناسب است. 
لجستیک شامل یکپارچه سازی اطالعات، حمل و نقل، موجودی کاال، انبارداری، 

جابه جایی کاال و بسته بندی و در مواردی نیز شامل امنیت نیز می شود. 
لجستیک قسمتی از زنجیره تامین است که ارزش زمان و مکان را به آن می افزاید. 
به کلیه فعالیت های هماهنگی که جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها 
و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین ها و ابزارآالت، تاسیسات و 
قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگهداری، انبارداری، 
توزیع، حمل و نقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم و دستور العمل 

و نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد، لجستیک اطالق می شود.
مدیریت لجستیک به عنوان نقشی در زنجیره تامین است که وظیفه دار طراحی، 
نحوه اجرا، کنترل و افزایش بهره وری کلیه فرایندهای مرتبط با ذخیره سازی کاال 
و جریان های جلو برنده و یا عقب رونده موثر، ارائه سرویس ها و یا اطالعات 
مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف به طوری که نیازهای مشتریان را برآورده 

سازد، می باشد.
فعالیت های مدیریت لجستیک نوعا شامل مدیریت حمل و نقل ورودی و خروجی، 
مدیریت ناوگان حمل، انبارداری، جابه جایی مواد و کاال، اجرای سفارش، طراحی 
مدیریت  و  تقاضا  و  عرضه  برنامه ریزی  موجودی،  مدیریت  لجستیک،  شبکه 
اشخاص ثالث تامین کننده خدمات لجستیک است. عملکرد لجستیک تا حدودی 
تولید، مونتاژ و بسته بندی و  برنامه ریزی و زمان بندی  شامل تدارک و خرید، 

خدمات به مشتریان نیز می شود.
با توجه به موقعیت قرارگیری مناطق آزاد هفتگانه در مبادی ورودی و خروجی 
کشور و همچنین جایگاه جغرافیایی استراتژیک آنها و با عنایت به مزیت ها و 
مشوق های تسهیل کننده تولید و تجارت در این مناطق، مطلوب ترین نقاط جهت 
ایجاد و توسعه هاب های لجستیک و زنجیره های تامین در کشورمان، مناطق آزاد 
می باشند که دستیابی به این امر، نیازمند همکاری و هم افزایی هر چه بیشتر تمام 

دستگاه ها برای رسید به این مهم است.

معاون حمل و نقل وزارت راه شهرسازی:
نقش بسزایی مناطق آزاد در افزایش ظرفیت لجستیک کشور

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی  گفت: مناطق آزاد در افزایش ظرفیت 
لجستیک نقش بسزایی دارند.

شهرام آدم نژاد با اشاره به سرمایه گذاری ۱ تا ۲درصد از تولید ناخالص داخلی 
کشور های عضو سازمان OECD در زیرساخت های لجستیک گفت: آنچه امروزه 
امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ها را بیش از هر عامل دیگر تضمین می کند 

داشتن نقش و سهم در تجارت بین الملل و زنجیره های تامین جهانی است.
وی افزود: لجستیک مهم ترین مرکب این استراتژی است و کشور های مختلف 
اروپایی و آسیایی با شناخت اهمیت لجستیک در توسعه اقتصادی تالش و رقابت 

خود را در این زمینه افزایش دادند.
زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  ۸برابری  تا   ۳ بازگشت  به  اشاره  با  آدم نژاد 
لجستیک در تولید ناخالص داخلی کشور ها اظهار داشت: این حجم سرمایه گذاری 
و این تاثیر فوق العاده، حاکی از اهمیت لجستیک برای کشور های توسعه یافته و 

اقتصاد های نوظهور است.
وی افزود: به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت لجستیک کشور، الزم است 
تعیین استراتژی های تجاری، صنعتی، اقتصادی و البته حمل  و نقلی کشور به 
صورت همگرا و هم افزا بین وزارت راه، مناطق آزاد، متولیان صنعت و اقتصاد 
تعیین گردد و نقش هر کریدور، هر منطقه آزاد، هر منطقه صنعتی و هر بازیگر 

اقتصادی در پیشبرد استراتژی های کشور مشخص شود.
آدم نژاد با اشاره به نقش مناطق آزاد در لجستیک و زنجیره تامین گفت:  ازجمله 
نقش هایی که مناطق آزاد به صورت ذاتی می توانند در راستای بهبود لجستیک 
کشور ایفا کنند، ایجاد شتاب حرکت در کریدور های ترانزیتی از طریق هماهنگی 
با یکدیگر و تسریع ورود و خروج کاال با استفاده از تقسیم تشریفات موجود بین 

مبدأ و مقصد است.
این مقام مسئول ادامه داد:  همچنین از طریق این هماهنگی و برقراری ارتباط 
لحظه ای و برخط بین مناطق آزاد، می توان جریان های باری پرحجمی را بین این 
مناطق برنامه ریزی نمود و از این طریق، با کاهش هزینه و زمان عبور کاالی 
ترانزیتی بین مناطق آزاد، به دنبال افزایش مقیاس عملکرد این مناطق بود که 
خود عاملی مضاعف در کاهش هزینه ها و افزایش توان رقابتی کشور خواهد بود.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه براساس گزارش 
موسسه مطرح PWC، یکی از مهم ترین عوامل رشد لجستیکی کشور های در 
حال توسعه، حضور شرکت های لجستیکی پرقدرت جهانی در این کشور ها و ورود 
دانش، سرمایه و کاالی آنها به کشورها است، افزود: مناطق آزاد به دلیل وجود بار 
و همچنین مقررات تسهیل کننده ورود شرکت های بین المللی، محل ورود مطلوبی 

برای شرکت های لجستیک هستند.
وی تصریح کرد: تجربه کشور های آسیایی براساس گزارش سازمان ملل نشان 
می دهد بیش از ۵۰درصد شرکت های لجستیک بین المللی که وارد مجموعه های 
لجستیکی کشور ها می شوند، در طول زمان بسیاری از خدمات ارزش افزوده 
مربوط به تولید را نیز به آن کشور ها انتقال می دهند و موجب رشد اشتغال و 

همچنین سرمایه گذاری های جدید در کشور های مقصد می شوند.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: نقش دیگر مناطق آزاد در صنعت 
لجستیک کشور، در صورت  ایجاد مراکز لجستیک پرظرفیت، امکان ترنشیپ 
بار های بین المللی و انتقال بخشی از زنجیره های تولید، تامین، توزیع و فروش 
صنایع بزرگ بین المللی به داخل کشور است. این موضوع عالوه بر افزایش 
ظرفیت تولید و اشتغال در کشور، باعث همگرایی و هم افزایی اقتصاد کشور با 
کشور های همسایه شده و از این طریق، می تواند امنیت را بیش از پیش برای 

کشور به ارمغان آورد.

لجستیک و زنجیره تامین
بررسي،  که جهت  اطالق مي شود  هماهنگي  فعالیت هاي  کلیه  به  لجستیک 
تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، 
ماشین ها و ابزارآالت، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، 
تولید، بیمه، نگهداري، انبارداري، توزیع، حمل و نقل، تنظیم و تهیه روش انجام 

کار، طراحي سیستم و دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام مي گیرد.

زنجیره تامین نیز شامل موارد زیر می باشد:
 مراکز تولید

 مراکز ذخیره سازی )انبار(
 سیستم توزیع

 مصرف
 حمل و نقل

حمل و نقل در لجستیک و زنجیره تامین
بخش مهمي از محصوالت و خدمات مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و لجستیک 

در حوزه هاي حمل و نقل تعریف مي شوند که عبارتند از:
 سیستم ها و تجهیزات حمل و نقل محصوالت و بار

 فناوري ها و سیستم هاي ذخیره سازي و انبارش
 فناوري هاي حمل و نقل اقالم خشک

 اقالم مایع و اقالم فله اي
 خدمات و فناوري هاي لجستیک مواد خطرناک داراي ریسک و ویژه

 انواع سیستم هاي کنترل )بیسیم و...(
 سیستم ها و نرم افزارهاي مدیریت حمل و نقل و مدیریت انبار

بدین ترتیب فعاالن عرصه حمل و نقل از شاخص ترین فعاالن عرصه لجستیک 
و خدمات زنجیره تامین هستند.

منافع به کارگیري دانش لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
 موجودي هاي کمتر

 بهره وري باالتر
 چابکي بیشتر

 موعدهاي تحویل کوتاه تر
 سود باالتر

 رعایت حقوق بیشتر مشتري
 وجود موجودي ها و اندازه انباشته ها به مقدار صحیح

 قابلیت مشاهده و ردگیري رخدادها
 کاهش هزینه ها

 افزایش خدمت دهي به مصرف کنندگان
 ایجاد مزیت هاي رقابتي

 تعامل نزدیک تر با تامین کنندگان
 ایجاد فرصت براي خرید مقادیر زیاد و با هزینه کمتر

 ایجاد مرجع پاسخگویي
 توانایي اجراي دقیق سیستم ها به صورت ترکیبي

اثرات اقتصادی سیستم لجستیک
سیستم لجستیک، فرآیندي بهم پیوسته براي مدیریت و بهینه سازي فعالیت ها به 
منظور اطمینان از حمل و نقل مناسب و سریع کاالها از یک نقطه به نقطه   اي 
دیگر است. کارآمدي سیستم لجستیک، باعث کاهش هزینه هاي کلي لجستـیک 

و در نتیجه کسب مزیت رقابتي، توسط صنایع مرتبط با آن مي گردد.
برای  بوده و   GDP پیشرفته هزینه لجستیک حدود ۱۰درصد در کشورهاي 
کشورهای کمتر توسعه یافته این رقم ۳۰درصد مي باشد. بر طبق مطالعات انجام 
شده در اروپا، میانگین هزینه های لجستیک نسبت به کل گردش مالی ساالنه در 
صنایع غذایی ۳۰درصد، در صنایع فلزی ۲7درصد، در صنایع شیمیایی ۲۳درصد و 

در بخش اتومبیل سازی  ۱۵درصد می باشد.

هاب های لجستیکی
مهم ترین  از  یکی  منطقه اي،  و  بین المللی  لجستیکی  هاب  به  شدن  تبدیل 
راهبردهای تجاری کشورها طی سالیان اخیر در رشد و توسعه اقتصادی بوده 
است. کلمه هاب به معنی محل تمرکز و تجمع فعالیت های یک منطقه یا یک 
شبکه وسیع تر است. به طور کلی اگر هاب را یک نقش یا یک صفت برای یک 
مکان تصور کنیم، در این صورت در ابعاد کالن و ملی، از یک سو نقش یک 
کشور به عنوان هاب تجاری- لجستیکی در تجارت بین المللی و از سوی دیگر 

نقاطی از داخل آن کشور به عنوان هاب تجارت داخلی قابل بررسی خواهد بود.
انواع هاب های لجستیکی عبارتند از:

الف( شهر لجستیکی
ب( مراکز لجستیکی )پارک های لجستیکی، دهکده های لجستیکی، بنادر خشک(

پ( پایانه های صادراتی، پایانه های بار، پایانه های مرزی و...

شهر لجستیکی
شهر لجستیکي را مي توان پیشرفته ترین و کامل ترین نوع هاب های لجستیکي 
دانست که به تازگي در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در واقع شهر 
لجستیکي حد کمال یک هاب لجستیکي است. در واقع این مراکز قابلیت ارائه 
خدمات لجستیکي را در سطوح بین المللي دارا هستند. چنین مراکزی نیازمند 

زیرساخت های عظیمي همچون فرودگاه و بندر می باشند. 
به دلیل جدید بودن مفهوم شهر لجستیکي، تعاریف زیادی برای آن ارائه نشده 
است. در یکي از منابع، شهر لجستیکي چنین تعریف شده است: »یک شهر 
لجستیکي، یک تمرکزیافتگي جغرافیایي است که با یک دروازه تجارت جهاني 

مرتبط بوده و شامل مجموعه اي از زیرساخت های لجستیکي است«.

مراکز لجستیکی
واژه مراکز لجستیکی یا )لجستیک هاب( به طور کلی بر مراکز و مکان هایی 
داللت دارد که به طور ویژه برای انجام فعالیت های لجستیکی سازماندهی شده اند. 
این مراکز و مکان ها دارای نام های دیگری چون پارک لجستیکی، بندر خشک، 

ترمینال و پلت فرم باربری، مرکز حمل و نقل و دهکده باربری مي باشند.
تمامی  آن  در  است که  منطقه اي مخصوص  در  لجستیکی، یک هاب  مرکز 
فعالیت های مرتبط با حمل و نقل، لجستیک و توزیع کاال در دو سطح ترانزیت 
ملی و بین المللی و براساس اصول بازرگانی و از طریق متصدیان عملیاتی گوناگون 

اجرا مي گردد.
به منظور متقاعد کردن شبکه حمل و نقل بین المللی برای حمل کاال، مراکز 
لجستیکی باید ترجیحا از سوی طیف وسیعی از شیوه های حمل و نقل از قبیل 

جاده، راه آهن، دریا، آبراه های داخلی، هوا و خدمات ارائه شده منتفع گردد.
انواع مراکز لجستیک شامل: پارک های لجستیکی، دهکده های لجستیکی و بنادر 

خشک مي باشد.

هدف از ایجاد مراکز لجستیکی
ارائه تسهیالت  نحوه  بار، مسئله  ترانزیت  از مهم ترین مسائل در بحث  یکی 
تجاری است، هدف ا ز ارائه تسهیالت تجاری، گسترش محیطی سازگار، شفاف، 
مورد تایید جهانی و قابل پیش بینی  برای تبادالت تجاری بین المللی است. ارائه 
تسهیالت تجاری، براساس موافقت نامه های مورد تایید بین المللی  اجرا مي گردد 
که حاصل استاندارد کردن تسهیالت فیزیکی، ساده سازی روش ها و تشریفات 
و هماهنگ کردن قوانین و مقررات تجارت و حمل و نقل مي باشد. در واقع 

تسهیالت دهی تجاری به دنبال رویه های گمرکی ساده و قابل پیش بینی، شبکه 
زیربنایی بی عیب و عملیات لجستیکی موثر مي باشد. 

وظیفه لجستیک، تهیه کاال برای مکان هایی است که به آن نیاز دارند؛ لجستیک، 
آن بخشی از فرآیند زنجیره تدارکات است که انتقال و انبارکردن موثر و کارای 
کاالها و خدمات و اطالعات مربوطه را به منظور برآورده کردن نیاز مصرف کننده 

از مبدأ تولید تا مقصد مصرف، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مي کند. 
مزایای مراکز لجستیکی عبارتند از:

  متمرکزسازی امور
  کاهش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی
  جلوگیری از فعالیت های فاقد ارزش افزوده

پارک لجستیک
پارک لجستیک، منطقه ای مشخص است که اپراتورها و کاربران مختلف همه 

فعالیت های مربوط به حمل و نقل، تدارکات و توزیع کاال را عهده دار هستند.
پارک لجستیک، زمینی دارای امکاناتی برای فعالیت های حمل و توزیع کاال و 
سایر خدمات پشتیبانی، به جز فعالیت های اقتصادی است. پارک های لجستیکی، 
در راستای سیاست های ارائه مطلوب تسهیالت تجاری و با هدف ارائه خدمات 

لجستیکی باکیفیت وکارایی باال، احداث مي شوند. 
این مکان ها، سبب تجمیع بخش های مختلف صنعت لجستیک از قبیل پارک 
کامیون، شرکت های حمل و نقلی، انبار کانتینر، بخش های لجستیکی، مرکز 
فن آوری و پروسه توزیع در یک مکان مي گردند. هر یک از این بخش ها، از 

اهمیت باالیی در شبکه حمل و نقل برخوردار مي باشند.

دهکده های لجستیک
ترمینال  دارای  نقل  محور«  و  حمل  لجستیکي  »مراکز  یا  بار«  »دهکده های 
انتقال کاال هستند. دهکده بار به عنوان منطقه اي تعریف مي شود که در آن کلیه 
فعالیت های مرتبط با حمل و نقل، لجستیک و توزیع، هم برای ترانزیت ملي کاال و 
هم برای ترانزیت بین المللي کاال، توسط متصدیان مختلف این امور انجام مي شود. 
به عبارتي ارائه کنندگان خدمات در این مراکز مستقر هستند. دهکده بار ترجیحا 
توسط چندین روش حمل و نقل )جاده ای، ریلي، هوایي و آبي( قابل دستیابي بوده 

و تسهیالت مربوطه جهت انتقال کاال در دسترس عموم مشتریان قرار دارند. 
همچنین دهکده های بار قادر به ارائه خدمات لجستیک کاال در سطح شهرها 

نیز می باشند.

مناطق فعالیت لجستیک
دلیل اصلی ایجاد و راه اندازی پایانه های دریایی، غالبا کاهش فعالیت های اسکله 
و یا فعالیت در منطقه بندری است. موقعیت توسعه مناطق فعالیت لجستیک را 
مي توان به عنوان مرکزی جهت تجمیع خدمات یاد کرد و هدف از آن، ایجاد 
مرکزی جهت فعالیت در منطقه ای مطلوب و مناسب که قابلیت ارائه خدمات 
چندمنظوره برای فعالیتی فراتر از خدمات )کسب و کار پارک، منطقه تجاری، هتل 

و رستوران، مرکز کامیون و غیره( است.
در نهایت مناطق فعالیت لجستیک، محلی است توسعه یافته در خشکی که واسط 
بندر برای کاربران بندری جهت فعالیت های حمل و نقلی و پشتیبانی )مرکز انبار، 
بارگیری ریلی، زمینی، هوایی، کاالهای خطرناک، فاسد شدنی، سوختی و...( قرار 
مي گیرد و در قالب توسعه مناطق فعالیت لجستیک دریایی و بندری مي توان یک 

بندر لجستیک نیز ایجاد کرد.

پایانه های صادراتی
پایانه صادراتي یکي از مهم ترین زیرساخت های تخصصي مورد نیاز برای حمل 
و نقل صادراتي مي باشد و با متمرکز نمودن خدمات صادراتي نظیر حمل و نقل، 
گمرک، بیمه، استاندارد و غیره به منظور کاهش هزینه های پنهان فرآیند صادرات 

با هدف ایجاد مزیت رقابتي برای تولیدات داخلي ایجاد مي گردند.

پایانه های بار
طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده اي، پایانه بار، 
محلي است به منظور ساماندهي امور حمل و نقل و خدمات مورد نیاز رانندگان 
وسیله نقلیه عمومي باری، که دارای کلیه تاسیسات و امکانات برای ارائه خدمات 
وابسته به حمل و نقل کاال از قبیل سالن اعالن بار، موسس اتو شرکت های 
حمل و نقل کاال و سایر خدمات الزم و تعیین نرخ خدمات حمل و تعیین مقصد 

با مشارکت راننده، شرکت یا موسسه شرکت یا موسسه و صاحب کاال مي باشد.

پایانه های مرزی
پایانه های مرزی اعم از زمیني، دریایي و هوایي، بستر جابه جایي کاال و مسافر 

در  نقل جاده اي  و  راهداری و حمل  به شمار مي روند. سازمان  میان کشورها 
پي جهت گیری برنامه های کالن اقتصادی برای همسویي با این برنامه ها و 
بهره گیری هر چه بیشتر از موقعیت استثنایي ایران برای ترانزیت کاال، ایجاد و 
ساماندهي پایانه های مرزی در مبادی زمینی کشور را مورد توجه قرار داده است. 
همانگونه که از تعاریف برمي آید، کارکرد پایانه های مرزی نقل و انتقال مسافر و بار 
بین ایران و یک کشور مرزی دیگر است. لذا حداکثر کارکرد این مراکز از لحاظ 
کارکردهای لجستیکي، تسهیل ورود و خروج و به ویژه ترانزیت کاال از کشور است.

ویژگی های کلیدی هاب لجستیکی
تعداد کشورهای همسایه دارای مرز دریایی و زمینی، سطح دسترسی به بازارهای 
منطقه اي از طریق مدهای مختلف حمل و نقل، طول مرزهای آبی، کریدورهای 
ترازیتی که کشور در آنها عضو است، طول کل جاده ها، طول بزرگراه ها و آزاد راه ها، 
طول خطوط ریلی، تعداد بنادر، تعداد فرودگاه های بین المللی، ارتباطات حمل و نقل 
چندوجهی، کمیت و کیفیت هاب های لجستیکی داخل کشوری و وضعیت کلی 
تجارت و صنعت لجستیک کشور به عنوان مهم ترین ویژگی ها و پتانسیل های 

الزم برای تبدیل شدن کشوری به هاب لجستیکی مورد توجه می باشند. 
عوامل موثر در انتخاب مکان مراکز لجستیک عبارتند از:

 عالقه مندي اجتماعي به توسعه در مکان هدف
 وجود مزیت قیمت رقابتي

 محیط فیزیکي مناسب
 دارا بودن زمینه تولید صنعتي با تکنولوژي پیشرفته

 امکان سرمایه گذاري خارجی
 زیرساخت و امکانات و تجهیزات مناسب ترمینال ها

 امکان اجراي برنامه هاي توسعه منابع انساني
 وجود مراکز تحقیق و توسعه

همچنین معیارهای کلیدی انتخاب مراکز لجستیک عبارت است از:
 زیر ساخت های فناوری اطالعات بندر

 قیمت زمین
 میزان مهارت نیروی کار

 سطح دستمزدها
 تکنولوژی اطالعات موجود

 وضعیت شهرهای اطراف

لجستیک دریایی
بر طبق تعریف سازمان تجارت جهانی )WTO( ، لجستیک آن بخش از فرآیند 
مدیریت زنجیره تامین را شامل مي شود که برنامه ریزي، به کارگیری و کنترل موثر 
و کارای جریان و ذخیره کاالها، خدمات و اطالعات مرتبط با آن را در طی مراحل 
تولید، توزیع و ارسال از تامین کنندگان ابتدایی تا مشتریان نهایی محصوالت 
برعهده دارد. چنانچه این لجستیک از طریق آب و دریا انجام شود، بدان لجستیک 

دریایی اطالق مي شود.
لجستیک دریایی شامل دو بخش عمده است:

 حمل و نقل دریایی
 مدیریت بنادر

که بر آن اساس، خطوط کشتیرانی جابه جایی و حمل و نقل بار را به صورت 
کانتینری یا فله )مایع، جامد و گاز( بر طبق خط مشی ها و سیاست های مدیریت 

بنادر تجاری انجام مي دهند.

اهمیت لجستیک دریایی
تجارت جهاني از طریق دریا، 96درصد از کل فعالیت هاي تجاري دنیا را به خود 

اختصاص داده است که اهمیت موضوع لجستیک دریایي را نمایانگر مي سازد. 
از سوي دیگر، تجارت جهاني در قالب محموله هاي کانتینري همه ساله با رشد 
قابل توجهي مواجه مي شود؛ به طوری که سرعت رشد آن بیش از سرعت رشد 
GDP پیش بیني مي شود. این مسئله نشانگر جهاني شدن سریع زنجیره هاي 

عرضه و توزیع است. 
اقتصادهاي توسعه یافته و در حال توسعه به طور فزایندهاي با تجارت جهاني 
مرتبط مي شوند. کشور ایران در این میان جایگاه بالقوه ویژه اي در تجارت دریایي 
دارد. به دلیل وجود مرزهاي آبي در شمال و جنوب کشور و امکان دسترسي به 
آب هاي آزاد، حمل و نقل دریایي، ایران یک مزیت استراتژیک است که سهم 

باالي حمل و نقل دریایي از تجارت خارجي موید آن است.

سایت لجستیک بندري
بندر، پایگاهی است ارتباطی میان حمل و نقل دریایی و زمینی، که کار اصلی آن 
تضمین تداوم کافی جریان کاال و مسافر تا حد قابل انعطاف در زنجیره حمل و 

نقل مي باشد.
افزایش چشمگیر وفاداری مشتری در یک دوره کوتاه مدت و همچنین تقاضای 
جدید در یک دوره میان مدت و بلندمدت، محصول مناطق فعالیت لجستیکی بندر 
و به طور کل ارائه خدمات لجستیکی پیشرفته به منظور حمل و نقل دریایی کاال 
است. امروزه اغلب بنادر ملزم به ساخت سایت لجستیک بندري خود در یک 
محیط رقابتی هستند، لذا ملزم به ارائه تسهیالتی که خصوصا در شرایط عملی 

جهت مشارکت متصدیان لجستیکی ارائه شده اند، مي شوند.

ارزیابی تاثیر مراکز لجستیک در فضا و خدمات بندر
تمرکز فعالیت های لجستیکی در یک حوزه خاص از بنادر )خواه داخل بنادر یا 
خارج از آنها( کمک مي کند تا کاربردهای مناسبی به بندر اختصاص دهند. مرکز 
لجستیک به علت تمرکز فعالیت ها باعث تسهیل در جریان های لجستیکی و حمل 

و نقل مي شود و توان عملکردی مدیریت بنادر را تسهیل مي بخشد.
راه اندازی یک مرکز لجستیک موجب:

 آزادسازی فضای بندر مي شود که مي توانند از نظر فیزیکی به شهر مرتبط شوند.
 به استحکام ارتباط عملیاتی میان شبکه های لجستیکی و حمل و نقل و بندر 
کمک مي نمایند؛ در نتیجه با ایجاد مراکز لجستیک، بندر، یکپارچگی خود را با 

سیاست های مدیریتی داخلی حاکم بر محیط منطقه اي افزایش مي دهد.
 تسهیل تبدیل عملیات لجستیکی بندر به عملیات مشتری مدار.

 امکان ارائه خدمات ارزش افزوده به جریان کاالهای بندری باعث نزدیک 
شدن به شرایط کیفی مورد نظر مشتریان و افزایش رقابت پذیری مي شود.

 برون سازی و افزایش کیفیت خدمات بندری.
 کارآیی خدمات بندر براساس برون سپاری ارائه مستقیم این خدمات به شخص 

ثالث.
 عملیات های لجستیکی روی کاال را تسهیل مي کند.

 باعث جذب مشتریان جدید مي شود.

نقش لجستیک دریایی در تجارت
نزدیک به سه دهه است که بحث مدیریت زنجیره تامین مطرح گردیده است 
و براساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمان هایي که این دانش را به کار 
گرفته اند، پیشرفت هاي چشمگیري در حوزه هاي مربوطه داشته و سود سرشار و 
صرفه جویي هاي کالن مالي از بابت به کارگیري این نگرش نصیبشان شده است؛ 

کما اینکه مردم نیز به عنوان مشتریان از این بابت منتفع شده اند.
امروزه لجستیک نقشی مهم در ایجاد توسعه پایدار دارد. سرمایه گذاری در بخش 
دریایی و بندری نیز جزء فعالیت های سودآور اقتصادی است و در این بخش 
بازگشت سرمایه حتی ظرف دو تا سه سال صورت مي گیرد؛ حجم کاالهای 
وارداتی و صادراتی کشور رو به رشد است و مردم از این طریق سود قابل توجهی 

به دست مي آوردند. 
در میان کشورهای با درآمد سرانه هم سطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی 
بهتری داشته اند، شاهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد 

رشد بیشتر در تجارت بوده اند؛ عواملی همچون:
 همبستگی و وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر در عرصه جهانی شدن

 رشد حمل و نقل های بین المللی و رشد تجارت
 حمل و نقل بیش از 9۰درصد جابه جایی کاال از راه آب و دریا در عرصه 

بین الملل
نقش لجستیک دریایی در تجارت را به خوبی بیان مي نماید.

عوامل رشد لجستیک دریایی طی سالیان اخیر به شرح زیر است:
 توسعه همکاری های منطقه اي و بین المللی بین کشورها

 افزایش گوناگونی و تنوع در تامین منابع از سوی تولیدکنندگان محصوالت
 گستردگی روزافزون زنجیره های تامین در کشورهای مختلف

 افزایش مصرف به دنبال افزایش جمعیت
 دسترسی به بازارهای جدید از طریق معاهده های تجاری بین کشورها

 توسعه حمل و نقل چندوجهی با توجه به رشد فزاینده جابه جایی کانتینری
 توسعه زیرساختی تکنولوژیکی شبکه های حمل و نقل دریایی

فاکتورهای اقتصادی لجستیک دریایی
 هزینه حمل

 زمان جابه جایی
 قابلیت اطمینان

 تناوب حمل
درخصوص هزینه حمل دریایی باید اذعان کرد که نرخ حمل و نقل دریایی 
با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین مي شود و عرضه و تقاضای بار نیز به عوامل 
سیاسی، شرایط اقتصادی و محیطی وابسته است، بنابراین نرخ حمل دریایی 

معموال متغیر و تابع شرایط است.
ضعف و کمبود در زیرساخت های حمل و نقل به خصوص دریایی، به عنوان 
مهم ترین دلیل عمده فاصله تجاری بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در 

حال توسعه مطرح مي باشد.
مزایاي به کارگیری دانش لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در بنادر نسل جدید 

عبارتند از:
 موجودی های کمتر

 بهره وری باالتر
 چابکی بیشتر، موعدهای تحویل کوتاه تر، سود باالتر

 رعایت حقوق بیشتر مشتری
 وجود موجودی ها و اندازه انباشته ها به مقدار صحیح

 قابلیت مشاهده و ردگیری رخدادها
 کاهش هزینه ها

 افزایش خدمت دهی به مصرف کنندگان
 ایجاد مزیت های رقابتی

 تعامل نزدیک تر با تامین کنندگان
 ایجاد فرصت برای خرید مقادیر زیاد و با هزینه کمتر

 ایجاد مرجع پاسخگویی
 توانایی اجرای دقیق سیستم ها به صورت ترکیبی

مهم ترین ابعاد لجستیک تجاری در بنادر نسل جدید شامل موارد زیر می باشد:
 کارآمدی فرآیند ترخیص گمرکی

 کیفیت زیرساخت های تجارت و حمل ونقل
 سهولت انجام حمل و نقل با قیمت رقابتی

 ظرفیت و کیفیت خدمات
 امکان ردیابی یا ردگیری محموله ها

 میزان تحویل به موقع محموله ها

توسعه لجستیکی، تقاضا جهت توسعه اجتماعی- اقتصادی بنادر
توسعه بندرهای تجاری به عنوان یک کاتالیزور موثر در تحریک فعالیت های 

اقتصادی و تجاری و همچنین ایجاد موقعیت های شغلی شناخته شده است.
بنادر بسته به نحوه بارگیری محموله ها به دو دسته تقسیم مي شوند:

ضرورت ایجاد هاب های لجستیکی در مناطق آزاد کشور:

توسعه مناطق لجستیکی در هفتگانه های آزاد
 بنادر کانتینری

 بنادر غیرکانتینری )ترکیب هر دو نوع(
که بنادر کانتینری در لجستیک از اهمیت باالیی برخوردار است.

توسعه لجستیکی یک بندر عمدتا بر پیچیدگی های کارهایی که در بندر صورت 
جذب  موجب  آنها  ظرفیت  و  بندر  نزدیک  نواحی  مي گذارد.  تاثیر  مي گیرد، 
باعث  آنها  بالقوه  جذابیت  و  کشش  طرفی  از  و  افزوده  ارزش  با  فعالیت های 

فعالیت های تولیدی و تجاری مي گردد. 
در مرحله مقدماتی فرآیند توسعه لجستیکی، این امنیت به فعالیت های فنی و 
اساسی محدود مي گردد، حال آن که در مراحل پیشرفته، فعالیت های با ارزش 

افزوده به طور فزاینده مورد توجه واقع مي گردند. 
سرمایه گذاری  یکپارچگی  و  مشتری  وفاداری  یافته،  افزایش  ترافیک  ایجاد 
معموال از اهداف یک بندر و منطقه مشابه آن مي باشد. تقاضا برای توسعه 
اقتصاد  از سوی  فزاینده اي  تا فشار  بندر، موجب مي شود  لجستیکی در یک 

منطقه وارد آید.
منطقه اي که در آن فعالیت اقتصادی و صنعتی صورت مي گیرد، نسبتا از دیگر 
مناطق بندر جدا نگاه داشته مي شود و به طور کلی به لجستیک کاالهای دریایی 
تخصیص مي یابد. از نظر جوامع بندری، ظهور مناطق فعالیت لجستیکی بندر یا 
ZAL، وفاداری روزافزون مشتریان را در کوتاه مدت و تقاضای جدید از سوی آنها 

را در میان مدت و بلندمدت موجب می شود.
مزایای مناطق فعالیت لجستیکی بندر عبارتند از:

 مناطق فعالیت لجستیکی بندر به عنوان ارائه دهنده فعالیت های لجستیکی 
یکپارچه و کیفی

مرکز  یک  از  باالترین سطح  نشان دهنده  بندر  لجستیکی  فعالیت  مناطق   
لجستیکی مي باشند

 مناطق فعالیت لجستیکی بندر به منظور دستیابی به مزایای اولیه لجستیک 
طراحی شده اند

 مناطق فعالیت لجستیکی بندر به عنوان متصدیان مکمل توسعه لجستیکی و 
عاملین استراتژی کلی یک بندر مي باشند

 مناطق فعالیت لجستیکی بندر براساس یک زیرساخت مکمل و فعال، یک 
الگوی جدید مدیریتی و یک رویکرد مبتنی بر خدمات، متفاوت از الگوی سنتی 

خود در منطقه خدماتی مي باشند.
ZALهای بندر را مي توان بر اساس مجموعه اي از معیارها یا ویژگی های اصلی 

عملیاتی دسته بندی یا مشخص نمود:
 با توجه به میزان یکپارچگی موجود در یک حوزه خاص بندر

 با توجه به چگونگی ارتباط آنها با محل واقع در حوزه خاص خدماتی بندر
 با توجه به نقش یا میزان تمرکز لجستیکی موجود در پسکرانه

 با توجه به طرح چندوجهی ریلی
 با توجه به میزان تمرکز فضای فیزیکی موجود

 با توجه به میزان تخصص لجستیکی کامال مرتبط با بندر
 با توجه به میزان تخصص یا چندمنظوره بودن بخش

   با توجه به سازمان اداری داخلی
خدماتی که توسط ZAL ارائه مي گردد به شرح ذیل می باشد:

 خدمات اصلی  ZAL )امنیت و پاکسازی، نظارت بر خدمات و زیرساخت، خدمات 
محیطی، حمل و نقل عمومی( 

 گمرک و خدمات مربوط به گمــرک )خدمات گمرکی یکپارچه با بندر، خدمات 
مربوط به گمرک، گواهینامه های بهداشت مواد غذایی گیاهی و...(

 خدمات چندوجهی )خدمات چندوجهی ریلی مستقیم، خدمات حمل و نقل 
داخلی(

 خدمات انتقال اطالعات )اطالع رسانی، تبادل کاال، تجارت الکترونیکی سیستم 
جامعه کاال(

 خدمات عمومی برای شرکت ها، وسایل نقیله و کاربران
 خدمات گروهی یا خدمات با ارزش افزوده

سکوهای لجستیکی
به نقاط توقف در زنجیره های حمل و نقل و لجستیک که در آنها فعالیت ها و 
عملیات فنی، با ارزش افزوده متمرکز مي باشند، سکوهای لجستیکی گفته می شود. 
در واقع یک منطقه تعیین شده که در آن متصدیان متفاوت کلیه فعالیت های 
مربوط به حمل و نقل، لجستیک و توزیع کاال را در حوزه داخلی و بین المللی انجام 
مي دهند. این متصدیان مي توانند مالک یا اجاره کننده ساختمان ها، تجهیزات و 
تاسیساتی )انبارها، محوطه انباشت کاال، اداره ها، پارکینگ، اسکله ها و...( باشند که 

در مرکز ساخته شده اند.

جامعه لجستیکی
جامعه لجستیکی در برگیرنده گروه عاملین لجستیکی است که در یک محیط 
خاص و کامال مرتبط فعالیت مي کنند و این محیط شامل سازمان های مدیریتی 
مربوط به زیرساخت لجستیکی، متصدیان لجستیکی و حمل و نقل، شرکت های 

تخلیه و بارگیری و ارائه دهندگان خدمات فرعی مي باشد. 
ایجاد یک جامعه لجستیکی مستلزم ایجاد یک استراتژی بلندمدت است.

عاملین مشارکت کننده در جامعه لجستیکی عبارتند از:
)ادارات  زیرساخت  و  لجستیکی  سکوهای  خصوصی  و  دولتی  متصدیان   
بندر و فرودگاه، توسعه دهندگان، مدیران سکوهای لجستیکی و مناطق توزیع، 

شرکت های راه آهن و...(
 متصدیان لجستیکی )شرکت های حمل کاال، انبارداری و توزیع و...(

 شرکت های مربوط به کاال )شرکت های صنعتی و خدماتی که کاال را جهت 
حمل و نقل، انبارداری یا پردازش دریافت مي کنند یا ارائه مي دهند(

 شرکت های خدماتی دولتی و خصوصی )عاملین دولتی شامل خدمات گمرکی 
یا مربوط به گمرک، مخابرات، شرکت های خدمات پرسنلی یا تجاری و مشاورین 

و...(
 ادارات دولتی )شوراهای شهر، دولت های منطقه اي مربوط و...(

لجستیک دریایي در ایران
9۰درصد کاالهای تجارت بین المللی در دنیا از طریق دریا و کشتیرانی جابه جا 
حدود  کشور  کاالهای  واردات  و  صادرات  در  نیز  ایران  بنادر  سهم  و  مي شود 

9۲درصد است.
با مدنظر قرار دادن اهداف معین شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور کرانه ها، 
در افق ۱4۰4 مي بایست دارای بنادری ایمن، هوشمند، مدرن، مستقل، مجهز، 
کارآمد، مشتری محور و پیشرو در منطقه و جهان باشند. برای رسیدن به این 

اهداف، یک نگاه راهبردی وجود دارد، که آن توسعه دریامحور است.
به منظور تحقق آرمان های مورد تاکید در سند چشم انداز بیست ساله کشور 
اقتصاد کشور  و اشاعه فرهنگ دریایی و بسـیج همه جانبه برای شکوفایی 
با استفاده از ظرفیت های خدادادی دریایی، ضروری است که بر راهکارهای 
و  ایمنی  پیوسته  و  پایدار  توسعه  با هدف  مستمر  تالش  مانند  شده  تدوین 
در  کشور  ترانزیتی  ظرفیت های  تقویت  آبراه ها،  و  ناوگان  بنادر،  امنیت 
مسیرهای مختلف، توجه به محیط زیست دریایی و سواحل، اعمال مدیریت 

جامع سواحل، بنادر و آب های تحت مالکیت کشور و بسط اقتدار مرجعیت 
دریایی با هدف ارتقا بنادر در زنجیره بین المللی حمل و نقل دریایی تاکیدی 

همه جانبه داشت.
با توجه به موقعیت استثنایی ایران و بنادر آن، در صورت توجه به توسعه بنادر 
کانتینری در کشور، قطعا پتانسیل باالیی برای رشد و ارتقای سهم ایران در تجارت 
دریایی وجود دارد. سرمایه گذاری در بنادر در واقع توسعه زیرساخت محسوب 
مي شود. ضمن اینکه مدیریت و بهره برداری از بنادر باید برعهده بخش خصوصی 

رقابتی باشد.

تبدیل ایران به هاب لجستیکی بین المللی
برای تبدیل یک کشور به هاب لجستیکی-تجاری، هم ویژگی های جغرافیایی و 
هم وضعیت زیرساخت های لجستیکی آن باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به سابقه 
دیرینه بازرگانی و نقش لجستیک، موهبت های خدادادی و موقعیت ژئوپلیتیک 
کشور، باعث شده است تا ایران را کشوری لجستیکی بنامند. قرار گرفتن در مسیر 
پنج کریدور اصلی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، امکان استفاده و به کارگیری 
همه روش های پنجگانه حمل و نقل اعم از: جاده اي، ریلی، هوایی، دریایی و 
خطوط لوله، داشتن ساحل آبی و مرز خشکی گسترده، دسترسی به آب های 
آزاد، داشتن بنادری که پتانسیل قرار گرفتن بین ده بندر بزرگ لجستیکی دنیا 

را دارا هستند. 
وسعت زیاد و بازار مصرف وسیع کشور، دسترسی به کشورهای زیاد در شعاع 
مشخص جغرافیایی، وجود ارتباط کاالیی زیاد بین کشورهای اطراف ایران 
که ترانزیت آنها از ایران هم به لحاظ زمان و هم هزینه مقرون به صرفه تر 
مي باشد، همه بیانگر مزیت های لجستیکی فوق العاده و منحصربه فرد ایران 

است.
اما با تمام امکانات و فرصت های موجود جهت تبدیل شدن کشور بـه هاب 
امر  در  الهی و سابقه دیرین  این موهبت  از  نتوانسته ایم  متاسفانه  لجستیکی، 

لجستیک و بازرگانی به نحو مناسبی بهره ببریم.
برای رشد و ارتقای لجستیک دریایی با تاکید بر مدیریت بنادر ایران انجام موارد 

زیر ضروری به نظر می رسد:
 افزایش ظرفیت کانتینری بنادر

 توسعه زیرساخت های حمل و نقل چندوجهی در بنادر
 ایجاد و توسعه ناحیه های لجستیکی در بنادر نسل سوم )در این خصوص باید 
توجه داشت ترمینال های بار دو گونه هستند؛ یکی ترمینال های بار خصوصی و 

دوم ترمینال های بار عمومی(
 ارتقای سطح بنادر ایران از بنادر نسل دوم به بنادر نسل سوم و چهارم

 حمایت از توسعه بنادر خشک به عنوان پشتیبان بنادر اصلی
 مدرنیزاسیون و اتوماسیون فعالیت های بندری

 شکل گیری بنادر کانونی

ضرورت توسعه مراکز لجستیک دریایی کشور
اقتصادی  توسعه  و  رشد  عوامل  مهم ترین  از  آزاد،  دریاهای  با  ارتباط  و  بنادر 
کشورهای دنیا هستند. اکنون بنادر، تنها رابط بین خشکی و دریا نبوده و با توجه 
به تغییر نیازهای مشتریان بنادر و پیشرفت تکنولوژی، نقش و جایگاه بنادر در 
عرصه تجارت بین المللی ارتقا یافته و تبدیل به مراکز لجستیک یا قابلیت ایجاد و 

ارائه ارزش افزوده شده اند.
اول، صرفا عملیات  بنادر نسل  در  بنادر در چند نسل دسته بندی مي شوند؛ 
تخلیه و بارگیری کاال صورت مي پذیرد. بنادر نسل دوم عالوه بر تخلیه و 
بر  بنادر نسل سوم عالوه  ایفا مي کنند و  نیز  را  بارگیری، نقش توزیع کاال 
فعالیت های تخلیه و بارگیری و توزیع کاال، نقش لجستیک و تامین کاال را 

نیز برعهده دارند.
نقش لجستیک کاال در بنادر نسل سوم بسیار بااهمیت است؛ در بنادر نسل سوم 
به عنوان مراکز لجستیک در زنجیره تامین، کاالها و مواد اولیه پس از خارج سازی 
از کانتیتر )استریپ( و انجام فرآیندهای تکمیلی روی آن، دوباره در کانتینر قرار 
مي گیرد )استافینگ(، بسته بندی شده و از آنجا به مراکز توزیع و مصرف منتقل 

مي شود.
از موانع توسعه لجستیک و مدیریت زنجیره های تامین در کشور می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 زیرساخت های ضعیف حمل و نقل و قوانین متعدد و مختلف مربوط به آن

 وسایل حمل و نقل فرسوده و ناکافی
 شبکه جاده اي ناکافی

 انبارهای ناکافی
 شبکه راه آهن اندک و قدیمی

 چالش های اقتصادی
 درک ضعیف از اقتصاد رقابتی

 ضعف در برنامه ریزي اقتصادی واقع بینانه و عملی
 ضعف در تثبیت مسیر اقتصادی

 بازار کوچک داخلی و کمبود اطالعات در بازار سیستم بانکی ناکارا و نرخ های 
بهره باال

 مشکالت و نارسایی ها در حمایت های اقتصادی دولت
 ناکارایی نظام مالیاتی
 چالش های مدیریتی

 مدیریت بروکراتیک و عدم هماهنگی های میان سازمانی در زنجیره

تاسیس مناطق آزاد تجاری جهت تقویت مراکز لجستیک بنادر
مناطق آزاد تجاري عموما به عنوان مناطقي در نزدیکي بنادر که کاالها براي 
زمان طوالني مي توانند بدون پرداخت عوارض گمرکي و مالیات در آنجا نگهداري 
شوند، شناخته مي شوند. ضمن اینکه تولیدکننده مي تواند انبارش، فروش، نمایش، 
تفکیک، بسته بندي، مونتاژ، توزیع،  مرتب کردن، درجه بندي، برچسب گذاري و 

تولید را در این مناطق انجام دهد. 
مهم ترین مزایاي مناطق آزاد تجاري عبارتند از:

 اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
 ورود ارز به داخل کشور ناشي از ارزش افزوده صادر شده از طریق کاالها

 افزایش توان صادرات
 افزایش بهره مندي از منابع، خدمات و سرمایه هاي داخلي براي صادرات

 انتقال تکنولوژي
 افزایش سرمایه گذاري خارجي

 توسعه مهارت هاي نیروي کار بومي
 انتقال دانش مدیریت

 توسعه فرصت هاي بازاریابي، فروش براي مناطق آزاد و محصوالت داخلي
 افزایش ترانزیت کاال

 افزایش فعالیت بانکداري
بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر و نگاهی به موقعیت قرارگیری مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی ایران ازجمله چابهار، کیش، قشم، انزلی، ماکو و... می توان به 
این نتیجه رسید که برای ایجاد مراکز لجستیکی اعم از خشکی و یا بندری، 
مناسب ترین و بهترین نقاط با عنایت به زیرساخت های ایجاد شده، مناطق آزاد 

می باشند.
به  دسترسی  شرق-غرب،  و  شمال-جنوب  کریدورهای  مسیر  در  قرارگیری 
آب های سرزمینی، آزاد و اقیانوسی، داشتن ظرفیت ها و مزیت ها جهت جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد مراکز لجستیکی، از ویژگی های مناطق 

آزاد بشمار می آیند.
اما باید اندیشید و تامل کرد که با وجود تمامی پتانسیل ها و آماده بودن این 
بستر بکر، چرا تاکنون اتفاق بزرگی در این مناطق در این حوزه رخ نداده است؟! 
شاید برای رسیدن به پاسخ این سوال، باید واکاوی در تعامالت دستگاه ها و 

وزارتخانه های سرزمین اصلی با مناطق آزاد داشت.

گزارش:
فریبا شیخی
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گزارش:
بهمن نظری

چابهار

منطقهآزادچابهارواردفصلجدیدیازتوسعهمیشود

دوشنبه 4 آذرماه 1398 - 25 نوامبر 2019 - شماره  58

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد:

لحاظ  از  ایران  جغرافیایی  خاص  موقعیت 
مبادالت  مسیر  و  تالقی  محل  در  استقرار 
به  و  افریقا  و  اروپا  آسیا،  قاره های  بازرگانی 
7کشور  با  جغرافیایی  طویل  مرزهای  لحاظ 
غرب  خاورمیانه،  میانه،  آسیای  ازجمله  منطقه 
و جنوب آسیا و...، امکانات کم نظیری را برای 

ایران فراهم نموده است. 
به  خود  ساله  هزار  چند  تاریخ  طول  در  ایران 
مناسب شرایط ویژه سوق الجیشی و جغرافیایی 
قرار گرفتن در مسیر تجارت شرق و غرب  و 
)ازجمله در مسیر راه های معروف اکو و ابریشم( 
است،  بوده  توجه  مورد  ترانزیتی  نظر  از  که 

شاهراه ملل لقب گرفته است. 
فروپاشی شوروی سابق برای جامعه بین المللی 
واقعه ای تاریخی و مهم بود. این حادثه محیط 
سیاسی- جغرافیایی جهان را به صورت وسیعی 
دگرگون کرد و موقعیت ممتاز و فرصت طالیی 
را برای ایران به وجود آورد. با توجه به شرایط 
مذکور و قابلیت دسترسی ایران به آب های آزاد 
مهم منطقه نظیر خلیج فارس و دریای عمان 
و دریای خزر، اهمیت ترانزیت کاال از ایران را 
مسیرهای  و  کرد  دوچندان  اخیر  سال های  در 
ترانزیتی آسیا و اروپا از طریق ایران مورد توجه 
خاص جهانیان قرار گرفته است و در کنار این 
مزیت ها ذاتی، ایجاد مزیت های نسبی مناطق 
این  به  کشور  جنوب  و  شمال  در  کشور  آزاد 

ظرفیت جامعه عمل داده است.
دور  لحاظ  به  چابهار  بندر  که  این  به  توجه  با 
تنگه  و  فارس  خلیج  حساس  منطقه  از  بودن 
استراتژیک  خاص  موقعیت  دارای  هرمز 
فارس  خلیج  در  بحرانی  مواقع  در  و  می  باشد 
بین المللی  تجارت  در  عمده ای  نقش  می تواند 
کشور ایفا کند، فاصله 1647کیلومتری چابهار 
و  ارتباطی  راه  کوتاه ترین  عنوان  به  مشهد  تا 
آسیای  و  افغانستان  کشورهای  با  ترانزیتی 
و  آفریقا  شرق  فارس،  خلیج  بازارهای  میانه، 
دیگر نقاط جهان و نیز قرار گرفتن چابهار در 
شمال-جنوب  ترانزیت  کریدور  مشهور  مسیر 
است؛  افزوده  آن  اهمیت  بر  شرق-غرب  و 
همچنین با توجه به این که بندر چابهار کانون 
توسعه محور شرق بوده و منطقه شرق کشور 
نسبت به سایر مناطق کشور از توسعه یافتگی 
مزیت  از  می توان  است،  برخوردار  کمتری 
ترانزیت جهت توسعه این منطقه استفاده بهینه 

نمود. 
چنانچه ایران بخواهد از طریق ایجاد امکانات 
مناسب و زیربنایی حمل و نقل کاال به رقابت 
مطالعه،  به  باید  برخیزد،  منطقه  کشورهای  با 
تشریح ویژگی ها و امتیازات تمامی روش های 
و  نیازمندی ها  بررسی  با  و  انبوه  نقل  و  حمل 
بالقوه خدمات  بالفعل و  خواسته های مشتریان 
ترانزیت کاال یک برنامه جامع و کامل توسعه 
بسترهای حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی 
را تهیه کند؛  بدیهی است امکان ارائه خدمات 
امتیاز  ترانزیت کاال یک  انعطاف پذیر  و  متنوع 
مشتریان  خواسته های  برآورد ساختن  در  مهم 
از  می شود.  محسوب  کاال  ترانزیت  خدمات 
طرف دیگر بکارگیری شیوه های حمل و نقل 
هزینه  خدمات  ارائه  انبوه سازی  طریق  از  که 
نیز  می دهند  کاهش  را  آن  تمام شده  قیمت  و 
مشتریان  رضایت  کسب  جهت  دیگری  امتیاز 

است. 
در این میان شیوه حمل و نقل دریایی به دلیل 
دو  هر  کسب  توانایی  خود،  ذاتی  ویژگی های 
انواع  بین  در  دیگر  عبارت  به  دارد.  را  امتیاز 
روش های حمل و نقل بین المللی، روش حمل و 
نقل دریایی هم بیشترین تنوع و انعطاف پذیری 
در شیوه های حمل و نقل را برآورده می سازد 
هزینه  از  روش ها  سایر  با  مقایسه  در  هم  و 
که  نمود  توجه  باید  است.  برخوردار  کم تری 
گسترش امکانات زیربنایی حمل و نقل ازجمله 
دریایی  ناوگان های  و  بنادر  تجهیز  و  تاسیس 
نقشی پایدار و بلندمدت در توسعه اقتصادی و 
دیربازده  دیگر  عبارت  به  ایفا می کند.  سیاسی 
بودن این گونه سرمایه گذاری ها نباید مانعی در 
برابر توجه به این بخش باشد و توسعه امکانات 
تاثیر مستقیمی  بر  حمل و نقل دریایی عالوه 
که بر رشد تولید ناخالص ملی  دارد، زمینه های 
شکوفایی و توسعه صنعتی و اقتصادی در سایر 

بخش ها را نیز فراهم می آورد. 
 

توسعه خوشه ای فعالیت های مختلف 
صنعتی و تجاری در بنادر اصلی

ایجاد و گسترش خوشه ای فعالیت های مختلف 
مهم  و  اصلی  بنادر  در  تجاری  و  صنعتی 

بین المللی، در طول دهه گذشته از شتاب زیادی 
برخوردار بوده است که به طور طبیعی در طول 
دهه جاری نیز ادامه یافته و اکنون در بسیاری 
از بنادر دنیا، حتی بنادر منطقه، در حال تکوین 
و توسعه است. تامین و ارائه خدمات جدید در 
بنادر نه تنها موجب تقویت عملکرد اقتصادی 
در  بلکه  می شود،  آن  از  حاصله  منافع  و  بندر 
نگهداری  برای  را  الزم  جذابیت  حال  عین 
مشتریان فعلی و جلب مشتریان بالقوه و جدید 
به وجود می آورد و موجب حفظ و  بندر  برای 
بهبود و تقویت قابل توجه موقعیت رقابتی بندر 
رقابتی  مزیت  پایداری  منظور  به  می شود.  نیز 
الزم است تا توسعه خدمات ارائه شده از جانب 
منظور  به  الزم  سرمایه گذاری های  یا  و  بندر 
پیشتاز بودن در رقابت به صورت مستمر ادامه 

داشته باشد. 
این  اعمال  از  ناشی  رقابتی  مزیت  پایداری 
افزایش  به  منتج  می تواند  استراتژی  نوع 
افزایش  طریق  از  مقیاس  اقتصاد  بهره  وری 
افزایش  یا  و  بندر  به  وارد شده  کاالی  حجم 
بندر شود. مدت  به  ورودی  تعداد کشتی های 
زمان الزم برای اعمال این گونه استراتژی ها، 
استراتژی  نیز  رقیب  بنادر  که  این  فرض  با 
مشابهی اعمال نمایند. هرچند در بیشتر موارد 
پرهیز  مشابه  استراتژی  اعمال  از  رقیب  بنادر 
خواهند کرد و به جای اجرای استراتژی های 
که  می روند  استراتژی  دنبال  به  مشابه، 
مالی  نظر  از  یعنی  باشد،  مناسب  آنها  برای 
کم هزینه تر و سرمایه گذاری در آن توجیه پذیر 

باشد.
مرهون  کانتینری،  عملیات  حجم  افزایش 
سرمایه گذاری در تکنولوژی نوین، به خصوص 
بارگیری  و  تخلیه  جرثقیل های  تکنولوژی 
بارگیری  و  تخلیه  سیستم های  هم آهنگی  و 
در  که  است  پشتیبانی  تجهیزات  و  کانتینر 
به  بارگیری  و  تخلیه  افزایش  باعث  نهایت 
شده  اخیر  دهه  دو  طی  صدردرصد  میزان 
از  یکی  صنعت  این  امروزه  رو  این  از  است؛ 
می رود  شمار  به  دنیا  تجارت های  پرسودترین 
مسیر  در  که  کشورهایی  طبیعی  به صورت  و 
کریدورهای ترانزیتی قرار می گیرند، می توانند 
خود  نصیب  تجارت  این  از  را  بهره  بیشترین 

سازند. 
با استقرار نظم در افغانستان و پاکستان؛ فعال 
شدن بازار این دو کشور و امکان دسترسی به 
آب های آزاد از طریق جنوب شرقی ایران نیز، 
فعال کردن محور ترانزیتی شرق درآمد بسیار 
باالیی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. 
زیرساخت های  نگهداری  که  این  به  توجه  با 
و  حمل  مهم  مسئله  عنوان  )به  نقل  و  حمل 
نسل های  نیازهای  تامین  منظور  به  نقلی( 
در  آن  اجتماعی  زمینه های  به  توجه  و  بعد 
کمی  بررسی  است،  توجه  مورد  پایدار  توسعه 
سیستم  این  تشکیل دهنده  عناصر  دقیق  و 
اسالمی  جمهوری  و  دارد  ویژه ای  اهمیت 
از سمت  آبی  مرز  دارای 2800کیلومتر  ایران 
و  شرق  جانب  از  و  است  جنوب  و  شمال 
با  مناسب  زمینی  ارتباطات  دارای  نیز  غرب 
ارتباط  دلیل  به  و  می باشد  خود  همسایگان 
زیادی  اهمیت فوق العاده  آزاد،  با آب های  آن 
برای ایفای نقش ترانزیت کاال دارد. عالوه بر 
میانه  آسیای  کشورهای  ارتباط  محل  که  آن 
جنوب  آسیای  و  جنوبی  آسیای  کشورهای  با 
راه  مناسب ترین  می باشد،  آفریقا  با  شرقی 
هند  اقیانوس  حوزه  کشورهای  ارتباط  برای 
است  نیز  اروپا  و  میانه  آسیای  کشورهای  با 
کاال  ترانزیت  برای  پلی  عنوان  به  و می تواند 
و واسطه تجاری بین کشورهای مذکور عمل 

نماید.
تا  هستند  عالقه مند  کشورها  از  بسیاری 
سایر  به  ایران  طریق  از  را  خود  کاالهای 
نقاط دنیا صادر نمایند. مهم ترین دلیل، کوتاه 
شدن مسیر انتقال کاال به میزان بسیار زیادی 
شده  محسوب  برجسته ای  امتیاز  که  می باشد 

و  آسان تر  ارتباطی  و  جابه جایی  تسهیالت  و 
ارزان تر را فراهم می نماید. آن چه مهم است، 
این است که با رونق گرفتن امر ترانزیت کاال 
منابع زیادی نصیب کشور ایران به عنوان یک 
اهمیتی  به  توجه  با  و  می شود  ترانزیت  پل 
دارد،  وجود  ترانزیتی شرق کشور  درمحور  که 
بندری و  زیرساخت های  توسعه  به  می بایستی 
داده  مضاعفی  سرعت  مربوطه  پسکرانه های 
تا بتوان از فرصت های استراتژیک و موقعیت 
بهره برداری  سرزمینی  و  فیزیکی  مناسب 

شایسته ای به عمل آورد. 
تکمیل  به  نسبت  بتوانیم  که  صورتی  در 
اقدام  محور  این  در  موانع  رفع  و  زیرساخت ها 
قرار گرفتن در شرایط  به فرض  نماییم، حتی 
برابر با مسیرهای ترانزیتی رقیب، مسیر ایران 
از شانس توفیق بیشتری برای جذب کاالهای 
و  میانه  آسیای  کشورهای  تجاری  و  ترانزیتی 
به ویژه غرب افغانستان برخوردار می باشد و با 
توجه به این که بندر چابهار به لحاظ دور بودن 
هرمز  تنگه  و  فارس  خلیج  حساس  منطقه  از 
دارای موقعیت خاص استراتژیک می باشد و در 
نقش  می تواند  فارس  خلیج  در  بحرانی  مواقع 
عمده ای در تجارت بین المللی کشور ایفا کند. 

انجام  با  کشور  مسئولین  شرایط  این  در 
بخش های  در  الزم  سرمایه گذاری های 
تجهیزات  و  امکانات  توسعه  و  زیربنایی 
تبدیل  چابهار  که  می کنند  سعی  پیشرفته 
در  بین المللی  و  مگاپورت  بندر  یک  به 
این  عمده  سهم  که  شود  منطقه  سطح 
به  کاال  ترانزیت  بحث  در  سرمایه گذاری ها 
آسیای  وکشورهای  افغانستان  مقصدهای 
و  بنادر  سازمان  راستا  این  بر  می باشد.  میانه 
دریانوردی که یک سازمان تخصصی در امور 
سازمان  و  دریایی  نقل  و  حمل  و  حاکمیتی 
از  یکی  چابهار  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه 
استراتژی های مهم خود را توسعه ترانزیت از 
بندر چابهار قرار داده اند که پروژه هایی نیز در 
است  انجام  حال  در  استراتژی  این  راستای 

)توسعه اسکله ها، انبارها و...(.
امروز چابهار به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره 
به  توجه  با  کشور  شرق  ترانزیت  محور 
کار  راه  به عنوان  ملی  بعد  در  جایگاه خاص 
به  فراملی  بعد  در  و  شرق«  محور  »توسعه 
آسیای  کشورهای  به  ارتباطی  »پل  عنوان 
برای  آسیا«  جنوب شرق  کشورهای  و  میانه 
ورود به بازار جهانی و در هم پیوندی اقتصاد 
است.  مطرح  جهانی  اقتصاد  با  کشورمان 
نشان  را  خطیری  مسئولیت  موضوع  همین 
دولت  موثر  حمایت  صورت  در  که  می دهد 
می تواند در ایجاد رشد و تحول در صادرات، 
و  داخلی  سرمایه گذاری های  از  بهره مندی 
تکنولوژی،  انتقال  اشتغال،  افزایش  خارجی، 
کشورنقش  ترانزیتی  درآمدهای  افزایش 

ایفا نماید.  موثری را 
آزاد  منطقه  استراتژیکی  اهمیت  به  توجه  با 
ایجاد  در  جغرافیایی  مرزهای  نظر  از  چابهار 
طرف  یک  از  اقتصادی  و  اجتماعی  امنیت 
و  رقیب  کشورهای  آزاد  بنادر  وافر  تالش  و 
بازارهای  تسلط  در  پاکستان(  )گوادر  همجوار 
از  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  و  منطقه 
طرف دیگر، تحقق اهداف کالن اقتصادی در 
محور شرق مستلزم طراحی سیاست های کالن 
اقتصادی کشور و توجه جدی و بیش از پیش 
مسئوالن نظام برنامه ریزی از طریق تخصیص 

منابع کافی و الزم است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
ایران، نقطه اتصال آسیا، افریقا و 

اروپا است
با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
انقالب  نگاه هوشمندانه رهبر معظم  به  اشاره 
تامین  از  مکران،  سواحل  توسعه  ضرورت  در 
برای  چینی ها  دالری  4۵0میلیون  فاینانس 
گفت:  و  داد  خبر  چابهار  فرودگاه  ساخت 

بندر  انبارهای  در  برنج  تن  ۵۳هزار  هم اکنون 
چابهار رسوب شده است.

تقریبا  چابهار  کرد:  اظهار  کردی  عبدالرحیم 
افتاده  زبان ها  سر  به  است  دهه  یک  از  بیش 
ویژه  عنایت  با  نیز  مباحث  این  و شروع  است 
را  انقالب بود که سواحل مکران  رهبر معظم 

به  عنوان گنج پنهان مورد توجه قرار دادند.
عنایت  نگاه،  این  که  این   بر  تاکید  با  وی 
از  انقالب  معظم  رهبر  تیزبین  و  هوشمندانه 
اولیه  مواد  افزود:  برمی آید،  اقتصاد  علم  اصول 
روزی عامل مهم تعیین کننده بود، در مقطعی 
بسزایی  تاثیر  تمام شده  قیمت  در  کار   نیروی 
داشت؛ اما از دو دهه قبل این فضا تغییر کرد و 
به این معنا که دسترسی به نیروی کار به راحتی 
امکان پذیر بود و شکاف فناوری به شدت کم شد 

و فضا برای رقابت آنچنانی وجود نداشت.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار 
نتوانسته اند  عامل  یک  برای  اما  کرد:  تصریح 
نقل  و  حمل  هزینه  آن  و  کنند  پیدا  حلی  راه 
و زمان رسیدن به بازار است. یعنی سرعت و 
قیمت  در  باالیی  اهمیت  بازار،  به  کاال  قیمت 

تمام شده داشت. 
کردی با اشاره به این  که دسترسی آسان به 
کننده  تعیین  مهم  عامل  به  هدف  بازارهای 
اظهار  است،   شده  تبدیل  تمام شده  قیمت 
کوتاه  دنبال  به  همه  تفکر،  این  با  داشت: 
کریدورهای  و  هستند  خود  مسیرهای  کردن 
وارد  نقل  و  حمل  نوین  ابزارهای  و  جدید 
همه  شده اند.  لجستیک  و  نقل  و  حمل   بازار 
آورده اند  وجود  به  را  جدیدی  تعاریف  اینها 
اهمیت  و  نقش  جغرافیا  این  در  ایران  که 

ویژه ای دارد.
وی گفت:  سه بازار بسیار مهم در آسیا، آسیای 
جنوب شرقی و شمال آفریقا قرار دارند؛ چه در 
بازارها  این  اولیه  مواد  در  چه  و  مصرف  بازار 
اختصاص  خود  به  را  زیادی  بسیاری  سهم 
می دهند. بهترین نقطه برای اتصال این مناطق 

و جنوب آفریقا به یکدیگر، ایران است.

تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان 
با اختصاص بودجه از صندوق 

توسعه ملی
افزود:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ژئوپولتیک  موقعیت  دلیل  به  جغرافیا  این  در 
می توانیم بگوییم رسیدن به آب های آزاد برای 

ایران یک فضای بی رقیب است. 
وی با تاکید بر این  که امروز به فصل چابهار و 
سواحل مکران رسیده ایم، اضافه کرد: به دنبال 
توجه رهبر معظم انقالب،  دولت ها توجهاتی به 
و  یازدهم  دولت  در  داشته اند.  مکران  توسعه 
دوازدهم توسعه زیرساخت های سواحل مکران 

شتاب خوبی به خود گرفته است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار 
چابهار-زاهدان  راه آهن  این  که  یادآوری  با 
60درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اذعان داشت: 
۳00میلیون  انقالب،  معظم  رهبر  موافقت  با 
دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل 
که  تعهدی  و  می یابد  اختصاص  پروژه  این 
دادن  سرعت  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت 
این  سال 1400  اول  نیمه  دارد،  طرح  این  به 
خط آهن به شبکه سراسری متصل خواهد شد.

فاینانس 450میلیون دالری چین 
برای ساخت فرودگاه چابهار

فرودگاه  فاصله  این  که  یادآوری  با  کردی 
کنارک تا چابهار همواره به عنوان یک دغدغه  
بوده است، اظهار کرد:  با نگاه توسعه ای دولت، 
مهرماه امسال موافقت اصولی فرودگاه  چابهار 
با سرمایه گذاری و اجرای سازمان منطقه آزاد 
با  توافق نامه  راستا  این  در  شد.  اخذ  چابهار 
را  آن  هزینه کرد  مجوز  و  شده  امضا  پیمانکار 
از دولت دریافت کرده ایم و به زودی عملیات 

اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.
وی با بیان این  که این پروژه سه سال زمان 
می برد که میزان سرمایه گذاری آن ۵۵0میلیارد 
برای  چین  دولت  تاییدیه  افزود:  است،  تومان 
صادر  پروژه  این  دالری  4۵0میلیون  فاینانس 
یک  اول  فاز  در  فرودگاه  ظرفیت  که  شده 

میلیون نفر خواهد بود.

تبدیل چابهار به یک 
قطب فوالدی در منطقه 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره 
در  چابهار  آزاد  منطقه  توسعه  طرح  این که  به 
شهید  بنادر  گفت:  است،  مجلس  دستورکار 
قرار  طرح  این  در  کالنتری  شهید  و  بهشتی 
دارند و می توانند مسائل مرز دریایی را برطرف 
کنند. با تصویب این طرح توسعه در مجلس، 
چابهار به فصل جدید از توسعه وارد خواهد شد.
کردی با اشاره به این  که تولید 10میلیون تن 

فوالد در طرح توسعه سواحل مکران پیش بینی 
در  راستا  این  در  داشت:   اظهار  است،   شده 
منطقه آزاد چابهار چند مجتمع فوالدی در حال 
ساخت است و چابهار به یک قطب فوالدی در 
منطقه تبدیل خواهد شد. در حوزه پتروشیمی 
شده  بارگذاری  محصوالت  تن  20میلیون  نیز 
مجوزهای  تن  8.۵میلیون  یک  فاز  در  که 
واحد  سه  است.  شده  مشخص  زیست  محیط 
از این مجتمع ها که ۳.۵میلیون تن محصوالت 
ساخت  حال  در  می کنند،  تولید  پتروشیمی 

می باشند.
از  گاز  انتقال  خط  این که  به  اشاره  با  وی 
ایرانشهر به چابهار اردیبهشت ماه سال 1400 
کار  مبنای  افزود:   می رسد،  بهره برداری  به 
به  پتروشیمی  و  فوالد  چابهار  در  اقتصادی 
قرار  صادراتی  سبد  در  100درصد  صورت 

دارد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  فوالد  جنس  که  این  بر  تاکید  با  چابهار 
توسعه ای  که  است  گونه ای  به  پتروشیمی 
این  در  را  شکافی  و  گپ  و  بوده اند  برون زا 
کرد:  اظهار  داشته اند،  اقتصادی  فعالیت 
این  که  کرده ایم  تاکید  پایدار  توسعه  برای 
تاثیرگذار  منطقه  اشتغال  روی  باید  فعالیت ها 
خوشه های  توسعه  کار،  این  برای  باشد. 
دارد  قرار  دستورکار  در  فوالد  و  پتروشیمی 
پروفیل سازی  قطعه سازی،  به  می توان  که 
۵واحد  زمنیه  این  در  که  کرد  اشاره  و ... 

داریم. پایین دستی فوالد در منطقه 
وی با اشاره به این که در حوزه پتروشیمی حدود 
محصوالت  که  داریم  پایین دستی  2۳واحد 
گفت:  می شود،  صادر  100درصد  آنها  تولیدی 
اشتباه است که برای تهران 10میلیون نفری با 
فاصله بیش از 2000کیلومتری از چابهار تولید 
فاصله  که  کراچی  برای  باید  ما  دهیم،  انجام 
با چابهار و جمعیت 20میلیون  700کیلومتری 

نفری دارد، تولید کنیم.
قیمت   با  برنج  واردات  یادآوری  با  کردی 
افزود:  در حال  به کشور،  1200تن در هر تن 
حاضر ما برنج نیمه آماده قهوه ای از پاکستان 
کشور  وارد  700دالر  تا   600 تنی  قیمت  با 
برنج  فرآوری  20واحد  راستا   این  در  می کنیم. 
در چابهار راه اندازی شده که به ازای هر واحد، 

80نفر ایجاد اشتغال می شود.

رشد چشمگیر تولیدات 
در منطقه آزاد چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار همچنین 
با اشاره به این  که 70درصد تن ماهی کشور 
کنارک  و  چابهار  از  کشور  آبزیان  ۳4درصد  و 
تامین می شود،  اظهار نمود: حدود ۳0هزار نفر 
مکران  سواحل  در  بخش ها  این  در  اشتغال 

داریم.
کردی، با بیان این که به دنبال ورود این کارهای 
کرد:   اضافه  هستیم،  مردم  سفره  به  اقتصادی 
ارزش تولیدات از ۵0میلیارد تومان در سال 92 
به حدود ۵00میلیارد تومان در سال 96 رسیده 
است. در سال 97 به دلیل نوسانات نرخ ارز این 
کاهش  تومان(  )۳4۵میلیارد  ۳0درصد  عدد 
۳28میلیارد  حدود  به  امسال  7ماهه  در  یافت. 
تومان رسیده که انتظار داریم در ماه های پایانی 

سال شتاب بیشتری به خود بگیرد.

رسوب قطعات خودرو در منطقه آزاد 
چابهار وجود ندارد

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار 
در خصوص واردات قطعات خودرو و دپو آنها در 
منطقه آزاد چابهار، اظهار کرد:  معموال رسوب 
کاال در مناطق آزاد خیلی کم اتفاق می افتد و 
موارد پیش آمده متاثر از سیاست های سرزمینی 
مانند شرایط اقتصادی یا برخی بخشنامه ها بود.

از  پیش  و  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
تولیدکنندگان  از  خیلی  اقتصادی،  مسائل 
پیش بینی هایی را برای تامین کاالی مورد نیاز 
خود انجام دادند؛ در این راستا بخش عمده ای 
از نیازها را وارد شد که مقداری از آن در بنادر 

رسوب شده بود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد چابهار در پایان با تاکید بر این  که 
چابهار  آزاد  منطقه  در  خودرو  قطعات  رسوب 
حدود  برنج  حوزه  در  فقط  گفت:   نداریم، 
رسوب  آزاد  مناطق  انبارهای  در  تن  ۵۳هزار 
ممنوعیت  بخشنامه  لغو  آن  دلیل  که  کرده 
که  حالی  در  است.  برنج  واردات  فصلی 
برنامه ریزی  برنج  واردات  برای  واردکنندگان 
برقرار  ممنوعیت  این  تابستان  در  که  کردند 
در  یا  مسیر  در  کاالی  دلیل  همین  به  شد. 
که  نکردند  پیدا  ترخیص  فرصت  انبارها 
برنج ها  این  ممنوعیت  این  لغو  محض  به 

بالفاصله وارد بازار مصرف خواهد شد.



اخبار مناطق آزاد

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی از ثبت دارایی »مرتضی بانک« 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و  آمار  مرکز  سامانه  در  کشور  اقتصادی  ویژه  و 

فناوری اطالعات قوه قضائیه خبر داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  پوراحمدی  محسن 
در  مقام  باالترین  عنوان  به  بانک«  »مرتضی 
آزاد  مناطق  سازمان های  و  شورایعالی  مجموعه 
کلیه  که  است  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
دارایی خود را در موعد مقرر در سامانه مربوطه به 

ثبت رسانده است.
حقوقی  امور  مدیریت  پیگیری  با  داد:  ادامه  وی 
با  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  تقنین  و 
همکاری و همراهی مطلوب و پاسخگویی مناسب 
اخذ  از  پس  توانستیم  مربوطه،  سامانه  مسئولین 
ثبت کلیه اطالعات  به  ثنا، نسبت  شماره شناسه 

درخواستی سامانه اقدام نماییم.
پوراحمدی ادامه داد: با توجه به یک هفته تمدید 
حقوقی  امور  معاونت  اطالعات،  ثبت  مهلت 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
طی نامه ای از مرکز اطالعات آمار، خواسته است 
یک روز را برای تسهیل ثبت اطالعات به مدیران 
عامل و اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق 
رسیدگی  قانون  ماده ۳  بند ۲۲  اجرای  جهت  آزاد 
به دارایی مقامات اختصاص دهند تا چنانچه این 
بتوانند  آنها  باشد،  نشده  ثبت  تاکنون  اطالعات 

اطالعات خود را به ثبت برسانند.
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  حقوقی  امور  مدیر 
آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در ماده ۴ قانون 
رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران 
قانون  این  مشمول  افراد  دارایی های  صورت 
و  مطالبات  غیرمنقول،  اموال  کلیه  است؛  آمده 
بهادار و موجودی  اوراق  دیون، سرمایه گذاری ها، 
در  را  مستمر  درآمدی  منبع  هرگونه  و  حساب ها 

سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

»مرتضی بانک« دارایی و اموال 
خود را در سامانه قوه قضاییه 

ثبت کرد

7 مناطق آزاد

نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی 
شورای  طرف  از  شده  وارد  ایرادات  گفت: 
آزاد  منطقه  هشت  ایجاد  الیحه  به  نگهبان 
تجاری و مناطق ویژه اقتصادی کشور ازجمله 
این  اصالحات  و  است  شده  برطرف  مهران 
تصویب  به  مجلس  علنی  صحن  در  الیحه 

نمایندگان رسید.
الیحه  کلیات  اینکه  بیان  با  میرزایی  جالل 
ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری در کشور هفتم 
۱۱شهریورماه  آن  جزئیات  و  شهریورماه ۹۷ 
این مصوبه مورد  اما  در مجلس تصویب شد، 
افزود:  نگرفت،  قرار  نگهبان  شورای  موافقت 
این  اصالحات  درخصوص  مجلس  مصوبه 
الیحه دوباره جهت تامین نظر شورای نگهبان 

به این شورا ارسال گردید.
وی اظهار داشت: تصویب الیحه ایجاد مناطق 
اقتصادی،  کمیسیون  در  تجاری- صنعتی  آزاد 
منطقه  گلستان،  استان  در  اینچه برون  منطقه 
استان  در  اردبیل  منطقه  ایالم،  در  مهران 
سیستان  استان  در  سیستان  منطقه  اردبیل، 
استان  در  بانه- مریوان  منطقه  بلوچستان،  و 
کردستان، منطقه جاسک در استان هرمزگان، 
منطقه  بوشهر،  استان  در  بوشهر  منطقه 
عنوان  به  کرمانشاه  استان  در  قصر شیرین 
مناطق آزاد جدید اقتصادی جدید تعیین شدند.

میرزایی تاکید کرد: شورای نگهبان در نشست 
ایجاد  الیحه  خود  گذشته  سال  ۱۱مهرماه 
ویژه  مناطق  و  تجاری  آزاد  منطقه  هشت 
کرده  اعالم  و  بررسی  را  کشور  در  اقتصادی 

است؛ الحاقیه نمایندگان به این الیحه باید در 
قالب طرحی جداگانه ارائه می شد و تصویب آن 
چهارم  و  هفتاد  اصل  با  مغایر  این صورت  به 

قانون اساسی است.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: در الیحه دولت ایجاد تنها ۱۲منطقه 
ویژه اقتصادی در کشور گنجانده شده بود، اما 
به حدود ۸۰منطقه  نمایندگان  بررسی های  در 
ایراد  می رسد  نظر  به  که  کرد  پیدا  افزایش 
این  اضافه شدن  درخصوص  نگهبان،  شورای 

موارد در قالب یک طرح جداگانه است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
چه  تا  مجلس  اینکه  درخصوص  کرد:  تاکید 
اندازه می تواند لوایح دولت را تغییر دهد، نظر 
تنها  نمایندگان  که  است  این  نگهبان  شورای 

و  کنند  یا تصویب  رد  را  می توانند الیحه 
تغییرات اعمال شده را باید در قالب طرح 
شورای  ایراد  این  که  دهند  ارائه  جداگانه 

نگهبان رفع شد.

اعمال تمامی مغایرت های 
مورد نظر مجمع در زمان 

بررسی الیحه
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
و  ایرادات  تمامی  گفت:  اسالمی 
طرف  از  شده  اعالم  قانونی  مغایرت های 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی 
الیحه توسط نمایندگان مطرح و مورد نظر 

قرار گرفته شده است.
میرزایی با اشاره به ایراد مجمع درخصوص 

تصویب اصالحات الیحه مناطق آزاد تجاری-صنعتی در مجلس شورای اسالمی
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نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در صورت 
مناطق  افزود:  تجاری،  آزاد  مناطق  ایجاد 
درآمدی  زابل  و  ایالم  مانند  محرومی 
اکنون  که  دولت شود  عاید  که  نداشته اند 
درآمدهای  آزاد  مناطق  ایجاد  با  بگوییم 

مالیاتی دولت کم می شود.
با  مغایرت  درخصوص  کرد:  تاکید  وی 
نیز  سرزمین  آمایش  کلی  سیاست های 
باید توجه شود که نگاه غلطی به آمایش 
سرزمین وجود دارد، زیرا آمایش سرزمین 
منطقه  هر  نسبی  مزیت های  بر اساس 
ما  عادالنه،  امکانات  بر اساس  نه  و  است 
برابر نداریم که اکنون  در مناطق فرصت 

با ایجاد مناطق آزاد تبعیض اعمال شود.
شورای  مجلس  در  ایالم  مردم  نماینده 
بند ۱۱  درخصوص  شد:  یادآور  اسالمی 
و  مجلس  دغدغه  نیز  مجمع  نظر  مورد 
توسعه  راستای  در  شده  انجام  اصالحات 
حوزه عمل و جذب تکنولوژی پیشرفته و 
صادرات کاال و خدمات است و مشخص 
نیست چگونه دوباره از سوی مجمع مطرح 

شده است.
مصلحت  تشخیص  مجمع  است،  گفتنی 
نظام اول مهرماه ۹۷ در نامه ای به شورای 
نگهبان در ارتباط با مصوبه ایجاد مناطق 
کشور  در  تجاری-صنعتی  ویژه  و  آزاد 
است  کرده  اعالم  را  قانونی  مغایرت  سه 
که عینا مورد استناد شورای نگهبان قرار 

گرفته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

راه اندازی بورس بین الملل در جزیره کیش تا پایان سال جاری
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
رشد  داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه 
در  بانکداری  صنعت  شاخص  6۰درصدی 
این  باالی  ظرفیت  دهنده  نشان  بورس، 

صنعت در کمک به بخش خصوصی است.
گشایش  آیین  در  مظفری  غالمحسین 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  نمایشگاه 
ایران  عزیزمان  کشور  گفت:  کیش  جزیره 
ظرفیت های  با  است  پهناوری  سرزمین 
فراوان که در حوزه اقتصادی، این ظرفیت ها 
کامال مشهود است و برخالف تحمیل شرایط 
ما ،  کشور  به  ظالمانه  تحریم های  و  سخت 
امروز اقتصاد کشور به ثبات نسبی رسیده و 
می توان برای ایجاد رونق و تحرک اقتصادی 

از همه این ظرفیت بهره گرفت.
به  بازار سرمایه کشور  از  استفاده  افزود:  وی 
موضوعی  ایران  در  اقتصاد  پیشران  عنوان 
قابل  رشد  به  توجه  با  و  است  اهمیت  حائز 
و  گذشته  سال  در  بورس  شاخص  توجه 
سرمایه،  بازار  مزیت های  و  امسال  همچنین 
اهمیت استفاده از این بازار دوچندان می شود 
که آثار ضدتورمی، قدرت نقدشوندگی باال و 
و  تولیدی  بخش  برای  مناسب  مالی  تامین 
بازار  این  اصلی  ویژگی های  از  زیرساخت ها 

سرمایه است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
مناسب  نسبتا  ساختاری  اصالح  کرد:  اظهار 
بانک  نظارت های  تشدید  کنار  در  بانک ها 
مرکزی و ساماندهی منابع، نسبت به گذشته 
می تواند تاثیر بسزایی در کمک به بخش های 
رونق  و  اهداف  پیشبرد  برای  خصوصی 

اقتصادی بیشتری در کشور داشته باشند.
وی همچنین با بیان اینکه رشد 6۰درصدی 
نشان  بورس  در  بانکداری  صنعت  شاخص 
کمک  در  صنعت  این  باالی  ظرفیت  دهنده 
مدیران  گفت:  است،  خصوصی  بخش  به 
ارشد بانکی باید در این حوزه همت و تالش 

بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
در  اخیر  سال های  طی  بیمه  صنعت  اینکه 
ایران از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که 
با رشد بیش از ۱۰۰درصدی در بورس تجربه 
فرهنگ سازی  افزود:  است،  داشته  خوبی 

در  بیمه  حوزه  در  تقدیری  قابل  و  مناسب 
البته  که  گرفته  صورت  مختلف  بخش های 
انجام کارهای بیشتری در این  نیازمند  هنوز 

حوزه هستیم.
بیمه در  امروز صنعت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کنار بانک ها و بازار سرمایه باید نقش بسزایی 
و  تولید  همچنین  و  کار  و  کسب  رونق  در 
به  توجه  ضرورت  بر  باشد ؛  داشته  تجارت 
بزرگ که  پروژه های  برای  اتکایی  بیمه های 

امر حیاتی است، تاکید کرد.
یک  در  که  خوشحالم  داد:  ادامه  مظفری 
شرایط  از  گذر  برای  هدفمند  بازاریابی 
برگزاری  شاهد  پساتحریم  اقتصادی 
فرصت های  معرفی  نمایشگاه  یازدهمین 
ششمین  و  کشور  سرمایه گذاری 
و  بیمه  بانک،  بورس  بین المللی  نمایشگاه 

خصوصی سازی هستیم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
فرصت های  ارائه  و  تعریف  همچنین  کیش 
سرمایه گذاری و کارآفرینی توسط بخش های 
اقتصادی، دستگاه ها و سازمان های مختلف و 
را فرصتی مناسب  بازار سرمایه  با  تلفیق آن 
برای ایجاد تعامالت مثبت بین این بخش ها 

برشمرد.
که  شرایط  این  در  کرد:  عنوان  مظفری 
فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه ایران 
عزیز تعریف و تبیین شده است، به نمایندگان 
محترم کشورهای شرکت کننده در این رویداد 
مهم پیشنهاد می کنم که برخالف فشارهای 

از دست  را  این فرصت ها  امریکا،  غیرقانونی 
حوزه های  در  ایران  بزرگ  بازار  در  و  ندهند 

متعدد اقتصادی سرمایه گذاری کنند.
کیش  آزاد  منطقه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جغرافیایی،  ویژه  موقعیت  دلیل  به 
زیرساخت های مناسب و مزایای بسیار دارد، 
گفت: تمامی این مزایا فرصتی مناسب برای 
تا  است  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاری در یک فضای امن با راندمان 

باال را تجربه کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان 
در  اینوکس  برگزاری  دوره  این  داشت: 
اقتصادی  ظرفیت های  از  مطلوب  استفاده 
و  بورس  سرمایه،  بازار  ویژه  به  کشور 
گروه های  مالی  تامین  عنوان  به  فرابورس 
اقتصادی توفیقاتی خواهد داشت و راه اندازی 
بورس بین الملل که مقدمات تصویب آن در 
دولت فراهم شده است، نیز تا پایان امسال 
مثبت  همکاری های  تقویت  برای  مبنایی 
و  داخلی  بزرگ  بنگاه های  با  تعامالت  و 
کیش  جزیره  در  خارجی  بزرگ  شرکت های 

خواهد بود.
از  بیش  همزمان  اجرای  از  همچنین  وی 
۱۲۰پروژه به ارزش ۳۰هزار میلیارد تومان در 
جزیره کیش سخن گفت و افزود: این حجم 
سرمایه گذاری ها نشان دهنده فعالیت مناسب 
که  می باشد  جزیره  این  در  بخش خصوصی 
در کنار آن، تولید ارزهای دیجیتال در جزیره 
کیش، موجب سهولت پرداخت ها و مبادالت 

ارزی دیجیتال می شود که در نهایت به رونق 
تجارت و اقتصاد در این منطقه می انجامد.

همزمان  اجرای  گفت:  ادامه  در  مظفری 
جزیره،  در  بزرگ  زیرساختی  پروژه های 
با  کیش  فرودگاه  جدید  ترمینال  ازجمله 
ظرفیت 6میلیون نفر و فراهم شدن مقدمات 
کیش،  بندرگاه  تنی  ۳5هزار  اسکله  الیروبی 
ایجاد  سرمایه گذاران  برای  مناسبی  فرصت 

می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
از  دیگر  یکی  را  کارآفرینی  و  نوآوری  کیش 
و  برشمرد  اینوکس ۲۰۱۹   کیش  محورهای 
تعامل  به مدد  تصریح کرد: در جزیره کیش 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  مثبت 
و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  جمهوری ، 
و  فناوری  انجمن  ایران،  کارآفرینی  انجمن 
نوآوری، ظرفیت های تازه ای را برای استفاده 
ایجاد  نوآوران و کارآفرینان در تولید ملی  از 
نیز در راستای تبدیل کیش  شده است و ما 
از هر  نوآور  و  به یک شهر هوشمند، خالق 
دانش بنیان  برای حضور شرکت های  اقدامی 

و استارت آپ ها در منطقه حمایت می کنیم.
مرکز  منظور  همین  به  داد:  ادامه  وی 
استارت آپ ها  استقرار  جهت  کیش  نوآوری 
شده  تاسیس  دانش بنیان  شرکت های  و 
و  دانش  از  استفاده  با  امیدواریم  که  است 
راهکارهای  کشور،  باالی  علمی  ظرفیت 
اقتصادی  نوین  ساختارهای  بنیاد  در  عملی 
کنیم؛  پایه گذاری  را  نوین  فناوری  مبنای  بر 
تکیه  با  نوآوری کیش می تواند  چراکه مرکز 
توانمند  جوانان  و  باال  توان  و  ظرفیت ها  بر 
برای سرمایه های جویای بازارهای قابل اتکا 
و اعتماد راهکارهای مشارکتی را برنامه ریزی 

کند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آرزوی  با  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه 
برای  اهداف  به  دستیابی  در  موفقیت 
کیش  زیبای  جزیره  افزود:  نمایشگاه  این 
مناسب  بالفعل  و  بالقوه  امکانات  و  استعداد 
جهت سرمایه گذاری های بلند مدت دارد که 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  توسط 
سازمان منطقه آزادکیش در نمایشگاه ارائه 

شده است.

انتصاب سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار
با حکم عبدالرحیم کردی رئیس هیات  مدیره 
چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
معاونت  سرپرست  عنوان  به   حقدل  فرزین 
سازمان  این  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

منصوب شد.
عبدالرحیم کردی در حکمی، »فرزین حقدل« 
اقتصادی و  به  عنوان »سرپرست معاونت  را 
چابهار«  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 

منصوب کرد.
مهندسی  دکتری  مدرک  دارای  حقدل 
اینسید  سنگاپور  دانشگاه  از   )DBA( فروش   
و کارشناسی گردشگری بین الملل از کاوندیج 

کالج لندن می باشد.
فرزین  اجرایی  سوابق  مهم ترین  از 
شرکت  مدیرعامل  به  می توان  حقدل 
صید  و  تجارت  توسعه  سرمایه گذاری، 

چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان  صنعتی 
و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت های 
منطقه  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
آزاد قشم، نایب  رئیس هیات  مدیره شرکت 
شرکت  بازرگانی  معاون  شیراز،  سازه  تبریز 
اقتصادی  معاون  )دبی(،  امارات  االشاره 
شارجه،   Just soloution شرکت 
انگلستان،  کالگز  شرکت  بازرگانی  معاون 

شرکت  بازاریابی  و  فروش  مدیرکل 
بازاریابی  و  فروش  مدیرکل  نیکسان، 
شورای  عضو  شهر،  غذایی  صنایع  گروه 
و  علوم  پارک های  انجمن  سیاست گذاری 

فناوری و مراکز رشد دنیا اشاره کرد.
بازرگانی  اتاق  عضو  حاضر  حال  در  حقدل 
آلمان،  مشترک  اتاق های  و  ایتالیا  میالن 

فرانسه، ایتالیا، عمان، امارات و نروژ است.

معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی گفت: توسعه باید از پیرامون شروع 
و به مرکز برسد که متاسفانه توسعه در کشور ما از مرکز 
به پیرامون است و همین امر سبب مهاجرت و نبود 

فرصت های شغلی در استان های محروم شده است.
وضعیت الیحه  آخرین  درخصوص  گروسی  حسین 
بحث  از  بند ۱۱  در  افزود:  جدید  آزاد  مناطق  ایجاد 
در  آزاد  مناطق  عمل  توسعه  به  مقاومتی،  اقتصاد 
نوین،  فناوری های  انتقال  برای  کشورها  با  ارتباط 
اشاره  شغلی  فرصت های  ایجاد  و  صادرات  تولید، 
شده است، در این راستا طبق الیحه دولت، ۸منطقه 

آزاد جدید به مجلس پیشنهاد شد.

ایرادات شورای نگهبان در حال رفع است
وی افزود: سال گذشته مجلس الیحه دولت را به 
نگهبان  شورای  که  ایراداتی  البته  رساند،  تصویب 
کمیسیون  در  رفع  حال  در  هم اکنون  بود  گرفته 
مطرح  برای  آماده سازی  حال  در  و  است  اقتصادی 

شدن و رفع ایراد در صحن علنی مجلس است.
گروسی با اشاره به مناطق محروم پیشنهاد شده مثل 
و  اینچه برون  ایالم،  زابل،  قصرشیرین،  بانه- مریوان، 
بوشهر اظهار داشت: چنانچه بخواهیم توسعه را به معنای 
واقعی تبیین کنیم، باید از پیرامون شروع کرده و به مرکز 
به  از مرکز  برسانیم که متاسفانه توسعه در کشور ما 
پیرامون است و همین امر سبب مهاجرت و نبود فرصت 

های شغلی در استان های محروم شده است.

مهاجرت از مرکز به پیرامون؛ از اهداف 
ایجاد مناطق آزاد جدید

معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: این موضوع مدنظر 
شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته و تمامی مناطق 
قرار  ویژه  توجه  مورد  هستند،  پیرامون  در  که  ۸گانه 
گرفته اند و امیدواریم با این روند شاهد مهاجرت معکوس 
از مرکز به پیرامون باشیم که در نتیجه توزیع متوازن در 
جمعیت مناطق محروم شکل خواهد گرفت که مهم ترین 

آنها ایجاد فرصت های شغلی و اقتصادی است.

ایجاد فرصت های شغلی و 
اقتصادی؛ از اهداف ایجاد 

مناطق آزاد جدید

معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:



اخبار منطقه آزاد قشم

تعمیر لندینگ کرافت به عنوان نوعی شناور دریایی 
کردن  پیاده  و  جابه جایی  آنها  اصلی  وظیفه  که 
است؛  سواحل  در  خودروها  و  نظام  پیاده  نیروهای 
تولیدی  واحد  سه  توسط  تنها  هرمزگان  استان  در 

انجام می شود.
ساخت انواع لندینگ کرافت ها در همه جای دنیا با 
هدف باال بردن توان لجستیکی در مناطق مختلف 
این  از  مختلفی  انواع  می گیرد.  قرار  دستورکار  در 
اغلب  که  می شود  ساخته  جهان  در  شناورها  مدل 
آنها دارای دری در قسمت جلوی شناور هستند که 
و  شده  به یک سطح شیب دار  تبدیل  باز شدن،  با 
عمل بارگیری و تخلیه از طریق آن انجام می گردد.

جزیره  مسافران  از  عظیمی  بخش  که  سال هاست 
قشم با استفاده از وسایل نقلیه شخصی و عمومی 
پهل  اسکله  طریق  از  کرافت ها  لندینگ  کمک  با 
فارس  خلیج  آب های  از  عبور  و  بندر عباس  در 
این  می شوند.  قشم  جزیره  در  الفت  اسکله  وارد 
شناورها به صورت شبانه روزی در مسیر یک هزار 

و 800متری دریایی مشغول خدمت رسانی هستند.
حوزه  در  قشم  جزیره  در  صنعتی  واحد  یک  تنها 
فعالیت  لندینگ کرافت  تعمیر شناورهای  و  ساخت 
در  که  قشم«  تمیم  »صنعت  شرکت  می کند. 
سال 1394 با سرمایه گذاری 6میلیارد ریالی فعالیت 

خود را در این منطقه آزاد آغاز کرده است.
درخصوص  قشم  تمیم  صنعت  شرکت  مدیرعامل 
سرمایه گذاری صورت گرفته در این مجموعه گفت: 
با  و  به مساحت یک هکتار  زمینی  در  این شرکت 
را  خود  فعالیت  ریال  6میلیارد  اولیه  سرمایه گذاری 
سال 94 آغاز کرده و در حال حاضر 20میلیارد ریال 

سرمایه ثابت این مجموعه است.
این  فعالیت  حوزه  درباره  قشمی  تمیمی زاده  محمد 
مجموعه  تنها  شرکت  این  داشت:  اظهار  شرکت 
حوزه  در  و  است  قشم  در  کرافت  لندینگ  سازنده 
ساخت و تعمیر شناورهای دریایی در جزیره فعالیت 

می کند.
وی ادامه داد: در کنار این مجموعه، دو واحد دیگر 
شهرستان های  از  لنگه  بندر  و  بند رعباس  در  نیز 
شناورهای  تعمیر  و  ساخت  کار  هرمزگان  استان 

لندینگ کرافت را انجام می دهند.
مدیرعامل شرکت صنعت تمیم قشم گفت: هم اینک 
و  تعمیر  در حال  واحد صنعتی، یک شناور  این  در 
پیشرفت  60درصد  از  بیش  با  دیگر  شناور  یک 
فیزیکی در حال ساخت است و این مجموعه توان 

ساخت همزمان 6شناور را دارد.
به گفته تمیمی زاده قشمی؛ هر کدام از این لندینگ 
و   14.5متر عرض  و  53متر طول  دارای  کرافت ها 
ظرفیت  و  هستند  موتور  دو  دارای  و  ارتفاع  5متر 

4هزار تن بارگیری را دارند.
به  جدید،  شناور  ساخت  برای  کرد:  اذعان  وی 
داریم و ساخت  نیاز  ریال سرمایه گذاری  80میلیارد 

آن نیز حدود 18ماه طول می کشد.
درباره  قشم  تمیم  صنعت  شرکت  مدیرعامل 
اشتغال زایی این مجموعه صنعتی تصریح کرد: برای 
ساخت هر شناور، 50نفر مشغول به کار می شوند و 
8نیرو  به  نیز  شناورها  بازسازی  و  تعمیر  پروسه  در 

احتیاج داریم.
بهسازی  و  تعمیر  داد:  ادامه  قشمی  تمیمی زاده 
لندینگ کرافت ها شامل رنگ آمیزی، تعمیر موتور، 
دکوراسیون  ساخت  برق کشی،  سیستم  اصالح 
داخلی، رفع پوسیدگی بدنه شناورها و... می شود و 
این فعالیت برای هر شناور حدود 45 تا 60روز به 

طول می انجامد.
مشغول  کارگران  و  فنی  نیروهای  تمام  افزود:  وی 
نیروهای  میان  از  قشم  تمیم  صنعت  شرکت  در 
ساکن جزیره قشم انتخاب شده اند و با توسعه این 
مجموعه می توان اشتغال زایی بیشتری برای بومیان 

ایجاد نمود.
مدیرعامل شرکت صنعت تمیم قشم درباره توسعه 
این مجموعه خاطرنشان کرد: اولین گام در راستای 
راه اندازی  مجموعه،  این  فعالیت های  توسعه 
حوضچه ای به طول 75 و عرض 24متر می باشد که 

طراحی و نقشه آن آماده شده است.
حوضچه،  این  ساخت  برای  داد:  ادامه  تمیمی زاده 
مبلغی معادل 70میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده 
ارائه خدمات به  است که با ایجاد آن می توانیم به 

شناورها و لندینگ کرافت های بزرگتر بپردازیم.
و  تعمیر  عملیات  جاری  سال  پایان  تا  گفت:  وی 
در  دیگر  کرافت  لندینگ  و  شناور  هفت  بهسازی 
شایانی  کمک  که  شد  خواهد  انجام  مجموعه  این 
برای بهبود وضعیت خدمت رسانی به گردشگران و 

مسافران جزیره قشم می باشد.
گرفته  صورت  حمایت های  با  گزارش،  این  به  بنا 
با  همچنین  و  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  از 
در  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  و  برنامه ریزی 
می توان  تولید  رونق  سال  در  قشم  آزاد  منطقه 

گام های مهمی در حوزه اقتصادی منطقه برداشت.

رونق تولید و اقتصاد
 با ساخت شناورهای بومی 

در قشم

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از مبادی واردات و صادرات جزیره:

قشم درگاه واردات کاالهای اساسی و صادرات محصوالت تولیدی کشور
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  واردات  مبادی  از  قشم  آزاد  منطقه 

صادرات جزیره بازدید کرد.
از  جمعی  همراه  به  مومنی  حمیدرضا 
روند  از  سازمان،  این  مدیران  و  معاونین 
صادراتی  و  وارداتی  محموله های  بارگیری 
به عمل  بازدید  اسکله های بهمن و کاوه  در 

آورد.
نظارت بر مراحل بارگیری یکی از کاالهای 
بهمن  اسکله  در  کشور  به  وارداتی  اساسی 
برنامه های  از  مرحله  نخستین  قشم،  شهر 

این بازدید بود.
کاالی  حاوی  تنی  هزار  یک  محموله  این 
از  بار است که  برای نخستین  برنج،  اساسی 
توسط  قشم  جزیره  مقصد  به  امارات   کشور 
اسکله  در  و  شده  جزیره  وارد  ایرانی  کشتی 

گردید. تخلیه  بهمن شهر قشم 
عملیات تخلیه این محموله های وارداتی طی 

24ساعت توسط سه جرثقیل، به پایان  رسید.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

قشم، منطقه ای پیش رو در حوزه فعالیت های آبزی پروری:
جزیره قشم، پل دستیابی به خودکفایی صنایع شیالتی کشور

صنعت پرورش میگو به عنوان یک فرصت شغلی 
زودبازده و در عین حال سودآور می تواند در کنار 
سایر اقالم صادرات غیرنفتی، دروازه های جهانی را 
به خود اختصاص دهد و در عبور از اقتصاد نفتی به 

کشور کمک کند.
است  فارس  خلیج  در  ناب  فرصتی  قشم  جزیره 
با  و  کرده  تمام  ساحل نشینان  بر  را  نعمت  که 
موهبت های خدادادی آن، زمینه ساز رشد صنایعی 
همچون توسعه شیالت، صنایع پتروشیمی، انرژی 

پاک و گردشگری است.
در سال های اخیر قشم به عنوان یک منطقه پیش رو 
در حوزه فعالیت های شیالتی میان سرمایه گذاران 
به  ورود  آماده  زیادی  متقاضیان  و  شده  شناخته 
عرصه تولیدات صادرات محور در این منطقه هستند.

با سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم در راستای 
بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود جزیره و 
توسعه متوازن اقتصادی بین جوامع محلی، رویکرد 
و  دریا  با  مرتبط  صنعتی  فعالیت های  در  جدیدی 

آبزیان ایجاد شده  است.
استفاده از روش های به روز و علمی، جزیره قشم 
در حوزه خدمات  پیشرو  از قطب های  یکی  به  را 
نه  تا  کرده  بدل  کشور  شیالت  چرخه  و  صیادی 
تنها تامین کننده اقتصاد جامعه محلی باشد، بلکه به 

ارزآوری کشور نیز کمک کند.
گسترش صنایع شیالتی همچون پرورش میگو، 
خشک  ماهی  فرآوری  جلبک،  قفس،  در  ماهی 
و… با اولویت سرمایه گذاری توسط جامعه محلی، 
نشان دهنده مثبت بودن سیاست های اعمال شده 

است.
برای  مهم  ظرفیت  یک  میگو  پرورش  صنعت 
توسعه قشم است که با توجه به موقعیت مناسب 
جزیره، بستر الزم جهت رشد این صنعت برای تولید 

محصوالت با قابلیت صادرات فراهم است.
کاهش زمان تولید، افزایش بهره وری تولید، افزایش 
تبدیل  ضریب  بهینه سازی  و  پرورشی  دوره های 
مهم ترین  از  جهانی  بازار  به  ورود  برای  محصول 
مزیت های پرورش میگو به شیوه متراکم در جزیره 

قشم است.
واگذاری  برای  به محدودیت های موجود  توجه  با 
زمین، استفاده از روش پرورش متراکم بهترین راه 

برای ارتقاء بهره وری در این صنعت است.
هم اینک یکهزار و 454هکتار از اراضی جزیره به 
11طرح پرورش میگو اختصاص یافته که از این 
تعداد، چهار مزرعه با یک هزار و 958میلیارد ریال 

سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است.
کار  به  مشغول  مزارع  این  در  بومی  849نیروی 
سال 1398،  پایان  تا  می شود  پیش بینی  و  هستند 
یک هزار و 500ُتن محصول از جزیره قشم وارد 

چرخه صادرات کشور شود.

دست  در  طرح  هفت  از  بهره برداری  با  همچنین 
ساخت، توان تولید میگو در قشم به 12هزار ُتن در 
سال می رسد که برای صنعت صادرات محصوالت 

دریامحور کشور، ارزآوری باالیی به همراه دارد.

ایجاد ۸۲فرصت شغلی در مزرعه 
پرورش میگو

مدیرعامل شرکت پدیده صدف قشم اظهار داشت: 
طرح سایت پرورش میگو شرکت پدیده صدف قشم 
با هدف افزایش تولید در حوزه شیالت و اشتغال زایی 
آبان ماه 1397  در  محلی،  جامعه  برای  پایدار 

کلنگ زنی شد.
زمینی  در  مجموعه  این  افزود:  امینی  عبدالجلیل 
به مساحت 203هکتار در سه مرحله و با اعتباری 
افزون بر 190میلیارد ریال توسط در روستای نقاشه 

جزیره قشم شروع به کار کرد.
با  13مزرعه  سایت،  این  در  داد:  ادامه  وی 
193حوضچه هفت هزار مترمربعی ساخته می شود 
که 82فرصت شغلی ایجاد می گردد و 160نفر نیز به 

صورت غیرمستقیم فعالیت خواهند داشت.
رئیس شورای شهرستان قشم تصریح کرد: 9ماه 
مورد  مجموعه، 28استخر  این  کلنگ زنی  از  پس 
بهره برداری قرار گرفت و نخستین برداشت مزرعه 
حدود 100ُتن بود که با 700هزار دالر ارزآوری برای 

جزیره و کشور همراه شد.
به گفته امینی ، در حال حاضر تنها 40هکتار از این 
مزرعه به زیر کشت رفته است و پیش بینی می شود 
ساالنه  استخرها،  سایر  رسیدن  بهره برداری  به  با 
حدود یک هزار و 300ُتن میگو در این مزرعه تولید 

شود.
افزود:  قشم  صدف  پدیده  شرکت  مدیرعامل 
مزرعه  این  در  میگو  پرورش  مزرعه  برداشت 
تمام  چینی،  خریدار  که  گرفت  صورت  حالی  در 
میگوی تولید شده توسط این مزرعه را پیش خرید 

کرده بود.
و  روسیه  فرانسه،  کشورهای  چین،  بر  عالوه 
شده  تولید  میگوی  مشتریان  مهم ترین  امارات 

در قشم هستند.

افزایش ۴۴۵درصدی سرمایه گذاری 
در بخش پرورش میگوی قشم

مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
بخش  در  سرمایه گذاری  جاری  سال  در  گفت: 

پرورش میگو 445درصد افزایش داشت.
حامد عبداللهی فینی افزود: با وجود افزایش میزان 
واگذار  زمین های  تولید،  ظرفیت  و  سرمایه گذاری 
شده واحدهای مربوط کاهش پیدا کرد و در مقابل، 
فعال  واحدهای  در  دنیا  روز   فناوری  از  استفاده 

پرورش میگو قشم افزایش یافته  است.
بحث  در  موجود  محدودیت  های  بر  تاکید  با  وی 
واگذاری زمین در جزیره قشم بیان کرد: در حال 
متراکم،  روش  به  میگو  پرورش  گسترش  حاضر 

بهترین گزینه برای توسعه این صنعت است.
عبداللهی افزود: یک هزار و 700هکتار زمین در سطح این 
جزیره برای پرورش میگو در نظر گرفته شده که بیشتر 

این اراضی در منطقه ویژه اقتصادی واقع شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
قشم ادامه داد: 22دوره تخصصی مهارتی در سه 
سطح عمومی، کارشناس فنی و تخصصی در حوزه 
شیالت و پرورش آبزیان جزیره با همکاری موسسه 

آموزش عالی قشم برگزار می شود.
عبداللهی اظهار کرد: این دوره ها با هدف آموزش 
اصولی فعاالن محلی حوزه شیالت و ارتقای سطح 

علمی و مهارت های شیالتی آنان اجرا می شود.
مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
افزایش  اقتصادی،  پایدار  توسعه  به  دستیابی  افزود: 
ضریب تولید و ایمنی و استانداردسازی صنایع شیالتی و 
زنجیره ارزش محصوالت این صنعت با تکیه بر  آموزش 
علمی و مهارتی از اهداف مورد نظر برای توسعه پایدار 

جزیره توسط سازمان منطقه آزاد قشم است.

اجاره پنج ساله زمین به سرمایه گذاران 
در حوزه پرورش آبزیان

مدیر امالک و مستغالت سازمان منطقه آزاد قشم 

ویژه  منطقه  در محدوده  زمین ها  نیز عنوان کرد: 
اقتصادی قشم با هدف پرورش آبزیان و براساس 
توان سنجی بهره برداران و طی یک صورت جلسه، 

به مدت یک سال در اختیار آنان قرار می گیرد.
احمد دیرستانی افزود: عقد قرارداد اجاره پنج  ساله 
اراضی منطقه ویژه به بهره برداران منوط به پیشرفت 
50درصدی طرح های ارائه شده در یک سال اولیه 
است و قیمت اجاره زمین ها براساس قیمت منطقه 

تعیین می شود.
دیرستانی ادامه داد: کمیته ارزشیابی و واگذاری زمین 
سازمان منطقه آزاد قشم با هدف شفاف سازی امور 
اراضی این منطقه، ابتدای هر سال طی یک الیحه 
قیمت زمین ها را با تعیین نوع کاربری و موقعیت آن 

مشخص می کند.
در  تصویب  از  این الیحه پس  کرد:  تصریح  وی 
پرتال   در  قشم،  آزاد  منطقه  مدیره سازمان  هیات 
این سازمان به آدرس www.qeshm.ir قرار 

می گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مستغالت  و  امالک  مدیر 
و  آزاد  مناطق  قانون  ماده 23  بر  بنا  افزود:  قشم 
ویژه اقتصادی، در مناطقی که سازمان منطقه آزاد 
مسئولیت اداره آن را به عهده دارد، همه حقوق و 
اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع 
آن  مسئول  سازمان  اختیار  در  منطقه  هر  طبیعی 

منطقه است.

تکمیل زنجیره ارزش افزوده با تولید الرو 
میگو و بسته بندی مناسب

از دیرباز تا کنون صیادی یکی از فعالیت های اصلی 
مردم جزیره قشم بوده  است. به نظر می رسد با توجه 
به سیاست های کالن  کشور در صنعت شیالت و 
نگاه ویژه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این 
مقوله در منطقه آزاد قشم، در سال های آتی تحولی 

اساسی در حوزه شیالتی این جزیره رخ دهد.
میانگین میزان تولید میگو در کشور حدود سه ُتن 
در هکتار است؛ این در حالی است که جزیره قشم 
با ظرفیت برداشت هفت ُتن میگو در سال به شیوه 
محسوب  کشور  در  صنعت  این  رکورددار  سنتی، 

می شود.
پیش بینی می شود با استفاده از روش پرورش میگو 
برداشت  رکورد  متراکم،  فوق  و  متراکم  به شیوه 
میگو به شیوه صنعتی نیز به نام جزیره قشم رقم 

بخورد.
به نظر می رسد جذب سرمایه گذار در بخش تکمیل 
پرورش،  الرو،  تولید  شامل  افزوده  ارزش  زنجیره 
می تواند  میگو،  صادرات  و  بسته بندی  فرآوری، 
در  این جزیره  به خودکفایی  دستیابی  پلی جهت 

مهم ترین بخش صنایع شیالتی خود باشد.

حضور  با  خود،  برنامه های  از  بخش  دومین 
روند  از  جزیره،  تجاری  اسکله  دومین  در 
کلینکر  محور  صادرات  محصول  بارگیری 
تایپ 2 که در این منطقه آزاد تولید می شود، 

بازدید کرد. نیز 
پهلو  قشم  کاوه  اسکله  در  که  لیبرا  کشتی 
مقصد  به  را  کلینکر  تن  48هزار  بود،  گرفته 

نمود. بارگیری  امارات  کشور 
تولید  ارزآور  محموله  این  بارگیری  مراحل 
و  انجامید  طول  به  روز  پنج  قشم،  در  شده 
کشتی اوشن مستر قشم را به مقصد امارات 

ترک کرد.
از  تن  165هزار  تاکنون،  امسال  ابتدای  از 
قشم  سیمان  شرکت  شده  تولید  محصوالت 
محموله  پنج  و  سیمان  محموله  سه  شامل 

کلینکر به خارج از کشور صادر شده است.

شرکت »صنعت تمیم قشم«، پیشتاز 
ساخت و تعمیر شناور در منطقه آزاد قشم:

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

زیر نظر: شورای سردبیری

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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جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی مشارکتی موسسات 
اجتماعی و سالمت فعال در جزیره قشم با حضور 
مدیر اجتماعی، سالمت و مشاور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در امور بانوان و خانواده برگزار شد.

این جلسه با هدف اجرایی نمودن سیاست های این 
سازمان در زمینه نقش مشارکتی بانوان در توسعه 
پایدار، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تامین 

سالمت جامعه جزیره برگزار گردید.
مدیر اجتماعی، سالمت و مشاور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در امور بانوان و خانواده، در این 
نشست با اشاره به نقش بانوان در چرخه اقتصاد 
جوامع جهانی، بیان داشت: حضور تاثیرگذار بانوان 
مختلف  عرصه های  در  روستایی  توانمند  و  فعال 

حضور فعال بانوان روستایی، ضامن توسعه پایدار قشم

آزاد،  مناطق  سایر  به  نسبت  قشم  جزیره  رقابتی 
داشتن جمعیت روستایی با پایبندی به آداب و سنن 
ویژه خطه جنوب است و نمی توان نقش این گروه را 
در حفظ و پاسداری از آیین ها و سنن، نادیده گرفت.

بدون  داد:  ادامه  فرشته زهرا حسین زاده سلجوقی 

روستایی  بانوان  جدی  مشارکت  و  نقش آفرینی 
اقتصادی  توسعه  آموزش،  فرهنگ سازی،  جزیره، 
تامین  جامعه  سالمت  و  زندگی  سبک  اصالح  و 

نمی شود.
وی افزود: به استناد گزارش فائو در سراسر جهان، 
بیش از نیمی از نیروی کار را بانوان تشکیل می دهند 
که متاسفانه در بیشتر مواقع نقش حیاتی آنها دیده 

نمی شود.
مدیر اجتماعی، سالمت و مشاور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در امور بانوان و خانواده بر لزوم تامین 
امنیت شغلی، بیمه و ایمنی بانوان شاغل تاکید کرد و 
عنوان نمود: زنان باید با بهره مندی از حمایت و آموزش، 

نسبت به حقوق مدنی و قانونی خود آشنا شوند.

درآمدزایی، ضامن توسعه پایدار از طریق مشارکت 
اجتماعی است.

وی کارآفرینی، تامین اقتصاد خانواده و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی جامعه محلی و گردشگران را 
در گرو مشارکت فعال بانوان دانست و گفت: مزیت 

مدیر اجتماعی، سالمت سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:
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