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منطقه آزاد چابهار
بازیگر اصلی معادالت بین المللی ایران
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سرمقاله

مرضیه حسینی

تجربه را تجربه کردن خطاست!
سواحل مکران، در نوار ساحلی دریای عمان گنجینه بی بدیلی در جنوب شرقی کشور 
است که با توجه به ظرفیت های انسانی و اقتصادی و همچنین وجود منطقه آزاد 
چابهار و بنادر الحاقی به این منطقه، می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی در 
تعامل با کشورهای منطقه در جهت شکوفایی اقتصادی و توسعه محلی داشته باشد.

منطقه  نفتی  ترانزیت  محوریت  و  دریایی  تجارت  با  فارس  خلیج  نام  گذشته  از 
پیوند خورده است، اما اکنون می بینیم که با توجه به اصل تجارت که دسترسی به 
مسیرهای اقتصادی و توجیه پذیر است، مسیر تجارت کاال و انرژی در حال تغییر 
به دریای عمان خصوصا چابهار به عنوان چهارراه جهانی است. حرکت کشورهای 
حاشیه دریای عمان به سمت توسعه زیرساختی در جهت ایجاد بنادر و بسترهای 

ترانزیتی گواهی بر این تغییر رویکرد تجاری در منطقه می باشد.
امروز شاهد ایجاد مناطق اقتصادی جدیدی با کارکردهای ترانزیت، صادرات مجدد 
و مراکز لجستیکی حمل و نقل کاال و کانتینر در حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند 
هستیم که با سرعت زیاد در حال احداث هستند. بندر چابهار در ایران در نوار ساحلی 
دریای عمان، بندر گوادر در پاکستان در همین امتداد و بندر صحار در عمان که همه 
این مناطق خارج از خلیج فارس در راستای ایجاد زیرساخت های تجاری، صنعتی و 
بارزگانی شکل گرفته اند، به طوری که با احداث طرح های اقتصادی مشترک چین 
بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان، ۹منطقه  از قبیل ساخت و توسعه  و پاکستان 
صنعتی در پاکستان شامل خطوط حمل و نقل جاده ای، ریلی و خطوط انتقال انرژی با 
سرمایه گذاری حدود ۴۵میلیارد دالر که دو میلیارد دالر از این میزان سرمایه گذاری در 

بخش توسعه و ساخت بندر گوادر خواهد بود، تا سال ۲۰۲۵ انجام خواهد شد.
سرمایه گذاری  با  پیرامونشان  بازرگانی  و  تجاری  بسترهای  و  بنادر  این  همه 
کشورهای فرامنطقه ای با سرعت در حال پیشرفت هستند و به تعبیری رقابتی در 
نیاز حجم  اولین بندر بین المللی دریای عمان، که تامین کننده  ایجاد و راه اندازی 

تجاری و باری این منطقه را داشته باشد، در جریان است.
آزاد  منطقه  مکران خصوصا  سواحل  در  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  مسلما 
چابهار به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جذب سرمایه های کشورهای فرامنطقه ای 
در سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت ها و فعال کردن این منطقه با توجه به وجود 
بندر چابهار و معافیت از تحریم های ایاالت متحده و حضور طرف های هندی در 
سرمایه گذاری در این بندر بسیار مهم و کلیدی است، اما نکته ای باید بدان توجه 
داشته باشیم، این است که در رقابت، سرعت عمل بسیار مهم و کلیدی می باشد. 
نشود روزی که تجربه بندر جبل علی امارات را با توجه به داشتن ظرفیت های بندر 
امام)ره( و شهید رجایی دوباره تجربه کنیم و بازار رقابتی ترانزیتی و حمل و نقل 

بین المللی منطقه ای به کشورهای همسایه به راحتی واگذار نماییم. 
بی شک برای گرفتن این سهم از تجارت و ترانزیت بین المللی نیاز به هم افزایی و 
همگرایی ملی در جهت ایجاد زیرساخت ها الزم برای تحقق اهداف و رسیدن به 

ماموریت ها است.

ایفای نقش منطقه آزاد انزلی به عنوان 
مرکز ثقل ارتباطی اوراسیا به بازارهای ایران

روزبهان در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد:
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منطقه آزاد ارس، پیشرو 
توسعه اقتصاد دانش بنیان 
در میان مناطق آزاد

مناطق آزاد، جایگاهی برای همکاری های مشترک 
با شرکت های دانش بنیان خارجی:

رئیس جمهور پس از بازدید از مناطق سیل زده استان 
سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار، با حضور 
از بخش دشتیاری  در میان مردم روستای کالنی 
شهرستان چابهار تاکید کرد: مطمئن باشید دولت و 
همه ما در کنار شما هستیم، مشکالت شما را حل 

خواهیم کرد و شما را فراموش نمی کنیم.
با  روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
بیان اینکه خوشحالم که به همراه جمعی از وزیران 
شما  گفت:  هستیم،  شما  خدمت  در  مسئوالن  و 
مرزبانان عزیز کشور ایران هستید که در یک روستا 
و  قرار گرفته اید  پاکستان  مرز کشور دوست،  کنار 

امروز به خاطر سیل زدگی دچار مشکل شده اید.
رئیس جمهور با بیان اینکه باران به عنوان رحمت 
اوقات  برخی  هم  و  است  بزرگی  نعمت  هم  الهی 
مشکالتی به وجود می آورد، اظهار داشت: متاسفانه 
برای مردم منطقه پیش  اخیر مشکالتی  باران  در 
و  ارتباطی  راه های  و  گرفته  آب  را  خانه ها  آمده، 
مسیرهای رفت و آمدهای مردم دچار مشکل شده و 

اموال آنها از بین رفته است.
دکتر روحانی با بیان اینکه بازسازی ویرانی ها و درمان 
مصدومان احتمالی و جبران خسارت ها، اقدامات فوری 
است که باید انجام گیرد، گفت: خوشبختانه سازمان 
و  کرده  پیش بینی  بارش ها  آغاز  از  قبل  هواشناسی 
هشدار و اخطار الزم را داده بود که این بسیار مهم است 
و موجب شده که ما خسارت جانی در این سیل نداشته 

باشیم و خسارت های نیز مالی قابل جبران است.
سازمان  از  تشکر  و  قدردانی  با  رئیس جمهور 
هواشناسی به خاطر پیش بینی سیل، تصریح کرد: 
و  ادامه  روند  این  که  می خواهیم  هواشناسی  از 

اطالع رسانی به موقع ادامه داشته باشد.
دکتر روحانی با بیان اینکه این حادثه باعث می شود که 
بسیاری از طرح ها و پروژه هایی که باید در استان انجام 
شود با جدیت و تالش بیشتری پیگیری شود، تاکید نمود: 
در مسیر بازدید از مناطق سیل زده وزیران راه، نیرو و کشور 
توضیح دادند که در این منطقه نیاز به ساخت پل هایی 
است و جاده های ویران شده باید ترمیم و بازسازی شود 

که این اقدامات با جدیت پیگیری خواهد شد.
در  نیرو  وزیر  گزارش  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
مسیر بازدید در این مناطق، گفت: خوشبختانه برق 
روستاهای  این  مردم  البته  و  شده  وصل  روستاها 
که  مواجه هستند  با مشکالتی  سیل زده همچنان 

رسیدگی و رفع خواهد شد.

دولت و همه ما در کنار مردم سیستان و بلوچستان هستیم

خیر خواهد شد.
دکتر روحانی افزود: سیستان و بلوچستان در دولت 
پیدا  دیگری  جایگاه  در سطح جهان  امید  و  تدبیر 
کرده است و امروز چابهار برای بسیاری از کشورها 

مرکز تردد و حمل و نقل شده است.
رئیس جمهور ادامه داد: پروژه راه آهن در استان، آغاز شده 
و مقام معظم رهبری اجازه دادند ۳۰۰میلیون یورو برای 
تکمیل راه آهن چابهار اختصاص یابد که در آینده خواهید 
دید که راه آهن، کشتی، اتوبان و فرودگاه در کنار هم در 

این استان خواهد بود و این یک تحول بزرگ است.
دکتر روحانی با اشاره به هم مرز بودن استان سیستان 
و بلوچستان با کشور پاکستان گفت: روابط با پاکستان 
بسیار خوب و از همیشه بهتر است. این مرز باید مرز 
دوستی و تجارت شما باشد و به همین خاطر تاکید 

داریم بازارچه مرزی در منطقه فعال شود.
خادم  عنوان  به  ما  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
برای  و  بود  خواهیم  شما  کنار  در  شما  نماینده  و 
ولی  نماینده  کرد.  خواهیم  تالش  مشکالت  حل 
استان  مسئوالن  همه  و  استاندار  استان،  در  فقیه 
شما  مشکالت  رفع  برای  خود  تالش های  به 
دوباره  اگر  آینده  در  ان شاءاهلل  تا  داد  ادامه خواهند 
باران شدیدی بارید، مردم با مشکل مواجه نشوند 
را  رودخانه ها کشش الزم  باشند.  داشته  آرامش  و 

داشته باشند و جاده ها تاب آوری داشته باشند.
دکتر روحانی در پایان تاکید کرد: خسارت ها را جبران 
می کنیم و همه مشکالت شما را حل خواهیم کرد. 

شما مردم خوب، پاسداران مرز ایران هستید.

و  مسائل  همه  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی  دکتر 
مشکالت شما را بررسی و رفع خواهیم کرد، اظهار 
کرد: همه در کنار هم برای رفع مشکالت تالش 

می کنیم و در شادی و غم در کنار هم هستیم.
توطئه  مقابل  در  ما  مردم  افزود:  رئیس جمهور 
دشمنان و صهیونیست ها که سردار دل های ما را 
را  خود  اتحاد  مقاومت  و  شجاعت  با  کردند،  ترور 
امنیت  برای  سال ها  سلیمانی  سردار  دادند.  نشان 
این استان، کل کشور و کشورهای همسایه خدمت 
بودند.  دالور  سردار  این  قدردان  ما  مردم  و  کرده 
دردناک سقوط هواپیما  در سانحه  مردم همچنین 
هم غم و اندوه خود را نشان دادند و همچنین وقتی 
از وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان مطلع 
شدند، همه بسیج شدند از سپاه و ارتش و امدادگران 

و بسیج و همه مردم برای کمک به صحنه آمدند.
و  سیستان  استان  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
کشیده،  رنج  و  سختی  که  سال هاست  بلوچستان 
گفت: باید این سختی ها جبران شود. کارهای خوبی 
که  پیش  من ۲۵سال  و  شده  استان  توسعه  برای 
همراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای افتتاح سد 
پیشین به این منطقه آمدم، امروز سدهای دیگری 
هم در استان ساخته شده است و به گفته استاندار 

یکی از این سدها ۸۵درصد پیشرفت داشته است.
رئیس جمهور با بیان اینکه این حادثه باعث می شود، 
تکمیل بسیاری از طرح های توسعه استان تسریع 
شود، اذعان داشت: درست است که سیل برای شما 
مشکل ایجاد کرد، اما در آینده برای این استان منشأ 

رئیس جمهور در جمع مردم روستای سیل زده کالنی اظهار داشت:

شماره  66
دوشنبه 30 دی ماه 1398 
 سال دوم - 5000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

قشم، نقطه استراتژیک 
نفت، گاز، انرژی 
و پتروشیمی کشور

تکمیل پروژه های نیمه تمام 
استراتژی راهبردی 
سازمان منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:
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دفترهای خیس، مدادهای شکسته و کتاب های نم کشیده، باید دوباره نونوار شوند.
برای  را  تا کمک های نقدی شما  آماده است  آزاد چابهار  بنیاد خیریه مه بان منطقه 
دانش آموزان  دست  به  لوازم التحریر  خرید  و  مدارس  تعمیر  هزینه های  تامین 

آینده ساز این دیار برساند.
شماره کارت بانک تجارت بنیاد خیریه مه بان:

5859837005962903
شماره حساب بانک تجارت بنیاد خیریه مه بان:

 2521069646
شماره شبا بانک تجارت بنیاد خیریه مه بان:

IR 82010000000002521069646
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

تکمیل پروژه های نیمه تمام، استراتژی راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پیش نیاز  کرد:  تاکید  کیش  آزاد  منطقه 
در  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل  ضرورت 
آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  کیش،  جزیره 
کیش از فعاالن اقتصادی پاکدست و با نیت 
و  زمینه های عمرانی  در  فعالیت  برای  خوب، 

رونق تولید است.
غالمحسین مظفری در بازدید از پروژه دهکده 
راهبرد  اینکه  بیان  با  کیش،  جزیره  ساحلی 
استراتژی سازمان منطقه آزاد کیش سه ساله و 
براساس مطالعه اسناد باالدستی، شیوه نامه ها و 
آیین نامه ها و همچنین منشور عملیاتی تدوین 
شده است، گفت: استراتژی راهبردی سازمان، 
برطرف کردن مشکالت و تکمیل پروژه های 
در  این مهم  است که  نیمه تمام جزیره کیش 
دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته 

است.
شده،  متوقف  و  بالتکلیف  پروژه های  به  وی 
اظهار  اشاره کرد و  آفتاب  پروژه شهر  ازجمله 
پروژه هایی  از  آفتاب یکی  پروژه شهر  داشت: 
بود که بیش از پانزده سال بالتکیف و متوقف 
شده بود که با تجهیز کارگاه، این پروژه فعالیت 

خود را از نو آغاز کرده است.

راه اندازی  اینکه  به  توجه  با  افزود:  مظفری 
نبود،  آسانی  کار  نیمه تمام  پروژه  های  مجدد 
امروز شاهد هستیم که بعضی از این پروژه ها 
در بازه زمانی کوتاه هشت ماه، از طبقه هفتم 

به طبقه بیست و یکم پیشرفت کار داشتند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه 
خدمات  حوزه  پروژه های  به  خود  سخنان 
و  پسماند  زیرساخت  زمینه های  در  شهری 
تصفیه خانه فاضالب جزیره کیش اشاره داشت 
و خاطرنشان کرد: فعالیت های عمرانی سازمان 

و  ساله  سی  دوره  یک  در  کیش  آزاد  منطقه 
با  را  کارها  و  است  شده  پیش بینی  بلند مدت 

سرعت و کیفیت خوب انجام می دهیم.
در  استاندارد سازی  ارتقای  لزوم  مظفری 
علم  بودن  دارا  را،  ساز  و  ساخت  حوزه های 
معاونت عمرانی و زیر بنایی این سازمان معرفی 
صورت  فعالیت های  می توان  گفت:  و  کرد 
گرفته در حوزه های عمرانی و استاندارد سازی 
اصلی  سرزمین  به  پایلوت  یک  عنوان  به  را 

انتقال داد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
افزود: درخصوص پروژه های عمرانی، صورت 
هیچ  و  شده  پرداخت  پیمانکاران  وضعیت 
مشکلی مالی نداریم و امسال به سمت فعال 
خواهیم  حرکت  هم  دیگر  حوزه های  کردن 

کرد.
ساحلی  دهکده  پروژه  اینکه  بیان  با  مظفری 
جزء پروژه هایی بود که فراز و فرود های زیادی 
را داشت؛ گفت: این پروژه نیز می توانست به 
دچار  شده  متوقف  پروژه های  دیگر  سرنوشت 
شود، اما امروز با سرعت و با کیفیت خوب به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
همه  از  اینکه  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه 
و  می کنیم  استفاده  خود  قانونی  ظرفیت های 
کنار  در  که  کرده ایم  طراحی  را  فرمول هایی 
این پروژه ها باشیم، خاطرنشان کرد: مطالبات 
سازمان مانع از فعالیت و ادامه مسیر پروژه ها 
مثل  پروژه ها  از  خیلی  در  حتی  شد،  نخواهد 
شرکت  آفتاب،  شهر  و  آینده  بانک  پروژه 
سرمایه گذاری و توسعه کیش جایگزین بانک 
شده و نسبت به راه اندازی مجدد این پروژه ها 

اقدام کرده است.

اخبار منطقه آزاد کیش

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ویژگی های  از  یکی  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
با  مشارکت  کیش،  دینا  شرکت  سرمایه گذاری 
شرکت اروپایی است که ورود تکنولوژی جدید 
تاثیر گذار  بهره وری  و  کار  کیفیت  در  می تواند 
باشد؛ امیدورایم بخشی از تولیدات این شرکت 

به صادرات مجدد منتهی شود
دینا  شرکت  از  بازدید  در  مظفری  غالمحسین 
کیش که در حوزه تولیدات عطر و ادکلن فعالیت 
می کند، اظهار داشت: شرکت دینا کیش با وارد 
کردن تکنولوژی جدید به این واحد صنعتی، از 
پیش بینی صادرات 22میلیون دالری که بخشی 
برطرف  صنعتی  حوزه  این  در  را  کشور  نیاز  از 

می کند، خبر داد.
ظرفیت  و  تکنولوژی  دانش،  به  اشاره  با  وی 
ادکلن  عطر،  تولیدات  حوزه  در  کیش  جزیره 
به  توجه  با  کرد:  عنوان  بهداشتی،  کاالهای  و 
تکنولوژی  و  ظرفیت  از  کیش  جزیره  اینکه 
خوبی برخوردار است، باید تالش کنیم نیاز های 
وارداتی سرزمین اصلی در این حوزه تامین شود.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
سرمایه گذاری  این  شدن  محقق  درخصوص 
برنامه های  براساس  گفت:  کیش  جزیره  در 
یک  فاز  کیش،  دینا  شرکت  شده  پیش بینی 
این واحد صنعتی که باعث اعتبار این حوزه از 
صنعت در کشور خواهد بود، در خرداد سال آینده 

افتتاح می شود.
مظفری با بیان اینکه با افزایش ارز، شرکت ها 
مواجه  مشکل  با  خود  اولیه  مواد  تامین  برای 
می شوند، اظهار کرد: بخش عمده ای از واردات 
مواد اولیه تحت تاثیر افزایش ارز است، در واقع 
نقدینگی یکی از مشکالت جدی تولید کننده ها 
نقش  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  و  است 

حمایتی در کنار این پروژه ها حضور دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص 
تامین منابع مالی این مجموعه ها از طریق سیستم 
بانکی، تصریح کرد: ظرفیت سازمان منطقه آزاد 
کیش در ارتباط با بانک ها و تفاهم نامه هایی که 
سازمان با بانک های کشور دارد و نیز در صورت 
نیاز به صندوق ملی، برای توسعه و ارتقای این 

مجموعه ها استفاده خواهیم کرد.

ورود تکنولوژی جدید 
با مشارکت شرکت 

اروپایی به جزیره کیش

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
مشارکتی  سرمایه گذاری های  ارزش  گفت:  کیش 
از  خصوصی،  بخش  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

۱۰هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
با اصحاب رسانه  آخوندی در نشست خبری  ناصر 
خروج  سیاست  افزود:  مطلب  این  بیان  با  کیش، 
موجب  فروشی  خام  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
با بخش  شد تا ضمن اجرای پروژه های مشارکتی 
خصوصی، ارزش افزوده مناسبی عاید سازمان شود. 
از  بیش  را  پروژه ها  این  از  سازمان  سهم  وی 
داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد  ۴هزار 
فعالیت  تسهیل  در  سازمان  سیاست گذاری های 
فعال سازی   در  مساعدت  صنعتی،  حوزه های 
واحدهای تولیدی غیرفعال و تامین مالی پروژه های 
زیرساختی و عمرانی نیمه تمام جزیره کیش از سایر 

اقدامات طی یک سال گذشته است. 
بازنگری  اصالح شیوه نامه ها،  از  آخوندی همچنین 
چگونگی  همچنین  و  دستور العمل ها  و  قراردادها 
تامین مالی از بازار سرمایه و تسهیل فعالیت صنوف 

و تجار جزیره کیش خبر داد.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
آزاد کیش در این نشست گفت: مهم ترین اولویت 
فعال سازی  سازمان،  مدیره  هیات  برنامه های  در 
طرح های عمرانی غیرفعال و پروژه های نیمه تعطیل 
در سطح جزیره بود که این پروژه ها مردم ساکن و 
غیرساکن بسیاری را درگیر خود کرده بود که با ارائه 

راهکارهای مناسب و کارشناسی به سر انجام رسید.
وی افزود: طبق این سیاست گذاری ها مقرر شد توان 
حداکثری خود را برای فعال سازی این پروژه ها بکار 
گیریم و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، تعداد 

زیادی از آنها تعیین تکلیف و فعال شد.
آخوندی با بیان اینکه از طریق ایجاد حساب مشترک 
برای این قبیل پروژه ها با هدف شفاف سازی و نظارت 
سازمان بر فرآیند ورود و خروج منابع حاکم خواهد 
ورودی  بر  نظارت  فرآیند،  این  در  کرد:  تاکید  شد، 
منابع و پیش فروش هایی که از این پروژه ها شده، 
از طریق  با نظارت سازمان  مطالبات و همه منافع 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش انجام می شود 

تا پروژه ها در زمانبندی تعریف شده به اتمام برسد.
وی به پروژه های دامون ساحلی 2، سارینا، پردیس 3، 
دامون دریا ۱ و 2، دهکده ساحلی، شهر آفتاب، کیش 
کارینا  مرکوری ،  الریسا،  مهستان،  زندگی،  رویای 
مال، هایلند و نیک ترابر اشاره کرد و گفت: مشکل 
این پروژه ها حل شده و به زودی اخبار خوشی منتشر 

خواهد شد.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
مردم  به  که  پروژه هایی  داشت:  اظهار  کیش  آزاد 
پیش فروش شده بود با حساب مشترک حل شد و 
پروژه هایی که پیش فروش نشده بود، با روش های 
شدن  نهایی  حال  در  یا  شد  خواهند  فعال  دیگر 

هستند.
آخوندی با اشاره به اینکه پروژه شهر آفتاب یکی از 
پیچیده ترین پروژه های کیش بود، عنوان کرد: بانک 
بانک  زیرمجموعه  شرکت های  از  یکی  و  پارسیان 
و بخشی  بودند  آفتاب گرفتار  پروژه شهر  در  آینده 
هم به مردم پیش فروش شده بود و این شرکت به 
سازمان هم بدهکار بود. این معادله چند مجهولی با 
و مدیریت  اقتصادی  همکاری های همکاران حوزه 
عامل  مدیر  مظفری  دکتر  آنها  راس  در  و  حقوقی 

سازمان منطقه آزاد کیش حل شد.
به گفته آخوندی، حل شدن این معضالت آثار بسیار 
خوبی نه تنها از نظر ایجاد شغل و رونق اقتصادی، 
از هموطنان که  بسیاری  تکلیف  تعیین  برای  بلکه 
پس انداز خود را به صورت پیش خرید از این پروژه ها 
انجام داده و با مشکل مواجه بودند، به همراه داشت.
وی درخصوص حوزه صنعتی نیز با اشاره به شرایط 
که  ارز  نرخ  ناگهانی  افزایش  و  موجود  اقتصادی 
فعاالن  برای  نقدینگی  مشکالت  ایجاد  موجب 

سرمایه گذاری مشارکتی ۰ ۱هزار میلیارد تومانی سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی

به ما مراجعه کردند، برطرف شد.
وی با اشاره به بازنگری شیوه نامه ها و دستورالعمل ها 
فعاالن  مشکالت  حل  جهت  در  آنها  اصالح  و 
اقتصادی اظهار کرد: اقدامات الزم برای قراردادهای 
شهرک های صنعتی استیجاری که موعد آنها تمام 
شده بود، برای تبدیل به قراردادها به قطعی انجام 

شد.
صدور  ساده سازی  برای  کرد:  عنوان  آخوندی 
از  مجوزهای فعالیت های اقتصادی، شیوه نامه هایی 
قبل تنظیم شده بود که نیاز به گواهینامه از طرف 
سازمان فنی و حرفه ای داشت که امکان دسترسی 
به آن در جزیره کیش سخت بود، به همین منظور 
با  فنون  و  علوم  موسسه  طریق  از  تفاهم نامه ای 
امکان  و  منعقد  مربوطه  اتحادیه های  و  سازمان ها 
کوتاه ترین  در  مجوز ها  صدور  و  تاییدیه ها  گرفتن 
زمان با کمترین هزینه برای فعاالن اقتصادی فراهم 

شد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
تامین  اینکه در بخش  بر  تاکید  با  کیش همچنین 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  دستورکار  در  که  مالی 
پرداخت  برای  گذشته  سال  داشت:  اظهار  است، 
حقوق کارکنان با مشکل روبه رو بودیم، پروژه های 
مانده  وضعیت ها  صورت  بود،  متوقف  زیرساختی 
بود و هیچ پروژه جدیدی به دلیل نبود منابع مالی 
تعریف نشده بود ، اما اکنون نه تنها هزینه های جاری 
سازمان برای چند سال آینده را تامین کرده ایم، بلکه 
و  فرودگاه  بندر،  ازجمله  زیرساختی  پروژه های  کل 
ده ها پروژه شهری برای رفاه بیشتر ساکنین جزیره 

کیش و گردشگران در دست اجرا است.
سازمان  مجموعه  افزود:  گفته  این  تکمیل  در  وی 
منطقه آزاد کیش ماهانه ده ها میلیارد تومان صورت 
وضعیت برای پیمانکاران پروژه ها پرداخت می کند و 

این نشان از توانمند شدن مالی سازمان است.
انتخاب  جدید  های  شیوه  درخصوص  آخوندی 
ارزیابی  و  انتخاب  در  کرد:  عنوان  سرمایه گذار 
سرمایه گذاران جدید نیز تجدید نظر شده و بررسی ها 
با دقت بیشتری انجام و از روش های ارزیابی به روز 

استفاده می شود.
وی با اشاره امضا تفاهم نامه هایی با بانک ها ازجمله 
بانک تجارت و ملت که سازمان با هر کدام برای 
نرخ  با  و  6ماهه  داخلی  ال سی  تومان  5۰۰میلیارد 
امضا  با  گفت:  کرده،  تفاهم  مرکزی  بانک  مصوب 
این تفاهم نامه ، پروژه هایی که نیاز به تامین مالی از 
محل ال سی داخلی دارند، می توانند از این تسهیالت 

استفاده کنند.
وی همچنین به تفاهم بر سر ضمانت تعهد پرداخت 
نیز اشاره کرد و گفت: فعالین اقتصادی که نیاز به اخذ 
ضمانت بانکی دارند، از این طریق معرفی می شوند 
تا بانک ها در اسرع وقت ضمانت نامه را در اختیارشان 

قرار دهند.
واگذاری  رویکرد  تغییر  به  ادامه  در  آخوندی 
۱۰۰درصدی زمین مسکونی، به شیوه مشارکت با 

زمین ها  قبال  گفت:  و  کرد  اشاره  بخش خصوصی 
حال  در  اما  می شد،  واگذار  ۱۰۰درصد  صورت  به 
حاضر ما زمین های مسکونی را تنها از طریق مزایده 
و از کانال شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و 
به شیوه مشارکت واگذار می کنیم که 9زمین بسیار 
خوب را فراخوان دادیم و حدود 5۰شرکت در حوزه 
ساخت و ساز ارزیابی شدند تا مشارکت صورت گیرد.

در دوره گذشته نیز پروژه های مشارکتی داشتیم که 
به همراه داشته  برای سازمان  افزوده خوبی  ارزش 
از  5۰درصد  که  زندگی  رویای  کیش  مانند  است، 
آن را سازمان مشارکت کرده و متوسط قیمت کل 
پروژه های مشارکتی بیش از ۱۰هزار میلیارد محاسبه 

شده است.
وی در بحث تامین مالی پروژه های سازمان منطقه 
سرمایه  بازار  با  ارتباط  داشت:  بیان  نیز  کیش  آزاد 
و تامین مالی از طریق این بازار را با انتشار اوراق 
صکوک اجاره برای پروژه ترمینال فرودگاه رقم زدیم 
که اصل و فرع آن هر 3ماه یک بار و طی ۴سال 
پرداخت می کنیم که برای تضمین بازپرداخت آن از 
دارایی های راکد و حبس شده مانند هتل گلدیس، 

فارابی وآرین استفاده کردیم.
بازار  در  کیش  سرمایه گذاری  شرکت  افزود:  وی 
سرمایه به عنوان هلدینگ چند رشته ای ثبت شده 

است و مراحل پذیرش در بورس را طی می کند.
آخوندی از انتقال ۴شرکت تابعه سازمان به مجموعه 
هلدینگ خبر داد و مطرح کرد: حضور سازمان در 
رقم  آزاد  منطقه  این  برای  را  خوبی  اتفاق  بورس 

خواهد زد.
شده  مطرح  شرکت های  از  یکی  را  کیش ایر  وی 
و  کرد  عنوان  بورس  زیرمجموعه  به  انتقال  برای 
سازمان  بود  گفته  خصوصی سازی  سازمان  گفت: 
منطقه آزاد کیش باید کیش ایر را از طریق مزایده 
و  ۱۰۰درصدی  واگذاری  موجب  که  کند  واگذار 
خارج شدن مدیریت آن از دست منطقه آزاد می شد. 
طی جلساتی با مسئوالن سازمان خصوصی سازی 
پیشنهاد شفاف سازی برای برآورد قیمت و دارایی 
براساس  که  شد  ارائه  کیش ایر  برند  و  اموال  و 
واگذار  بورس  یا  فرابورس  طریق  از  کیش ایر  آن 
پایه  سهام  به صورت  را  3۰درصد  حداکثر  و  شود 
عمده  سهامدار  عنوان  به  و  کنیم  واگذار  شناور  و 
کنیم؛  مدیریت  بتوانیم  تا  داریم  نگه  را  7۰درصد 
شد  مقرر  و  تشکیل  کارگروهی  منظور  همین  به 
شرکت کیش ایر اصالح ساختار مالی و سرمایه ای 
و  ارزیابی  را  دارایی ها  کارشناسان،  و  دهد  انجام 

ارزش گذاری کنند.
تصمیم  سازمان  مدیره  هیئات  در  افزود:  آخوندی 
دارایی ها،  ارزیابی  تجدید  محل  از  که  است  آن  بر 
سرمایه کیش ایر از ۱۰5میلیار تومان به ۱۱۰۰میلیارد 

تومان افزایش داده شود.
خبری  نشست  در  شده  مطرح  موضوعات  دیگر  از 
2مجوز  اخذ  مالی،  تامین  حوزه  در  آخوندی  دکتر 
به ارزش 5۰۰میلیارد تومان بود  زمین و ساختمان 

که موافقت های اولیه آن گرفته شده است.
برای  انرژی  با بورس  تفاهم نامه ای  امضا  همچنین 
عرضه فرآورده های نفتی و پتروشیمی بخش دیگری 
از صحبت های دکتر آخوندی در نشست با اصحاب 

رسانه کیش بود.
وی به موضوع استفاده از پنجره واحد برای جلوگیری 
از بحث قاچاق کاال و نظارت بیشتر بر فعالیت های 
اشاره  است،  انجام  حال  در  کیش  در  که  فرامرزی 
کرد و گفت: سامانه جامع امور گمرکی در دهه فجر 

بهره برداری خواهد شد.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
آزاد کیش در پایان از ایجاد کد گروه کاالیی ۴ برای 
استفاده اصناف و تجار که کد گروه کاالیی مجاز 
برای آنها تعریف نشده است، خبر داد و گفت: لیست 
رسیده  مظفری  دکتر  امضا  به  و  تهیه شده  کاالها 

است و در حال بررسی این موضوع هستیم.

تعداد  گفت:  بود،  شده  تولیدکنندگان  و  اقتصادی 
تبع  به  فعال صنعتی در کیش  واحد های  از  زیادی 
غیرفعال شده  ارزی  ناگهانی  نوسانات  و  مشکالت 
صنعتی  ۱8واحد  گذشته  سال  یک  طی  بودندکه 
غیرفعال، با حجم سرمایه 798میلیارد تومان فعالیت 
خود را از سر گرفتند که از این طریق برای 275نفر 

به صورت مستقیم نیز ایجاد اشتغال کرده است.
میزان  جمع  با  ۱2پروژه  افزود:  همچنین  آخوندی 
در حوزه های  تومان که  سرمایه گذاری 253میلیارد 
بهداشتی  آرایشی  و  نفت  خدمات مهندسی صنعت 
پایان  تا  نیز هستند  فعالیت دارند و صادرات محور 
و  اسفند 98  تا  9واحد  که  می شود  راه اندازی  سال 
3واحد دیگر تا خرداد99 فعال خواهند شد و میزان 

اشتغال این واحدها عددی حدود 5۰۰نفر می باشد.
آخوندی عنوان کرد: بسیاری از معضالت واحد های 
تولیدی که در یکسال گذشته به دالیلی مثل عدم 
دچار  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  برای  موقع  به  اقدام 
با  بودند ؛  میلیاردی شده  مالیات  مشمول  و  مشکل 
با  تعامل  و  اقتصادی  حوزه  همکاران  پیگیری های 

اداره مالیات، حل شد.
اجتماعی شرکت سورینت  تامین  همچنین مشکل 
که پرسنل آن بیکار شده بودند، با ورود سازمان به 

این موضوع، به نتیجه رسید.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
کارگروه  با  همکاری هایی  به  ادامه،  در  کیش  آزاد 
گفت:  و  کرد  اشاره  هرمزگان  استان  تولید  تسهیل 
شد  صادر  شرکت  چند  برای  معرفی نامه هایی 
برای  کارگروه  این  امکانات  و  مزایا  از  بتوانند  که 

شرکت های تولیدی خود بهره مند شوند.
وی افزود مشکالت پایانکار، انشعاب آب و برق و 
بزرگ  صنعتی  9واحد  از  بیش  صنعتی  مجوز های 
9واحد  این  فجر  مبارک  دهه  در  که  شد  برطرف 

افتتاح را می کنیم.
در  سرمایه  تامین  برای  اینکه  بیان  با  آخوندی 
گردش واحدهای تولیدی جزیره کیش برای اولین 
بار توانستیم از بند )ب( تبصره  ۱8 قانون بودجه 97  
برای واحد ها سهمیه بگیریم، گفت: نخستین بار از 
این طریق شرکت کیش مدیفارم 3۰میلیارد تومان 
تسهیالت ارزانقیمت دریافت کرد و واحدهای دیگر 
نیز که درخواست داشتند، معرفی شدند تا از محل بند 

)الف( بودجه در اختیار آنها قرار داده شود.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  معاون 
تسهیل  در  مساعدت  درخصوص  همچنین 
برای  فعالیت های واحدهای صنعتی جزیره گفت: 
که  صنعتی  واحد های  از  بسیاری  مشکالت  رفع 
فعالیت  به گرفتن مجوز  به دالیل مختلف موفق 
اقتصادی نشده بودند یا فاصله ای بین اخذ مجوز 
و پروانه بهره برداری آنها ایجاد شده بود و مشکل 
معاونت  حوزه  در  کارگروهی  داشتند،  مالیاتی 
مالیاتی  مدیر  کمک  با  و  شد  تشکیل  اقتصادی 
با  جزیره مدیر کل مالیاتی استان و مدیر گمرک 
واحد هایی که  انجام و مشکالت  رایزنی هایی که 

مهم ترین فعالیت های معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش تشریح شد:

نخستین پرواز سلیمانیه- کیش- سلیمانیه توسط 
شرکت هواپیمایی ماهان آغاز شد.

اقلیم  سلیمانیه  از  ماهان  هواپیمای  نشستن  با 
کردستان عراق خط پروازی سلیمانیه- کیش-

 سلیمانیه برقرار شد.
با هدف تسهیل شرایط  این مسیر پروازی که 
هموطنان  و  گردشگران  از  حمایت  و  سفر 
یکشنبه  روزهای  در  شده،  راه اندازی  گرامی 
انجام می شود و ساعت  و چهارشنبه هر هفته 
ورود پرواز از سلیمانیه ۱۰:5۰ و پرواز خروج از 

کیش ۱۱:5۰خواهد بود.
که  این  بیان  با  کیش  فرودگاه های  مدیرکل 
برقراری این پرواز ماحصل یک سال پیگیری 
این مسیر،  افزوده شدن  با  افزود:  مداوم است، 
بین المللی  فرودگاه  پروازی  مسیرهای  تعداد 

کیش به  2۱مقصد داخلی و خارجی می رسد.
پرواز  این  برقراری  افزود:  محمدی  عزت اهلل 
داشته  کیش  برای  خوبی  پیامدهای  می تواند 
باشد و با توجه به موقعیت جغرافیایی سلیمانیه، 
کاالیی  مبادالت  و  گردشگری  رونق  باعث 
کیش  اصناف  جوامع  تمامی  از  این رو  از  شود، 
اقدام  این  از  و حمایت  با همکاری  تقاضامندم 
گردشگران،  به  مناسب  خدمات  ارائه  و  ارزنده 
پروازهای  برقراری  و  پرواز  این  تداوم  باعث 

مشابه خارج از کشور شوند.

برقراری پرواز رفت و 
برگشت سلیمانیه- کیش
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
عنوان کرد:

مدیرکل فرودگاه های کیش خبر داد:



اخبار منطقه آزاد انزلی

مراسم سوگواری  فاطمیه،  ایام  با  همزمان 
بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سپهبد 
هواپیمای  شهدای  و  سلیمانی  قاسم  حاج 
امیرالمومنین)ع(  مسجد  در  مسافربری 

چونچنان منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.
اهالی  از  زیادی  جمع  که  مراسم  این  در 
دانشگاه  دانشجویان  و  منطقه  روستاهای 
سپاه  خامنه ای  امام  دریایی  فنون  و  علوم 
شکراللهی  اصغر  سردار  داشتند،  حضور 
امام خامنه ای  دانشگاه  فرماندهی  جانشین 
و  االسالم  حجت  و  العالی(  )مدظله 
جمعه  امام  تجدد  کمال  المسلمین 
فاطمه  حضرت  مقام  درخصوص  لشت نشا 
جوان  نسل  الگوبرداری  لزوم  و  زهرا )س( 
بر  عالوه  که  حضرت  آن  عملی  سیره  از 
همسر ائمه، مادر امامان و ام ابیها بودند، به 
سخنرانی پرداخته و سخنرانان یاد و خاطره 
حاج  سپهبد  شهید  اسالم  رشید  سردار 
هواپیمای  شهدای  نیز  و  سلیمانی  قاسم 

مسافربری را گرامی داشتند.
بین المللی  قاری  سوی  از  قرآن  قرآئت 
مداحی  صفری،  محمدرضا  حاج  استان 
علی اکبر  حاج  توسط  مصیبت  ذکر  و 
مراسم  این  بخش های  دیگر  از  بهادرانی 
شرکت  همت  با  که  بود  گرامیداشت 
خصوصی  بخش  فعال  آرش،  انبوه سازان 
منطقه آزاد انزلی برای دهمین سال پیاپی 

برگزار شد.

برگزاری مراسم 
شهادت حضرت 

فاطمه)س( و سپهبد 
قاسم سلیمانی در 
منطقه آزاد انزلی
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اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  دیدار  در 
وزیر کشور با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح شد: منطقه 
آزاد انزلی در دهه آینده به عنوان مرکز ثقل 
حوزه  و  ایران  بازارهای  به  اوراسیا  ارتباطی 
خواهد  نقش  ایفای  به  فارس  خلیج  جنوبی 

پرداخت.
سازمان  مدیرعامل  روزبهان  محمدولی 
دین پرست  بابک  میزبان  انزلی،  آزاد  منطقه 
اقتصادی وزیر کشور  امور  معاون هماهنگی 
درخصوص  طرفین  نشست  این  در  که  بود 
از  کشورمان  بیشتر  بهره گیری  راهکارهای 
انزلی در حوزه های  آزاد  ظرفیت های منطقه 
توسعه  و  اساسی  کاالهای  ترانزیت 
همکاری ها با کشورهای حاشیه دریای خزر 

و اوراسیا به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی 
در این دیدار با ارائه تحلیلی از مسیرهای طی 
شده از سوی مناطق آزاد موفق جبل علی در 
دبی و سنگاپور، تصریح کرد که این سازمان 
جذب  مسیر  در  شروع  نقطه  را  ترانزیت 
و  کرده  هدف گذاری  تولیدی  سرمایه گذار 
حضور  با  مرتبط  مباحث  در  داشت:  اظهار 
سرمایه گذاران در منطقه، ترانزیت کاال یکی 
و  تولیدی  سرمایه  گذار  جذب  راهکارهای  از 
طریق  از  عبوری  کاالهای  تولیدکنندگان 
موضوعی  می شود؛  محسوب  منطقه  این 
انزلی  آزاد  که رویکرد اصلی سازمان منطقه 

می باشد.
روزبهان با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت های 
ترانزیتی منطقه آزاد انزلی به عنوان فرصتی 
به  تولیدی  سرمایه گذاران  حضور  جهت 
و   صادراتی  توانمندی های  افزایش  منظور 
با عنایت  افزود:  برد،  بهره   مولد  اشتغال زایی 
در  منطقه  روی  پیش  محدودیت های  به 
اولویت  خود،  محدوده  اراضی  بر  مالکیت 
حداکثری  بهره برداری  سازمان،  این  دیگر 
از اراضی به منظور ارائه به فعالین اقتصادی 
است و بر همین اساس، سازمان منطقه آزاد 
انزلی تا پایان سال ۹۹، فراهم نمودن شرایط 
در  را  جدید  ۶۰کارخانه  حدود  فعالیت  برای 

دستورکار قرار داده است.
برگزاری جلسات تخصصی  به  اشاره  با  وی 
با سرمایه گذاران و مدیران دولتی کشورهای 
روسیه و جمهوری آذربایجان در دیدار اخیر 
عالقه  کرد:  اضافه  کشورها،  این  از  خود 

آذری  و  روسی  طرف های  در  زایدالوصفی 
در  منطقه  این  از  بهره گیری  منظور  به 
و کشورهای  ایران  بازارهای  به  ورود  جهت 
مسیر کریدور شمال- جنوب، وجود دارد، که 
انزلی  آزاد  منطقه  کرد  پیش بینی  می توان 
ارتباطی  ثقل  مرکز  عنوان  به  آینده  دهه  در 
جنوبی  حوزه  و  ایران  بازارهای  به  اوراسیا 

خلیج فارس به ایفای نقش خواهد پرداخت.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کردن  فعال  کرد:  تصریح  انزلی  آزاد  منطقه 
و  ایران  قزاقستان،  چین،  ترانزیتی  مسیر 
ایفای  راستای  در  شمال- جنوب،  کریدور 
نقش محوری در ترانزیت فرامنطقه ای میان 
منطقه  سازمان  برنامه های  از  اروپا  و  آسیا 
بر ظرفیت های  تکیه  با  که  است  انزلی  آزاد 
بندری- لجستیکی،  زیرساخت های  قانونی، 
سراسری  ریلی  خط  به  منطقه  این  اتصال 
خواهد  محقق  سازمان  برنامه های  و  کشور 

شد.
اقتصادی وزیر کشور  امور  معاون هماهنگی 

اقدامات سازمان  از  تقدیر  با  نشست  این  در 
از  بهره گیری  جهت  در  انزلی  آزاد  منطقه 
بندری  مجتمع  همچون  زیرساخت هایی 
کاسپین که منجر به ایجاد مسیرهای جدید 
ترانزیت کاالیی به کشور شده است، افزود: با 
توجه به شرایط کشور، تقویت و تنوع بخشی 
جهت  در  کاال،  ورودی-خروجی  مبادی  به 
بنادر  کردن  فعال  زمینه  و  بوده  ملی  منافع 
در  جدید  شغلی  فرصت های  ایجاد  کشور، 
در  نهایت  در  و  کشور  از  بیشتری  گستره 
راستای تامین شاخص های پدافند غیرعامل 

خواهد بود.
بنادر  و  انزلی  آزاد  منطقه  دین پرست  بابک 
ویژه  به  و  انزلی  بندر  یعنی  آن  محدوده 
بسیار  ظرفیت  را  کاسپین  بندری  مجتمع 
خوبی برای تامین کاالهای اساسی و توسعه 
کشور  کریدوری  و  ترانزیتی  همکاری های 
ارزیابی کرد و اضافه نمود: از اقدامات اصلی 
ما، اتصال مسیر راه آهن به بندر انزلی و اتمام 
تامین  طریق  از  شهرستان  این  کمربندی 

ایفای نقش منطقه آزاد انزلی به عنوان 
مرکز ثقل ارتباطی اوراسیا به بازارهای ایران

با  استاندارهای زیست محیطی در همکاری 
سازمان مربوطه است.

اقتصادی  و  بندری  معاونین  دیدار،  این  در 
سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به عملکرد 
اقتصاد  شاخص های  در  سازمان  موفق 
تصریح  غیرنفتی،  صادارات  و  مقاومتی 
نیز  انزلی  بندر  اینکه  به  عنایت  با  نمودند: 
رویکرد  شده،  واقع  منطقه  این  محدوده  در 
انزلی استفاده حداکثری  سازمان منطقه آزاد 
از ظرفیت های دو بندر بوده و در این راستا، 
بندری  مجتمع  طریق  از  که  کاالهایی 
پیش  یا  و کشور شده،  منطقه  وارد  کاسپین 
از این در بنادر شمالی کشورمان جذب نشده 
از  ترانزیتی  و  وارداتی  کاالهای  جزء  یا  بود 

مسیر بندر انزلی نمی باشد.
گفتنی است، دیدار از زیرساخت ها و امکانات 
و  تجارت  فاز  و  کاسپین  بندری  مجتمع 
گردشگری منطقه از دیگر برنامه های بازدید 
هیات عالی رتبه وزارت کشور از منطقه آزاد 

انزلی بود.

روزبهان در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد:

و  گردشگری  هماهنگی  ستاد  نشست 
محمدولی  دکتر  حضور  با  سفر  خدمات 
مدیرعامل،  و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی، 
فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مسئوالن 
هالل احمر و شبکه بهداشت و سایر اعضای 
این ستاد، با هدف بررسی توانمندی ها و ساز 
و کارهای الزم برای پذیرایی و استقبال از 

مهمانان نوروز ۹۹ این منطقه برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این 
نشست ضمن تقدیر از اعضای ستاد خدمات 
گردشگر  جذب  ۱۳درصدی  رشد  به  سفر، 
داخلی و خارجی در نوروز ۹۸ در فاز تجارت 
و گردشگری این منطقه اشاره کرد و گفت: 
این  و  گیالن  استان  در  گردشگران  حضور 
منطقه در افزایش درآمد بخش خصوصی و 
جوامع محلی منطقه و استان بسیار تاثیرگذار 
بوده و توسعه زیرساخت های گردشگری در 
موجب  طبیعی  مواهب  از  بهره گیری  کنار 
افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی در 

سطح استان و منطقه آزاد انزلی خواهد شد.
روزبهان در ادامه به لزوم بهره گیری و توجه 
و  نمود  اشاره  گردشگری  ظرفیت های  به 
لحاظ  به  کشور  شمال  کرد:  خاطرنشان 
بهره مندی از مواهب طبیعی، مقصد حضور 
منطقه  میان  این  در  و  بوده  گردشگران 
حضور  مراکز  مهم ترین  از  یکی  انزلی  آزاد 
حضور  اساس  این  بر  است،  گردشگران 
ماندگاری  ضریب  افزایش  و  پیش  از  بیش 
عنوان  به  باید  منطقه  در سطح  گردشگران 
خدمات  و  برنامه ها  اولویت های  مهم ترین 

نوروزی سازمان در دستورکار قرار گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
در  فرهنگ سازی  لزوم  به  ادامه  در  انزلی 
و  اشاره  گردشگران  جذب  و  خدمات  ارائه 

منطقه آزاد انزلی یکی از مهم ترین مراکز حضور گردشگران در کشور است

و  بهداشت  شبکه  احمر،  هالل  انتظامی، 
خواستار  خدمات رسان،  دستگاه های  سایر 
نوروز  ایام  در  دستگاه ها  این  بیشتر  فعالیت 
ستاد  اعضای  تالش های  با  افزود:  و  شد 
خدمات  سال ۹۸  نوروز  ایام  در  خوشبختانه 
مناسبی به گردشگران نوروزی ارائه شد که 
و  گردید  جاده ای  حوادث  کاهش  به  منجر 
ستاد  تالش های  نیز  نوروز ۹۹  در  امیدوارم 
پاکیزگی  منجر  منطقه،  این  سفر  خدمات 
و  سالمت  و  امنیت  حفظ  زیست،  محیط 

افزایش ورود گردشگران شود.
سازمان  و  مدیرعامل  مدیره  هیات  رئیس 
معرفی  لزوم  بر  انزلی  آزاد  منطقه 
آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
تاکید  نوروز  ایام  در  گردشگران  به  انزلی 
اعمال  با  دشمنان  کرد:  خاطرنشان  و 
زدن  آسیب  قصد  ناجوانمردانه  تحریم های 
به اقتصاد کشور را دارند و به هر اندازه که 
در جذب سرمایه گذار تالش شود، به کاهش 
مشکالت اقتصادی و افزایش فرصت شغلی 
طبق  و  می شود  منجر  محلی  جوامع  برای 

اقدامی  هر  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
انجام  کشور  اقتصاد  تقویت  جهت  در  که 
شود، جهاد در راه خدا است و ایشان در چند 
سال گذشته به مسئله تقویت اقتصاد توجه 

ویژه ای داشتند.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این نشست 
با ارائه گزارشی از روند خدمات رسانی ستاد 
سفر در ایام نوروز ۹۸ گفت: بالغ بر ۹۴۰هزار 
گردشگر داخلی و خارجی در ایام نوروز وارد 
فاز تجارت شده و برای استقبال و پذیرایی 
منطقه  محدوده  در  نوروز ۹۹  گردشگران  از 
۱۲۰کاشانه  ۱۷هتل،  از  بیش  انزلی  آزاد 
تخت  ۶۳۴۰نفر  پذیرش  قابلیت  با  مهمان، 
بوم گردی  اقامتگاه های  و  ۶۵رستوران  و 
برای ارائه خدمات به گردشگران آماده ارائه 

خدمات است.
مجید فاتحی جانشین ستاد خدمات سفر منطقه 
آزاد انزلی خاطرنشان کرد: پایگاه هالل احمر 
مستقر در این منطقه به منظور ارائه خدمات به 
گردشگران به صورت ۲۴ساعته فعالیت می کند 
و به منظور رونق فعالیت های صنایع دستی، 
حمایت از تولیدات ملی و افزایش فرصت شغلی 
برای جوامع محلی بازارچه سنتی نوروز بازار 
به جهت معرفی محصوالت صنایع دستی این 
منطقه و افزایش درآمد هنرمندان صنایع دستی 

دائر می باشد.
ستاد  دبیر  حسینی  سید فخرالدین  ادامه  در 
تکالیف  انزلی،  آزاد  منطقه  سفر  خدمات 
و  سازمانی  درون  مدیریت ها  از  یک  هر 
دستگاه های اجرایی عضو ستاد را بیان کرد 
اقدامات  آخرین  نیز  اجرایی  دستگاه های  و 
و برنامه های خود را در راستای بهبود ارائه 
خدمات و افزایش رضایت مندی گردشگران 

گزارش دادند.

عنوان  به  باید  انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  بیان 
حوزه  فعاالن  و  گردشگران  برای  الگو  یک 
ایجاد  گردشگر،  جذب  زمینه  در  خدماتی، 
زیرساخت های تفریحی، ارائه خدمات بهینه، 
امنیت  شاخص های  ارتقاء  و  نظافت  حفظ 
معرفی شود و برای حفظ این شاخص ها در 
تالش  باید  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  کل 

کرد.
در  بوم گردی  اماکن  ایجاد  بر  تاکید  با  وی 
سطح منطقه با بهره گیری از توانمندی های 
بوم گردی  اماکن  گفت:  خصوصی،  بخش 
و  سنت  و  آداب  فرهنگ،  معرفی  ضمن 
طبیعت گیالن، به افزایش ضریب ماندگاری 
مسافران کمک می کند و بهره گیری از این 
امر موجب افزایش درآمد برای جوامع محلی 
می شود؛ در حال حاضر یک واحد بوم گردی 
در  دیگر  ۶واحد  و  بوده  فعالیت  به  مشغول 
بیش  است  نیاز  که  می باشد،  ساخت  دست 
از پیش در زمینه جذب سرمایه گذار در این 

بخش فعالیت شود.
نیروهای  فعالیت های  از  تقدیر  با  روزبهان 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه:

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز اولین مسابقه 
با  گیالن  استان  دانش آموزان  نقاشی  بزرگ 
آکواریوم  انزلی،  آزاد  همکاری سازمان منطقه 
منطقه آزاد انزلی و اداره کل آموزش و پرورش 
پژوهشکده  اجتماعات  استان گیالن در سالن 

تعلیم و تربیت برگزار شد . 
این جشنواره نقاشی با موضوع »اگر من یک 
دوم  و  اول  دوره  گروه  سه  در  بودم«،  ماهی 
دوره  و  دبستان  چهارم  و  سوم  دوره  دبستان، 
بین  از  و  شد  برگزار  دبستان  ششم  و  پنجم 
جشنواره،  دبیرخانه  به  شده  ارسال  ۲۰۰۰آثار 
جشنواره  موضوعی  چارچوب  در  که  اثری 

بودند، مورد داوری قرار گرفت.
را دکتر سیدعلی محمد  این مسابقات  داوری 
هنگامه  خانم ها  و  پورگلنار  سهیل  جزایری، 
و  طاهایی  مهسان  سیده  گسکری،  پورمحمد 

شهرزاد اصولی برعهده داشتند.
معاون  حضور  با  که  مراسم  این  پایان  در 
مدیرکل  گردشگری،  و  اجتماعی  فرهنگی، 
حراست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
پرورشی  معاون  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
داوران  گیالن،  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
برپا شد،  برگزیده  و شرکت کنندگان  جشنواره 
با اهدای لوح و جوایز از نفرات برتر تقدیر به 

عمل آمد.
نوجوانان  و  کودکان  آشنایی  است،  گفتنی 
و  اکوسیستم  از  حفاظت  اهمیت  با  استان 
زیست بوم ماهیان استان و نقشی که خوراک 
به  نماید،  ایفا  می تواند  غذایی  سبد  در  ماهی 
با  کودکان  ذهنی  خالقیت  پرورش  همراه 
از  نقاشی،  هنر  ظرفیت های  از  بهره گیری 
مهم ترین دالیل برگزاری این مسابقه بود که 
منطقه  در  فعال  با همکاری بخش خصوصی 

آزاد انزلی برگزار گردید.

برگزاری نخستین مسابقه 
بزرگ نقاشی دانش آموزان 
گیالنی با همکاری سازمان 

منطقه آزاد انزلی



یادداشت

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

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

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

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

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

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

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

4- زمین گسترده، موقعیت استراتژیک کشور و منابع انرژی 
5- وجود نیروهای جوان و تحصیلکرده 
6- مزیت رقابتی ایران در حوزه انرژی 

تدوین  نیازمند  خارجی  سرمایه گذاری  حوزه  در  است.  خارجی  سرمایه های  جذب  برای  مکفی  دالیلی 
الگوهای صحیح  از  استفاده  با  اشتغال  و  تولید  توسعه  و  سرمایه ها  این  جذب  برای  مناسب  استراتژی 

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

سرمایه گذاری در کشور با الگوی صحیح باعث شده است، کشور ما از این مزیت رقابتی محروم بماند. 

نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب موقعیت
تنظیم  با  معموال  کشورها  می کنند،  استفاده  مقصد  انتخاب  برای   AHP تکنیک از  سرمایه گذاران  اکثر 
خارجی  سرمایه گذاران  کوتاه  لیست  در  بتوانند  که  می کنند  عمل  گونه ای  به  مناسب،  استراتژی های 
قرار بگیرند. انتخاب موقعیت برای سرمایه گذاری خارجی، یکی از مهم ترین تصمیمات سرمایه گذاران 
انتخاب  برای  بخشی  یا  و  مدیریت  سرمایه گذاران،  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  حقیقت  در  است.  خارجی 
موقعیت سرمایه گذاری وجود ندارد و این کار معموال توسط تیم مدیریتی سرمایه گذار صورت می گیرد. 
بسیار ضروری است که کشورها با فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران آشنا باشند. ازجمله مواردی که 
باشد:  موارد  این  توجه می کنند، می تواند شامل  آن  به  موقعیت  انتخاب یک  در  سرمایه گذاران خارجی 
پتانسیل بازار؛ مشوق های دولتی و میزان مالیات ها؛ وجود منابع انسانی؛ ریسک های اعتباری؛ دسترسی 

به انرژی؛ مواد اولیه و ریسک های سیاسی و اقتصادی.
برای جذب  راهکارها  بهترین  از  یکی  در کشور،  دولتی  داده ایم، مشوق های  انجام  بررسی هایی که  در 
سرمایه های خارجی می باشد؛ اینکه معافیت های مالیاتی بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف توسط دولت ارائه می شود، می تواند یکی از ابزارهای خوب برای جذب سرمایه های خارجی باشد. 
زمانی که با سرمایه گذاران مذاکره می کنیم و به آنها این گونه معافیت ها ازجمله و به طور مثال معافیت 
اما  دارد.  همراه  به  را  خارجی  سرمایه گذاران  تعجب  می کنم،  بیان  را  ایران  از  صادرات  در صدی  صد 
برای جذب سرمایه  مهمی  ابزارهای  که  را  اینگونه مشوق ها  مناسب،  مدل  با  نتوانسته ایم  ما  متاسفانه 

خارجی هستند، به سرمایه گذاران خارجی معرفی نماییم. 

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

کنیم. 

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

مالزی تمرکز ویژه ای بر جذب سرمایه گذاران به منظور ایجاد دفاتر منطقه ای خود در آن کشور دارند. 
در کشور ما تحقیقا در حوزه تنظیم استراتژی برای جذب سرمایه گذاران خارجی اقدامات کاملی صورت 
نگرفته است. همه ما به دنبال توسعه جذب سرمایه های خارجی هستیم، اما اینکه این سرمایه ها چگونه؟ 

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

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

سایر سرمایه گذاران خارجی باشد.

معرفی صحیح فرصت های سرمایه گذاری در ایران 
به سرمایه گذاران خارجی

دکتر علیرضا شیرمحمدی
موسس نمایشگاه دائم صادرات و فرصت های سرمایه گذاری ایران  
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تولید که  بردن ظرفیت  باال  آن  تبع  به  و  مهم ترین اصول در حوزه تجارت 
و  تبلیغات  معرفی،  مبحث  هستند،  متصل  یکدیگر  به  زنجیره وار  به صورت 
بسته بندی است؛ سه عنصر بسیار مهم که در کشور خصوصا حوزه تولید در 
مناطق آزاد از آنها غافل بوده ایم و صرفا روی نقطه تولید تمرکز کرده ایم و 
در بعضی از موارد هم تولیدات را به صورت فله به کشورهای صاحب صنعت 
بسته بندی مانند ترکیه فروخته ایم و ارزش افزوده اصلی که همانا بسته بندی 

و فروش کاال است را به رقبای همسایه خود سپرده ایم.
صنعت،  جهان  در  و  کنونی  عصر  در  توانمندی ها  معرفی  حوزه  در  بی شک 
به  نگاهی سطحی  با  کند.  تجارت کمک  توسعه  به  بسیار می تواند  اینترنت 
شرکت ها و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، به این نکته می رسیم که اغلب 
نه وب سایتی دارند و یا آن دسته هم که سایت اینترنتی برای محصوالت خود 
ایجاد کرده اند، بسیار قدیمی و صرفا از سر باز کردن است. لزوم توجه و حتی 
تشکیل ستادی در سازمان های مناطق آزاد در جهت ایجاد بسترهای مناسب 
اهدافی  از مهم ترین  تولید، یکی  توسعه  برای  الکترونیک  در فضای تجارت 
است که باید دنبال شود، چراکه رشد اقتصادی، هدفی است که سیستم های 
اقتصادی به دنبال آن هستند، زیرا به وسیله رشد اقتصادی امکان تامین سطح 

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

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

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

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

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

که نیازمند انسجام و برنامه ریزی برای گسترش آن است.
دنیای امروز، دنیای دیجیتال است، همه نیازهای ما از بزرگترین تا کوچک ترین 
نیازها در بستر دیجیتال در حال رفع است، پس باید بتوانیم صنعت و تولید خود 
را نیز با این معقوله جهانی بیش از پیش گره بزنیم و بتوانیم با ایجاد ارتباطات 
تنوع محصوالت  تولیدی در کنار  باالی  مستمر و معرفی ظرفیت های بسیار 
البته ماندگارتر در تجارت  به روز، حضوری پررنگ تر و صد  و بسته بندی های 
بازارهای هدف داشته باشیم. باور داشته باشیم که حذف تجارت  دیجیتال و 

دیجیتال از عرصه تولید و صنعت، مساوی با نابودی فعالین اقتصادی است .
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  سازمان ها  بی تردید 
می توانند این بخش مهم از بسترسازی در مناطق جهت رونق بخشیدن به 
تجارت الکترونیک را ساماندهی کرده و حتی اقدام به راه اندازی سایت هایی 
نیز  و  به روزرسانی  و  نموده  منطقه  هر  تولیدی  محصوالت  معرفی  برای 
پاسخگو بودن ارسال درخواست ها به این واحدها را از طریق بستر اینترنت 

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

شرکای خارجی پس از پایان نمایشگاه ها است. 

تجارت الکترونیک، انقالب تجاری عصر حاضر
سیستم های  طریق  از  تجارت  برای  که  است  واژه ای  الکترونیک  تجارت 
مدت  که  وجودي  با  الکترونیک  تجارت  می رود.  کار  به   اطالعاتی- ارتباطی 
زمانی زیادی از عمر آن نمی گذرد، نقش بسزا و چشمگیری در زندگی روزمره 

ما دارد، به طوری که اجتناب از آن کار آسانی نیست. 
یکی از ساده ترین و کارآمدترین نقش تجارت الکترونیک در زندگی روزمره 
طریق  از  مربوطه  وجوه  تبادل  و  اجناس  فروش  و  خرید  اینترنتی،  کاربران 
مدیریت  ارتباطات،  مجموعه  الکترونیک  تجارت  است.  هوشمند  کارت های 
شرکت ها،  بنگاه ها،  سازمان ها،  به  که  است  امنیتی  قابلیت های  و  اطالعات 
را  خود  کاالهای  و  خدمات  اطالعات  که  می دهد  اجازه  و...  دولت  مردم، 

بهینه تر، آسان تر و سریع تر با استفاده از شبکه های ارتباطی اینترنتی عرضه 
دارند. 

الکترونیک  به وسیله تجارت  است.  بدون کاغذ  الکترونیک، تجارت  تجارت 
تبادل اطالعات خرید و فروش و حمل و نقل کاالها، با زحمت کمتری انجام 
بنگاه ها و تمامي  ارتباط شرکت ها،  اینترنتی باعث می شود  می گیرد. تجارت 

نهادهای مرتبط با تجارت ساده تر و سریع تر انجام گیرد.
جستجوی  که  است  خدماتی  و  فعالیت ها  مجموعه  الکترونیک  تجارت 
اطالعات، مدیریت اطالعات و تبادالت، بررسی وضعیت اعتبار، ایجاد اعتبار، 
ارتباط  با  اینترنت  در  را  اعتبارها  مدیریت  و  گزارش گیری  مجازی،  پرداخت 
دیجیتالی امکان پذیر می کند. بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر 
به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می دانند، در حالی  که این امر فقط 
تجارت  اصل  در  می دهد.  تشکیل  را  الکترونیک  تجارت  از  کوچکی  بخش 
الکترونیکی می تواند تمامي جنبه های تجاری و اقتصادی را شامل شود. به 
سادگی می توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف 
را در حیطه تجارت الکترونیک دانست و می توان گفت، تجارت الکترونیک پل 

الکترونیکی بین مراکز تجاری، خریداران و فروشندگان است. 
با  را  فیزیکی  ارتباط  برقراری  توانایی  فروشنده  و  خریدار  سنتی،  تجارت  در 
هم داشتند، اما در تجارت الکترونیک، طرفین باید با زبان دیجیتالی یکسان 
به گفت وگو بنشینند. این دنیای مجازی، باعث می شود که طرفین مبادالت 
تجاری، توانایی رد و بدل کردن اطالعات را داشته باشند و همدیگر را ارزیابی 
کنند. اما نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، امنیت 
ارتباط در تجارت الکترونیک است، چراکه برخالف تجارت سنتی، خریدار و 
برای  راهی  باید  و  نمی بینند  تجاری  مبادله  هنگام  در  را  همدیگر  فروشنده 
شناسایی منبع اطالعات و تضمین صحت اطالعات در هنگام جا به جایی و 

حفاظت اطالعات پایه گذاری شود.
در ابتدای پیدایش تجارت الکترونیک، چیزی بیش از یک وسیله اطالع رسانی 
از  استفاده  با  را  و هر کسی می توانست محصوالت خود  نبود  تجاری  ساده 
صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ کند؛ اما اکنون هدف از به کارگیری تجارت 

الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی است.
شگردهای  و  تکنیک ها  از  ترکیبی  واقع  در  که  الکترونیک  تجارت  از  هدف 
بازرگانی می باشد، همکاری، رقابت و بازدهی بیشتر شرکت های مختلف است؛ 
به طوری که در 20سال گذشته سبب توانایی شرکت ها در زمینه هایی مثل 
اصالح روش های تجارتی و پیشرفت در زمینه هاي ارتباط با شرکت های مرتبط 
و باالخره گسترش دامنه بازرگانی، تجاری حتی در مقیاس های بزرگ و جهانی 
شده است. تجارت الکترونیک دارای زیر شاخه های عمده ای به شرح زیر است:

 تجارت الکترونیک 
 کسب و کار الکترونیک 

 بازاریابی الکترونیکی
 بانکداری الکترونیکی
 کارت های هوشمند 

 مدیریت روابط عمومی با مشتری
ارتباط بین تجارت و فن آوري دیرزمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در 
واقع، ساخت کشتي باعث رونق تجارت شد. در حدود 2000سال قبل از میالد، 
فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین های 
دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت 
باز و تجارت با سرزمین های دیگر آغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند 
همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختالفات زمانی را نیز 

کم رنگ و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده  است.
ترکیب تجارت و الکترونیک از سال 1۹70 آغاز شد. برای گسترش و پذیرش 
تجارت الکترونیک الزم است که پیش نیازهای این فن آوري ازجمله زیرساخت 

مخابراتی، مسائل قانونی و ایمنی پیام رسانی فراهم شود.
الکترونیکی  پیشرفته  بسیار  روش های  از  چه  تجارت  در  هدف  مهم ترین 
استفاده کند و چه از روش های سنتی و قدیمی؛ همانا دستیابی به پول و سود 
بیشتر است. بالطبع در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادی در نقل و 
انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1۹۹4 اینترنت قابلیت های 
گذاشت،  نمایش  به  تحقیقاتی  و  علمی  جنبه های  بر  عالوه  را  خود  تجاری 
بودند  نهادهایی  اولین  پیشرفته  کشورهای  در  بانک ها  و  تجاری  موسسات 
که برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان تالش جدي کردند. محصول 
الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت  بانکداری  نیز همان  آنها  تالش 
مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری 

و اقتصادی بشمار می رود.
بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به یک بحث بسیار تخصصی 
و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست های 
تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد. 
در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورس های اوراق بهادار 
نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت 
هماهنگ کردند و موفق شدند در مدت کوتاهی، با توجه به برتری های اینترنت 
در مقایسه با روش های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت باال، به موفقیت های 
بی نظیری دست یابند. تجارت الکترونیک، با وجود جوان بودن، در جهان شناخته 
شده و در سال های اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینی داشته است. این رشد 

تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت است. 
به  است،  کرده  ظهور  ارتباطی  جدید  عصر  در  که  الکترونیک  تجارت  در 
انجام مي شود. تجارت  نیازي ندارد و خرید و فروش به وسیله رایانه  مکان 
الکترونیک را به صورت عامیانه می توان انجام هر گونه امور تجاری به صورت 

آنالین و اینترنتی بیان کرد. 
تجارت الکترونیک برای آسان سازی معامالت اقتصادی به صورت الکترونیک 
تعریف شده است. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطالعات 
اسناد  ارسال  اجازه  سازمان ها  و  شرکت ها  به  سرمایه،  الکترونیکی  انتقال  و 
مثل  تجاری  اسناد  ارسال  با  کردن  تجارت  اجازه  و  داده  را  الکترونیکی 

سفارش های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی می دهد. 
ارزش مبادله های الکترونیکی در جهان طی سال های اخیر به سرعت در 
مبادله،  از  شیوه  این  گسترش  سرعت  درباره  چه  اگر  است.  افزایش  حال 
پیش بینی ها  تمامی  در  اما  است؛  شده  ارائه  متفاوتی  بسیار  برآوردهای 
روبه رو  فزآینده ای  رشد  با  آینده  سال های  در  الکترونیک  تجارت  آمده 

بود. خواهد 
بدون شک در مورد تجارت الکترونیک باید گفت هزینه هاي فروش را کاهش 
بهبود  را  فروش  از  با مشتري خدمات پس  ارتباط خاص  به خاطر  مي دهد، 
مي بخشد، محصوالت جدید را در معرض دید خریداران قرار مي دهد، رفت 

در  مي آورد.  پایین  را  محصول  قیمت  نتیجه،  در  و  مي کند  کم  را  آمدها  و 
از  نوع  این  کرده،  پیدا  زیادي  گسترش  الکترونیک  تجارت  که  کشورهایي 
عرضه  ارزان تر  قیمت هاي  با  اینترنت  وسیله  به  کاالها  موجب شده  تجارت 
در  را  تجارت  نوع  این  ارزانند،  جنس  دنبال  که  مشتریاني  این رو  از  شود؛ 

کشورهایی که تجارت الکترونیک انجام می دهند پررونق تر می کنند.

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

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

جنبه های متاثر از تکنولوژی در حوزه اقتصاد و بازرگانی است.
انجام  با  و  بوده  بیست و یک  امور ضروری قرن  از  الکترونیک یکی  تجارت 
هرگونه امور تجاری به صورت آنالین به وسیله شبکه جهانی اینترنت نقش 
مهمی در تسهیل مبادالت داخلی و بین المللی کشورها دارد. تجارت الکترونیکی 
به بنگاهای تجاری محلی این اجازه را می دهد که به بازارهای جهانی مرتبط 

شده، صادرات و در نتیجه تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند.
تجارت الکترونیک به مصرف کنندگان این امکان را می دهد در هر زمان و هر 
مکانی با اتصال به اینترنت، معامالت خود را انجام دهند. بهره از شیوه های 
الکترونیک می تواند موجب صرفه جویی در هزینه ها و کارآیی  نوین تجارت 
بیشتر عملیات تجاری بنگاه های تولیدی را فراهم آورد و در نهایت موجبات 

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

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

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

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

توسعه اقتصادی است.

تغییر مسیر تجارت با تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطالعات، تحوالت 
پیامدهای  الکترونیک  تجارت  توسعه  است.  کرده  ایجاد  تجارت  در  اساسی 
به  ابداعی  است. شاید کمتر  داشته  پی  در  اقتصادی  فعاالن  برای  را  مهمی 
اندازه تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد و بازرگانی تاثیرگذار و منشاء مزایا 

و منافع بوده است.

توسعه بازارها، کاهش هزینه ها، بهبود زنجیره عرضه، حذف محدودیت های 
ایجاد  مشتری،  با  ارتباط  بهبود  و  مشتری محوری  مبادله،  مکانی  و  زمانی 
مدل های جدید کسب و کار، افزایش سرعت دسترسی به بازار و در مجموع 
الکترونیکی  تجارت  آشکار  پیامدهای  از  اجتماعی  و  اقتصادی  رفاه  افزایش 

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

الکترونیکی شتابان خواهد بود.
گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان، به کارگیری آن توسط 
بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان، بیانگر 
مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و بازرگانی است. 
بنابراین راهی جز تالش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی 

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

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

اعتماد از زوایای مختلف مورد توجه قرار می گیرد که مباحث حقوقی یکی از 
ابعاد آن به شمار می رود. به طور کلی در حوزه تجارت الکترونیک سه بازیگر 

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

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

رونق اقتصاد کشور و افزایش بهره وری کمک کند.
و  ارزیابی  را  الکترونیکی کشورها  بسترهای  که می توان  معیارهایی  از  یکی 
تولید  اکونومیست  الکترونیکی است که ساالنه توسط  آمادگی  مقایسه کرد، 

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

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

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

نیروی کار و میزان نوآوری.
 محیط قانونی: این شاخص منعکس  کننده چارچوب های قانونی است که 

به صورت مستقیم بر استفاده از فناوری دیجیتال جهت آگاه سازی، ارتباطات 
کارایی  از:  عبارتند  شاخص  این  معیارهای  موثرند.  تجاری  ستد  و  داد  و 
چارچوب های قانونی سنتی، قوانین مرتبط با اینترنت، سطح سانسور، سهولت 

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

الکترونیکی برخط و مشارکت الکترونیکی.
معیارهای  بنگاه ها:  و  توسط مصرف کنندگان  الکترونیک  تجارت  پذیرش   
در  مشتریان  توسط  سرانه صرف شده  هزینه  میزان  از:  عبارتند  این شاخص 
زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات، سطح توسعه کسب و کار الکترونیکی، 
و  شهروندان  با  برخط  دولتی  خدمات  بودن  موجود  خط،  بر  تجارت  سطح 

بنگاه ها.

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

فرصت های بی شماری را از دسترس بخش تجاری کشور خارج سازد. 
مشکلی  چنین  حل  برای  ممکن  رویکردهای  بهترین  از  یکی  میان  این  در 
مطابق با توصیه سازمان های بین المللی و تجارب سایر کشورهای پیشگام، 
به  تجاری،  واحد  پنجره  مفهوم  است.  تجاری  واحد  پنجره  یک  استقرار 
تبادل  یک  در  مشارکت کننده  طرف های  به  که  می شود  اطالق  تسهیالتی 
تجاری کمک می کند تا اطالعات و اسناد استانداردشده را از طریق یک نقطه 
به  مربوط  قانونی  الزامات  تمامی  این طریق  از  و  مبادله کرده  واحد  ورودی 
صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقال را تکمیل کنند. با توجه به مراتب فوق، 
در اواخر سال 1388 پیش نویس طرحی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
در راستای پیاده سازی و استقرار پنجره واحد تجاری تدوین شده و در دستور 

کار قرار گرفت.
موارد قانونی که ضرورت انجام این پروژه را در سطح ملی و به شکل یک 

تکلیف برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موجب می شوند، عبارتند از: 
الف( بند )د( ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

ب( طرح تحول اقتصادی 
برنامه  ذیل  )اقتصادی(  پنجم  )ماده 70 فصل  توسعه کشور  پنجم  برنامه  ج( 

بهبود فضای کسب و کار( 
د( مصوبه کارگروه مدیریت فاوا )مورخ 138۹/05/1۹( 

به  بخشیدن  سرعت  با  تجارت  جریان  بهبود  طریق  از  تجاری،  واحد  پنجره 
فرآیندهای اظهار و ترخیص کاالها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را 
افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادالت تجاری و بهبود رقابت پذیری 
کمک می کند. براساس مطالعات انجام  شده، تخمین زده شده است که یک 
درصد کاهش در هزینه مبادالت تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری 
نظیر استقرار پنجره واحد، بالغ بر 40میلیارد دالر صرفه جویی ایجاد خواهد کرد. 
پنجره واحد ضمن تسهیل رویه ها و فرآیندهای تجاری، به بهبود شفافیت و 
پیش بینی پذیری تعامالت تجاری در سطح ملی و بین المللی کمک می کند. 
نتیجه استقرار چنین سیستمی در وهله نخست، کاهش پیچیدگی ها و تاخیر 
در فرآیندهای تجاری و کاهش هزینه های عملیاتی است و نهایتا به افزایش 
قدرت رقابت پذیری و رونق  اقتصادی کشور منجر می شود. به طور خالصه 
اعمال  توسعه،  حال  در  و  توسعه یافته  اقتصادی  نظام های  در  زیر  دالیل  به 
تجاری،  واحد  پنجره  استقرار سیستم  از طریق  تجاری  سیاست های تسهیل 

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

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

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

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

و خصوصی را در جهت استفاده بهتر از منابع کاهش می دهد. 
از:  عبارتند  دولتی  برای بخش  واحد  پنجره  استقرار  مزایای  به طور خالصه 
تخصیص موثرتر و کاراتر منابع، اصالح منابع درآمدی دولت، افزایش امنیت، 
افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور، ارتقای مکانیسم های کنترلی دولت و 
کاهش فساد اداری، توانایی استفاده از تکنیک های پیچیده مدیریت ریسک. 

کاهش  از:  است  عبارت  تجاری  جامعه  برای  سیستم  این  مزایای  همچنین 
هزینه ها از طریق کاهش تاخیرها، تسریع در امور اظهار و ترخیص کاال، توضیح 
و تفسیر قابل پیش بینی قوانین، تخصیص موثر و کاراتر منابع و افزایش شفافیت.

سخن پایانی
ظرفیت تجارت الکترونیک در ایران روبه گسترش است و با نگاهی به رشد 
این مدل از تجارت نوین در مناطق آزاد، سرعت بسیار پایین روند استفاده از 
این ظرفیت را در مناطق شاهد هستیم که نشان از عدم سیاستگذاری ها و 

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

الکترونیک در مناطق آزاد است، می باشد.

وجوب گسترش تجارت دیجیتال در مناطق آزاد کشور:

عبور از تحدیدها با افزار تجارت الکترونیک
گزارش:

فریبا شیخی
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گزارش: 
محمدجواد صادقی

چابهار

منطقه آزاد چابهار، نگین توسعه اقتصادی کشور
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دیدگاه نمایندگان و کارشناسان درخصوص افزایش محدوده منطقه آزاد چابهار:

یکی از مزایای توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار به 
کریدور جنوب- شمال این است که با توجه به اینکه 
امروز چین هم بر روی بندر گوادر تمرکز کرده و با 
همکاری پاکستان یک بندر جدید را در حال ایجاد 
بوده  اهمیت  حائز  چابهار  آزاد  منطقه  قطعا  است، 
و می تواند به کریدور جنوب-شمال جهت ترانزیت 
را کامل کند،  ترانزیتی  تبدیل شود و زنجیره   کاال 
چراکه مناطق آزاد می بایست چه از طریق ریلی و 
یا از طریق هوایی و دریایی به این مجموعه  متصل 
باشند. الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری 
که  می شود  باعث  چابهار  آزاد  منطقه  محدوده  به 
این منطقه به آب های آزاد راه پیدا کرده و کاالها 
از طریق کشتی به مجموعه بیاید و از طریق جاده 
به  می تواند  چابهار  واقع  در  و  شود  جابه جا  ریل  و 
عنوان کریدور جنوب- شمال برای ترانزیت کاال و 
تکمیل زنجیره همکاری با همسایگان نقش مهمی 

ایفا کند.
الحاق  الیحه  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری به منطقه آزاد 
۱۸رأی  موافق،  رأی  با  را  چابهار  تجاری- صنعتی 
مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹نماینده حاضر 
ماده  براساس  که  رساندند  تصویب  به  صحن  در 
واحده این الیحه؛ محدوده ای به مساحت ۶۷هزار و 
۸۷۱هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی 

چابهار الحاق می شود.

دیدگاه نمایندگان مجلس درخصوص 
تصویب  الحاقیه

مذکور،  الیحه  موافق  عنوان  به  ادیانی  سیدعلی 
توسعه همه جانبه را یکی از ضروریات توسعه کلی 
چابهار،  آزاد  منطقه  تقویت  گفت:  و  دانست  کشور 
این منطقه را دروازه ای برای توسعه کشور و استان 

سیستان و بلوچستان تبدیل خواهد کرد.
در  جویبار  و  سوادکوه  قائمشهر،  مردم  نماینده 
میدان  باید  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس 
رقابت را از کشور های رقیب برباییم، در حال حاضر 
قابل  پیشرفت  بنادر خود  توسعه  با  پاکستان  کشور 
چابهار  آزاد  منطقه  بنابراین  است،  داشته  توجهی 
به  آن  از  که  بوده  کشور  کلیدی  مناطق  از  یکی 
و  می شود  یاد  تجاری- اقتصادی  دروازه  عنوان 
توسعه این منطقه به معنی توسعه کل کشور است.

همچنین علیرضا سلیمی در مخالفت با الیحه فوق 
با  آزاد چابهار  از ظرفیت های منطقه  اینکه  بیان  با 
وسعت فعلی به طور کامل استفاده نشده است، بیان 
این  در  را  الزم  سرمایه گذاری  شرکت ها،  آیا  کرد: 
لحاظ مکانی  به  داشته اند و در حال حاضر  منطقه 
به اشباع رسیده اند که به دنبال توسعه آن هستیم؟

نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مناطق آزاد به محل واردات 
آزاد  مناطق  افزاشی  افزود:  شده اند،  تبدیل  کاال 
شده  کاال  قاچاق  افزایش  باعث  کشور  در  تجاری 
مبارزه  آن  با  محدود  صورت  به  چند  هر  است، 
واردات  برای  را  مسیر  باید  چرا  بنابراین  می شود، 

بیشتر و قاچاق کاال هموار کنیم؟
با  موافقت  در  اباتری  دلخوش  سیدکاظم  ادامه  در 
فعلی  شرایط  در  اینکه  به  اشاره  با  مذکور  الیحه 
فراهم  اقتصادی کشور  توسعه  برای  امکانات الزم 
اقتصادی  توسعه  تپنده  قلب  چابهار  افزود:  نیست، 
کشور خواهد بود و مسئوالن باید به آن توجه داشته 
باشند، چراکه توسعه این منطقه باعث توسعه شرق 

کشور می شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ترانزیت کاال یکی از مشکالت اساسی 
کشور است، افزود: به دلیل اتکای اقتصاد کشور به 
روبه رو  زیادی  با مشکالت  تحریم ها  از  نفت، پس 
جبران  مالیات  افزایش  با  را  خأل  این  و  شدیم 
می شود.  وارد  مردم  به  زیادی  فشار  که  می کنیم 
منطقه  ویژه  به  آزاد  مناطق  توسعه  با  معتقدم  بنده 
حاصل  نفت  فروش  برابر  دو  درآمدی  چابهار  آزاد 

می  گردد.
چابهار  آزاد  منطقه  توسعه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مشکالت ناشی از تحریم ها را تا حد زیادی کاهش 
می دهد، تصریح کرد: توسعه منطقه چابهار می تواند 

این بندر را به جایگاهی بین المللی تبدیل کند.
الیحه  مخالف  عنوان  به  قاضی پور  نادر  ادامه،  در 
نمایندگان  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  مذکور 
سیستان و بلوچستان که با همدلی و تالش بسیار 
این الیحه را تصویب کردند، گفت: توسعه محدوده 
مناطق آزاد جز افزایش قیمت ها ثمره ای برای مردم 

ندارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه منطقه آزاد چابهار نیازی به افزایش 
این  وسعت  افزایش  لزوما  افزود:  ندارد،  وسعت 
منطقه باعث افزایش امکانات نمی شود، این مناطق 
برای  اینکه  نه  باشند  شکوفایی  و  رشد  محل  باید 

افرادی محل واردات.
موافقت  در  اقتصاد  وزیر  پارلمانی  معاون  جلیلی، 
به  الیحه  این  تصویب  کرد:  اعالم  الیحه  این  با 
در  تسریع  و  تسهیل  و  کشور  شرق  بنادر  توسعه 
جذب سرمایه گذاری در بندر چابهار کمک می کند.

اقتصادی  معاون  شهدادی  حسین  این  از  پیش 
و  سیستان  دریانوری  و  بنادر  کل  اداره  بندری  و 
و  بهشتی  شهید  بنادر  الحاق  درباره  نیز  بلوچستان 
بود:  گفته  چابهار،  آزاد  منطقه  به  کالنتری  شهید 
یکی از مشکالت ما، عدم تسری قوانین مناطق آزاد 

به بنادر است، بندر چابهار یک منطقه عادی بوده و 
جزء مناطق ویژه اقتصادی آزاد محسوب نمی شود؛ 
الحاق  آزاد  مناطق  به  چابهار  بندر  که  صورتی  در 
شاهد  تجاری،  تبادالت  تسهیل  بر  عالوه  شود، 
استراتژیک  بندر  این  در  سرمایه گذاری ها  افزایش 

خواهیم بود.

کاهش هزینه های بندری با الحاق 
بنادر شهید بهشتی و کالنتری 

به منطقه آزاد چابهار 
حسین هاشمی تختی نژاد با اشاره به تصویب الیحه 
به  کالنتری  شهید  و  بهشتی  شهید  بنادر  الحاق 
محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، اظهار 
کرد: قطعا تصویب این قانون می تواند نقش بسزایی 
بلوچستان  و  سیستان  استان  اقتصادی  توسعه  در 

داشته باشد.
شهید  و  بهشتی  شهید  بنادر  الحاق  افزود:  وی 
زمینه  چابهار  آزاد  منطقه  محدوده  به  کالنتری 
را  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری 
این مسئله همواره یکی  برابر خواهد کرد،  چندین 
از دغدغه ها و خواسته های اصلی مردم منطقه بوده 

است.
رئیس کمیته بنادر کمیسیون عمران مجلس گفت: 
این کار تقویت بندر چابهار و بنادر مرتبط و زمینه 
توسعه اقتصادی کشور را فراهم می کند، چراکه این 
بندر از طریق کریدور جنوب -شمال به کشورهایی 
مانند روسیه و آذربایجان متصل شده و پس از آن 

می توان بازارهای اقتصادی اروپا را هدف قرار داد.

توسعه استان سیستان و بلوچستان با 
افزایش محدوده منطقه آزاد چابهار 

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار پل ارتباطی بین 
کشور ایران و همسایگان شرقی محسوب می شود 
به همراه  را  بلوچستان  و  استان سیستان  توسعه  و 

دارد.
و  صنایع  کمیسیون  عضو  فرهنگی  محمدحسین 
معادن مجلس شورای اسالمی درخصوص موافقت 
تجاری- آزاد  منطقه  محدوده  افزایش  نمایندگان 
صنعتی چابهار، اظهار داشت: هرچه سرمایه گذاری 
پیدا  افزایش  بلوچستان  استان سیستان و  در حوزه 

کند، جایگاه این استان ارتقاء می یابد.
مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
آزاد  منطقه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
از نظر جغرافیایی در نقطه  تجاری-صنعتی چابهار 
آزاد  داد: منطقه  ادامه  دارد،  قرار  از کشور  حساسی 
ایران و همسایگان  ارتباطی بین کشور  چابهار پل 

شرقی محسوب می شود.
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
آزاد  منطقه  محدوده  افزایش  کرد:  خاطرنشان 
تجاری-صنعتی چابهار و اضافه شدن دو بندر شهید 
ارتباطی  مسیر  و  آن  به  بهشتی  و شهید  کالنتری 
موجود موجب توسعه اقتصادی بسیار زیادی برای 

استان سیستان و بلوچستان می شود.
علنی  صحن  در  نمایندگان  است،  ذکر  به  الزم 
مجلس شورای اسالمی )سه شنبه ۲۴دی ماه( کلیات 
الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
چابهار را به تصویب رساندند، براساس ماده واحده 
این الیحه، بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری به 
محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار الحاق 
افزایش  با  همچنین  مجلس  نمایندگان  می گردد. 
نیز  چابهار  آزاد  منطقه  مساحت  به  هکتار  ۶۷هزار 

موافقت کردند.

توسعه اقتصاد کشور در گروی 
توسعه سواحل مکران

چابهار  لجستیک  و  نقل  و  حمل  همایش  رئیس 
گفت: توسعه سواحل مکران، در آینده توسعه کشور 
در بخش حمل و نقل و صنعت اهمیت بسیار زیادی 

دارد.
محسن محیط کرمانی با اشاره به برگزاری نخستین 
لجستیک  و  نقل  و  حمل  نمایشگاه  و  همایش 
امسال  چابهار که در روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲بهمن 
آزاد  منطقه  نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  در 
نمایشگاه،  این  با  همزمان  افزود:  می شود،  برگزار 
نقل و لجستیک در توسعه  همایش نقش حمل و 
ارشد  مقامات  با حضور  نیز  بنادر و سواحل مکران 
مکران  سواحل  توسعه  با  مرتبط  وزارتخانه های 
و  معدن  صنعت،  شهرسازی،  و  راه  وزارت  از  اعم 
تجارت و نفت و بخش های مرتبط با حوزه دریایی 
نیروهای مسلح، ستاد توسعه سواحل مکران و دیگر 

دستگاه های مربوطه برگزار می  گردد.
مکران،  سواحل  توسعه  ستاد  گفت:  محیط کرمانی 
شورای عالی صنایع دریایی کشور، سازمان منطقه 
لجستیک،  و  نقل  و  حمل  فدراسیون  چابهار،  آزاد 
سازمان توسعه تجارت و دیگر تشکل های علمی و 
صنفی مرتبط با حمل و نقل و لجستیک نیز در این 

همایش و نمایشگاه حضور خواهند داشت.
در  مکران  سواحل  توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
آینده توسعه کشور چه در بخش حمل و نقل و چه 
به سواحل  انتقال جمعیت  افزود:  در بخش صنعت 
آب  منابع  کمبود  دلیل  به  کشور  آینده  در  مکران 
ابعاد  به  همایش  این  در  که  است  ضرورت  یکی 
از  بخشی  انتقال  و  مکران  توسعه سواحل  مختلف 

صنایع آب بر خصوصا صنایع پتروشیمی و فوالد به 
این منطقه پرداخته خواهد شد.

در  لجستیک  و  نقل  و  نقش حمل  رئیس همایش 
برخی  نمایندگان  حضور  از  مکران  سواحل  توسعه 
نقل سواحل  و  توسعه حمل  در  کشورهای ذی نفع 
هند،  پاکستان،  شامل  چابهار  بندر  و  مکران 
افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه در این 

همایش و نمایشگاه جانبی خبر داد.
تقویت  راستای  در  نمایشگاه  این  است،  گفتنی 
بخش های حمل و نقل و لجستیک اعم از دریایی 
مرکز  در  کشور  ریلی  و  زمین  هوایی،  بندری،  و 

نمایشگاهی منطقه آزاد چابهار برگزار می شود.

طرح توسعه منطقه آزاد چابهار 
یک امر ضروری بود

مجلس  مصوبه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
درخصوص طرح توسعه منطقه آزاد چابهار را یک 
یورو  3۰۰میلیون  اختصاص  از  و  دانست  ضرورت 

برای پروژه راه آهن زاهدان به چابهار خبر داد.
درخصوص  مجلس  مصوبه  درباره  الریجانی  علی 
توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار 
اظهار کرد: توسعه منطقه آزاد چابهار یک امر الزم 
ارتباطی جنوب  و ضروری بوده، چراکه چابهار پل 

کشور با دریای عمان و اقیانوس هند است.
این  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
افزود:  می شد،  محقق  باید  پیش  سال ها  تصمیم 
تخلیه کاال های اساسی استان های مجاور در بنادر 
منطقه آزاد چابهار موضوعی است که امروز در حال 
دریا،  به  آزاد  منطقه  به  اتصال  با  که  است  انجام 
تخلیه و صادرات کاال در این منطقه رونق می گیرد.

ویژگی  را  دریا  به  آزاد  مناطق  دسترسی  الریجانی 
بسیار مهم و ممتازی ارزیابی و تاکید کرد: در آینده 
نیز قرار است فرودگاهی برای منطقه چابهار احداث 
شود که این تصمیم نیز به رونق و آبادانی منطقه 

منجر خواهد شد.
افزایش  در  مجلس  مصوبه  قطعا  کرد:  اضافه  وی 
و  بود  خواهد  تاثیرگذار  چابهار  بنادر  مالی  گردش 
آن  از  صادرات  و  بنادر  به  ورودی  کاال های  حجم 

افزایش خواهد یافت.
رئیس مجلس شورای اسالمی اتصال ریل به بنادر 
تصریح  و  دانست  مهم  بسیار  موضوعی  را  چابهار 
کرد: در صورت اتصال ریل به چابهار، این منطقه 

بهترین مکان برای سرمایه گذاری است.
رهبری  معظم  مقام  اذن  با  کرد:  اضافه  الریجانی 
مبلغ 3۰۰میلیون یورو برای اتصال راه آهن زاهدان-

دیگر  از سوی  و  است  شده  گرفته  نظر  در  چابهار 
نیز توافق نامه ای برای تامین مالی راه آهن زاهدان-

بیرجند از طریق روسیه پیش بینی شده است.
به شبکه  اتصال چابهار  با  افزود:  قوه مقننه  رئیس 
با  شمال- جنوب  ترانزیت  موضوع  کشور،  ریلی 
توجه به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا فعال تر 
همواره  که  مسئله ای  و  شد  خواهد  گذشته  از 
و  توسعه  یعنی  بوده  رهبری  معظم  مقام  مدنظر 
خواهد  تقویت  مکران،  سواحل  در  سرمایه گذاری 

شد.

توسعه بندر چابهار، ابراولویتی برای 
مقابله با تحریم ها

دکتر عبدالرسول خلیلی استاد دانشگاه و کارشناس 
گفت:  الحاق  این  درخصوص  آزاد  مناطق  مسائل 
الیحه الحاق بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری 
به محدوده منطقه آزاد چابهار و الیحه توسعه بندر 
اسالمی  شورای  مجلس  تازه  مصوبات  از  چابهار 
با  مقابله  برای  مطمئن  کاری  و  ساز  که  است 
تحریم های نابخردانه ترامپیسم آمریکایی به شمار 
می آید، هر چند تصویب این لوایح باید زودتر از اینها 

انجام می گرفت.
توسعه بندر چابهار ابراولویت اقتصادی و زیرساختی 
آمریکایی  تحریم های  با  مقابله  برای  کشور 
از  دوگانه  لوایح  این  تصویب  می شود.  محسوب 
سوی نمایندگان مجلس در راستای ایجاد پارادایمی 
تاثیرگذار در روند توسعه اقتصادی کشور با رویکرد 
معطوف به ساز و کار مناطق آزاد است که می تواند 
پیشبرد  در  را  آزاد  مناطق  اهمیت  به  مثبت  نگاه 

اقتصاد کشور به اثبات برساند.
شهید  بنادر  الحاق  واحده  ماده  الیحه  توجیه  در 
آزاد  منطقه  محدوده  به  کالنتری  شهید  و  بهشتی 
3۱تیرماه  جلسه  در  که  چابهار  تجاری- صنعتی 
وزیران  هیات  تصویب  به  گذشته  سال  شهریورماه 
رسیده و از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی 
تحریک  سرمایه گذاری،  به جذب  است،  ارائه شده 
تولید و صادرات کاال به بازارهای جهانی و همچنین 
با توجه به اینکه مناطق آزاد دنیا متصل و وابسته 
برای  نیز  و  هستند  خود  محدوده  در  بندر  یک  به 
بهره مندی متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهید 
بهشتی و شهید کالنتری از مزایا و امکانات یکدیگر 
و  منطقه  در  دریایی  نقل  و  حمل  افزایش سهم  و 
جهان به عنوان حلقه ای از زنجیره تامین و توزیع، 
استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی این دو بندر 
در جذب خطوط کشتیرانی و ایجاد تسهیالت برای 
جذب کاالهای ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان و 
همچنین کمک به اشتغال زایی منطقه و محور شرق 

کشور اشاره شده است.
شهید  بنادر  الحاق  واحده  ماده  الیحه  تصویب  با 
چابهار،  آزاد  منطقه  به  کالنتری  شهید  و  بهشتی 
پیش بینی می شود این منطقه بتواند از موقعیت های 
استراتژیک خود برای مقابله با تحریم در خدمت به 
اقتصاد کشور موثر واقع شود و بیش از پیش رنگ 
کاری  و  ساز  بگیرد؛  خود  به  آزادی  منطقه  بوی  و 
دست اندرکاران  توجه  مورد  باید  پیش  از  بیش  که 
اقتصادی کشور در داخل سرزمین اصلی قرار گیرد.

دیگر  از  نیز  چابهار  بندر  توسعه  طرح  تصویب 
در  آن  تحقق  با  که  بود  مجلس  قانونی  مصوبات 
با  متناسب  رویکردی  چابهار  آزاد  منطقه  عمل 
به  معطوف  آزاد  منطقه  نقش پذیری  واقعیت های 
پیدا  بین المللی  و  منطقه ای  هدف  بازارهای  جذب 
اجرایی  حمایت های  که  رویکردی  کرد؛  خواهد 

دولت و سایر قوا را در عمل می طلبد.
بندر چابهار در واقع کم هزینه ترین، مطمئن ترین و 
کانون  دو  بازارهای  اتصال  برای  مسیر  ایمن ترین 
جمعیتی جهان شامل ۲۱کشور حوزه اقیانوس هند 
با حدود جمعیتی ۲میلیارد نفر و کشورهای آسیای 
جمعیتی  حدود  با  اروپا  شرق  تا  قفقاز  حوزه  میانه، 
۸۰۰میلیون نفر است. در این الیحه که در آخرین 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  جلسه 
بنادر  چابهار،  شهر  بود،  شده  تصویب  سال ۹۷  در 
شهید بهشتی و شهید کالنتری، شهر جدید تیس، 
یک نقطه منفصل ۵هزار هکتاری در مرز ریمدان 
)مرز ایران و پاکستان( و دره لیپار در شرق چابهار 
به صورت یکجا به منطقه آزاد چابهار ملحق می شود 
و محدوده فعلی ۱۴هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار 

به ۶۷هزار هکتار افزایش می یابد.
منافع  تامین  راستای  در  چابهار  بندر  از  استفاده 
افغانستان و هند  بازار  اقتصادی کشور برای جذب 
بندر  از موارد مهم تصویب الیحه توسعه  می تواند 
تحریم های  معافیت های  از  استفاده  برای  چابهار 
آمریکا قلمداد شود. از این جهت، برنامه ریزی درباره 
توسعه بندر فرامنطقه ای چابهار به صورت ابراولویت 
در  دولت  اجرایی  دستگاه های  نظر  مطمح  باید 
فرصت های  بتوان  تا  گیرد  قرار  اصلی  سرزمین 
موجود اقتصاد کشور را از طریق این بندر به فعلیت 
باید  ظرفیتی  هر  که  شرایطی  در  هم  آن  درآورد؛ 

بتواند در قالب فرصتی ممتاز به شمار آید.
برنامه توسعه  گفتنی است، که در اسناد باالدستی 
اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه  و  مکران  سواحل 
به   مکران  سواحل  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
۱۰میلیون  بیش  از  میزبان  باید  چابهار  مرکزیت 
تن فوالد و 3۰میلیون تن محصوالت باالدستی و 
پایین دستی صنایع پتروشیمی باشد که این هدف با 

توسعه بندر چابهار امکان پذیر خواهد بود. 
اکثر  پایلوت  می تواند  منطقه  این  عالوه  به 
فعالیت های اقتصادی کشور برای تولید و صادرات 
اکنون نگینی  را می طلبد. چابهار  بوده و عزم ملی 
جمع  آن  پیرامون  در  باید  کشور  اقتصاد  که  است 

شده و از مزایای بین المللی آن بهره مند شود

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد چابهار با بیان این  که این منطقه 
در جریان سیل اخیر هیچ آسیبی ندیده است، 
بازسازی  در  برای مشارکت  برنامه ریزی  از 
استان  آسیب دیده  روستاهای  و  مدارس 
فعاالن  مشارکت  با  بلوچستان  و  سیستان 

اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه خبر داد.
وضعیت  درخصوص  کردی  عبدالرحیم 
منطقه آزاد چابهار در سیل اخیر در جنوب 
سیستان و بلوچستان گفت که با توجه به زیرساخت ها و شرایطی که در منطقه 

آزاد چابهار وجود دارد، این مجموعه در سیل اخیر هیچ آسیبی ندیده است.
وی در مورد وضعیت فرودگاه بین المللی چابهار که در ماه گذشته کلنگ زنی آن 
انجام شد نیز اظهار کرد: فرودگاه نیز آسیبی ندیده است، چراکه در مراحل اولیه 
بوده و دیوارکشی آن در حال انجام بود و از سویی دیگر با توجه به این که در فاز 
اول، مطالعات الزم در رابطه با جمع آوری آب های مسیرهای زهکشی و آب های 
سطحی سایت فرودگاه انجام شده است، در نتیجه آسیبی به این منطقه وارد نشد.
کردی با اشاره به وضعیت سیل در استان سیستان و بلوچستان توضیح داد: این 
سیل در سال های اخیر در جنوب استان بی سابقه و فراتر از انتظار بود؛ به طوری 
که برآوردها نشان می دهد میزان بارش ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

۴۵برابر بوده است.
با  این که خوشبختانه  بیان  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
پیش بینی های انجام شده، تلفات جانی نداشتیم، ادامه داد: خسارت ها عمدتا مالی 
و یا احشام بوده است، اما در این بین برخی روستاها آسیب جدی دیده اند، از سویی 
خانه های خشتی و گلی در این مناطق وجود داشته که از استحکام کافی برخوردار 
راه های  و  در عین حال جاده ها  یا تخریب شده اند.  و  آبگرفتگی  و دچار  نبود 

مدارسوروستاهایآسیبدیدهاستانسیستانوبلوچستانبازسازیمیشود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اعالم کرد:

مواصالتی و در دسترس از بخش هایی هستند که بیشترین خسارت را داشته اند.
کردی ادامه داد: با توجه به این که پیش بینی ها از قبل انجام شده بود، از همان 
ابتدا گروه های امدادرسانی تالش منسجمی را انجام دادند و به همین دلیل 
تلفات جانی اتفاق نیفتاد و در مسیر امدادرسانی ابتدا موضوع نجات مردم از 
گرفتاری در سیل و در ادامه باز شدن راه های دسترسی مورد توجه قرار گرفت، 
بر این اساس در حال حاضر برق روستاها برقرار شده و راه ها در حال باز شدن 

است و انتظار می رود در روزهای آینده زندگی عادی در منطقه برقرار شود.
وی در رابطه با وضعیت کمک رسانی نیز گفت: از همان ابتدا طی برنامه ریزی 
منجسم ستاد بحران استان، جمعیت هالل احمر، سپاه، ارتش و به ویژه انبوهی 
از مردم به طور خودجوش برای کمک آمدند و خوشبختانه گزارش هایی که 

ستاد بحران اعالم کرد نشان داد که منطقه به وضعیت باثباتی رسیده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در مورد اقدامات منطقه آزاد چابهار برای سیل 
اخیر با اشاره به وضعیت تخریبی در مدارس در روستاها توضیح داد که این منطقه 
برنامه ریزی هایی را با کمک فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در منطقه آزاد چابهار 
انجام داده است تا بتواند به محض این  که شرایط عادی برقرار شد، بازسازی روستاها 
و مدارسی که در برخی مناطق به طور جدی آسیب دیده اند را در دستورکار قرار دهند.

تمام  بحران  ستاد  تشکیل  با  ابتدا  همان  از  چابهار  آزاد  منطقه  گفت:  کردی 
ماشین آالت و امکاناتی که می تواند موثر باشد را در اختیار ستاد بحران منطقه 
قرار داده تا بتواند برای جابه جایی، سکونت و یا بازگشایی راه ها از آن استفاده کند.

وی افزود: با مشارکت فعاالن اقتصادی و بازاریان نیز کمک ها و بسته های 
غذایی و یا گرمایشی از سوی این مجموعه تامین و آماده شده است.

میزان  آزاد چابهار در مورد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
خسارت وارده در سیل اخیر یادآور شد: تاکنون خسارت ها به  طور کامل برآورد 
نشده، ولی نمایندگان دستگاه ها از وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر 

بخش ها در حال برآورد هستند که به زودی ستاد بحران اعالم خواهد کرد.
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مناطق آزاد، جایگاهی برای همکاری های مشترک با شرکت های دانش بنیان خارجی:

در شماره پیشین هفته نامه، در ارتباط با مفهوم 
نظام  ایجاد  ملزومات  و  دانش بنیان  اقتصاد 
در  نوشتیم.  دانش بنیان  اقتصادی-اجتماعی 
نوشتار پیش رو نیز با دو تن از مدیران و صاحب 
نظران، دکتر عبدالرضا واعظی هیر رئیس پارک 
علم و فناوری استان آذربایجان شرقی و  دکتر 
دانشگاه  ارس  پردیس  رئیس  جمعه  امام  زهرا 
مصاحبه ای  دانش بنیان  اقتصاد  حوزه  تهران 
با  آشنایی  هدف  با  مصاحبه  این  داشته ایم. 
ایجاد شده در کشور جهت دستیابی  بسترهای 
به اقتصاد دانش بنیان و جایگاه مناطق آزاد در 
آتی  شماره  در  است.  شده  تنظیم  حوزه  این 
ارس  آزاد  منطقه  دستاوردهای  درخصوص  نیز 
سازمان  این  تصمیم گیران  و  مدیران  زبان  از 
ما  ویژه  پرونده  آخر  قسمت  و  نوشت  خواهیم 
موجود  دانش بنیان  با شرکت های  هم مصاحبه 

در منطقه آزاد ارس خواهد بود.

اختیار  در  که  وقتی  از  تشکر  ضمن   
بنده قرار دادید و قبول زحمت فرمودید؛ 
در  بفرمایید  سوال  اولین  عنوان  به 
معظم  مقام  تاکیدات  با  اخیر  سال های 
رهبری در قالب بند های1، 2 و 3 راهبرد 
اقتصاد مقاومتی و پیگیری های مجّدانه 
دولت محترم در وزارت علوم و معاونت 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
جهت  در  خوبی  حرکت های  شاهد 
توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان 
هستیم. اما با عنایت به این که اقتصاد 
اقتصادی- نظام  یک  دانش بنیان 
اجتماعی با استلزامات و قواعد مبنایی 
در  شما  نظر  به  است،  شمول  جهان 
جمهوری اسالمی ایران نظام اقتصادی 
دانش بنیان و یا بسترهای آن به وجود 

آمده است؟
اقتصاد  نظام  جمعه:  امام  زهرا  دکتر   
تا  بانک  از  که  است  زنجیره  یک  دانش بنیان 
بازار را تشکیل می دهد. ما در چند سال اخیر در 
کشورمان یکی، دو حلقه اش را اصالح کرده ایم، 
برخی  و  وام  و  بانک  بخش  در  مخصوصا 
نظام  پا گرفتن  و  راه اندازی  حمایت های دیگر. 
نهادی  حمایت  به  نیاز  دانش بنیان  اقتصادی 
از  دانشگاه  امریکا  در  مثال  دارد.  همه جانبه  و 
طرح های علمی که قابلیت عملیالتی و ارزش 
مورد حمایت  اساتید  توسط  دارد،  افزوده خوبی 
با  نیز  تولید محصول  قرار می گیرد.  مالی  ویژه 
استقالل  با  حتی  می شود.  بازار  وارد  حمایت 
بازار  به  آنها  ورود  نیز  دانش بنیان  شرکت های 
رقابت با یک چتر حمایتی 10ساله همراه است. 
اخیر  سال  چند  در  هم  تهران  دانشگاه  البته 
به  را  خود  محدود  مالی  منابع  است  تالش  در 
طرح های دانشجویی ویژه اختصاص دهد؛ و یا 
تایوان که کشور کوچکی در شرق آسیا  کشور 
است که یک اقتصاد دانش بنیان واقعی را شکل 
داده است. متاسفانه در ایران ما هنوز به زنجیره 
این  نرسیده ایم و حلقه های  دانش بینان  اقتصاد 

زنجیره نیز با هم هماهنگ نیستند. 
اقتصاد  که  کنیم  توجه  باید  حال  این  با  اما 
باالتری  بسیار  افزوده  ارزش  دانش بنیان 
با  و  می کند  ایجاد  محور  منابع  اقتصاد  از 
منابع،  از  بهینه  بهره وری  و  کم  سرمایه گذاری 
سال های  در  می آید.  بدست  توجه  قابل  نتیجه 
معاونت  ویژه  پیگیری های  با  خوشبختانه  اخیر 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های 
دانش بنیان مورد توجه و حمایت قرار گرفته اند و 
ما نمونه های موفق خوبی در این حوزه را شاهد 
هستیم که در بخش خدمات و بازار شرکت های 
متعدد  اینترنتی  تاکسی های  و  دیجی کاال  مثل 
مثل  قوی  واقعا  تولید شرکت های  در بخش  و 
شرکت سیناژن که در حوزه دارو و بیوتکنولوژی 

فعالیت می کند.
داشتن  برای  اقدام  اولین  واعظی:  دکتر   
شدن«  »رها  و  شدن  جدا  دانش بنیان،  اقتصاد 
رانتی  اقتصاد  به اصطالح  یا  و  نفتی  اقتصاد  از 
دانشگاه،  است  شده  باعث  نفت  درآمد  است. 
صنعت و مدیریت در کشور ما تحت تاثیر قرار 
تمام  که  دانشگاهی  شود.  ناکارآمد  و  گرفته 
فعالیت های آن اعم از تربیت دانشجو، پایان نامه 
و  اساتید  حقوق  یا  و  تحقیقاتی  رساله های  و 
پژوهشگران از طریق دولت و با پول نفت تامین 
شود، احساس نیاز نخواهد که به طرف صنعت 
و تولید برود. صنعت نیز که تحت حمایت شدید 
دولت است و برای تولید محصولی مانند پراید 
)که هیچ گونه نیازی به علم و تکنولوژی ندارد( 
انحصاری عمل می کند و متاسفانه کمک های 
زیادی هم از بودجه دولت می گیرد قطعا خود را 
ملزم به رعایت استاندارد های جهانی خودرو و 

استفاده از فناوری های نوین نمی بیند که سراغ 
دانشگاه و پژوهش و فناوری بیاید.

در سطح مدیریت هم وضع ما تعریف چندانی 
ندارد. مدیریت در کشور ما یعنی دست یافتن به 
مالکیت فیزیکی، یعنی نفت، معدن، جامدات و 
مایعات؛ در حالی که در اقتصاد دانش بنیان منابع 
انسانی و دانش و مهارت یعنی ثروت و سرمایه. 
در  دانش بنیان  اقتصاد  واقعی  استقرار  بنابراین 
نتیجه فرو ریختن اقتصاد نفتی و ساختن اقتصاد 
محقق  بهره وری  و  مهارت  دانش،  بر  مبتنی 

می شود.

می فرمایید  یعنی  واعظی  دکتر  آقای   
نداریم،  دانش بنیان  اقتصادی  نظام  ما 

اما؟! 
 دکتر واعظی: اما در چند سال اخیر قدم های 
دانش بنیان  اقتصاد  پیاده سازی  برای  خوبی 
ساختاری  و  نهادی  بسترسازی  برداشته ایم، 
اقتصاد  برای  بیشتر  تنفس  فضای  که  کرده ایم 
نقشه  راستا  این  در  شود.  ایجاد  دانش بنیان 
و  علم  راهبرد  ملی  سند  و  کشور  علمی  جامع 
فناوری کشور جزء اولویت های وزارت علوم قرار 
گرفته است و مشوق ها و معافیت های زیادی را 
برای شرکت های دانش بنیان در قالب مدیریت 
و  گرفته ایم  نظر  در  فناوری  و  علم  پارک های 
در تالش هستیم ساختار، قوانین و مقررات در 
جهت بسترسازی برای ایجاد اقتصاد دانش بنیان 
اصالح گردد. به هر حال اقتصاد دانش بنیان یا 
و  اقتصاد مریض  دفعی ساختار  با تخریب  باید 
شرایط  به  توجه  با  که  شود  انجام  ایران  رانتی 
بین المللی، در حال حاضر  اجتماعی و  سیاسی، 
امکان پذیر نیست و یا به صورت تدریجی و گام 

به گام.

دولت  ملی،  نوآوری  شبکه  قالب  در   
چه  شبکه،  این  ارشد  مدیر  عنوان  به 
سیاست کالنی را برای مشخص کردن 
فناورانه  اقتصادی  توسعه  اولویت های 
این  آیا  دارد؟  اقدام  دست  در  کشور 
راهبردی،  نیازهای  با  منطبق  اولویت ها 
کشور  مختلف  مناطق  ظرفیت های 

است؟
متاسفانه  جمعه:  امام  زهرا  دکتر   
درونی  نیازهای  براساس  کشور  اولویت های 
مشخص  هنوز  پیرامونی  بازارهای  نیاز  یا  و 
بیشتر  ما  دانش بنیان  شرکت های  است.  نشده 
فعال  بیوتکنولوژی  و  نانو  مثل  حوزه هایی  در 
دانش بنیان  و  نظامند  تالش های  و  هستند 
پس  نیست.  کشور  راهبردی  نیازهای  براساس 
مبتنی  اولویت ها  در  بازنگری  یک  نیازمند  اول 
طور  به  هستیم.  مقاومتی  اقتصاد  راهبرد  بر 
که  گلخانه ای  کشاورزی  توسعه  مورد  در  مثال 
نیاز اساسی برای امنیت غذایی، استقالل، حفظ 
منابع  از  بهینه  بهره برداری  و  زیست  محیط 
اساسی کشاورزی است، کارهای دانش بنیان و 

تحقیقاتی مدونی نداریم.  
ما  کشور  حاضر  حال  در  واعظی:  دکتر   
تحریم  از  قبل  دارد.  قرار  تحریم  شرایط  در 
اولویت های تحقیقاتی و فناورانه در کشور به سه 
بیوتکنولوژی  و  نانوتکنولوژی  هسته ای،  حوزه 
ما  اولویت های  حاضر  حال  در  اما  بود،  محدود 
تامین نیازهای فنی-تکنولوژیک صنایع داخلی 
است و همچنین تامین نیاز کشور به داروهایی 
که قبال از خارج وارد می شد. اتفاقا قبال از این 
مصاحبه، پارک و علم و فناوری استان میزبان 
با  مشترک  علمی  کمیته  جلسه  یازدهمین 
شرکت مس سونگون بود. آنها در این همکاری 
شبکه  طریق  از  استان  فناوری  و  علم  پارک 
فناورانه  نیازهای  خود  دانش بنیان  شرکت های 
وارد  خارج  از  مس  شرکت  که  را  تجهیزاتی  و 

می کند را تامین خواهد کرد.

داشتن  با  آزاد  مناطق  شما  نظر  به   
ژئوپلتیک،  منحصر به فرد  موقعیت های 

حوزه  در  اقتصادی  خاص  ظرفیت های 
صنعت، کشاورزی، تجارت و توریسم، 
ارتباطی  شبکه  بودن  دسترس  در 
درونی-بیرونی و آزادی نسبی از لحاظ 
در  جایگاهی  چه  اقتصادی،  قوانین 
ملی  دانش بنیان  اقتصادی  نظام  ایجاد 

دارند؟
 دکتر زهرا امام جمعه: در مورد مناطق 
دارای  منطقه ای  هر  که  بگوییم  باید  آزاد 
خود  منحصر به فرد  ظرفیت های  و  خصوصیات 
مشابه  شاید  زمینه ها  برخی  در  که  می باشد 
اروند  و  ارس  آزاد  منطقه  مثال  نیستند.  هم 
نیستند،  هم  مشابه  زمینه ها  از  بسیاری  در 
و  درونی  نیازهای  در  نه  و  ظرفیت ها  در  نه 
این خصوصیات،  به  توجه  با  باید  بیرونی. پس 
دبیرخانه  از طرف  آزاد هم  مناطق  اولویت های 
اقتصادی کشور  ویزه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
تا شرکت های دانش بنیان متناسب  تعیین شود 
تا  گردند  مناطق  این  جذب  پتانسیل ها،  این  با 
ممکن  باشد.  بیشتر  هم  موفقیت شان  ضریب 
است شرکت دانش بنیانی در یکی از این مناطق 
بدون توجه به این اولویت ها سرمایه گذاری کند 
و عمال موفق به تامین اهداف خود نگردد و این 
می تواند یک تبلیغ منفی بر علیه مناطق آزاد و 
باشد.  آنها  در  اقتصادی  دانش بنیان  تالش های 
هر چند این اولویت بندی در مناطق آزاد وابسته 
و  است  کشوری  کالن  اولویت بندی های  به 
در  است  الزم  اول  دانش بنیان  اقتصاد  موضوع 

کل کشور تعیین تکلیف شود.
با ظرفیت های  آزاد  مناطق   دکتر واعظی: 
خود  سرمایه گذاری  زیرساخت های  و  قانونی 
شرکت های  ایجاد  با  ارتباط  در  می توانند 
خارجی  کشورهای  با  مشترک  دانش بنیان 
ما  اگر  زیرا  باشند.  داشته  را  نقش  بهترین 
شرکت های  با  مشترکی  پروژه های  بخواهیم 
را  آنها  و  کنیم  تعریف  خارجی  دانش بنیان 
دلیل  به  نماییم،  دعوت  اصلی  سرزمین  به  به 
پاگیر  و  دست  قوانین  و  سنگین  بروکراسی 
اما  کرد.  خواهیم  گرفتار  را  آنها  عمال  فراوان 
مناطق آزاد به دلیل سهل بودن قوانین و چابک 
جایگاه  بهترین  می توانند  اداری  نظام  بودن 
شرکت های  با  فناورانه  مشترک  همکاری های 

دانش بنیان خارجی باشند.
یک  این  بفروشیم،  نفت  نمی توانیم  امروز  ما 
در  ما  اقتصاد  حرکت  برای  بی نظیر  فرصت 
مسیر درست است. سال گذشته میزان صادرات 
دالر  250میلیون  ما  دانش بنیان  شرکت های 
از  بیش  هم  کشور  داخلی  فروش  میزان  و 
امسال  است؛  گزارش شده  تومان  6000میلیارد 
یعنی در آمار سال 1398 قطعا این رقم ها افزایش 
قابل توجهی خواهد داشت. خوشبختانه دولت نیز 
با افزایش 73درصدی بودجه پارک های علمی-
گسترش  که  داد  نشان  سال 1399  در  فناوری 
از  برون رفت  راهکار  را  دانش بنیان  فعالیت های 

شرایط جنگ اقتصادی فعلی می داند.
برای  دیگری  فرصت  یک  هم  دالر  قیمت 
تولیدی  محصوالت  رقابت پذیری  افزایش 
به  و  است  بوده  ما  دانش بنیان  شرکت های 
رقابت  در  که  است  داده  را  امکان  این  آنها 
قیمتی با کاالهای چینی دست باالتر را داشته 
باشند. البته کیفیت کاالی تولیدی شرکت های 
دانش بنیان ما در برخی موارد حتی قابل رقابت 
با محصوالت اروپایی است، اما واردات کاالهای 
ارزان عمال  با دالر  به خصوص چینی  خارجی 
فرصت رشد را از شرکت های داخلی می گرفت. 
افزایش قیمت  از  از کشور که  پس هر بخشی 
و  دانش بنیان  اقتصاد  باشد،  شده  متضرر  دالر 
شرکت های دانش بنیان از این تحول اقتصادی 

بهره برده است.

 به نظر شما مسیر رشد شرکت های 
و  تحریم ها  از  بعد  برای  دانش بنیان 
پیش  بینی  قابل  هم  ارزی  نوسانات 

است؟

نگران  واقعا  ارتباط  این  در   دکتر واعظی: 
هستیم. اگر احیانا بعد از گذشت شرایط تحریم 
ما به رویه قبل از تحریم بازگردیم و بخواهیم به 
پول نفت تکیه کنیم و شرکت های فناورانه خود 
را که تازه پا گرفته اند فراموش کنیم، این بار با 
تعطیلی شرکت های دانش بنیان و مهاجرت آنها 
از کشور مواجه خواهیم شد که اثرات سوء آن 
به مراتب بیشتر از مهاجرت نخبگان خواهد بود.

داشتن  با  می توانند  آزاد  مناطق  آیا   
استقالل نسبی قانونی در حوزه اقتصاد 
خرده نظام اقتصادی منحصربه فرد خود 
را طراحی و اجرا نمایند؟ همچنین این 
توسعه  راستای  در  باید  نظام  خرده 
یا  بگیرد  شکل  صادراتی  بازار های 
جایگزینی واردات محصوالت خاص در 

شرایط تحریم؟
آزاد  مناطق  جمعه:  امام  زهرا  دکتر   
جغرافیایی  موقعیت های  لحاظ  به  خوشبختانه 
که با کشورها و جوامع متعددی همسایه هستند 
و می توانند براساس مطالعاتی که بر روی بازار 
به  را  دانش بنیانی  اقتصاد  می دهند،  انجام  آنها 
پشتوانه استقالل نهادی و قانونی خود طراحی 
شرکت های  خدمات  و  کاال  و  کنند  اجرا  و 
جوامع  و  کشورها  این  به  را  خود  دانش بنیان 
شرکت  یک  آمازون  شرکت  نمایند.  صادر 
ما  است.  فروش  و  بازاریابی  حوزه  در  جهانی 
تجارت  توافق نامه  از  استفاده  با  می توانیم  هم 
آمازون  یک  اوراسیا،  اتحادیه  با  ترجیحی 
در  منطقه  این  بازار  تامین  برای  منطقه ای 

مناطق آزاد خودمان شکل دهیم.
 دکتر واعظی: بله، می توانند؛ چراکه همان 
طور که می گویید از استقالل نسبی در ساختار 
اداری و قوانین برخودار هستند و این خیلی مهم 
است. اما این که اولویت این خرده نظام، بازار 
داخل باشند یا بازار کشورهای هدف و همسایه 
پارک های  که  است  این  ما  نظر  آزاد،  مناطق 
فناوری  توسعه  و  تولید  متولی  فناوری  و  علم 
باشد و مناطق آزاد شرایط مناسب را برای تولید 
بنیان  دانش  و  فناوری  محصوالت  صادرات  و 

فراهم نمایند.

 از نظر شما کدام یک از مناطق آزاد 
دانش بنیان  اقتصاد  بحث  در  ایران 

پیشرو بوده اند؟
 دکتر زهرا امام جمعه: منطقه آزاد ارس 
در این حوزه به نظر می رسد که از سایر مناطق 
پیشروتر بوده است. ارس به لحاظ سوق الجیشی 
یک منطقه ویژه است که به راحتی با کشورهای 
ترکیه، آذربایجان و ارمنستان ارتباط دارد. این 
ظرفیت خاص می تواند مورد توجه شرکت های 
الگوی  حوزه  این  در  ارس  و  باشد  دانش بنیان 
دانشگاه  اخیرا  شود.  ایران  آزاد  مناطق  سایر 
تهران هم 3شرکت از شرکت های دانش بنیان 
خود را برای حضور در منطقه آزاد ارس تشویق 
شرکت ها  این  از  یکی  است.  کرده  توصیه  و 
و  ابتکارات  دارای،  گمرکات  امور  زمینه  در 

توانمندی های خاص و کارآمدی است.
محوری ترین  شاید  دانش بنیان  اقتصاد  در  اما 
عنصر، دانشگاه است؛ چراکه اقتصاد دانش بنیان 
دانشگاه  در  دانش هم  و  دارد  احتیاج  دانش  به 
دانشگاه ها  فعال  حضور  فلذا  می شود.  تولید 
اقتصاد  برای  اساسی  نیاز  یک  آزاد  مناطق  در 
می توانند  دانشگاه  همچنین  است  دانش بنیان 
در مناطق آزاد بسترساز شکل گیری پارک های 
هدف  کشورهای  با  مشترک  فناوری  و  علمی 
روزهای  در  من  شوند.  آزاد  مناطق  همسایه  و 
شرکت  برای  تهران  دانشگاه  طرف  از  آینده 
به  اوراسیا  نمایشگاه  بنام  نمایشگاه  یک  در 
در  می خواهد  ترکیه  رفت.  خواهم  استانبول 
دانشگاهی  اتحادیه  یک  جغرافیایی  حوزه  این 
این  در  ما  دیگر  هدف  همچنین  و  کند  ایجاد 
دائمی  ایجاد یک غرفه  برای  زمینه سازی  سفر 
علمی-فناوری  پارک  در  تهران  دانشگاه  برای 

دانشگاه استانبول است.
دارد  وجود  آزاد  مناطق  در  دیگر  فرصت  یک 
و  مناطق  این  در  علمی  نخبگان  جذب  آن  و 
با  فناورانه  و  پروژه های مشترک علمی  تعریف 
کشورهای همسایه برای جلوگیری از مهاجرت 
زندگی  می توانند  ما  علمی  نخبگان  آنهاست. 
خانوادگی شان را در مناطق آزاد تنظیم کنند و 
مناطق،  قانونی  و  فرهنگی  فضای  از  استفاد  با 
به  تحقیقاتی-علمی  مشترک  کارهای  برای 
کشورهای همجوار بدون طی تشریفات مفصل 
ایرانی  محققان  مثال  طور  به  بروند.  اداری 
می توانند در منطقه آزاد ارس ساکن شوند و با 
دانشگاه نخجوان پروژه های تحقیقاتی و علمی 

را انجام دهند.
 دکتر واعظی: 100درصد منطقه آزاد ارس. 
شرکت های  از  حمایت  موضوع  در  امروز  ارس 
مناطق  سایر  برای  موفقی  الگوی  دانش بنیان 
آزاد  منطقه  ویژه  همکاری  با  ما  است.  آزاد 
از  حمایت  برای  چند جانبه ای  کارهای  ارس 
ارس  و  داده ایم  انجام  دانش بنیان  شرکت های 
تولید  بزرگ  هاب  به  شدن  تبدیل  حال  در 

محصوالت دانش بنیان است.
در منطقه آزاد ارس صندوق پژوهش و فناوری با 
سرمایه اولیه 30میلیارد ریالی تشکیل شده است 
و متعاقب آن 90میلیارد ریال هم خط اعتباری از 
طرف صندوق نوآوری و شکوفایی و 10میلیارد 
فناوری  و  علمی  معاونت  طرف  از  هم  ریال 
ریاست جمهوری به این صندوق برای حمایت از 
شرکت های فناور و دانش بنیان تزریق شده است. 
راه اندازی  فناوری،  و  پژوهش  صندوق  کنار  در 
برنامه ریزی  و  ارس  فناور  واحدهای  رشد  مرکز 
برای ایجاد شهرک فناوری 50هکتاری، منطقه 
آزاد ارس را پیشرو توسعه اقتصاد دانش بنیان در 

میان مناطق آزاد ایران کرده است.

 یکی از مباحث موجود در شکل گیری 
سرریز  بحث  دانش بنیان،  اقتصاد 
تکنولوژی از تجارت خارجی است. در 
این ارتباط مناطق آزاد چگونه می توانند 
بومی سازی  و  تکنولوژی  واردات  مبدا 

آن برای اقتصاد کشور باشند؟
 دکتر زهرا امام جمعه: کشور ما در برخی 
جایگاه  بیوتکنولوژی  و  نانو  مثل  حوزه ها  از 
حالی  در  این  دارد.  جهان  در  ممتازی  بسیار 
اغلب در حال  ما  است که کشورهای همسایه 
محسوب  شانس  یک  شاید  که  هستند  توسعه 
می شود و آنها از لحاظ تکنولوژی وارد کننده به 
حساب می آیند، پس بهترین راه برای استفاده از 
ظرفیت آنها در مناطق آزاد تولید و صدور کاال 
مناطق  در  آنها  به  فنی  دانش  یا  و  خدمات  و 
آزاد متناسب با نیاز آنان است و یا تامین برخی 
یا  و  واسطه گری  طریق  از  فناورانه  نیازهای 
است،  تحقیقاتی  مشترک  پروژه های  تعریف 
خاص  ازای  مابه  آنها  از  کاال  واردات  وگرنه 

فناورانه نمی تواند داشته باشد. 
پاسخ  در  که  طور  همان  واعظی:  دکتر   
آزاد  مناطق  کردم،  عنوان  قبلی  سواالت  به 
شرکت های  توسعه  و  رشد  برای  بستر  بهترین 
از  قبل  اما  ملیتی هستند.  و چند  فناور خارجی 
آن در کشور ما، به صورت کلی الزم است که 
رویه صدور مجوز فعالیت های اقتصادی اصالح 
شود. در ایران برای ایجاد یک مجتمع تولیدی 
40مورد مجوز و تاییده باید تهیه کنید، اما برای 
باید اصالح  این رویه  واردات و قاچاق هیچی. 
شود، یعنی برای تولید 4مجوز، برای واردات 40 

مجوز و قاچاق هم متوقف شود. 
ما باید نظام تجارت خارجی خود را نیز به صورت 
اجازه  که  را  ساختاری  و  کنیم  اصالح  جدی 
می دهد پراید بدون هیچ گونه ما به ازای فناورانه با 
تنفس مصنوعی دولت تولید شود، اصالح نماییم 
و اجازه دهیم شرکت های تولیدی برای پایداری 
در بازار رقابت به طرف علم، فناوری و بهره وری 

حداکثری بشتابند نه رانت های تجاری و مالی.

و  دادید  که  وقتی  از  تشکر  با   
در  کردید؛  ارائه  که  خوبی  توضیحاتی 

پایان نکته اگر مدنظر است، بفرمایید.
 دکتر امام جمعه: من هم تشکر می کنم 
از آقای مهندس نریمان رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مجموعه 
سازمان منطقه آزاد ارس به خاطر همکاری های 
خوبی که با دانشگاه تهران پردیس ارس دارند.

 دکتر واعظی: من هم تشکر می کنم از آقای 
مهندس نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس و همکاران سختکوش 
و حرفه ای ایشان که همکاری های بی نظیری را 
با پارک علم و فناوری استان داشتند تا بتوانیم 
در ارس گام خوبی برای حمایت از شرکت های 
هم  ادامه  در  ان شاهلل  برداریم.  دانش بنیان 
حمایت های ایشان تا تحقق آرمان هاب ارس و 

شهرک فناوری تداوم داشته باشد.
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قشم، نقطه استراتژیک نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی کشور
مومنی در همایش فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی:

فرصت های  معرفی  تخصصی  همایش  دومین 
سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و 
انرژی با رویکرد آسیب شناسی و بررسی چالش های 
تامین  نوین  شیوه های  معرفی  و  پروژه ها  پیشرفت 
مالی طرح ها و پروژه ها با حضور مقامات، مسئوالن و 

کارشناسان در تهران برگزار شد.
و  نفت  ارزشمند  ذخایر  وجود  دلیل  به  قشم  جزیره 
و  منطقه ای  بازار  و  آزاد  آب های  به  دسترسی  گاز، 
نیز وسعت سرزمینی از شرایط بسیار ویژه ای جهت 
برخوردار  منطقه  پتروشیمی  قطب  به  شدن  تبدیل 
جریان  تسریع  و  تقویت  برای  همایش  این  است. 
انرژی  حوزه  در  مهم  و  اساسی  طرح های  پیشرفت 
حضور  با  موجود  مالی  و  اجرایی  موانع  رفع  و 
همایش های  مرکز  در  مقامات  و  دست اندرکاران 

صدا و سیما برگزار شد. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
منطقه آزاد قشم می تواند پشتیبان اقتصاد 

کشور باشد
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
مهم ترین  عنوان  به  استراتژیک  منطقه  این  از  قشم 
قطب حوزه نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی کشور نام 

برد.
حمیدرضا مومنی در دومین همایش تخصصی معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت، گاز، 
صنعت  با  قشم  کرد:  اعالم  انرژی  و  پتروشیمی 
بانکرینگ سوخت دریایی و هوایی می تواند پشتیبان 

اقتصاد کشور باشد. 

سوخت رسانی به کشتی ها و هواپیما ها از 
طریق صنعت بانکرینگ

از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  دریایی  سوخت رسانی  مهم  هاب  عنوان  به  قشم 
هوایی نام برد و افزود: با صنعت کامل بانکرینگ و 
تامین مسائل بهداشتی و درمانی کشتی ها، کترینگ، 
جابه جایی نفرات، گمرک، بازار، هتل، فرودگاه، بانک، 
اقتصاد  مهم  سهم  می توانیم  ترانسپورت  و  ترانزیت 
در  عبوری  کشتی های  به  خدمات  ارائه  از  را  کشور 
آسمان  از  که  هواپیماهایی  و  فارس  خلیج  آب های 

قشم عبور می کنند، به دست آوریم.
وی، اظهار داشت: متاسفانه در ۴۰مایلی قشم، بندر 
فجیره با ۶۸درصد سوختی که از ایران تامین می کند، 
توانسته ۸۹درصد سهم سوخت رسانی به کشتی های 

عبوری در خلیج فارس را از آن خود کند.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، برای 
در  سوخت گیری  فارس،  خلیج  عبوری  کشتی های 
قشم به دلیل نزدیک تر بودن نسبت به بندر فجیره 
با  که  است  صرفه  به  مقرون  بسیار  ) ۲۵۰مایل(، 
مسیر صنعت  از  کنیم  تالش  باید  ملی  اجماع  یک 
خودمان  واقعی  اقتصاد  سهم  به  بانکرینگ،  کامل 

برسیم.

اختصاص 25میلیون مترمکعب گاز برای 
چهار واحد پتروشیمی قشم

با وزارت  رایزنی ها  از  ادامه سخنان خود،  مومنی در 
روز  در  گاز  مترمکعب  ۲۵میلیون  تخصیص  و  نفت 
واحدهای  احداث  و  پتروشیمی  ۴واحد  برای خوراک 
جانبی آن به عنوان یکی از اقدامات بسیار ارزشمند 
برای کمک به سرمایه گذاران بخش خصوصی در این 

جزیره نام برد.
وی افزود: در حوزه پتروشیمی اقدامات بسیار مهمی 
انجام شده و به زودی عملیات اجرایی این صنعت با 
در  پتروشیمی  ُتن محصوالت  تولید ۶میلیون  برنامه 

قشم آغاز خواهد شد.

ایجاد نیروگاه های سیکل ترکیبی و 
خورشیدی در قشم

هر  تولید  توان  با  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  دو  ایجاد 
آب  مترمکعب  ۱۰۰هزار  و  برق  ۵۰۰مگاوات  کدام 
در روز هم از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی 

حمیدرضا مومنی در این همایش بود.
با  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
بهره برداری از این دو طرح مهم تا اواسط سال آینده، 
قشم از نظر تامین آب مورد نیاز صنایع و آب شرب 

مردم به خودکفایی می رسد.
مومنی ادامه داد: ۱۰۰۰مگاوات برق تولیدی در این 
دو پروژه و ۱۰مگاوات برقی که با سرمایه گذاری یک 
رسیده  بهره برداری  به  جزیره  در  ایتالیایی  شرکت 
تبدیل  کشور  برق  صادرکننده  به  را  قشم  است، 

می کند. 

اهمیت سرمایه گذاری در حوزه 
LNG سوخت

 ،LNG تغییر سوخت کشتی ها به سوخت پاک ازجمله
مدیرعامل  از سوی  مطرح شده  موضوعات  دیگر  از 
که  بود  همایش  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
تولید  برای  برنامه ریزی ها  زمینه  در  توضیحاتی  وی 
سوخت پاک و مذاکراتی که با چند کشور خارجی در 
این راستا انجام شده را برای شرکت کنندگان در این 

همایش ارائه کرد.
بین المللی  سازمان  تصمیم  براساس  گفت:  مومنی 
دریانوردی )imo( از تردد کشتی ها با سوخت گوگرد 
باال، جلوگیری می شود و با مذاکراتی که با چند کشور 

خارجی انجام شده در تالشیم از این فرصت طالیی 
برای ارتقاء اقتصاد قشم بهره برداری کنیم.

نقش ممیزی سازمان منطقه آزاد قشم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در ۵سال 
و  گاز  نفت،  حوزه  در  علمی  بررسی های  با  گذشته 
انرژی به این نتیجه رسیدیم که از میان ۶۶طرح ارائه 

شده، تنها ۶پروژه قابلیت اجرایی دارد.
و  هزار  یک  طرح ها،  این  برای  داد:  ادامه  مومنی 
۵۰هکتار زمین اختصاص یافته بود که متاسفانه هیچ 
اقدامی روی آنها انجام نشده بود که با فسخ قرادادها 
توانستیم، طرح هایی با سرمایه گذاری واقعی را تایید 

و به اجرا درآوریم.
برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  وی،  گفته  به 
ایجاد  با  و  دارد  تسهیلگر  نقش  اقتصادی،  فعاالن 
و  جذب  برای  زمینه سازی  حال  در  زیرساخت ها، 

مشارکت سرمایه گذاران واقعی در این منطقه است.

ایجاد 5طرح پتروشیمی 
و 4پاالیشگاه در سال 99

۵طرح  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اجرا  برای  را  پاالیشگاهی  پتروشیمی و ۴طرح  مهم 
در سال آینده برنامه ریزی کرده ایم و مذاکرات تامین 
مالی این طرح ها با صندوق ذخیره ارزی نیز به انجام 

رسیده است.
ذخیره سازی  پروژه  نخستین  مومنی همچنین گفت: 
در قشم با 3.۲میلیون بشکه، حداکثر تا ۲۰روز دیگر 
آماده بهره برداری می شود؛ این طرح در حال حاضر 
با ۶میلیون بشکه و در فاز نهایی تا ۲۰میلیون بشکه 

قابلیت فعالیت دارد.
و  گاز  و  نفت  حوزه  در  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
دالر  ۱3میلیارد  با  پاالیشگاهی  طرح  چهار  انرژی، 
اعتبار در در دست اقدام است که بخشی از آن توسط 

خارجی ها اجرا خواهد شد.

معاون امور بین الملل و بازرگانی 
وزارت نفت:

مناطق آزاد نقش مهمی 
در اقتصاد جهان دارند

بازرگانی وزارت نفت گفت:  و  بین الملل  امور  معاون 
پذیر  تجدید  انرژی های  به  جهانی  توجه  علیرغم 
جهانی،  معتبر  سازمان های  گزارش   به  بنا  سبز،  و 
جهان  در  سال ۲۰۴۰  تا  فسیلی  انرژی های  تقاضای 

همچنان رشد خواهد کرد.
امیرحسین زمانی نیا در ادامه گفت: پیشتازان عرضه و 
فروش نفت و گاز در دهه پیش رو به ترتیب آمریکا، 
خاورمیانه  هستند.  آذربایجان  و  ترکمنستان  روسیه، 
هم در رده های پایین تر خواهد بود. وی احتمال داد 
با هدف جایگزین کردن  از برجام  که خروج آمریکا 
در  که  باشد  ایران  مشتریان  به  آمریکا  نفت  فروش 

حال حاضر هم اجرایی شده است.
ما  گفت:  نفت  وزیر  بازرگانی  و  بین الملل  معاون 
و  داریم  جهان  در  آزاد  ۲۲۰۰منطقه  حاضر  حال  در 
۲۰درصد تجارت جهان از طریق همین مناطق است. 
جهان  اقتصاد  در  مهمی  نقش  آزاد  مناطق  بنابراین 

دارند و این اهمیت همچنان رو به رشد است.

معاون رئیس سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران:
قانون سرمایه گذاری خارجی 

اصالح می شود
کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس  معاون 
این  در  خود  سخنرانی  در  ایران  فنی  و  اقتصادی 
همایش، به تغییر و ارتقاء مداوم قوانین سرمایه گذاری 
سال های  گفت:  و  کرد  اشاره  جهان  در  خارجی 
در  خارجی  سرمایه گذاری  قانون  که  است  طوالنی 
قانون  در  مثال  عنوان  به  است؛  نکرده  تغییر  ایران 
قبلی قانونگذار تنها روش Bot را برای سرمایه گذاری 

تایید کرده است.
زودی  به  که  الیحه ای  در  افزود:  میرزایی  مسعود 
روش های  تنوع  شد،  خواهد  تصویب  مجلس  در 
اختالفات  حل  شیوه  و  وجوه  انتقال  سرمایه گذاری، 

و دعاوی به روزرسانی شده است.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، پیشران های 

اقتصاد کشور
همایش  این  در  نیز  نفت  صنعت  پژوهشگاه  رئیس 
متخصص  و  ماهر  انسانی  نیروی  وجود  به  اشاره  با 
گفت:  نفت  صنعت  پژوهشگاه  مناسب  تجهیزات  و 
در شرایط تحریم، نقش پژوهشگاه در زنجیره ارزش 

صنعت نفت بسیار مهم است. 
این  همکاری  از  مصادیقی  ذکر  با  توفیقی  جعفر 
پژوهشگاه در تامین نیازهای فناورانه بخش ها اظهار 
داشت: با تمام امکانات پژوهشگاه نفت و توان علمی 
به  خدمت  در  تنگناها  رفع  برای  کشور،  در  موجود 
پیشران های  از  که  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  حوزه 

اقتصاد کشور هستند، ایفای نقش می کنیم.

عضو هیات مدیره 
سازمان منطقه آزاد قشم:

ضرورت ایجاد مرکز بازیافت کشتی های 
فرسوده در کشور

همچنین عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
معرفی  تخصصی  همایش  دومین  را  خود  سخنرانی 
نفت،  حوزه  در  قشم  سرمایه گذاری  فرصت های 
زیست  محیط  موضوع  به  انرژی  و  پتروشیمی  گاز، 
مصرف  بی رویه  رشد  به  اشاره  با  و  داد  اختصاص 
پیش بینی ها  گفت:  دنیا  در  فسیلی  سوخت های 
حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۶۰ میانگین دمای 
جهان ۴درجه افزایش می یابد که در نوع خود فاجعه 

است. 
پروین فرشچی  افزود: در آن صورت مناطق ساحلی 
مهمی در جهان به زیر آب می رود که برای ایران هم 
صدق می کند. بر این اساس، مناطق ساحلی زیادی 
مناطق  سایر  و  خوزستان  بلوچستان،  و  سیستان  در 

ساحلی جنوب زیر آب می رود.
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید 
بر لزوم دغدغه زیست محیطی که باید در همه افراد 
کرد: مجموعه های  اظهار  تقویت شود،  سازمان ها  و 
مختلف فعال در جزیره قشم در اجرای طرح های خود 
باید به رعایت هنجارهای زیست محیطی و قوانین 

اهتمام ورزند تا بتوانیم به توسعه پایدار برسیم.
وی در ادامه گفت: مستند سازی آسیب های ناشی از 
این  در  و  داشته  وجود  حال  و  گذشته  در  آلودگی ها 
در  همواره  کشور  چراکه  کنیم؛  تالش  باید  زمینه 
و  است  خارجی  و  داخلی  نفتی  آلودگی های  معرض 
ثبت مستندات به لحاظ حقوقی و دعاوی بسیار مهم 

است.
فرشچی در ادامه سخنان خود پیشنهاد ایجاد مرکزی 
برای بازیافت کشتی ها و شناورهای کشور در جزیره 
قشم را مطرح نمود و اظهار داشت: در حالی که در 
ایران و البته برخی کشورهای دنیا کشتی های فرسوده 
از  جهانی  کنوانسیون های  می کنند،  رها  را  مغروقه 
هنگ کنگ،  کنوانسیون  نایروبی،  کنوانسیون  جمله 
کنوانسیون کویت و قوانین داخلی درخصوص طرح 

بازیافت کشتی ها تاکیدات روشنی دارند.  
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
گفت: دریا را زباله دان نکنیم. قدر این منابع ارزشمند 

را باید بدانیم.

مشاور عالی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم:

ایجاد مدل برای استقرار صنایع 
پایین دست پتروشیمی

مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
این همایش با اشاره به اینکه مدیریت کنونی سازمان 
منطقه آزاد قشم مدیریت توسعه گراست، اظهار کرد: 
سازنده  مجموعه های  از  یکی  می کنم  پیشنهاد 
تاسیسات مرتبط با حوزه انرژی که در قشم فعالیت 
دارد، مدلی برای ایجاد صنایع پایین دست پتروشیمی 
ارائه دهد تا قشم در زمینه صنایع متنوع پایین دست 

در حوزه انرژی به هاب تبدیل شود. 
علی یدقار گفت: شرکت »اویک« که طرح هایی در 

قشم در دست اجرا دارد، می تواند طالیه دار این کار 
شود.

مدیرعامل شرکت اویک:
لزوم ساخت مراکز بزرگ ذخیره سازی 

انرژی در کشور
موضوع  به  اویک،  شرکت  مدیرعامل  همچنین 
و  گاز  نفت  صنعت  ارزش  زنجیره  در  ذخیره سازی 
زمینه ساخت مراکز  پرداخت و گفت: در  پتروشیمی 
بزرگ و متعدد در ذخیره سازی انرژی در کشور ضعف 
داریم و باید این خأل را جبران کرد؛ میزان ذخایر ما 

نسبت به آنچه باید باشد بسیار پایین است.
کشورها  همه  افزود:  ادامه  در  منوچهری  غالمرضا 
چین  و  ۶ماه  برای  آمریکا  دارند؛  استراتژیک  ذخایر 
برای مصرف ۹ماهه کشور خود، نفت ذخیره کرده اند. 
البته  که  ما  کشور  برای  میزان  این  که  صورتی  در 
یک  از  کمتر  می باشیم،  نفت  تولیدکنندگان  از  خود 

ماه است.
قابل  ذخیره گاه های  ساخت  صورت  در  گفت:  وی 
تحریم  شرایط  در  گذشته،  سال های  در  توجه 
می توانستیم مدتها به تولید نفت ادامه داده و کاهش 

تولید نداشته باشیم.
منابع  چه  هر  داشت:  اظهار  ادامه  در  منوچهری 
در  انعطاف  باشد،   بیشتر  شده،  ذخیره سازی 
قیمت گذاری و قدرت مانور در صادرات بیشتر خواهد 

شد و امنیت انرژی بیشتری ایجاد می شود. 
رشد  گفت:  ادامه  در  انرژی  حوزه  فعال  این 
ششم  برنامه  در  انرژی  ذخیره سازی  3۰درصدی 
حال  در  است.  بوده  قانون گذاران  مدنظر  توسعه، 
حاضر در ۷پایانه کشور، ذخیره گاه های انرژی وجود 
دارد و دو پایانه دیگر نیز در قشم و جاسک در دست 

ساخت است.
ایران  ناکامی  درخصوص  اویک  شرکت  مدیرعامل 
درآمد  از  ایران  سهم  گفت:  بانکرینگ  موضوع  در 
فارس،  خلیج  در  بانکرینگ  دالری  ۲۰میلیارد 
آوردن سهم الزم،  به دست  برای  ما  است.  ۶درصد 
مشوق های  نیستیم.  برخوردار  متناظر  امکانات  از 
قانونی و حاکمیتی وجود ندارد و در عین حال با این 
کسب و کار آشنایی کافی نداریم. با این شرایط باید 
و  تمرکز  این موضوع  ولی  داریم،  امکان رشد  گفت 

برنامه ریزی می خواهد.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران:

تامین مالی طرح های پتروشیمی 
از طریق بازار سرمایه

پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
ایران گفت: صنعت پتروشیمی کشور، ۵۴مجتمع دارد 
که ۲۱مجتمع در هاب ماهشهر و ۱۷مجتمع در هاب 
عسلویه مستقر است. ۱۸مجتمع نیز در سایر مناطق 

کشور واقع شده اند.
حسین علیمراد، فعالیت صنعت پتروشیمی در کشور را 
به چهار دوره تقسیم کرد و اظهار نمود: دوره نخست 
که  است   ۱3۷۶ تا  سال ۱3۴3  در  فعالیت  آغاز  از 
جمعا ۱3میلیون تن محصوالت پتروشیمی در کشور 
ساالنه تولید می شد. دوره دوم مربوط به سال ۷۶ تا 
میزان  گرفته،  صورت  تالش های  با  که  است    ۸۸
بالغ شد. دوره سوم  تولید به ۵۰میلیون تن در سال 
که اکنون در آن قرار داریم از سال ۹۲ آغاز شد و تا 
۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. در این دوره که به جهش 
تولید  ساالنه  ظرفیت  شده،  معروف  پتروشیمی  دوم 

کشور به ۱۰۰میلیون تن خواهد رسید.
پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  مقام  این  گفته  به 
نظر  در  3۹طرح  انرژی،  دوم  جهش  تحقق  برای 
مرحله  به  تاکنون  آن  ۱3طرح  که  شده  گرفته 
بهره برداری رسیده است و ۲۶طرح تا سال ۱۴۰۰ به 

چرخه تولید می پیوندد.
از  کشور  پتروشیمی  چهارم  دوره  افزود:  علیمراد   
مدت  این  در  و  است  مدنظر   ۱۴۰۴ تا  سال ۱۴۰۰ 
۲۶طرح راه اندازی می شود. در واقع در جهش دوم و 
سوم جمعا ۵3طرح به بهره برداری می رسد و ظرفیت 

تولید در سال ۱۴۰۴، ۱۲3میلیون تن خواهد بود.
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
برنامه  بودن  دارا  لزوم  به  توجه  با  داد:  ادامه  ایران 
طرح های  از ۱۴۰۴،  پس  سال های  برای  چشم انداز، 
متعددی برای واگذاری به بخش خصوصی طراحی 
شده که جمعا بیش از ۷۰میلیون تن به ظرفیت تولید 
محصوالت متنوع پتروشیمی می افزاید و تولید کشور 

در سال را به ۲۰۰میلیون تن می رساند.
با  پتروشیمی قشم گفت:  وی درخصوص طرح های 
احداث  اصولی  موافقت های  از صدور  گذشت ۴سال 
حداکثر  پروژه ها  این  قشم،  در  پتروشیمی  طرح های 
کل  است.  کم  بسیار  که  داشته اند  پیشرفت  ۲درصد 
۷میلیارد  قشم  پتروشیمی  طرح  پنج  سرمایه گذاری 
دالر است و همه آنها با دو مسئله چالش دانش فنی 

و تامین مالی دست به گریبان هستند.
برای  مشکل  این  گفت:  همچنین  علیمراد  حسین 
پتروشیمی در کشور هم  از طرح های  شمار دیگری 
از  طرح  یک  تنها  مثال  عنوان  به  کند.  می  صدق 
۱۸طرح تبدیل گاز طبیعی به اولفین در کشور توانسته 

قرارداد تامین دانش خود را نهایی سازی کند.
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
صنایع  ملی  شرکت  راهکار  گفت:  پایان  در  ایران 
آوردن  روی  طرح ها،  مالی  تامین  برای  پتروشیمی 
سرمایه  بازار  در  مالی  تامین  نوین  ابزارهای  به 
نیز  و  بدهی  اوراق  انواع  انتشار  طریق  از  که  است 
تشکیل صندوق های سرمایه گذاری تخصصی صنعت 

پتروشیمی قابل انجام است.

معاون اجرایی بخش پایین دستی شرکت 
گسترش انرژی پاسارگاد:

تامین مالی داخلی طرح های بزرگ 
مناطق آزاد در شرایط تحریم

گسترش  شرکت  پایین دستی  بخش  اجرایی  معاون 
حال  در  گفت:  همایش  این  در  نیز  پاسارگاد  انرژی 
حاضر کسب و کار صنعت پتروشیمی ایران به رقمی 
معادل ۲۰میلیارد دالر در سال می رسد که ۱۰میلیارد 
دالر آن از محل صادرات بدست می آید و در مجموع 

۵میلیارد دالر سود دارد.
شرایط  در  علی االصول  گفت:  رهبری  محمد هادی 
مطلوب، منابع مالی انجام طرح های بزرگ در مناطق 
آزاد باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود. 
ولی در شرایط سخت تحریم، توجه بانک مرکزی به 
موضوع استفاده از ظرفیت های پولی و بانکی داخلی 
و  مفید  آزاد  مناطق  در  پیشبرد طرح ها  و  اجرا  برای 

ضروری است.
وی با بکارگیری این تعبیر که بخش زیادی از صنایع 
آن رسیده که  زمان  اظهار کرد:  است،  کشور خوابیده 
که  را  تولیداتی  از  آن بخش  داخلی،  با سرمایه گذاری 
از  و  درآورده  اجرا  به  دهیم،  انجام  داخل  در  می توانیم 
میزان وابستگی خود بکاهیم. اکنون بسیاری از نیازهای 
ساده ما از چین تامین می شود که می تواند اینگونه نباشد.

گسترش  شرکت  پایین دستی  بخش  اجرایی  معاون 
انرژی پاسارگاد افزود: در حال حاضر شرکت گسترش 
انرژی پاسارگاد 3طرح شامل احداث پاالیشگاه، نیروگاه 

و اسکله نفتی را در جزیره قشم در دست اجرا دارد.

قائم مقام پیشین مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران:

تولیدات پتروشیمی کشور مطابق 
با مصرف جهانی

صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  پیشین  قائم مقام 
پتروشیمی ایران گفت: چالش های پیش روی صنعت 
دارا  به دلیل  ایران  باید جدی بگیریم.  را  پتروشیمی 
توسعه  برای  نسبی  مزیت  گاز،  و  نفت  ذخایر  بودن 
صنایع پتروشیمی دارد. اما باید توجه کنید که مصرف 
جهانی به چه سمت و سویی می رود و تولیدات خود 
را منطبق با نیازهای تازه در بازار جهانی تغییر دهیم.

محمدحسن پیوندی افزود: تاثیرگذاری »شیل گس« 
به  با توجه  نیست.  بر هیچ کسی پوشیده  آمریکا  در 
تولید این نوع نفت و کاهش قیمت برخی مشتقات 
باید در  از آن متاثر شده ایم و  نیز  اتیلن، ما  به ویژه 

زنجیره تولید، به تنوع محصول روی آوریم.
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  پیشین  قائم مقام 
برای  داشت:  اظهار  ادامه  در  ایران  پتروشیمی 
صنایع  به  نکردن  اکتفا  و  پایین دست  صنایع  توسعه 
باشد  باید حواسمان به صنایع میان دست  باالدستی، 
روابط  و  مناسبات  البته  و  پول  به  موضوع  این  که 

جهانی خوب نیاز دارد.

معاون پیشین وزیر نفت:
طراحی رویکردهای توسعه ای، نیاز صنعت 

نفت و پتروشیمی
بنگاه های  بودن  دارا  گفت:  نفت  وزیر  پیشین  معاون 
مقیاس  در  توسعه ای  رویکردهای  طراحی  و  بزرگ 
جهانی، نیاز امروز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.

سیدحمید حسینی با اشاره به نکاتی که فاصله ایران 
اظهار  می دهد،  نشان  را  یافته  توسعه  کشورهای  با 
داشت: ای کاش همه مدیران ارشد کشور در عملکرد 
خود به بازارهای صادراتی و توسعه های بزرگ فکر 
یک  ظرف  شیل،  نفت  طریق  از  آمریکایی ها  کنند. 
و  افزودند  خود  تولیدات  در  بشکه  ۲.۵میلیون  سال 
بازیافت  ضریب  شده اند.  خاورمیانه  برای  تهدیدی 
نفت در ایران ۲3بشکه از ۱۰۰بشکه است؛ در حالی 
کشورهای  برای  و  عربستان ۵۰  برای  عدد  این  که 
نکات  این  است.  بیشتر  مراتب  به  یافته  توسعه 
هشداری است برای خبرگان و مدیران هوشمند که 
با رصد و تحلیل دقیق شرایط بتوانند جایگاه کشور را 

با تدابیر به موقع ارتقاء دهند.
معاون پیشین وزیر نفت افزود: چرا باید فجیره همه 
سوخت ما را بگیرد و با آن درآمدهای باالیی داشته 

باشد و ما هیچ کاری نکنیم؟!

  رئیس انستیتو مهندسی نفت 
دانشگاه تهران:

صنعت نفت، لوکوموتیو توسعه کشور است
رئیس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران به عنوان 
معرفی  تخصصی  همایش  دومین  سخنران  آخرین 
گاز،  نفت،  حوزه  در  قشم  سرمایه گذاری  فرصت های 
پتروشیمی، به ترسیم فرصت ها و چالش های تحقیق و 
توسعه در صنعت نفت پرداخت و گفت: متاسفانه هزینه 
تحقیق و توسعه در کل کمتر از یک درصد بودجه کشور 
است. این عدد حتی از بودجه پژوهش برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس هم کمتر است و باید نگران باشیم.

نفت،  صنعت  که  این  به  اشاره  با  پنجه شاهی  دکتر 
لوکوموتیو توسعه کشور است، اظهار کرد: به نظر من 
سازمان منطقه آزاد قشم به موازات برنامه های متنوع 
و متعددی که در حوزه صنایع باالدست، میان دست 
کرده،  طراحی  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  پایین دست  و 
با  ارتباط  در  فناوری  و  پژوهش  تقویت  با  می تواند 
ایجاد منطقه  این حوزه ها، کمک قابل توجهی کند. 
به  کمک  و  کارآفرینی  زیست بوم  توسعه  و  نوآوری 
شرکت های تحقیق و توسعه و دانش بنیان برای قشم 

دستاوردهای بسیاری خواهد داشت.
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