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سرمقاله

ابراهیم جلیلی
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو

مشکالت و چالش های بخش تولید در مناطق آزاد
و  مشکالت  با  حاضر  حال  در  آزاد  مناطق 
چالش هایی روبه رو هستند که در تقابل با ذات 
امر موجب کند شدن  این  آنهاست و  و رسالت 
حرکت و عدم تحقق برنامه ها و در نهایت دور 
شده  آزاد  مناطق  اصلی  ماموریت  از  ماندن 
است. در ذیل به برخی از چالش های مرتبط با 

واحدهای تولیدی اشاره شده است.

1- عدم اجرای قوانین مناطق آزاد و یا 
اجرای غلط آن

حذف  اهداف  تحقق  در  آزاد  مناطق  رسالت 
امور  انجام  تسریع  زائد،  اداری  تشریفات 
فرآیند  به  بخشیدن  شتاب  نهایت  در  و  اجرایی 
حفظ  موجب  که  می باشد  مناطق  این  توسعه 
اجرایی  دستگاه های  تشکیالتی  ارتقای  و  شأن 
مناطق  به  نگاه  شد.  خواهد  مناطق  در  مستقر 
و  باشد  گذشته  از  متفاوت  نگاهی  بایستی  آزاد 
برای هموار کردن مسیر ضروری است تا ضمن 
آزاد  مناطق  قوانین  صحیح  و  کامل  اجرای 
اصلی  ماهیت  به  آزاد  مناطق  قوانین  )بازگشت 
خود(، برخی قوانین دست و پاگیر حذف و برخی 
حوزه  در  موضوع  این  گردد.  تسهیل  فرآیندها 
قوانین گمرکی از سایر حوزه ها پررنگ تر است. 
این  دیگر شاهد عدم تحقق  از سوی  متاسفانه 
مناطق  قوانین  اجرای صریح  دلیل عدم  به  امر 
این  اهمیت  آنها هستیم.  اجرای غلط  یا  و  آزاد 
در  خصوص  )به  موارد  از  بسیاری  در  موضوع 
گمرکی(  امور  و  زیرساخت ها  آماده سازی  بحث 

ماده 65  موضوع  آنها  اولویت  در  و  بوده  واضح 
تمام  پیروی  و  هماهنگی  لزوم  و  دائمی  احکام 
از  منطقه  در  مستقر  دولتی  ادارات  و  دستگاه ها 
مناطق  سازمان های  سیاست های  و  برنامه ها 
قوانین  ذات  شدن  نهادینه  با  لذا  است.  آزاد 
بی شک  بخش،  این  در  خصوصا  آزاد  مناطق 
کمک بسزایی در اجرایی شدن برنامه و تحقق 

محورهای توسعه این مناطق خواهد نمود.

2- عدم تبعیت ادارات دولتی در صدور 
مجوز طرح های سرمایه گذاری 

قانون  ماده 11  علیرغم  مناطق  از  برخی  در 
تجاری-صنعتی،  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
ارگان های  توسط  مجوزها  برخی  صدور 
احداث  زمینه  در  مجوز  صدور  ازجمله  دیگر 
یا  و  بین راهی  خدماتی-رفاهی  مجتمع های 
قانون  )طبق  اصلی  راه های  مجاور  فعالیت های 
ایمنی راه ها( توسط اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان ها و همچنین صدور مجور 
فعالیت های مرتبط با خدمات گردشگری توسط 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
گردشگری استان صورت می گیرد و این مسائل 
باعث ایجاد دوگانگی در صدور مجوزها، تداخل 
توسط  واگذار شده  در طرح های سرمایه گذاری 
باالدستی  اسناد  با  هماهنگی  عدم  سازمان ها، 
نیز  و  مناطق، سردرگمی سرمایه گذاران  توسعه 
نهایت  در  و  اداری  بروکراسی  شدن  طوالنی 
نارضایتی سرمایه گذاران و کاهش جذب  باعث 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد می شود.

در  سفارش  ثبت  شدن  الزامی   -3
مناطق آزاد

ثبت  تا حداقل  است  این خصوص ضروری  در 
در  داشتن  قرار  )در صورت  اولیه  مواد  سفارش 
برای  ثبت سفارش(  به  نیاز  بدون  اقالم  لیست 
واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد  بدون 
محدودیت برای هر دو بخش درصد مجاز ورود 
)کمیسیون  آن  مازاد  و  اصلی  سرزمین  به  کاال 

ارزش افزوده( باشد.

همکاری  برای  دستورالعمل  وجود  عدم   -4
استفاده  برای  بانکی  نظام  بیشتر  هماهنگی  و 
آزاد  مناطق  در  خارجی  بانک های  خدمات  از 
سوی  از  بیشتر  مساعدت  و  حمایت  و  کشور 
بانک مرکزی در خصوص ایجاد آف شور شعب 
مرکزی(  )بانک  منطقه  در  خارجی  بانک های 
آزاد  مناطق  ویژه  شعب  ایجاد  قانون  اجرای  و 
توسط بانک ها در مناطق و انفصال از سرپرستی 

شعب استان.

واحدهای  سفارش  ثبت  تایید  امکان  عدم   -5
مواد  واردات  برای  مناطق  در  مستقر  تولیدی 
اولیه مازاد بر سهم مجاز ورود کاال به سرزمین 
اصلی در صورت وجود مواد اولیه مشابه داخلی.

ارزش  کمیسیون  بحث  در  اولیه  مواد  واردات 
افزوده به صورت ذیل است:

- تا حد مجاز ورود کاال به سرزمین اصلی بدون 
نیاز به ثبت سفارش است.

- برای سهم مازاد بر حد مجاز ضروری است 
تا ثبت سفارش کشوری )از طریق سامانه جامع 
این  پذیرد.  انجام  آن  اولیه  مواد  برای  تجارت( 
از طریق سازمان های صمت هر  ثبت سفارش 

استان بررسی و تایید یا رد می گردد.

به  تولیدی  واحدهای  از  برخی  حاضر  حال  در 
بر  مازاد  )برای  سفارش  ثبت  تایید  عدم  دلیل 
به  صرفا  اصلی(  سرزمین  به  ورود  مجاز  سهم 
دلیل وجود مواد اولیه مشابه تولید داخل از سوی 
این  شده اند.  مواجه  مشکل  با  صمت  سازمان 
موضوع می تواند از طریق بررسی کارشناسی به 
طوری که در مواقع عدم پاسخگویی حجم تولید 
حجم  مقابل  در  نظر(  مورد  اولیه  )ماده  داخل 
داخل  تولید  کیفیت  بودن  متفاوت  یا  و  تقاضا 
انجام شده  ثبت سفارش  آن،  خارجی  مشابه  با 

تایید گردد.

تولیدی  واحدهای  مشمولیت  عدم   -6
تبصره 18  بند )الف(  محل  تسهیالت  از 

قانون بودجه 97
تاریخ   60/74524 شماره  نامه  بند 9  طبق 
کمک های  طرح  محترم  مسئول   98/03/08
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  اعتباری،  و  فنی 
مناطق آزاد مشمول تسهیالت موضوع بند )الف( 
تبصره 18 قانون بودجه سال 97 نگردیده اند. این 
موضوع از سوی وزارت صمت با سازمان برنامه 
سازمان  سوی  از  و  گردیده  مذاکره  بودجه  و 
گرفتن  نظر  در  با  است.  نشده  پذیرفته  مذکور 
در  قانونی  و  مشخص  کار  و  ساز  وجود  عدم 
مناطق آزاد برای تامین مالی واحدهای تولیدی 
واحدهای  الزام  و  نیاز  داشتن  ملحوظ  و  آنها 
محل های  از  تسهیالت  از  استفاده  به  تولیدی 
را  موضوع  این  اهمیت  کشوری،  بودجه  ردیف 
ایجاد  نسبت  تا  است  الزم  و  نموده  دوچندان 
بهره مندی  برای  زمینه و شرایط مساعد  کردن 
اقدامات  از تسهیالت مذکور  تولیدی  واحدهای 

الزم انجام پذیرد.

قانونی  و  رسمی  تشکیل  اختیار  واگذاری   -7
با  متناظر  منطقه  در  تولید  موانع  رفع  کارگروه 

کارگروه استانی.

و  دستگاه ها  ورود  امکان  عدم   -8
معدنی  و  صنعتی  سنگین  ماشین آالت 
مستعمل به مناطق  از طریق رویه های 

مناطق آزاد
ورود  رویه  مشابه  می توان  خصوص  این  در 
ورود  برای  شیوه نامه ای  آزاد،  مناطق  به  خودرو 
برای  صرفا  سنگین  ماشین آالت  و  دستگاه ها 
واحدهای تولیدی فعال منطقه تدوین گردد. در 
این خصوص ضرورت دارد تا گمرک جمهوری 
اسالمی ایران نهایت همراهی و همکاری را به 
عمل آورد و با عنایت به تجمیع مناطق آزاد و 
گمرک در وزارت اقتصاد و دارایی، انتظار می رود 

تا موارد این چنینی تسهیل و تسریع شود.

9- عدم ثبات و شفافیت در رویه های 
جاری حوزه تولید خصوصا گمرکی

غیرکارشناسي  و  پراکنده  هاي  بخشنامه  تبیین 
سردرگمي  و  چندگانه  فضاي  ایجاد  به  منجر 
در  عمومي  نارضایتي  و  اقتصادي  فعالین 
است  ضروري  است.  گردیده  حوزه ها  تمامي 
اتخاذ  تصمیمات  کشور،  فعلي  شرایط  در  تا 
تجربه  و  تفکر  پشتوانه  از  ملي  سطح  در  شده 
لذا  باشد.  برخوردار  عملیاتي  و  قوي  کارشناسي 
پیشنهاد مي گردد یک ستاد کشوري متشکل از 
نمایندگان متخصص و باتجربه عملیاتی از هر 
افراد  سایر  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه  و  وزارتخانه 
درخور نیاز به ویژه نفرات مسلط به امور حقوقي 
تدوین  و  کلي  سیاستگذاري هاي  و  تعریف 
بخشنامه هاي جدید به صورت کارشناسي شده 
با در نظر  امر  این  انجام پذیرد.  با هماهنگي  و 
شرایط  و  طرف  یک  از  سال 98  شعار  گرفتن 
طرف  از  تحریم ها  همچنین  و  گمرکي  جدید 

دیگر، امري اجتناب ناپذیر مي باشد.

شماره  63
دوشنبه 9 دی ماه 1398 
 سال دوم - 5000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

آمادگی گروه مپنا 
جهت تامین برق 
و خودروی برقی 

جزیره کیش

آماده سازی 
سایت های 

گردشگری قشم 
جهت میزبانی 

گردشگران

چابهار؛ نقطه 
آغاز تحولی بزرگ 

در ایران 
و منطقه است

در بازدید مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش از مپنا عنوان شد:

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه 
گفت و گو با فرزین حقدل معاون اقتصادی و آزاد قشم تاکید شد:

سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

3
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بررسی یک الگوی عملیاتی در قالب توافق نامه ای سه جانبه:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس 
اظهار داشت:



در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مپنا عنوان شد:

آمادگی گروه مپنا جهت تامین برق و خودروی برقی جزیره کیش
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش با اشاره به نیازهای روزافزون 
کیش به برق، آب و برقی کردن خودروها، بر 
ضرورت اجرایی شدن همکاری های مشترک 

با مدیریت گروه مپنا تاکید کرد.
آخوندی  ناصر  به همراه  غالمحسین مظفری 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، معراج نادری 
مدیر سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، 
شرکت  مدیره  هیات  عضو  نوکاریزی  محمود 
با  کیش،  آزاد  منطقه  خدمات  و  آب  عمران، 
هدف آشنایی بیشتر با توانمندی های گروه مپنا 
در حوزه ساخت تجهیزات و ارائه خدمات فنی، 
فرصت های  بررسی  و  پشتیبانی  و  مهندسی 
از  مشترک  همکاری های  و  سرمایه گذاری 

کارخانجات گروه مپنا بازدید کردند.
ازجمله  مشترک  همکاری های  بازدید  این  در 
تامین برق و آب،  طرح های پیشنهادی جامع 
طرح خودرو و تاکسی برقی، توسعه زیرساخت 
مورد  و…  کیش  در  خودرو  هوشمند  شارژ 

بررسی قرار گرفت.
با  مپنا  گروه  مدیرعامل  علی آبادی  عباس 
همراهی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت 
حوزه های  فعالیت ها،  شرح  به  مپنا،  توربین 
کاری و توانمندی های این گروه در حوزه های 

مختلف کسب و کار پرداختند.
وی دستاوردها و توانمندی های مپنا در زمینه 
برق  همزمان  تولید  برق،  نیروگاه های  ساخت 
تشریح  را  و…  خودروها  سازی  برقی  آب،  و 
به  پاسخگویی  مپنا جهت  گروه  آمادگی  بر  و 
حوزه ها  این  در  کیش  آزاد  منطقه  نیازهای 

تاکید کرد.
توان  مپنا  گفت:  مپنا  گروه  مدیرعامل 
راه  سه  با  را  کیش  آزاد  منطقه  برق  تامین 

از  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  حل 
موبایل  واحدهای  ترتیب(  )به  نصب  طریق 
۲۵مگاوات، واحدهای  MGT-40 به ظرفیت 
به    MGT-70 واحدهای  و  4۲مگاوات 
این  مهم  ویژگی  دارد،  ۱۸۵مگاوات  ظرفیت 
و  قطعات  این  تمام  که  است  آن  پروژه ها 
سرویس ها در کارخانجات مپنا انجام می شود 
و هیچ گونه وابستگی خارجی ندارد؛ ضمن آنکه 
همزمان در کنار تولید برق می توان آب شیرین 
نیز  محیطی  زیست  الزامات  و  کرد  تولید  نیز 

رعایت شود.
نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  سرمایه گذاری  باالی  حجم  به  اشاره  با 
اشاره  با  و  کیش  اجرای  دست  در  پروژه های 
نیازهای  برخی  کیش،  جغرافیایی  موقعیت  به 
اشاره  مورد  را  آب  و  برق  ازجمله  منطقه  این 
قرار داد و گفت: کیش ظرفیت مناسبی برای 
متوسط  ظرفیت  از  که  دارد  سرمایه گذاری 

سرزمین اصلی نیز باالتر است.

حدود  کیش  در  افزود:  مظفری  غالمحسین 
اجرا  دست  در  پروژه  تومان  میلیارد  ۳0هزار 
برق  به  نیاز  این حجم سرمایه گذاری  و  است 
و آب مطمئن دارد و گروه مپنا قطعا می تواند 

نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
در ادامه، مدعوین از سالن  مونتاژ توربین های 
بخار  سالن  و  توربین  تست  سالن  صنعتی، 
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا( 
توربین  ازجمله  مجموعه  این  دستاوردهای  و 

MGT-70 )۳( بازدید کردند.
به گفته مدیرعامل گروه مپنا، این مدل توربین 
نیروگاه  ازجمله  مپنا  صادراتی  پروژه های  در 
نسبت  و  است  شده  نصب  نیز  عراق  رمیله 
محدوده  همان  در  خارجی  مشابه  نمونه  به 
نشان  باالتری  کیفیت  و  راندمان  جغرافیایی، 
توسعه،  و  تحقیق  با  آنکه  ضمن  است،  داده 
۲۲0مگاواتی  گازی  توربین  نزدیک،  آینده  در 
ترکیبی  در حالت سیکل  راندمان ۵۹درصد  با 

عرضه خواهد شد.

بازدید از سالن تولید کارخانه شرکت پره توربین 
مپنا )پرتو( و آشنایی با روند تبدیل طرح های 
و  نهایی  محصول  به  توسعه  و  تحقیق 
در  کارگرفته  شده  به   پیشرفته  فناوری های 
تجهیزات نفت و گاز و نیرو، بازدید از سالن های 
ازجمله  )پارس(  مپنا  ژنراتور  شرکت   کارخانه 
مراحل مختلف طراحی پایه، توسعه محصول، 
ماشین کاری  کارگاه های  تفصیلی،  طراحی 
سنگین و مراحل ساخت توربین های بادی ۲، 
مرکز  از  بازدید  نیز  و  4٫۵مگاواتی  و   4  ،۲٫۵
توسعه خودرو برقی و زیرساخت  ها و آزمایشگاه 
محرکه های  شارژ  زیرساخت های  تخصصی 
الکتریک MAPCS در شرکت برق و کنترل 

مپنا )مکو( از دیگر برنامه های مدعوین بود.
صورت  بازدید  از  خرسندی  ابراز  با  مظفری 
به  اشاره  با  مپنا،  گروه  کارخانجات  از  گرفته 
نیازهای روزافزون کیش به برق و آب و برقی 
شدن  اجرایی  ضرورت  بر  خودروها،  سازی 

همکاری های مشترک با مپنا تاکید کرد.
با  آشنایی  بازدیدها،  این  از  هدف  افزود:  وی 
در  استفاده  برای  کشور  صنعتی  ظرفیت های 

جزیره کیش است.
افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  امکانات  از  باید  ما  تحریم  دوران  در 
توانمندی های مختلف کشور در حوزه صنعت 
و  کسب  ایجاد  و  تولید  رونق  برای  اقتصاد  و 
وقتی  ما  کنیم.  استفاده  کیش  جزیره  در  کار 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  و  امکانات 
اقتصادی  و  صنعتی  واحد های  برای  را  کیش 
واحدها  این  تصمیم سازی  در  می کنیم؛  تبیین 
زیبا کیش موثر است و  به جزیره  برای ورود 
شکوفایی  به  بازدیدها  اینگونه  که  امیدواریم 

بیشتر کیش کمک کند.

اخبار منطقه آزاد کیش

سازمان منطقه آزاد کیش برای همکاری و مشارکت 
مختلف  ابعاد  در  پارالمپیکی  ورزش های  توسعه  در 
قهرمانی و همگانی، با کمیته ملی پارالمپیک تفاهم نامه 

همکاری امضاء کرد.
این تفاهم نامه به منظور بهره گیری از توانمندی ها و 
ظرفیت های کمیته ملی پارالمپیک و سازمان منطقه آزاد 
کیش با هدف پیشبرد اهداف، برنامه ها و فعالیت های 
پارالمپیک  بخش  در  ورزش کیش  توسعه  به  مربوط 
)جانبازان، معلولین و نا بینایان( و سطوح قهرمانی و 
همگانی، بین غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و محمود خسروی وفا رئیس کمیته 

ملی پارالمپیک به امضاء رسید.
ورزشی،  علمی  آکادمی  تشکیل  در  مشارکت 
بهره مندی از ظرفیت ها و امکانات ورزشی و آموزشی 
اردو های  از  میزبانی  اردو های ملی و  برگزاری  جهت 
منطقه ای  پایگاه  ایجاد  در  مشارکت  بین المللی، 
بنیاد آجیتوس کمیته ملی  آموزش جهانی وابسته به 
پارالمپیک در منطقه آزاد کیش، همکاری در برگزاری 
سمینارها، همایش ها و کنفرانس های علمی مشترک 
پارالمپیک،  جنبش  محوریت  با  پژوهشی  و  آموزشی 
برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی به 
صورت مشترک با استفاده از اساتید داخلی و خارجی، 
و  مدیریتی  عوامل  و  انسانی  نیروی  از  بهره گیری 
محورهای  ازجمله  مشترک،  فعالیت های  در  اجرایی 

همکاری این تفاهم نامه است.
گفتنی است، اجرای این تفاهم نامه موجب بهبود شرایط 
کمی و کیفی برگزاری دوره های آموزشی و اردوهای 

ورزشی تیم های ملی و بین المللی نیز خواهد شد.

توسعه ورزش کیش 
در بخش پارالمپیک در 

سطوح قهرمانی و همگانی

جزیره  سال ۹۹  نوروزي  ستاد  جلسه  نخستین 
کمیته هاي  روساي  و  دبیر  حضور  با  کیش، 
کیفیت  ارتقاء  منظور  به  ستاد  این  یازده گانه 
خدمات به گردشگران و افزایش رضایت آنان 

برگزار شد.
نوروزي سال ۹۹  ستاد  دبیر  مالنوروزي  مجید 
از  خرسندي  ابراز  ضمن  کیش،  جزیره 
و  نوروز  از  پیش  ماه  این جلسه سه  برگزاري 
برنامه ریزي هاي  براي  زمان  شمردن  مغتنم 
مناسبت های  از  یکي  نوروز  گفت:  بهتر 
بهترین  به  باید  و  مي شود  محسوب  ما  ملي 
به  مناسب  خدمات  ارائه  براي  ممکن  شکل 
گردشگران برنامه ریزي کنیم و خاطرات خوبي 

براي هم میهنان رقم بزنیم.
گذشته  سال  افزود:  کیش  نوروزي  ستاد  دبیر 
سطح  و  مسافر  تعداد  لحاظ  از  خوبي  تجربه 
خدمات رساني داشتیم و امیدوارم امسال نیز با 
یازده گانه، همکاري بخش  کمیته هاي  تالش 
اهداف  پیشبرد  و  سرمایه گذاران  و  خصوصي 
و برنامه ها از دریچه اي واحد و همسو، اوقات 
مهیا  گردشگران  و  کیشوندان  براي  خوشي 

شود.
سال  داشت:  اظهار  ادامه  در  مالنوروزي 
در  ورود خودرو  براي  گذشته محدودیت هایي 
دستورکار داشتیم، اما امسال با توجه به گران 
شدن قیمت بنزین باید تدابیري در نظر گرفته 
شود که در سیستم حمل و نقل دچار مشکل 

نشویم.
دبیر ستاد نوروزي کیش با بیان اینکه تمامي 
مختلف  حوزه هاي  در  الزم  پیش بیني هاي 
براي زمان هاي خاص و بحراني در نظرگرفته 
در  پیامد ها  گرفتن  نظر  در  با  گفت:  می شود، 
سرزمین  به  آن  از  بخشي  که  بارندگي  زمان 
اصلي، مبادي ورودي مانند بندر چارک، لنگه 
اسکان  به  بخشي  و  مي شود  مربوط  وآفتاب 
برنامه ریزي ها  کیش،  جزیره  در  گردشگران 
درخصوص شرایط خاص انجام می شود تا ایام 

نوروز به خوبي سپري گردد.
مصطفي خانزادي رئیس کمیته بحران نیز در 
سال  آمارهاي  تحلیل  کرد:  اظهار  جلسه  این 
مربوط  شناسي  آسیب  همچنین  و  گذشته 
ارائه  در  کیفیت  ارتقا  موجب  مي تواند  آن،  به 

خدمات در نوروز۹۹ شود.
همکاري  بر  همچنین  بحران  کمیته  رئیس 
براي  هم  کنار  در  دولتي  و  خصوصي  بخش 
لبخند  شهر  عنوان  به  کیش  جزیره  معرفي 
تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادي 
حاکم بر کشور، ما در مجموعه سازمان منطقه 
آزاد کیش در کنار تمامي صنوف و ارگان هاي 
جزیره، در تکریم گردشگران کوشش خواهیم 

کرد.
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برگزاری برنامه های گردشگر پسند در شب ها 
را از مهم ترین اهداف حوزه فرهنگي برشمرد 
جاذبه هاي  از  بهره گیری  زمینه هاي  ایجاد  و 
خدادادي را که از گرایشات گردشگران است، 

پیشنهاد داد.
همچنین فرامرز صحرایی رئیس کمیته امنیتی 
و انتظامی در نخستین جلسه ستاد نوروزي ۹۹ 
اظهار داشت: تعداد 4۳۵نفر در قالب ۸کارگروه 
و  سازمان  در  کمیته  این  وظایف  انجام  براي 
عمران،  شرکت  ازجمله  آن  زیرمجموعه هاي 
آب و خدمات، بیمارستان و شرکت هواپیمایی 

کیش درنظر گرفته شده اند.
موقت  صورت  به  نیز  ۱۳7نفر  داد:  ادامه  وي 
نهاد  و  مراکز  کمک  با  امنیت  ایجاد  براي 

امنیتي به کارگیري مي شوند.
فرزانه شرفبافي مدیرعامل شرکت هواپیمایي 
شده  برگزار  جلسات  به  اشاره  با  نیز  کیش 
انجام  براي  بیشتر  چه  هر  آمادگي  براي 
تا   ۳0 بین  افزایش  از  نوروز۹۹،  پروازهاي 
در  کیش  هواپیمایی  پروازهاي  ۳۵درصدي 
مسیر رفت و برگشت کیش خبر داد و افزود: 
جدي  صورت  به  نوروز  ایام  در  بلیت ها  نرخ 

کنترل خواهد شد.
گفت:  کیش  هواپیمایي  شرکت  مدیرعامل 
و  کیش  بین  مسافر  ۵0هزار  تا   4۵ جابجایي 
براي  جزیره  در  آنان  موقت  اقامت  و  دوحه 
پرواز به دوحه نیز پیش بیني شده است که این 
انجام مهم در ایام نوروز، همانند تمریني قبل 
محسوب  فوتبال ۲0۲0  جام جهاني  شروع  از 

مي شود.
مدیرعامل  نجفی  سادات  رحمان  همچنین 
این  در  کیش  بازرگانان  و  بازاریان  جامعه 
در  ستاد  این  تشکیل  از  تشکر  ضمن  جلسه 
کرد  امیدواری  اظهار  نوروز،  به  مانده  ماه  سه 
و  تدوین  آتی  هفته   تا  کمیته ها  برنامه های 
در  بتواند  هم  بخش خصوصی  تا  شود  تبیین 

قبال برنامه ها نقش خود را ایفا کند.

وی افزود: با کمک ناظران مدیریت بازرگانی 
سازمان منطقه آزاد کیش، اداره اماکن عمومی 
صنوف  تمامی  از  بازاریان،  جامعه  و  ناجا 
زیرمجموعه جامعه بازاریان و بازرگانان بازدید 
خواهیم کرد تا شرایط را برای میزبانی هر چه 

بهتر از گردشگران نوروزی فراهم کنیم.
تخصصی  کارگروه  تشکیل  از  نجفی  سادات 
احتمالی خبرداد و  به شکایات  برای رسیدگی 
از مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
را  از سامانه ۱۲4  تا شکایات دریافتی  خواست 
نظارت  واحد  به  است،  بازارها  به  مربوط  که 
اسرع  در  تا  شود  داده  ارجاع  بازاریان  جامعه 

وقت رسیدگی شود.
دو  شدن  اضافه  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
هوایی  نقل  و  ناوگان حمل  به  هواپیما  فروند 
این  در  کمبود ها  کیش،  هواپیمایی  شرکت 

زمینه مرتفع شود.
اصغر زاهدی مدیرعامل جامعه مراکز پذیرایی 
از  بازید  و  بازرسی  تیم  تشکیل  از  نیز  کیش 
داد  خبر  نوروز  ایام  از  قبل  در  پذیرایی  مراکز 
و افزود: تامین مواد پروتئینی با قیمت دولتی، 
و  احتمالی  شکایات  از  پیشگیری  و  رسیدگی 
جامعه  برنامه های  ازجمله  قیمت ها  بر  نظارت 

مراکز پذیرایی قبل از آغار سال جدید است.
و  قیمت  گران  گردشگر  جذب  است،  گفتنی 
تبلیغ  از  جلوگیري  کنار هم،  در  قیمت  ارزان 
خانه هتل ها در مبادي ورودي شهر، پیش بیني 
اسکان مسافران در کمپ هاي بحران، ترغیب 
ایجاد  با  کیش  به  سفر  براي  گردشگران 
و  بهسازي  ویژه،  و  و شرایط خاص  امکانات 
بازسازي معابر و المان هاي شهري و ترافیکي 
و مکانیزه شدن ایستگاه هاي میني بوس، حل 
توسعه  سطحي،  آب هاي  جمع آوري  معضل 
شناسي  آسیب  دوچرخه سواري،  پیست 
راه اندازي تورهاي نظارتي  سال هاي گذشته، 
خدمات  ارائه  پذیرایي،  و  خرید  مراکز  بر 
زمان بندي  پروازها،  ایمني  تامین  و  مناسب 
و برنامه ریزي ساعات پروازي، ایجاد کارگروه 
توجه  با  اقتصادي شاخص هاي کیش  تحلیل 
اطالع رساني  و  تبلیغات  انجام   ،GDP به 
ظرفیت هاي  از  استفاده  بر  تاکید  گسترده، 
اپلیکیشن  مجدد  راه اندازي  تلویزیون ، 
گردشگري، در نظر گرفتن معافیت ها و ارائه 
خدمات به خانواده هاي ایثارگران، بسترسازي 
اردوهاي  برپایي  براي  شرایط  کردن  مهیا  و 
آموزشي براي داوطلبان کنکور در ایام نوروز، 
افزایش  با  نقل  و  به بخش حمل  توجه ویژه 
سرزمین  با  متمایز  خدمات  ارائه  و  بنزین 
موضوعاتي  ازجمله  گردشگران،  به  اصلي 
نوروزي ۹۹  ستاد  جلسه  نخستین  در  که  بود 

بررسي گردید.

نرخ  بر  نظارت  کمیته  رئیس  آخوندي  ناصر 
خدمات  ارائه  نیز،  جلسه  این  در  خدمات 
از  یکي  را  گردشگران  ذائقه  با  متناسب 
وفادار کیش  مشتریان  اصول حفظ  مهم ترین 
عنوان کرد و گفت: باید به خواسته گردشگران 
تقویت  ما  رویکرد  و  باشیم  داشته  ویژه  توجه 

این بخش باشد.
وي بر لزوم ایجاد جاذبه هاي جدید و متفاوت 
چند  گفت:  و  کرد  تاکید  قبل  سال  به  نسبت 
طرح در این خصوص در حال بررسي است و 

تا عید به بهره برداري خواهد رسید.
وي در پایان بر ایجاد آرامش، امنیت و رضایت 
که عوامل موثر بر سفرهاي دوباره گردشگران 
رضایت  افزود:  و  کرد  تاکید  است،  کیش  به 
این  معرفي  و  تبلیغ  نوع  بهترین  گردشگران، 

جزیره زیبا به سایر افراد است.
و  فرهنگی  کمیته  رئیس  پور علي  سعید 
براي  تبلیغات  تاثیر  به  اشاره  با  نیز  اجتماعی 
را  کیش  واقعي  چهره  مي تواند  که  جزیره 
و  شاد  آرام،  و  امن  جزیره اي  عنوان  به 
در  گفت:  کند،  معرفي  مردمدار  و  قانونمند 
آسایش  براي  الزم  تمهیدات  تمامي  واقع 
ایام  در  وکیشوندان  مسافران،گردشگران 
و  غذایي  مواد  توزیع  و  ذخیره  حتي  نوروز 

انرژي در نظر گرفته شده است.
وي با بیان اینکه موسیقي خاص و فیلم هایي 
با محتواي دریا و جنوب، شناسنامه شهر هاي 
جنوبي هستند، عنوان کرد: گروه هاي موسیقي 
براي  نیز  فیلم  تعدادي  و  جنوبي  مختلف 
نظر  در  نوروز  ایام  در  گردشگران  به  نمایش 

گرفته شده است.
پورعلي همچنین بر جلوگیري از برپایی چادر 
در سطح شهر و  تامین امنیت گردشگران در 
خانه هاي شبانه که از وظایف نیروي انتظامي 

است، تاکید کرد.
ستاد  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیته  رئیس 
و  جزیره  شب هاي  کردن  روشن  نوروزی، 

در نخستین جلسه ستاد نوروزي  ٩٩ جزیره کیش مطرح شد:

خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر 
رویدادهای فرهنگی و هنری  برگزاری  برون سپاری 

به بخش خصوصی کیش تاکید کرد.
محمدرضا رستمی در سفر خود به کیش از موسسه 
گردشگری  مرکز  و  کیش  الست  هنری  فرهنگی 
این  فعاالن  با  و  نمود  بازدید  جزیره  این  سالمت 

عرصه ها دیدار و گفت وگو کرد.
هنری  فرهنگی  موسسه  از  بازدید  جریان  در  وی 
الست کیش که ارائه دهنده خدمات فرهنگی است، 
بر تسریع شکل گیری موسسات فرهنگی و هنری در 

کیش تاکید کرد.
معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه 
با بیان این  شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
که رویکرد و سیاست »اقتصاد فرهنگ« در منطقه 
فرهنگی  موسسات  حرکت  می تواند  کیش،  آزاد 
افزود:  کند  آسان تر  و  سریع تر  روان تر،  را  هنری  و 
برون سپاری رویدادهای فرهنگی و هنری و استفاده 
از ظرفیت های موسساتی که در جزیره کیش به ثبت 

رسیده اند، در اولویت قرار گیرد.
سالمت،  گردشگری  پروژه  از  بازدید  در  رستمی 
در  آزاد  مناطق  مزیت های  و  ویژگی ها  به  اشاره  با 
حوزه سالمت و جایگاه این مناطق در کشور افزود: 
در  ویژه  به  سالمت  گردشگری  توسعه  و  گسترش 
زمینه آن دسته از خدمات درمانی که جنبه نوآوری و 
تولید ثروت داشته باشد، می تواند از محورهای اصلی 

فعالیت های مناطق آزاد در این زمینه باشد.
معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه خدمات 
کیفی، مناسب و در عین حال اقتصادی در حوزه طب 
آزاد  مناطق  ظرفیت های  ازجمله  را  مکمل  و  سنتی 
حمایت  بر  و  عنوان  سالمت  گردشگری  بحث  در 
سرمایه گذاران  از  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
پای  پیش  موانع  افزود:  و  کرد  تاکید  حوزه  این 
سرمایه گذاران و فعاالن حوزه گردشگری سالمت با 

سرعت برطرف می شود.
و  فرهنگی  فعاالن  دیدارها  این  در  است،  گفتنی 
هنری و فعاالن حوزه گردشگری سالمت به برخی 
معاون  و  اشاره کردند  از مسائل مشکالت خودشان 
دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
قول  هم  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مساعد داد که با انعکاس موارد مطرح شده در جهت 

رفع آنها، گام های عملی و سریع برداشته شود.

برون سپاری برگزاری 
رويدادهای فرهنگی و هنری 

به بخش خصوصی کیش

در سفر معاون فرهنگی، گردشگری و 
صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد به کیش مطرح شد:
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امضاء تفاهم نامه همکاری میان سازمان 
منطقه آزاد کیش وکمیته ملی پارالمپیک:



اخبار منطقه آزاد انزلی

و  اقیانوسیه  آسیا  مدیرکل  حجاوی  غاده  خانم 
شورای جهانی صنایع دستی به همراه دکتر کوین 
کورین مشاور ارشد رئیس شورای جهانی صنایع 
و  شهرها  جهانی  و  ملی  ثبت  مدیرکل  دستی، 
روستاهای وزارت میراث فرهنگی  و گردشگری 
آزاد  و مدیران سازمان منطقه  معاونان  و  کشور 
انزلی، از منطقه آزاد انزلی و ظرفیت های ایجاد 
این  دستی  صنایع  و  گردشگری  حوزه  در  شده 

منطقه بازدید کردند.
روستای  در  واقع  ایران  حصیر  خانه  از  بازدید 
مهم ترین  از  یکی  انزلی  آزاد  منطقه  فشتکه 
شورای  و  اقیانوسیه  آسیا  مدیرکل  برنامه های 
با  آشنایی  ضمن  و  بوده  دستی  صنایع  جهانی 
تولید  نحوه  از  ایران،  حصیر  خانه  فعالیت های 
از  نیز به عنوان یکی  حصیر توسط زنان روستا 

مشاغل خانگی بازدید نمود.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون 
اقدامات  تشریح  با  نیز  انزلی  منطقه  سازمان 
راستای  در  سازمان  این  سوی  از  شده  انجام 
حفظ و توسعه صنایع دستی منطقه، بیان کرد : 
صنایع  تولیدات  از  ۴محموله  از  بیش  تاکنون 
کشورهای  به  منطقه  این  هنرمندان  دستی 
۱۱۵۰نفر  از  بیش  و  است  شده  صادر  مختلف 
کالس های  در  دستی  صنایع  هنرمندان  از 
آموزشی این سازمان در سطح حرفه ای حضور 

کرده اند. پیدا 
مجید فاتحی در ادامه با توجه به اهمیت عرضه 
ایجاد  کرد :  خاطرنشان  باکیفیت  دستی  صنایع 
صنایع  هفتگی  بازارچه  دستی ،  صنایع  پردیس 
نمایشگاه  برگزاری  تجارت ،  فاز  در  دستی 
توانمندی در این حوزه ، اعزام هنرمندان صنایع 
بین المللی  و  داخلی  نمایشگاه های  به  دستی 
ایجاد بازارچه صنایع دستی در روستای فشتکه 
از مهم ترین اقدامات انجام شده از سوی سازمان 
عرضه  و  معرفی  منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه 
از جوامع محلی  باکیفیت و حمایت  محصوالت 

است.
گفتنی است، در بازدید از روستای فشتکه مقرر 
شد که استانداردهای الزم به منظور ثبت جهانی 
این روستا به عنوان روستای جهانی حصیر بافی 
دستی  بازارچه صنایع  از  ادامه  در  و  انجام شود 
انزلی،  آزاد  منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز 
حال  در  دستی  صنایع  پردیس  بزرگ ترین 
احداث، پارک ساحلی و منظرگاه ساحلی منطقه 

آزاد انزلی بازدید به عمل آمد.

ثبت جهانی روستای فشتکه 
منطقه آزاد انزلی به عنوان 

روستای جهانی حصیر بافی

بازدید مدیرکل آسیا و  اقیانوسیه شورای 
جهانی صنایع دستی از ظرفیت های منطقه 

آزاد انزلی:
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حضور  با  که  نشستی  در  گیالن  استاندار 
وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک 
همکاری های ایران و روسیه، نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی، معاون اقتصادی 
سازمان منطقه آزاد انزلی ، مدیران دستگاه های 
برگزار  بازرگانان  و  تجار  فعاالن،  و  اجرایی 
مرز های  بودن  دارا  با  گیالن  کرد:  بیان  شد، 
دریایی، زمینی و سه بندر مهم انزلی، مجتمع 
بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی و آستارا و با 
حجم مبادالت حدود ۲۰میلیون تن در سال 
)طبق ظرفیت اسمی( ، نقش مهمی در توسعه 
کشور  اساسی  کاالهای  واردات  و  صادرات 
دارد و دوازدهمین گمرک صادراتی  داشته و 
کشور و سومین گمرک وارداتی کشور متعلق 

به این استان است.
باتوجه  افزود :  ادامه  در  زارع  ارسالن  دکتر 
به روسیه  ایران  اینکه ۷۰درصد صادرات  به 
آمادگی  می شود،  انجام  گیالن  طریق  از 
در  روابط  معین  استان  عنوان  به  داریم 
برای  آستراخان(  و  داغستان  ) ازجمله  روسیه 

شناسایی و انعکاس مشکالت فعالیت کنیم.
انزلی  آزاد  منطقه  وجود  به  گیالن  استاندار 
و  کشور  شمال  منطقه  آزاد  تنها  عنوان  به 

آزاد  مناطق  بین  آن  صادراتی  نخست  رتبه 
اشاره کرد و گفت: ۵۰۰میلیون دالر صادرات 
در  انزلی  آزاد  منطقه  که  است  هدفگذاری 
تاکنون  و  است  گرفته  نظر  در  جاری  سال 

۶۵درصد آن محقق شده است.
سرای  احداث  با  گیالن  کرد:  تصریح  زارع 
انجام  پیشتاز  روسیه،  در  ایرانیان  تجاری 
مراودات تجاری به ویژه با استان های جنوبی 
موضوع  در  آنکه  ضمن  است،  کشور  این 

اوراسیا نیز گیالن پیشتاز انجام امور مقدماتی 
اجرایی شدن تفاهم نامه آن به شمار می رود.

وی با اشاره به تشکیل میز اوراسیا در گیالن، 
صدور احکام اعضاء و تدارک مکانی مستقل 
با دبیری گمرک گفت: کارگروه فنی اوراسیا 
و  بار تشکیل شده  برای نخستین  استان  در 
کاالها،  ارزش  به روزرسانی  انجام  به  نسبت 
تهیه فرم مربوطه توسط اتاق بازرگانی استان، 
شناسایی کاالهای اولویت دار و... اقدام کرده، 

توسعه شبکه حمل و نقل چند وجهی 
با اتصال بندرکاسپین به خط آهن سراسری

ضمن اینکه دوره آموزشی مخصوص اوراسیا 
توسط سازمان صمت گیالن برای کارکنان و 

بازرگانان برگزار شده است.
استاندار گیالن با بیان اینکه اتصال ایستگاه 
ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی 
اتمام  به  آینده  سال  پایان  تا  انزلی  بندر  و 
می تواند  فراملی  پروژه  این  گفت:  می رسد، 
شبکه حمل و نقل چند وجهی ریلی، دریایی 

و زمینی را بسیار توسعه و گسترش دهد.
انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  به  اشاره  با  زارع 
اوراسیا  هاب  عنوان  به  را  خود  آمادگی 
پست  سه  امروز  به  تا  افزود:  کرده ،  اعالم 
انبار  سرپوشیده،  و  روباز  انبارهای  اسکله، 
آزمایشگاه  مخازن سوخت،  روغن،  و  غالت 
کافی،  آبخور  الکترونیکی،  گمرک  مجهز، 
شهرک های صنعتی و... در منطقه آزاد انزلی 

با همت بخش خصوصی ایجاد شده است.
خاص  مقررات  و  قوانین  به  گیالن  استاندار 
مناطق آزاد همچون امکان ثبت شرکت های 
و  کرد  اشاره  عوارض  تخفیف  و  خارجی 
و  ایران  مشترک  نمایشگاه  برپایی  خواستار 
اوراسیا با توانمندی های تولیدات شش کشور 

در منطقه آزاد انزلی شد.

استاندار گیالن در نشست مشترک شورای هماهنگی و توسعه صادرات اظهار کرد:

توانمندی های  و  ظرفیت ها  بررسی  جلسه 
منطقه آزاد انزلی با هدف افزایش مبادالت 
با  کشورمان  موافقت نامه  چارچوب  در 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور معاونین 
فرهنگی،  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  اجتماعی، 
انزلی و مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
لجستیکی  ظرفیت های  نشست،  این  در 
توانمندی های  کاسپین،  بندری  مجتمع 
تجاری  و  صنعتی  ترانزیتی،  سرمایه گذاری، 
صادرات  واردات،  از  اعم  انزلی  آزاد  منطقه 
و ترانزیت کاال در راستای افزایش حجم و 
با کشورهای عضو  تجاری  مبادالت  ارزش 
نظر  و  تبادل  و  بحث  مورد  مزبور،  اتحادیه 

کارشناسی قرار گرفت. 
دبیرخانه  مدیران  گزارش،  این  بر  بنا 
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
در  خارجی  بانک  استقرار  و  ایجاد  لزوم  بر 
منطقه آزاد انزلی و دیگر مناطق آزاد کشور 
بین المللی  مراودات  تسهیل  منظور  به 

در  شده  ثبت  نوآور  واحد های  از  که  فرهنوش  شرکت 
از  رشد  و  حمایت  مرکز  در  و  می باشد  انزلی  آزاد  منطقه 
واحد های دانش بنیان منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت 
است، موفق شده با ارائه فرموالسیون انحصاری، نوشیدنی 
جدیدی بر پایه زعفران تولید کند و این محصول تجاری 
اقتصادی این سازمان و با حضور عضو  در دفتر معاونت 

هیات مدیره و معاون اقتصادی رونمایی شد.
بازارهای  و  ایران  در  سرخ  عنوان طالی  به  زعفران 
طرح،  این  اجرای  با  و  می شود  شناخته  جهانی 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  راستای  در  مهم  گامی 
برداشته  فروشی  خام  از  جلوگیری  بر  مبنی  مقاومتی 

است. شده 
و  شده  تولید  زعفران  پایه  بر  که  تجاری  محصول  این 
عرضه  و  دارویی  گیاهان  از  بیشتر  بهره گیری  منظور  به 
محصوالت متناسب با ذائقه مشتریان با ترکیبات مختلف 

افزایش مبادالت تجاری ایران و اوراسیا با بهره مندی از ظرفیت  منطقه آزاد انزلی

تولید و صادرات نوشیدنی زعفران از منطقه آزاد انزلی به بازار های جهانی

مطروحه در قالب یک بسته سرمایه گذاری 
با  تجار  و  سرمایه گذاران  به  ارائه  جهت 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
همایش های  در  تا  شده،  تهیه  اقتصادی 
تخصصی ملی و بین المللی که در ماه های 
برگزار  کشور  آزاد  مناطق  و  تهران  در  آتی 

زعفران، عسل و لیمو عالوه بر نشاط آور بودن، خاصیت 
طبیعی  آنتی اکسیدان  یک  عنوان  به  و  داشته  دارویی 

می شود، مورد بهره برداری قرار گیرد.
ایران  عضویت  به  عنایت  با  است،  گفتنی 
نقش  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  در 
محوری منطقه آزاد انزلی در جهت توسعه 
اتحادیه  این  اعضای  با  کشورمان  روابط 
بین المللی، توسعه همکاری های فی مابین 
این  ایجاد شده در  بر ظرفیت های  با تکیه 
در  اصلی  راهبرد  یک  عنوان  به  منطقه 
این  در  که  گرفته  قرار  سازمان  دستورکار 
مشترک  کمیسیون های  در  حضور  میان، 
مناطق  با  تفاهم نامه  انعقاد  اقتصادی، 
منظور  به  تالش  عضو،  کشورهای  آزاد 
فعال سازی کریدور شمال-جنوب و کریدور 
چین، قزاقستان، ایران که با محوریت این 
از مهم ترین  را می توان  ایجاد شده  منطقه 
اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در کنار 
بندری  مجتمع  همچون  ظرفیت هایی 
کاسپین، وجود مرکز نمایشگاهی و فعالیت 
عنوان  به  منطقه  کاالی  بورس  تاالر 
توانمندی های این منطقه در حوزه ارتباطی 

با اوراسیا اعالم کرد.

شناخته می شوند.
بسته بندی مناسب، کیفیت باالی محصول، به کارگیری از 
دانش بومی و اخذ سیب سالمت موجب شده تا کشورهای 
نوشیدنی  این  از  گرجستان  و  ترکیه  یونان،  هلند،  آلمان، 

استقبال کنند.
میلیارد  یک  از  بیش  تجاری  محصول  این  تولید  برای 
تومان سرمایه گذاری شده است و برای ۱۲نفر به صورت 
شغلی  فرصت  غیرمستقیم  صورت  به  ۲۵نفر  و  مستقیم 

ایجاد کرده است.
این  تولید  در  هزینه  کاهش  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
و  ایرانی  نخبگان  ظرفیت  از  بهره گیری  محصول، 
نوشیدنی  تولید  نیمه فعال  و  راکد  واحدهای  فعال سازی 
دیگر  تولیدی  واحد  یک  ایجاد  جای  به  کشور  در سطح 
بوده که عالوه بر کاهش هزینه، فرصت شغلی مناسبی 

را فراهم می کند.

و  داخلی  و سرمایه گذاران  اقتصادی  فعالین 
مناطق  این  در  فعالیت  به  مشغول  خارجی 
تصریح کردند؛ موضوعی که در دستورکار و 

پیگیری های این دبیرخانه قرار دارد.
در پایان این نشست که معاونین اقتصادی 
و فرهنگی و مدیران معاونت بندری سازمان 
نیز حضور داشتند، مقرر شد جمع بندی موارد 

بازارهای  در  عرقیجات  انواع  و  لیمو  و  عسل  همچون 
جهانی عرضه شده است. 

در نشست با مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد انجام شد:

گامی دیگر در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی:

دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
انزلی در احکام جداگانه ای مشاوران  سازمان منطقه آزاد 
آموزش و تحقیقات،  امور عمرانی، توسعه  پارلمانی،  امور 
منصوب  را  خود  امنیتی  امور  و  استاندارد  و  صنعتی  امور 

نمود.
عنوان  به  بایرامی  عباس  سرهنگ  اساس،  این  بر 
در حکم  منصوب شد ؛  امنیتی  امور  در  مدیرعامل  مشاور 
ارائه  منطقه،  امنیتی  موضوعات  احصاء  و  شناسایی  وی 
راهکارهای علمی و اجرایی در راستای مسئولیت اجتماعی 
شهروندان،  آرامش  و  امنیت  برقرار  منظور  به  سازمان 
شناسایی تهدیدها و تبدیل آن به فرصت ازجمله مهم ترین 

انتصاب مشاورین جدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
محدودیت ها، مشاوره به صاحبان صنایع و سرمایه گذاران 
پیشرفته  فناوری های  استقرار  منظور  به  راهکار  ارائه  و 

ازجمله مهم ترین وظایف محوله عنوان شده است.
به  سازمان  مدیرعامل  از سوی  نیز  کهالی  رضا  مهندس 
عنوان مشاور در امور عمرانی منصوب شد. در بخشی از 
به کارگیری  به منظور  انجام مطالعات  حکم صادر شده، 
روش های نوین جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز، کنترل 
ارائه راهکارهای علمی  پروژه های عمرانی و زیرساختی، 
از جمله  منطقه  معماری  و  حوزه شهرسازی  در  اجرایی  و 

مهمترین وظایف محوله اعالم شده است. 
مشاور  عنوان  به  نقدی  رامین  دکتر  آقای  همچنین، 

منصوب  تحقیقات،  و  آموزش  توسعه  امور  در  مدیرعامل 
شد؛ که براساس آن برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش 
و تحقیقات، تدوین سند چشم انداز علمی سازمان به منظور 
تحقق اهداف و ماموریت های اصلی، برنامه ریزی به منظور 
ایجاد و توسعه زیرساخت های آموزشی، علمی و پژوهشی 

ازجمله مهم ترین وظایفه محوله ابالغ شده است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  است،  گفتنی 
تالش های  از  جداگانه  نامه ای  طی  انزلی  آزاد  منطقه 
مشاوران پیشین سازمان آقایان رضا علی علیپور، محمود 
عابد، علی رحمتی پور و جواد خضر ابراهیمی قدردانی به 

عمل آورد.

وظایف محوله عنوان شده است.
از سوی دیگر، دکتر عالءالدین محمدی میخوش به عنوان 
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در امور پارلمانی 
منصوب شد؛ در بخشی از حکم صادره، برنامه ریزی به منظور 
توسعه و تعمیق روابط با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
برقراری تعامل با نمایندگان حوزه انتخابی استان به عنوان 

مهم ترین محورهای فعالیت وی ابالغ شده است.
عنوان  به  را  نیک کار  علیرضا  مهندس  روزبهان،  دکتر 
مشاور امور صنعتی و استاندارد خود منصوب نمود. در حکم 
زمینه  در  مطالعات  انجام  منظور  به  برنامه ریزی  صادره، 
و  موانع  شناسایی  منطقه،  در  صنعت  توسعه  راهکارهای 

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:
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می باشد  دنیا  بزرگ  اقتصاد  یازدهمین  و  جهان  کشور  بزرگترین  روسیه 
که اقتصادی چند وجهی در حوزه های مختلف تولید مواد و محصوالت 

معدنی )نفت، گاز و...( تولیدی، خدماتی و فناوری را شامل می شود. 
این کشور بزرگترین تولیدکننده نفت )14درصد تولید جهانی(، گاز طبیعی 
)18درصد تولید جهانی( و نیکل )12درصد( در جهان است. بخش انرژی، 
مهم ترین بخش اقتصاد روسیه است که 20 الی 25درصد تولید ناخالص 
داخلی، 65درصد کل صادرات و 30درصد بودجه دولت روسیه را شامل 

می شود. 
بنا بر اعالم صندوق بین المللی پول، حجم تولید ناخالص داخلی روسیه 
با میزان 4166میلیارد دالر  بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2018 
در مکان ششم در بین کشورهای جهان قرار گرفته است. تولید ناخالص 
داخلی Nominal  این کشور نیز 1میلیون و 719هزار و 90دالر بود که 

این کشور را در رتبه یازدهم جهان قرار داده است. 
براساس نتایج منتشر شده توسط وزارت توسعه اقتصادی روسیه در مورد 
تجارت خارجی روسیه در سال 2018، در این سال مبادالت تجاری روسیه 
با کشورهای جهان نسبت به سال گذشته 17 و نیم درصد افزایش یافته و 

به 687 و نیم میلیارد دالر رسیده است.
صادرات روسیه در سال 2018 میالدی به نزدیک به 450میلیادر دالر بالغ 
افزایش 25درصدی  بیانگر  میالدی  مدت سال 2017  به  نسبت  که  شد 
افزون  واردات روسیه  میزان  از سوی دیگر در سال 2018 میالدی  بود. 
بر 238میلیارد دالر بود که در قیاس با سال 2017 میالدی نشان دهنده 

کاهش حدود 5درصدی بود.
پنج شریک اصلی روس ها که در سال 2018 بیشترین مبادالت تجاری 
را با روسیه داشت، شامل چین، آلمان، هلند، بالروس و ایتالیا بوده است.

در سوی مقابل حجم مبادالت تجاری ایران و روسیه در آخر سال 2018 
به  و  داشته  رشد  سال 2017(  با  مقایسه  )در  1,98درصد  میزان  به 
1,7میلیارد دالر بالغ شد که 1,2میلیارد دالر آن صادرات )8,14-درصد( 

روسیه و 533,1میلیون دالر واردات )35,9+درصد( بود.
در سال 2018، ایران بین شرکای تجاری خارجی روسیه در رتبه پنجاهم 
قرار گرفت، بر این اساس، ایران در بخش صادرات روسیه در جایگاه 48 و 
در بخش واردات در جایگاه 54 بود. مراودات اقتصادی با ایران به 25صدم 
درصد کل تجارت خارجی روسیه بالغ شده بود. مازاد تراز بازرگانی روسیه 

با ایران 674,7میلیون دالر آمریکا است.
به گزارش سازمان ملل متحد، تجارت خارجی ایران در سال 2018 به طور 
کلی به 46,9میلیارد دالر بالغ شده است. روسیه بین ده شریک بزرگ 
آنها  بین  را  پنجم  قرار داشته و جایگاه  ایران در بخش تجارت خارجی 
احراز کرده؛ صادرات ایران در سال های 2017 تا 2018 به طور اعم به 
میزان 50,2درصد کاهش یافته است. در عین حال، روسیه در فهرست 

صادرکنندگان عمده ایران تنها جایگاه ششم را احراز می کند.
برتر  شرکای  بین  روسیه   ، نیز  سال 2017  در  ایران  واردات  بخش  در 
داد. صادرات  اختصاص  به خود  را  ایران جایگاه چهارم  تجارت خارجی 
ایران به روسیه 38,3درصد رشد داشته و به 0,5میلیارد دالر رسیده است.

استوار  محکمی  قانونی  معاهدات  براساس  روسیه  و  ایران  همکاری 
مهم  سند  شش  بر  مشتمل  محکم  حقوقی  زمینه های  این  است.  شده 
آنها  ازجمله  موقت  توافقات  و  موافقت نامه ها  معاهدات،  که  می باشد 
است. کمیسیون دائمی همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه 
مکانیزم اصلی همکاری بین دولتی دو کشور است. 14کارگروه حوزه ای 
در  پیشرفت  فعالیت می کنند.  در چارچوب کمیسیون  به صورت مستمر 
حال  در  14جلسه  برگزاری  از  پس  شده  تایید  پیشنهادات  اجرای  مورد 
جلسه  پانزدهمین  در  شونده  اتخاذ  مشترک  تصمیم های  است.  توسعه 
کمیسیون )در شهر اصفهان در سال 2019( نیز به همکاری پربار طرفین 
متمم  طبق  همکاری  چارچوب  در  دیگر  سوی  از  کرد.  خواهد  کمک 
بازرگانی،  اتاق  و  روسیه  بازرگانی  و  صنایع  اتاق  همکاری  موافقت نامه 
صنایع و معادن ایران مورخ 8دسامبر سال 2005، شورای تجاری ایران و 

روسیه دایر شده است.
کارگروه همکاری های منطقه ای کمیسیون همکاری تجاری- اقتصادی 
استان های  و  روسیه  مناطق  توسعه همکاری  موثر  ابزار  روسیه  و  ایران 
قفقاز  امور  وزیر  معاون  و  رایزن دولتی  ایران است. هم اکنون هاتسایف 
شمالی روسیه رئیس بخش روسی و بابک دین پرست معاون وزیر کشور 

جمهوری اسالمی ایران رئیس بخش ایرانی کارگروه هستند. 
از نکات جالب توجه در همکاری دو کشور، همکاری های منطقه ای و بین 
استانی است که در این میان در سال گذشته میالدی)2018(، 69منطقه 
فدراسیون روسیه با جمهوری اسالمی ایران در زمینه های مختلف روابط 
تجاری- اقتصادی داشتند. مسکو، استان های آستراخان و راستوف، شهر 
وولگدا،  و  لیپتسک  مسکو،  سوردلوفسک،  استان های  سنت پتربورگ، 

سرزمین های پرم و استاوراپل مناطق پیشتاز در این بخش هستند.
در میان استان های روسیه استان آستراخان پیشاهنگ همکاری منطقه ای 
ایران و روسیه می باشد. اولین موافقت نامه این منطقه با استان های گیالن 
و مازندران ایران در سال 1995 امضا شد. در اکتبر 2017 طی شانزدهمین 
مالقات شورای بین المللی همکاری تجاری اتاق های صنایع و بازرگانی 
منطقه خزر »تجارت خزر«، مرکز تجاری ایران در شهر آستراخان افتتاح 
شد. طرف ایرانی قصد دارد انبار بزرگ فروش کاالهای ایرانی را احداث 
کند که سپس در شبکه فروشگاه های عرضه کننده کاالهای ایرانی در 

مناطق مختلف فدراسیون روسیه به فروش خواهد رسید.
آستراخان  تجاری  بندر  شرکت  با  مشترک  فعالیت  بسیار  نمونه های 
»دریایی«،  همکاری  از  بخشی  عنوان  به  این،  بر  عالوه  است.  موجود 
ساخت نفتکش فرآورده های نفتی و کشتی های تجاری و گردشگری در 
دستورکار قرار دارد. کشتی های شرکت های ایرانی نیز به طور معمول در 

مجتمع های کشتی سازی این استان تعمیر می شوند.
بیشتر  چه  هر  توسعه  زمینه های  که  رویدادهایی  و  مشترک   حوزه های 

روابط ایران و روسیه را پدید آورده است:
سران  نشست  پنجمین  در  خزر  دریاي  حقوقي  کنوانسیون  تصویب   

کشورهاي حاشیه دریاي خزر
 امضاي موافقت نامه محدوده آزاد تجاري میان ایران و کشورهاي عضو 

اتحادیه اقتصادي اوراسیا
 عضویت دو کشور در کریدور شمال- جنوب و تراسیکا

 فعال شدن مرکز تجاری ایران تحت عنوان سرای تجاری ایران در 
آستراخان روسیه بعد از حدود یک قرن رکود

ترانزیتی  ظرفیت های  از  بهره گیری  برای  روسیه  روزافزون  تمایل   
کشورمان در ارتباط با کریدور شمال-جنوب، جهت توسعه مراودات خود 

با کشورهای حاشیه اقیانوس هند
 رویکردهای سیاسی مشترک دو کشور در زمینه تقابل با یکجانبه گرایی 
امریکا که بعد از خروج این کشور از برجام، در زمینه افزایش تعامالت 

تجاری ایران و روسیه بروز بیشتری پیدا کرده است.

با این تفاصیل و توجه به این واقعیت که میان مناطق آزاد کشورمان، 
انزلی از جایگاه، مزیت های ویژه و سابقه طوالنی تری در رابطه با روسیه 
دو کشور  ورودی  دروازه  عنوان  به  آستراخان  ویژه جمهوری  به طور  و 
برخوردار است؛ موضوعی که ظرف سال های اخیر، تنها منطقه آزاد واقع 
قرار  دستور کار  در  کاری  اولویت  عنوان یک  به  را  خزر  دریای  پهنه  در 
داده است. در نتیجه حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و هیات 
عالی رتبه اقتصادی همراه که متشکل از معاونین تخصصی حوزه های 
ترانزیتی و زیرساختی بوده، بیانگر عزم جدی دکتر محمد ولی روزبهان در 
ایفای نقش موثر منطقه متبوع وی در عرصه توسعه روابط دو کشور در 

چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
برگزاری  به  اقدام  اخیر  انزلی ظرف سال های  آزاد  منطقه  سازمان  البته 
جهت  در  خصوصی  بخش  و  دولتی  مدیران  و  سرمایه گذاری  با  جلسه 
استان های  نمایشگاه های  در  حضور  و  میزبانی  قالب  در  روابط  توسعه 
بازرگانی حوزه  اتاق های  برگزاری همایش  به ویژه آستراخان،  روسیه و 
خزر، انعقاد دو تفاهم نامه با منطقه ویژه اقتصادی لوتوس و پیگیری توسعه 
این تفاهم نامه با هندوستان و سایر کشورهای حاضر در کریدور شمال-

تاکیدات  با  و  است  نموده  کاسپین  بندری  مجتمع  فعال سازی  و  جنوب 
رئیس جمهور ایران، تا سال آینده این منطقه به خط ریل سراسری ایران 
تکمیل  و  ایران  جنوبی  و  شمالی  بنادر  اتصال  زمینه  تا  می گردد  وصل 

زیرساخت دیگری برای فعال سازی کریدور نستراک فراهم شود.
منطقه  ارشد سازمان  مدیران  روزه،  راستا طی یک سفر چند  در همین 
متنوعی  فرصت های  از  که  روسیه  و  آذربایجان  جمهوری  از  انزلی  آزاد 
و  فرآوری کاالها  ترانزیتی،  نمایشگاهی،  اقتصادی،  برای همکاری های 
محصوالت مختلف تا فعالیت مشترک در حوزه های نفتی و گازی با این 
منطقه برخوردار هستند و در کریدور شمال-جنوب نیز قرار دارند، دیدار 
کرده و زمینه های جدید برای تسهیل و توسعه فعالیت های سرمایه گذاران 
و فعالین اقتصادی بخش خصوصی کشورمان را مورد بحث و گفت وگو 

قرار دادند.

در جریان بازدید دکتر روزبهان از روسیه و جمهوری 
آذربایجان صورت گرفت:

ترسیم افق های جدید همکاری براساس ظرفیت های 
سرمایه گذاری مشترک

دکتر محمد ولی روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی به همراه اعضای هیات مدیره و معاونین امور بندری و عمرانی 
سازمان از ظرفیت ها و فرصت های همکاری مشترک با کشورهای روسیه 
سفرای  با  گفت وگو  در  و  آورده  عمل  به  دیدار  آذربایجان  جمهوری  و 
کشورمان در این دو کشور و مدیران بخش دولتی و خصوصی، افق های 

جدید همکاری براساس توانمندی های متنوع منطقه را ترسیم نمودند.

دیدار از جمهوری آذربایجان مطرح شد:
برگزار بازدیدها و نمایشگاه ها ی مشترک میان 

تجار ایران و آذربایجان
بعد از بازدیدهای صورت گرفته از بنادر باکو و الّت که در پایتخت این کشور 
واقع شده، در مذاکره با دکتر جواد جهانگیرزاده سفیر ایران، راهکارهای 
و  توانمندی ها  براساس  کشور  دو  خصوص  بخش  مبادالت  افزایش 
مزیت های متنوع منطقه آزاد انزلی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و 
طرفین درخصوص همکاری به منظور برگزاری نمایشگاه های اختصاصی 
باکو اعالم آمادگی  این منطقه و  و مشترک بخش خصوصی دو طرف 

کردند. 
به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
توجه ویژه ریاست محترم جمهور و سایر مدیران ارشد نظام به منطقه 
ریل سراسری  به خط  منطقه  این  اتصال  زمینه  در  ویژه  به  انزلی،  آزاد 
روند  در  تسریع  و  تسهیل  شمال-جنوب،  کریدور  در  منطقه  جایگاه  و 
را  آذربایجان  جمهوری  با  کشورمان  خصوصی  بخش  مبادالت  توسعه 
میزبانی  داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  خود  متبوع  سازمان  اولویت های  از 
و  آذری  تولیدکنندگان  اختصاصی  یا  تخصصی  نمایشگاه  از  منطقه  این 
همراه  به  باکو  در  انزلی  آزاد  منطقه  توانمندی های  نمایشگاه  برپایی  یا 
فراهم نمودن شرایط بازدید فعالین اقتصادی بخش خصوصی و دولتی از 
ظرفیت ها و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری دو طرف را می توان 

ازجمله راهکارهای گسترش همکاری های دوجانبه بیان داشت.
وی با بیان اینکه توسعه مبادالت با جمهوری آذربایجان از اولویت های 
و  دانش بنیان  محصوالت  صادرات  از  است،  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
بندری  مجتمع  بزرگترین  وجود  و  گفت  کشور  این  به  منطقه  مراودات 
از  که  ایران  قزاقستان،  چین،  ترانزیتی  کریدور  خزر،  دریای  در  ایران 
سوی این سازمان ایجاد شده، قرار داشتن در کریدور شمال-جنوب، و 
وجود مزیت های قانونی برای سرمایه گذاران خارجی را ازجمله مهم ترین 
ظرفیت این منطقه برای ایفای نقش به عنوان محور توسعه همکاری های 
ایران و جمهوری آذربایجان عنوان کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی و مشترک در منطقه آزاد انزلی و جمهوری آذربایجان و بازدید 
فعالین اقتصادی و بخش دولتی آذری از این منطقه را می توان ازجمله 

راهکارهای گسترش همکاری های دو جانبه اعالم نمود.
دکتر جواد جهانگیرزاده سفیر ایران در باکو با بیان اینکه پیگیر برگزاری 
برای  آذری  اقتصادی  فعالین  و  با سرمایه گذاران  نشست های تخصصی 
معرفی ظرفیت های منطقه آزاد انزلی خواهد بود، پیشنهاد دعوت از سفیر 
جمهوری آذربایجان در ایران و مدیران بنادر باکو و الت برای بازدید از 

منطقه و مجتمع بندری کاسپین را مطرح کرد.
برگزار  طریق  از  کشور  دو  خصوصی  بخش  ارتباطات  گسترش  وی 
در  مناسبی  کار  و  ساز  را  یکدیگر  توانمندی های  از  بازدید  و  نمایشگاه 
مسیر توسعه مناسبات دو کشور ارزیابی کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه 
توانمندی های فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی در باکو، فرصت مناسبی 
جهت معرفی ظرفیت های منطقه است و این سفارتخانه آمادگی حود را 
برای معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در تنها منطقه آزاد 

شمال کشور اعالم می دارد.

در دیدارهای آستاراخان مطرح شد:
انعقاد تفاهم نامه در راستای فعال سازی کریدور نستراک

هیات  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  کاری  جلسه  نخستین 
همراه در آستراخان، دیدار با سرکنسول ایران در این منطقه، دکتر حسن 

رضوانی بود. 

دکتر روزبهان با بیان اینکه روسیه شریک مهم و استراتژیک جمهوری 
دوجانبه  مناسبات  توسعه  زمینه  نمودن  فراهم  خواستار  است،  اسالمی 
به  توجه  با  افزود:  و  شد  کشور  دو  سیاسی  روابط  همسطح  اقتصادی 
تفاهم نامه های موجود، توافقات صورت گرفته و تنوع حوزه های ارتباطی 
به ویژه در زمینه های ترانزیت، سرمایه گذاری و تجارت، می توان زمینه 
جدید  فرصت های  ایجاد  و  موجود  ظرفیت های  براساس  روابط  توسعه 
همکاری دوجانبه را با تکیه بر مزیت ها و پتانسیل های منطقه آزاد انزلی 

فراهم نمود.
وی پیگیری تفاهم نامه های پیشین و ترسیم دور جدیدی از همکاری های 
همکاری ها  توسعه  خواستار  و  کرد  بیان  خود  سفر  دالیل  از  را  دوجانبه 
کرد:  تصریح  و  شد  آستراخان  جمهوری  در  کشورمان  کنسولگری  با 
اتحادیه  ظرفیت های  از  بهره گیری  و  شمال-جنوب  کریدور  فعال سازی 
اقتصادی اوراسیا، مهم ترین اولویت های این سازمان در توسعه مناسبات 

اقتصادی با روسیه را تشکیل می دهد.
دکتر حسن رضوانی نیز با اشاره به سابقه همکاری های دو کشور و به 
ویژه استان گیالن با روسیه و استان آستراخان، بهره گیری از ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی را در مسیر توسعه روابط دو کشور حائز اهمیت ارزیابی 
کرد و با ارائه گزارشی از ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مشترک 
ایرانی  این استان، تصریح نمود که آستراخان دروازه ورود کاالهای  در 
به روسیه و به تبع آن اوراسیا است و این کنسولگری آمادگی خود برای 

همکاری درخصوص توسعه حجم مبادالت دوجانبه اعالم می دارد.
در  انزلی  آزاد  منطقه  اقتصادی  بلندپایه  هیات  حضور  برنامه  دومین 
جمهوری آستراخان روسیه، بازدید از توانمندی های واحدهای تولیدی-
صنعتی، و ظرفیت های بندری آستراخان و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس 
بود که بعد از این دیدارها، نشستی با مدیرعامل منطقه ویژه مزبور برگزار 

شد.
در این دیدار، دکتر روزبهان با اعالم رضایت از حجم همکاری ها، خواستار 
ایجاد فرصت های جدید همکاری فی مابین شد و افزود: منطقه آزاد انزلی 
و  ایران  بازارهای  به  ورود  دروازه های  لوتوس،  اقتصادی  ویژه  منطقه  و 
روسیه می باشند، در نتیجه با تکیه بر پتانسیل ها و فرصت های همکاری 
موجود، همکاری فعاالنه دو طرف در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور 
شمال-جنوب، دو سرفصل اصلی همکاری دو جانبه ارزیابی می شود که 

در این مسیر، فرصت های متنوع همکاری وجود خواهد داشت. 
آستراخان  لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  میلوشکین  سرگئی 
در  آزاد  منطقه  دومین  ایجاد  پیشنهاد  ارائه  به  اشاره  با  نشست  این  در 
تا  جدید  کانیتری  ترمینال  کار  به  شروع  از  روسیه،  دولت  به  آستراخان 
و  سازماندهی  روسیه  دولت  رویکرد  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  سال 2022 
توسعه حمل و نقل کانتینری در دریای خزر است و در این راستا، منطقه 

ویژه اقتصادی لوتوس، مسئول این فرآیند شناسایی شده است.
وی به روابط خوب منطقه متبوع خود با منطقه آزاد انزلی طی سال های 
اخیر اشاره و تصریح کرد که ما منطقه آزاد انزلی را شریک استراتژیک 

خود قلمداد می کنیم.
گفتگو با الکساندر شاریکین معاون رئیس جمهور آستراخان سومین برنامه 
کاری هیات عالی رتبه اقتصادی منطقه آزاد انزلی را تشکیل می داد. در 
این دیدار مهندس امین افقی عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و 
دریای خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی به 
عنوان تنها منطقه آزاد شمال ایران به منظور توسعه مناسبات کشورمان با 
جمهوری فدراتیو روسیه ایجاد شده، اظهار داشت: در واقع این منطقه به 
همراه آستراخان، دروازه بان های تجارت دو کشور ایران و روسیه هستند و 
در این میان مزیت های قانونی منطقه به همراه زیرساخت هایی همچون 
مجتمع بندری کاسپین می تواند نقش موثری در گسترش روابط اقتصادی 

دو کشور ایفا نمایند.
وی با اشاره به حمایت رئیس جمهور ایران، از طرح اتصال مجتمع بندری 

کاسپین به شبکه ریلی سراسری کشور که تا سال آینده محقق خواهد 
اتحادیه  زمینه  در  همکاری  و  نستراک  کریدور  فعال سازی  افزود:  شد، 
اقتصادی اوراسیا مهم ترین محورهای همکاری دو جانبه قلمداد می شود، 
اوراسیا  چارچوب  در  دو کشور  بخش خصوصی  مناسبات  توسعه  چراکه 

حائز اهمیت است.
الکساندر شاریکین در این دیدار، ایران را مهم ترین شرکای روسیه اعالم 
کرد و با ارائه گزارشی از روند روبه رشد روابط تجاری دو کشور، گفت: 
مبادالت آستراخان با ایران در سال 2018 از مرز 240میلیون دالر گذشت 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 16درصد رشد داشته و در عین 
صورت  آستراخان  بنادر  در  که  خارجی  کاالیی  مبادله  تن  2میلیون  از 

می گیرد، 95درصد متعلق به ایران است.
171شرکت  را  استان  این  در  شده  ثبت  ایرانی  شرکت های  تعداد  وی 
عنوان نمود و افزود: اینکه منطقه آزاد انزلی به عنوان محور ورودی و 
است  مهم  بسیار  ما  برای  کند،  فعالیت  شمال- جنوب،  کریدور  خروجی 
آستراخان  دولت  همکاری  با  مبادالت  افزایش  را جهت  خود  آمادگی  و 

اعالم می کنیم.
کاری  برنامه  چهارمین  آستراخان،  لوتوس  کشتی سازی  منطقه  از  دیدار 

هیات اقتصادی منطقه آزاد انزلی بود. 
در این بازدید که اعضای هیات مدیره، معاون بندری و حوزه خزر، معاون 
فنی سازمان، مشاور حوزه خزر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیر 
 ock منطقه ویژه اقتصادی لوتوس و مدیران بندر سالینکا و کشتی سازی
همکاری  فرصت های  بررسی  ضمن  طرفین  داشتند،  حضور  آستراخان 
بخش خصوصی دو طرف، با حضور در نشست مشترک توسعه کریدور 
بخش  اقتصادی  همکاری های  گسترش  کارهای  و  ساز  شمال-جنوب، 
مهم  کریدور  این  متنوع  فرصت های  بستر  بر  کشور  دو  خصوصی 

بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
آستراخان، مدیران  فعال در  بزرگترین کارخانه کشتی سازی  از  دیدار  در 
در  خود  توانمندی های  و  ظرفیت ها  معرفی  به  اقدام  مزبور  شرکت های 
حوزه های طراحی و ساخت کشتی های تجاری نموده و آمادگی خود را 
برای ارائه خدمات و تسهیالت در حوزه ساخت و نوسازی ناوگان دریایی 

به فعالین اقتصادی ایران در حوزه خزر عنوان کردند.
وجود  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  نشست  این  در 
شدن  فراهم  خواستار  آستراخان،  در  کشتی سازی  باالی  ظرفیت های 
تجاری  کشتیرانی  و  دریایی  فعالین صنعت  بهره مندی  و  شرایط حضور 
بخش خصوصی ایران از این فرصت شد و افزود: با شروع به کار کشتی 
گردشگری مدرن و منحصر به فردی که مجهز به امکانات هتل پنج ستاره 
خواهد بود و براساس تفاهم نامه فی مابین مراحل پایانی ساخت خود را در 
آستراخان طی می کند، سال آینده شاهد عملیاتی شدن طرح گردشگری 
دریایی در مسیر بنادر دریای خزر خواهیم بود و از سوی دیگر با توجه 
به کشتی در حال ساخت رو-رو، زمینه توسعه همکاری های اقتصادی، 
و  انزلی  آزاد  منطقه  میان  دریای خزر  براساس ظرفیت های  گردشگری 

آستراخان فراهم می شود.
از  بهره مند  و  فعال  بخش خصوصی  توسعه همکاری های  خواستار  وی 
مجتمع بندری کاسپین با شرکت های کشتی ساز در آستراخان شد و بر 
راستای گسترش  در  یکدیگر  از ظرفیت های  دو طرف  بهره گیری  لزوم 

همکاری در بخش های مختلف صنعت کشتی سازی تصریح کرد.
براساس مذاکرات صورت گرفته، مقرر شد با توجه به نیازهای روبه رشد 
صنعت حمل و نقل دریایی ایران در دریای خزر، طرف ایرانی، تقاضاهای 
روس  طرف  به  را  کشورمان  دولتی  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
اعالم نماید تا حوزه جدید همکاری دو جانبه بر محور ظرفیت های صنعت 

دریانوردی تعریف شود.
انزلی و  از سوی دیگر، طرفین درخصوص تاسیس شرکت مشترک در 
آستراخان در حوزه بازاریابی، طراحی، ساخت و تعمیر و نگهداری کشتی 

ایرانی  تجاری  کشتی های  نوسازی  برای  که  موضوعی  کردند؛  توافق 
این  در  کشورمان  خصوصی  بخش  بیشتر  حضور  ویژه  به  خزر  دریای 

عرصه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
آستراخان با وجود 10مجموعه بزرگ و کوچک کشتی سازی در بخش های 
کشتی های مسافربری، حمل بار خشک، نفتکش، حمل کانتینر، یدک کش 
و کشتی های جرثقیل دار با وزن بیش از 6هزار تن، یکی از مهم ترین نقاط 
طراحی و ساخت کشتی در کشور روسیه بوده که در نوع خود در دریای 
8فروند  تا   6 همزمان  ساخت  ظرفیت  که  حدی  به  است،  بی نظیر  خزر 
کشتی که قابلیت تردد در دریای خزر را دارا می باشند، در این کارخانه ها 
امکان پذیراست و در عین حال توانمندی طراحی و ساخت سکوهای نفتی 

در دریای خزر نیز در این مجموعه موجود می باشد.
ایران  تجاری  سرای  در  ایرانی  اقتصادی  فعالین  با  گفت وگو  و  بازدید 
مدیرعامل  و  مدیره  رئیس هیات  برنامه  پنجمین  روسیه،  آستراخان  در 
درخصوص  طرفین  دیدار  این  در  که  بود  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
بیشتر  حضور  جهت  یکدیگر  ظرفیت های  از  بهره گیری  راهکارهای 
بخش خصوصی و محصوالت تولیدی ایرانی در بازار روسیه و اوراسیا 

به گفت وگو پرداختند. 
را  ایرانی  تجاری  سرای  مجموعه  نقش  روزبهان  دکتر  دیدارها  این  در 
ایرانی در  اقتصادی و صادرکنندگان  فعالین  به  آگاهی بخشی  زمینه  در 
با  آشنایی  روسیه ،  بازار  شناخت  کاال،  روسی  استانداردهای  حوزه های 
ارائه محصوالت باکیفیت در بازار روسیه و حضور  سالیق بسته بندی و 

برندهای معتبر ایرانی در سرای تجاری حائز اهمیت عنوان کرد. 
وی ترانزیت و توسعه مبادالت تجاری ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا را مهم ارزیابی نمود و گفت: سرای تجاری ایران در آستراخان 
روسیه می تواند به محل عرضه ایده و فکر برای حضور در بازار روسیه 
روسیه، صادر کنندگان  بازار  براساس شناخت  بلند  نگاه  با  و  تبدیل شده 
ایرانی را با عالیق، نیازها و سالیق بازار روسیه در جهت جذب و ماندگار 

بیشتر مشتریان خود آشنا کند.

انعقاد توافق نامه تکمیلی ایجاد گروه کاری کریدور نستراک
ایجاد  توافق نامه تکمیلی  انعقاد  این سفر،  از مهم ترین رویدادهای  یکی 
شمال- بین المللی  نقل  و  حمل  کریدور  توسعه  و  مدیریت  کاری  گروه 
و  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  امضای  به  که  بود  جنوب 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس رسید.
این توافق نامه تکمیلی در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه و توافق نامه 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  امضای  به  منطقه،  دو  پیشین 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان رسید.
کریدور  توسعه  و  مدیریت  کاری  گروه  تکمیلی،  توافقنامه  این  براساس 
موسسات  و  دستگاه ها  مابین  شمال-جنوب،  بین المللی  نقل  و  حمل 
کشورهای مسیر از هامبورگ تا هند منعقد شده و دو منطقه آزاد انزلی و 
ویژه اقتصادی لوتوس با ایجاد این گروه کاری ، نقش محوری در مبادله 
کاال در کریدور مزبور ایفا می کنند؛ مدیرانی از دو طرف به عنوان مسئول 
توسعه حمل و نقل بار در این مسیر انتخاب می شوند و تعرفه های ویژه 
سپس  و  آستراخان  به  کاسپین،  بندر  چابهار،  بمبی،  ترانزیتی  مسیر  در 

سنت پترزبورگ اعمال می گردد.
دکتر روزبهان در این مراسم با اشاره به عزم روسای جمهور دو کشور 
برای توسعه مناسبات دو کشور، تاکید کرد که ما شریک یکدیگر در منافع 
ناشی از تجارت و ترانزیت در دریای خزر هستیم، و افزود: باید با همکاری 
یکدیگر و در راستای عملیاتی سازی کریدور شمال-جنوب، زمان و هزینه 
ترانزیت کاال را کاهش دهیم و در این مسیر تشکیل تیم کاری مشترک 
برای تحقق این برنامه راهکار خوبی برای توسعه همکاری های اقتصادی 

به ویژه با تکیه بر توانمندی های بخش خصوصی است.
سرمایه گذاری  یک  عنوان  به  شمال-جنوب  کریدور  اینکه  بیان  با  وی 

بررسی یک الگوی عملیاتی در قالب توافق نامه ای سه جانبه:

همکاری های منطقه ای ایرانی، روسی، آذری در چارچوب منطقه آزاد انزلی
بلندمدت، نقش مهمی در توسعه مبادالت تجاری دو کشور خواهد داشت، 

اظهار کرد: این راه آینده درخشانی خواهد داشت.
سرگئی میلوشکین نیز با قدردانی از تالش های سازمان منطقه آزاد انزلی 
در جهت فعال سازی کریدور شمال-جنوب و افزایش تعامالت دو کشور، 
از  بندر جدید  احداث  و  کانتینربر  داشتن ساخت کشتی  دستورکار  در  از 
سوی این منطقه خبر داد و گفت: تعیین تعرفه های حداقلی برای مبادالت 
کاالیی و رفع برخی مشکالت بیمه ای، نقش بسزایی در افزایش تمایل 
بخش خصوصی از استفاده از این مسیر تجاری نقش موثری ایفا خواهد 

نمود.

نخستین محموله باری 
در کریدور نستراک به آستراخان رسید

از  شمال-جنوب،  کریدور  شدن  عملیاتی  سفر،  این  مهم  رویداد  دومین 
روسیه  مقصد  به  بمبی  بندر  از  کانتینری  محموله  چند  ترانزیت  طریق 
بندر  انزلی در  آزاد  با حضور مدیرعامل سازمان منطقه  بود که همزمان 

آستراخان تخلیه شد.
در مراسم پهلوگیری کشتی حامل این محموله ها، طرفین تصریح کردند 
این محموله آزمایشی می تواند در ترغیب و استقبال بیش از پیش فعالین 
ایفا  اقتصادی سه کشور و سایر کشورهای عضو کریدور، نقش موثری 

نماید.
بازدید از بندر سالیکانا به عنوان بزرگترین بندر آستراخان که از ظرفیت های 
بهره مند است،  بندری، ریلی، حمل و نقل کانتینری و سوختی  مختلف 
برنامه دیگر بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

انزلی بود. 
در دیدار از بندر سالیانکا که بزرگترین مجتمع بندری جمهوری آستراخان 
محسوب می شود، دکتر روزبهان در نشست تخصصی با مدیر کشتیرانی 
و  بندر  این  اصلی  سهامدار  عنوان شرکت  به  آستراخان  در  خزر  دریای 
همچنین مدیران روسی این مجتمع بندری، در خصوص ساز و کارهای 
به  روسیه  بازار  مقصد  به  کاال  ترانزیت  و  بندری  همکارهای  توسعه 

گفت و گو پرداخت. 
به  بندر  این  انبارداری  لجستیکی،  بندری،  ظرفیت های  دیدار،  این  در 
انزلی و هیات همراه معرفی شد و مقرر  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
هم افزایی  منظور  به  سالیانکا  و  کاسپین  بندر  تخصصی  کارگروه  گردید 
این  گرفته  صورت  توافقات  تعمیم  راهکارهای  و  گردد  تشکیل  بیشتر 
قرار  طرفین  بررسی  مورد  سالیانکا  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  با  سازمان 

گیرد.

مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه
در مصاحبه دکتر محمدولی روزبهان با خبرنگار شبکه تلویزیونی روسیه 
در آستراخان با اشاره به اجرای تفاهم نامه های مشترک فی مابین و عزم 
دو  اقتصادی  روابط  توسعه  لزوم  بر  همکاری ها،  توسعه  برای  طرف  دو 
اقتصادی  ویژه  منطقه  و  انزلی  آزاد  منطقه  نقش  و  نمود  تصریح  کشور 
لوتوس در این زمینه را محوری ارزیابی کرد و اظهار داشت: مزیت های 
مسیرهای  در  منطقه  دو  جایگاه  و  بنادر  همچون  ظرفیت هایی  قانونی، 
منطقه،  دو  تجاری  روابط  تاریخی  سابقه  کنار  در  کشور،  دو  ترانزیتی 
زمینه افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی و ترانزیت کاال را در 

کریدورهای عبوری از دو منطقه فراهم می کند.
آستراخان  لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  میلوشکین  سرگئی 
روسیه نیز در این مصاحبه با بیان روابط استراتژیک دو کشور، بر عزم 
محوریت  با  کشور  دو  کاالیی  مبادالت  توسعه  در  خود  متبوع  سازمان 
و  گرفته  با همکاری های صورت  افزود:  و  کرد  تاکید  انزلی  آزاد  منطقه 
برنامه ریزی های انجام شده، تا سال آینده کریدور شمال-جنوب، عملیاتی 
می شود و در این مسیر مسئولین دولتی دو کشور عزم خود را برای توسعه 
همکاری های فی مابین براساس ظرفیت های دو منطقه آزاد به ویژه در 

حوزه کریدورهای بین المللی اعالم کردند.

مذاکرات با مدیران دولتی و بخش خصوصی
آذربایجان و روسیه

گفتنی است، از برنامه های کاری این هیات اقتصادی عالی رتبه، برگزاری 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  و  دولتی  مدیران  با  کاری  جلسات 
متنوع  ظرفیت های  معرفی  منظور  به  روسیه  و  آذربایجان  کشورهای 
سرمایه گذاری، فعالیت اقتصادی و ترانزیت کاال از طریق این منطقه بود 
که نقش موثری در بررسی کارشناسی و دقیق فرصت ها و چالش های 
پیش روی فعالیت بخش خصوصی ایرانی، روس و آذری در این منطقه 

و کشورهای فوق ایفا می کند. 
با مدیران استان آستراخان و منطقه ویژه لوتوس  این میان نشست  در 
بخش  بهره گیری  و  خدماتی  فرآیندهای  تسریع  و  تسهیل  زمینه  در 
مزبور  مناطق  و  این منطقه  در  از ظرفیت های سرمایه گذاری  خصوصی 

ابعاد گسترده تری داشت.

دیدار با سفیر ایران در مسکو:
توسعه روابط ایران و روسیه با بهره گیری از ظرفیت های 

منطقه آزاد انزلی 
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
دیدارها و  از  بعد  آذربایجان و روسیه،  به جمهوری  سفر چند روزه خود 
ایران  سفیر  جاللی  کاظم  دکتر  با  مسکو  در  آستراخان،  در  گفت وگوها 
مناسبات بخش خصوصی  تسهیل  و  توسعه  کارهای  و  ساز  درخصوص 
کشورمان با روسیه براساس ظرفیت ها و زیرساخت های ترانزیتی منطقه 

آزاد انزلی به گفت وگو پرداخت.
دکتر روزبهان با بیان وجود تفاهم نامه های سازمان متبوع خود با منطقه 
ویژه اقتصادی لوتوس و دولت آستراخان در جهت گسترش همکاری ها 
با محوریت تسهیل و توسعه روابط بخش خصوصی، از عزم این سازمان 
در قالب برنامه های در حال اجرا برای فعال سازی کریدور شمال-جنوب 
به عنوان یکی از مهم ترین محورهای توسعه مناسبات ایران، روسیه و 
هندوستان گفت و اظهار داشت: با عنایت به روند رو به رشد فعالیت های 
ترانزیتی مجتمع بندری کاسپین، در آینده نزدیک و با تکمیل خط راه آهن 
و اتصال آن به بندر کاسپین، منطقه آزاد انزلی به هاب ترانزیت کاال به 

کشورهای حوزه دریای خزر و به ویژه روسیه تبدیل خواهد شد.
ارائه تحلیلی از حضور سرمایه گذاران روس، برگزاری نشست ها،  با  وی 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  مابین،  فی  مشترک  نمایشگاه های  و  بازدیدها 

اقتصادی  متنوع  ظرفیت های  و  کشور  دو  استراتژیک  و  سیاسی  روابط 
ارتقای سطح مناسبات اقتصادی دو کشور حائز  موجود برای همکاری، 

اهمیت است.
آزاد  منطقه  محوریت  با  گردشگری  فعالیت های  توسعه  روزبهان  دکتر 
انزلی در حوزه دریای خزر را از اولویت های کاری این سازمان در ارتباط 
این  در  مارینا  اسکله  فعالیت  موازات  به  افزود:  و  کرد  اعالم  روسیه  با 
منطقه و اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان در مسیر فعال سازی 
توافقات صورت  اجرای  در جهت  گیالن،  استان  در  دریایی  گردشگری 
نیز  میالدی  آینده  سال  در  لوتوس،  اقتصادی  ویژه  منطقه  با  گرفته 
به منظور فعال سازی  نخستین کشتی گردشگری در سطح دریای خزر 

این حوزه، شروع به فعالیت می کند.
ظرفیت های  وجود  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
حضور  شرایط  شدن  فراهم  خواستار  آستراخان،  در  کشتی سازی  باالی 
و بهره مندی فعالین صنعت دریایی و کشتیرانی تجاری بخش خصوصی 
تفاهم های  اجرای  راستای  در  کرد:  اضافه  و  شد  فرصت  این  از  ایران 
با همکاری  بخش خصوصی کشورمان  تولیدی  واحد  نخستین  منعقده، 
این سازمان در منطقه ویژه اقتصادی لوتوس در آینده نزدیک در مدار 
تولید قرار می گیرد، موضوعی که در راستای راهبردهای پردازش کاالهای 
تولید کنندگان ایرانی در بازار مصرف اوراسیا در دستور کار سازمان منطقه 

آزاد انزلی قرار دارد.
برای سرمایه گذاران خارجی،  قانونی  از مزیت های  ارائه گزارشی  با  وی 
و  تولیدی  فعالیت های  و  ترانزیت  حوزه  زیرساختی  ظرفیت های 
نمایشگاهی، بر آمادگی سازمان متبوع خود برای ایفای نقش بیشتر در 
جهت توسعه همکاری های فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران دو کشور به 
ویژه در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید نمود و در پایان با دعوت از 
سفیر ایران برای بازدید از منطقه، بر نقش دکتر جاللی در مسیر گسترش 

مراودات دو کشور تصریح کرد.
سفیر ایران در روسیه نیز در این دیدار، وجود زیرساخت های مناسب و 
جایگاه ویژه در کریدورهای بین المللی را ازجمله مزیت های منطقه آزاد 
انزلی به عنوان پتانسیل قوی ایران در دریای خزر عنوان و برنقش این 
منطقه در مسیر توسعه همکاری های ایران و روسیه تاکید نمود و اظهار 
کرد: روسیه شریک استراتژیک ایران در سطح جهان است و توانمندی ها 
و ظرفیت های منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور، به 
ویژه در زمینه های ترانزیتی، تجاری، پردازش کاال و صادرات به روسیه، 
به این منطقه جایگاه ویژه ای در مسیر توسعه مراودات اقتصادی دو کشور 

اعطا می کند.
دکتر کاظم جاللی با اشاره به نیازهای بازار روسیه در زمینه محصوالت 
کشاورزی و صدور اینگونه محصوالت از طریق منطقه آزاد انزلی، تصریح 
کرد: عالوه بر این، با ایجاد شبکه مویرگی توزیع کاالهای تولیدی منطقه 
و تولیدکنندگان ایرانی، باید جایگاه خود را در بازار روسیه افزایش دهیم.

کشور  ریلی  شبکه  به  انزلی  آزاد  منطقه  اتصال  روسیه  در  ایران  سفیر 
بسیار  نستراک  کریدور  فعال سازی  و  کشور  دو  مبادالت  توسعه  در  را 
مهم ارزیابی کرد و افزود: سفارت ایران آمادگی خود را جهت پیگیری 
اعالم  روس  طرف های  با  انزلی  آزاد  منطقه  گرفته  صورت  تفاهم های 
می دارد و بر این باور هستم که تقویت ناوگان تجاری و توسعه امکانات 
زیرساختی در حوزه لجستیک و ترانزیت کاال و بهره گیری از ظرفیت ها و 
توانمندی های اتاق بازرگانی به منظور گسترش روابط با روسیه و اوراسیا 

باید در دستورکار قرار گیرد.
در این نشست، اعضای هیات مدیره، معاونین بندری و عمرانی سازمان 
منطقه آزاد انزلی، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه و رایزن 
اظهار نظر درخصوص  به  نیز حضور داشتند،  ایران در روسیه  اقتصادی 
حوزه های کاری خود پرداخته و طرفین بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های 
تبلیغاتی و مستندهای تلویزیونی به منظور معرفی کاالهای ایرانی تاکید 

نمودند.

امید به آینده از طریق گسترش همکاری ها 
در چارچوب نهادهای منطقه ای

با  روابط  توسعه  مسیر  در  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  پایان  در 
دریای  حاشیه  کشورهای  میان  در  بازیگر  اصلی ترین  عنوان  به  روسیه، 
کشورهای  مهم ترین  از  یکی  البته  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  خزر، 
هند  کشور  با  مبادالت  و  مناسبات  توسعه  شمال- جنوب؛  کریدور  عضو 
و کشورهای حاشیه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا اهمیت فزاینده ای 
مبادالت  و  اقتصاد  راهبرد  در  استراتژی  این  و  داشته  کشور  این  برای 
خارجی روسیه را باید در چارچوب منازعات این کشور با ایاالت متحده 

امریکا ارزیابی نمود.
بر  اوراسیا می تواند  اقتصادی  اتحادیه  ایران در  از سوی دیگر، عضویت 
قدرت مانور ایران در دوران تحریم های امریکا علیه کشورمان از طریق 
افزایش حضور محصوالت و کاالهای ایرانی در کشورهایی که از سابقه 
تاریخی و فرهنگی مشترکی با ما برخوردار هستند، بیافزاید و ایران را به 
عضویت یکی از بلوک های اقتصادی منطقه ای در سطح جهانی درآورد؛ 
امریکا در محدودیت هر چه بیشتر  موضوعی که می تواند سیاست های 
به  باید  رابطه  این  نماید. در  با شکست مواجه  را  ایران  شرکای تجاری 
معادالت منطقه ای کشورمان به ویژه در زمینه چالش های پیش روی در 
ارتباط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس توجه داشت؛ چراکه توسعه 
مناسبات ایران در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به گسترش 
می شود،  قفقاز  و  میانه  آسیای  جغرافیایی  حوزه  در  اقتصادی  روابط 
می تواند  و  بوده  خاورمیانه  ژئواستراتژیک  مناطق  ادامه  که  محدوده ای 
رویدادهای  بر  حتی  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  آن  منازعات  و  رقابت ها 

خاورمیانه اثر بگذارد.
امکان  و  بین المللی  کریدورهای  در  ایران  جایگاه  و  نقش  میان  این  در 
اتصال اعضای این اتحادیه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج  فارس و 
اقیانوس هند از طریق کشورمان در این مقطع زمانی ارزش بیشتری پیدا 
می کند. این توضیحات زمانی حائز اهمیت است که توجه داشته باشیم 
منطقه آزاد انزلی دارای موقعیت ویژه ارتباطی با کشور روسیه و به تبع 
بوده  شمال- جنوب  کریدور  و  اوراسیا  کشورهای  سایر  با  ارتباط  در  آن 
و این در حالی است که با اتصال این منطقه به شبکه ریلی سراسری 
کشورمان تا پایان سال آتی، زمینه اتصال منطقه مزبور به بنادر جنوبی 
خلیج فارس به ویژه در استان های هرمزگان و خوزستان فراهم شده و 
حلقه های ترانزیتی چندوجهی کریدور شمال-جنوب تکمیل گردیده )به 
اعضای  همکاری های  توسعه  جهت  خوبی  فرصت  و  عزیز(  چابهار  جز 
و  فارس  خلیج  جنوبی  حاشیه  کشورهای  با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

دریای عمان پدید می آید.
امید می رود براساس زیرساخت های موجود، حمایت های رئیس جمهوری 
منطقه  مدیران  تالش های  و  انگیزه  دولت،  هیات  مقامات  عالی ترین  و 
از  ایفای نقش محوری در بهره برداری حداکثری  انزلی، زمینه های  آزاد 
منافع کریدورهای ترانزیتی و عضویت موثر ایران در اتحادیه اقتصادی 
نقش  از  نمی توان  آن  به  دستیابی  در  که  موضوعی  شود؛  مهیا  اوراسیا 
موثر و همراهی دبیرخانه شورایعالی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیگر 

کشورمان به راحتی عبور کرد.
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گفتوگو:
مرضیهحسینی

چابهار

چابهار؛ نقطه آغاز تحولی بزرگ در ایران و منطقه است

دوشنبه9دیماه1398-30دسامبر2019-شماره63

گفتوگوبافرزینحقدلمعاوناقتصادیوسرمایهگذاریسازمانمنطقهآزادچابهار:

نقاطی  در  کدام  هر  ایران  هفتگانه  آزاد  مناطق 
در  که  گرفته اند  قرار  کشور  از  منحصربه فرد 
طول نزدیک به 30سال گذشته و در برهه های 
توسعه،  در  کلیدی  نقشی  ایفاگر  مختلف، 
زیرساخت ها و گسترش  ایجاد  محرومیت زدایی، 
منطقه  میان،  این  در  بوده اند.  خارجی  مراودات 
آزاد نسل  مناطق  از  به عنوان یکی  آزاد چابهار 
از استراتژیک ترین  ایران اسالمی، در یکی  اول 
نقاط کشور واقع شده است که در طول سال های 
کشور،  حاکمیت  و  داخلی  توجه  بر  عالوه  اخیر 

نگاه دنیا را به خود معطوف کرده است.
نقطه  این  به  رهبری  معظم  مقام  ویژه  نگاه  با 
تدبیر  دولت  آمدن  کار  روی  و  کشور  از  طالیی 
از  چابهار  بندر  شدن  معاف  همچنین  و  امید  و 
تحریم های یکجانبه ایاالت متحده امریکا، فصلی 
نو در چابهار آغاز شد که با سرعت روبه پیشرفت 
انتظار می رود که با  به سمت تعالی است و این 
و  دولتی  نهادهای  و  دستگاه ها  تمامی  اهتمام 
تکمیل زیرساخت های این منطقه، شاهد تحولی 

شگرف در دروازه اقیانوسی ایران زمین باشیم.
آزاد  اخیر سرمایه گذاري در منطقه  در سال هاي 
چابهار رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است؛ 
براي  چابهار  در  سرمایه گذاري  گفت  مي توان 
زیرا  است،  اهمیت  همه کشورهای منطقه حائز 
این منطقه به علت موقعیت ویژه و اهمیت آن، 
داخلی  سرمایه گذاران  میان  در  مطلوبي  جایگاه 
در  تا  می شوند  تشویق  آنها  و  دارد  خارجی  و 
باشند؛ به همین  اثرگذار داشته  چابهار حضوري 
و  اقتصادی  معاون  حقدل  فرزین  دکتر  با  سبب 
به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
برنامه های  و  اقدامات  از  تا  نشستیم  گفت و گو 
حداکثری  جذب  راستای  در  سازمان  این 
سرمایه گذاران جویا شویم که در ذیل بخش اول 

این مصاحبه را می خوانید.

چابهار،محورگفتوگویدولتها
از  تاکنون  تشکیل  ابتدای  از  چابهار  آزاد  منطقه 
آن ظرفیتی که داشته استفاده نشده و نتوانستند 
آن رویکردی که باید اجرایی می شد را به منصه 
و  زمانی  شرایط  هم  آن  علت  برسانند؛  ظهور 
آن  مدیران  نمی توان  البته  است؛  بوده  مکانی 
زمان را قضاوت کرد که چرا مثال در زمان آنها 
من هم  اگر  شاید  زیرا  نشده،  انجام  کاری  یک 
در آن دوره بودم، همان کاری را که آنها انجام 
دادند انجام می دادم؛ ولی به هر حال برآیندی که 
از همه آنها به دست می آید این است که در آن 
دوره آن اتفاقی که باید می افتاده، نیافتاده است؛ 
کرد،  رو  چابهار  آزاد  منطقه  به  اقبالی  یک  اما 
به  ویژه ای  نگاه  رهبری  معظم  مقام  اینکه  ابتدا 
این منطقه  توسعه سواحل مکران دارند؛ چراکه 
ظرفیت های بی نظیری دارد و اگر این ظرفیت ها 
بالفعل شود، نه تنها محرومیت چابهار، بلکه کل 
سیستان و بلوچستان به تبع آن کل استان های 
قرار  تاثیر  تحت  را  ایران  آن طرف  از  و  شرقی 
ظالمانه ای  تحریم های  از  بودن  معاف  می دهد. 
که بر علیه کشورمان وجود دارد، مسیری را برای 
چابهار باز کرده که بتواند در جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی و تبادالت مالی و تجاری نقش 

ویژه ای را بازی کند. 
از سوی دیگر در هر کدام از سفرهایی که رئیس 
محترم جمهور کشورمان تشریف بردند هم سفر 
هند و هم سفر ژاپن و چه سفر نخست وزیر ژاپن 
به ایران و موارد مشابه، در همه آنها بحث چابهار 
به عنوان یک ظرفیت عمده مطرح شده است؛ در 
از  یکی  ژاپن،  به  روحانی  دکتر  اخیر  سفر  همین 
موارد، بحث توسعه بندر چابهار و پروتکل دولتی 
که بین ایران و هند بسته شده است، بود؛ مواردی 
خیلی  و  افغانستان  دارد.  مبرم  نیاز  افغانستان  که 
محصور  خشکی  در  که   CIS حوزه کشورهای  از 
هستند، به ظرفیت های چابهار احتیاج دارند و همه 
مواردی که بررسی می کنید می بینید که ما جایی 
مسئولیت داریم که می تواند یک نقطه آغاز تحول 
بزرگ در کل ایران باشد؛ هم از منظر حمل و نقل، 
ترانزیت، لجستیک و کریدور شمال-جنوب و بقیه 
این موارد مانند حمل و نقل ترکیبی هوایی-دریایی 
و زمینی و هم از منظر مسائل دیگری همچون 
حوزه های گردشگری، صنعتی، خدماتی، تجاری، 
بازرگانی و سایر موارد بسط پیدا می کند. هر کدام 
از این سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی یا 
دولتی اگر محقق شود، خیل جمعیتی را روانه چابهار 
می کند که نیاز به امکانات اقامتی، امکانات پذیرایی 

و حمل و نقلی دارد تا باعث رونق شود. 

منطقهآزادچابهار،ُدّرگرانبهایی
درایرانزمین

مناطق  در  خرید  گردشگری  اینکه  علیرغم 
داشت،  رونق  خیلی  چابهار  و  قشم  کیش،  آزاد 
سیاست های  یکسری  دلیل  به  اکنون  متاسفانه 

مناطق  در  مسافری  کاالی  واردات  از  که  کلی 
از  بخش  این  است،  کرده  جلوگیری  آزاد 
بعضا  حتی  و  داشته  شدیدی  افت  گردشگری 
عرضه  آزاد  مناطق  در  که  کاالهایی  می بینیم 
گران تر  هم  بزرگ  شهرهای  از  شاید  می شود 
سایر  یا  چابهار  به  که  مسافرینی  اما  باشد، 
اینکه  برای  حال  هر  به  می آمدند،  آزاد  مناطق 
دست خالی نباشند، سوغاتی هم همراه خودشان 
می بردند که این مورد نیز چرخه اقتصادی منطقه 
را یک تکانی می دهد. وقتی همه اینها را که کنار 
گرانبهایی  ر  ُدّ یک  که  می بینیم  می گذاریم  هم 
در اختیارمان است و زمان زیادی هم به جهت 
ظرفیت  این  از  بتوانیم  اگر  نداریم؛  بهره مندی 
اثر  منشاء  می تواند  نماییم،  استفاده  فوق العاده 

خیلی بزرگی در کشور باشد. 

تکریماربابرجوع،دردستورکار
سازمانمنطقهآزادچابهار

برنامه هایی که بنده برای حوزه معاونت اقتصادی 
و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار دارم، 
در قدم اول، سر و سامان دادن به این حوزه است؛ 
نه اینکه بگویم خدای نکرده پیش از این کاری 
انجام نشده است؛ همان طور که در مورد مسائل 
مقام  در  گفتم،  هم  آزاد  مناطق  قبل  سال های 
موضوع  این  نیستم؛  شخصی  یا  کسی  قضاوت 
درخصوص شرایط فعلی معاونت اقتصادی سازمان 

منطقه آزاد چابهار نیز صدق می کند. 
را  مسئولیت  این  بنده  که  زمانی  حال  هر  به 
گرفتم، یک آسیب شناسی کردم، خود را جای یک 
این  به  که  هنگامی  اینکه  گذاشتم،  سرمایه گذار 
معاونت مراجعه می کنم با چه چالش هایی روبه رو 
می شوم؟ چه اتفاق هایی می افتد؟ چه بازخوردهایی 
را از این قضیه گرفتم؟ برآیند تمامی موارد این شد 
که شاید بتوانیم بهتر عمل کنیم؛ بدین معنا که 
اول از همه بحث تکریم ارباب رجوع مدنظر قرار 
گیرد، یعنی جوابگویی به مراجعه کننده، درست، 
بخشی  چراکه  پذیرد،  صورت  قانونی  و  منطقی 
و  مسئله  همین  رجوع،  ارباب  نارضایتی های  از 
مقوله بود. اینکه ما حتی اگر که یک کاری انجام 
نشدنی است، همین نظر منفی را هم خیلی راحت 
اعالم  سرمایه گذار  به  خوش  زبان  با  می توانیم 
کنیم تا خیال سرمایه گذار راحت باشد؛ نه اینکه 
و  کند  مراجعه  ماه ها  و  دفعات  به  سرمایه گذار 
آخر هم تکلیفش روشن نباشد که آیا با طرحش 
موافقت می شود یا نه، که این یک معضل بزرگی 
است و باید حل شود. برنامه ریزی کردیم که حتما 
بحث جوابگویی درست و در تایم استاندارد انجام 
گردد که بخشی از این نارضایتی ها را بتوانیم حل 

و فصل نماییم. 

نمایشبرآیندهابهشکلفلوچارت
درساختمانهایاداری

است. سال هاست  فرآیندها  اصالح  دیگر،  بحث 
ایجاد  آزاد، بحث  مناطق  در کشورمان خصوصا 
پنجره واحد مطرح است و هر کسی از منظر خود 
سعی می کند این اتفاق بیافتد؛ بعضی ها از لحاظ 
فیزیکی، مکانی را آماده می کنند که نمایندگان 
دستگاه های مختلف حضور داشته باشند تا اتفاق 
پنجره واحد بیافتد. برخی ها بیشتر دوست دارند 
به لحاظ نرم افزاری فرآیندهایی را در قالب یک 
برآیند  بتواند  برنامه  این  که  کنند  فراهم  برنامه 
کارهای مختلف در منطقه را زیر پوشش بیاورد 
و فرآیند کار سریع تر شود؛ در بعضی جاها هر دو 
بنده می شود  به نظر  را ترکیب کردند و...؛ ولی 
که کار مردم را در ساختمان های مختلف، بدون 
برنامه کامپیوتری و در تایم استاندارد انجام داد 

و به مفهوم پنجره واحد رسید و می شود در یک 
نماینده  که  واحد  پنجره  عنوان  به  شیک  سالن 
و  بماند  مردم  کار  باشند،  هم  دستگاه ها  همه 

گرفتار شوند و جواب درستی را نگیرند. 
چیزی که قابل بررسی می باشد و در حال حاضر 
است  این  می کنیم،  کار  آن  روی  بر  چابهار  در 
براساس  بخشی  برای هر  را  فلوچارتی  که یک 
بیافتد،  اتفاق  باید  که  استانداری  فرآیندهای 
بکشیم و بر روی کاغذ بیاوریم. به عنوان مثال 
اگر  که  گردد  مشخص  سرمایه گذاری  حوزه  در 
آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  مجوز  بخواهد  کسی 
کند؟  طی  باید  را  مراحلی  چه  کند،  دریافت  را 
بخش ها  کدام  می شود؟  طی  مراحلی  چه  االن 
که  گپ هایی  و  لوپ ها  و  کرد  کم  می شود  را 
هست را از بین برد و در نهایت به یک فرمول 
هر  فلوچارت  این  براساس  که  رسید  مشخصی 
اتاقی  کسی بداند که در هر مرحله ای و در هر 
چقدر کارش به طول می انجامد و مرحله بعدی 

کار چیست. 
می توانیم این فلوچارت را به صورت یک پوستر 
و بنر دربیاوریم و در ورودی آن اداره نصب کنیم 
سرمایه گذاری  مجوز  می خواهد  شخصی  هر  تا 
چه  و  دارد  احتیاج  مدارکی  چه  بداند  کند،  اخذ 
فرآیندهایی را باید طی کند و مدت زمان حداقل 
و حداکثر انجام این فرآیند چه خواهد بود؛ چراکه 
در حال حاضر بیشتر افرادی که مراجعه می کنند،  
نمی دانند چه کاری را باید انجام دهند. بنابراین ما 
این برآیندها را به صورت مشخص و با گرافیک 
زیبا و قابل درک برای همه گروه سنی و معلوماتی 
در معرض دید قرار خواهیم داد، از ابتدا که بحث 
ثبت  بحث های  تا  است  سرمایه گذاری  مجوز 
مجوزهای  صنعت،  حوزه  مجوزهای  شرکت ها، 
حوزه گردشگری، ساخت و ساز، فنی، زیربنایی، 
بازرگانی و همه کارهایی که در هر کدام  حوزه 
از مدیریت ها قرار است برای ارباب رجوع و مدت 

زمان و نحوه عمل آن انجام شود.
دلیل  این  به  را  عملکرد  نحوه  و  موضوع  این 
پنجره  ایجاد  بنده تجربه  زیرا که  انتخاب کردم 
دیگری  آزاد  منطقه  یک  در  را  فیزیکی  واحد 
داشتم، دقیقا ۶ماه فعال بود و کارایی داشت و اما 
بعدا عمال بدون استفاده ماند یا نمونه مشابه اش 
که برنامه کامپیوتری بود که می توانست کمک 

کند و در نهایت به نتیجه نرسید. 
در  است  ممکن  چیزها  از  بعضی  من  نظر  به 
بعضی از کشورها و فرهنگ ها جواب دهد، ولی 
را هم  تحصیالت  عالی ترین  اگر  حتی  ایرانی ها 
داشته باشند، آدم هایی هستند که اهل لمس یک 
چیزی می باشند، یعنی یک کاالیی را تا با چشم 
نبینند و با دست لمس نکنند، برایشان قابل درک 
نیست و این بحث ایجاد پنجره واحد و فرآیندها 
مراحل  موارد  که  زمانی  است؛  طور  همین  هم 
انجام کار را در معرض دید ارباب  رجوع بگذاریم ، 
اگر  هم  و  می داند  را  خود  حقوق  و  حق  هم 
می خواست اعتراضی کند، بر اساس آن واقعیت ها 
اعتراض خواهد نمود؛ مثال بگوید من فالن کار 
یا  شدم  معطل  بعدی  مرحله  چرا  دادم  انجام  را 
مدیران،  هم  طرف  آن  از  چنینی.  این  مواردی 
رؤسا و کارمندهای ما هم خود را ملزم به رعایت 
آن فلوچارت و دستورالعمل می کنند. این موردی 
نارضایتی شده  موجب  در حال حاضر  که  است 
و با این کار بخش عمده ای از این نارضایتی ها 

حتمًا رفع می شود.
بنده تجربه فعالیت در دو منطقه آزاد خارجی را 
بوده  سنگاپور  در  بخصوص  مورد  یک  داشتم، 
است؛ زمانی که شما قصد سرمایه گذاری هر چند 
باشید، طبق همان  داشته  منطقه  این  در  اندک 

چیزهایی که نوشته شده و همه جا مستنداتش 
حداکثر  و  حداقل  شما  کار  می دانید  دارد،  وجود 
مثال در یک روز کاری انجام خواهد شد و چون 
فرآیندها مشخص است، حتی اگر هیچ آشنایی 
را  کتابچه  یک  راحت  خیلی  باشید،  نداشته 
مختلف  مسائل  و  فرآیندها  که  می کنید  مطالعه 
مجوزهای گوناگون درون آن ذکر شده است، یا 
از روی اینترنت سرچ می کنید و دقیقا آن چیزی 
را که آنجا نوشته، قابل انجام است. اما در ایران 
در  که  را  سیستم هایی  آخرین  و  متدها  آخرین 
کشورهای پیشرفته استفاده می شود، داریم؛ ولی 
آیا اینها کارایی الزم را دارد؟ که قطعا ندارد، زیرا 
در نهایت سیستم کار نمی کند و این فرد است 
که کار را انجام می دهد. در مناطق آزاد پیشرفته 
سیستم  ۹0درصد  پیشرفته،  کشورهای  کال  یا 
کار می کند، ۱0درصد قابلیت های فردی کارایی 
و  است  فردی  قابلیت  ۹۹ درصد  ایران  در  دارد. 
یک درصد شاید سیستم به کارگیری شود. یعنی 
شما معروف ترین متخصص هم در سیستم های 
این  باکس های  از  یکی  در  باشید،  پیشرفته 
سیستم می نشینید و در قالب این سیستم کارتان 
کسی  است  ممکن  اینجا  در  می دهید.  انجام  را 
و  باشد  نداشته  را  انجام آن کار  توانمندی  حتی 
چون  اما  باشد،  نداشته  هم  را  تخصصش  حتی 
می گیرد،  را  پوزیشن  آن  و  می شود  استخدام 
اوست که تعیین می کند حاال از این به بعد چه 
کار کنیم؛ به همین خاطر است که عمال با تغییر 
و تحول ها، به یکباره همه چیز دگرگون می شود؛ 
یعنی به فرض در یک منطقه آزاد همه رویکرد 
به سمت مسائل نفت، گاز، پتروشیمی بوده، زیرا 
مدیر آن منطقه متخصص این حوزه بوده است. 
هر  در  اما  است،  خوب  یا  بد  که  نمی گویم  من 
صورت یکجانبه گرایی زیاد خوب نیست، یعنی در 
یک حوزه یک دفعه رشد کنید و بقیه حوزه ها را 
زمین بگذارید که این روش زیاد منطقی نیست 

و اصول توسعه پایدار را زیر پا می گذارد.
مثال  می شود  مسئول  که  بعدی  شخص 
تخصصش فرهنگی است و همه چیزهای قبلی 
خوب  که  این  از  صرف نظر  می گذارد،  کنار  را 
هم  را  خوب  چیزهای  آن  حتی  بوده اند،  بد  یا 
متاسفانه  که  است  مشکلی  این  نمی دهد.  ادامه 
اصول  لحاظ  از  باید  یعنی  داریم،  کشورمان  در 
ادامه  که  برسیم  فکری  بلوغ  این  به  مدیریت 
دهنده راه باشیم، آن هم کارهای درست، ممکن 
باشیم،  منطقی  دالیل  به  غلط  کار  منتقد  است 
ولی یکسری کارهای خوبی هم که انجام شده 

دلیلی ندارد کنار بگذاریم.
بوده  همین  هم  واحد  پنجره  بحث  درخصوص 
عوض  با  همیشه  مختلف  دوره های  در  است؛ 
شدن دولت ها و مدیرعامل ها، دوباره تب و تاب 
یک قضیه جریان پیدا می کند و همه به آن سمت 
می روند؛ چراکه بیشتر احساسی شروع می کنند. 
اعالم می شود که باید پنجره واحد ایجاد کنیم، 
ساختار را تشکیل می دهند، اما کاربر این ساختار 
ساختار  فرد  آن  و  است  فرد  همان  کیست؟ 
خودش را دارد؛ او تعیین می کند که این مجوز 
این  یا نکند،  را بکند  این کار  یا ندهد،  را بدهد 
تیک را در سیستم بزند یا نزند، این همان تفکر 
فردی است؛ یعنی ما باید آدم ها را سیستماتیک 
کنند  کار  سیستم  براساس  باید  بدانند  که  کنیم 
و زمانی که براساس سیستم کار کنند، می شود 
همان پنجره واحد، اما اگر شما قوی ترین برنامه 
اتوماسیون، پنجره واحد و بهترین نرم افزار نویس 
دنیا را هم به خدمت بگیرید، ولی کاربر دستگاه 
نخواهد، آن برنامه کارایی نخواهد داشت. از آن 
با  پنجره واحد  زیباترین سالن  و  بهترین  طرف، 

فرد  آن  نهایتا  کنید،  ایجاد  را  تجهیزات  بهترین 
است که آنجا تصمیم می گیرد.

با محوریت وزارت  بود  نمونه اش سال ۸۵ و ۸۶ 
در  یکپارچه  خدمات  مرکز  یک  وقت  بازرگانی 
همه  نمایندگان  شد،  تاسیس  قشم  آزاد  منطقه 
تام االختیار،  نمایندگان  بودند،  آنجا  دستگاه ها 
سیستم و تشکیالتی درست شد؛ به واقع چنین 
و...  سنگاپور  هنگ کنگ،  در  شاید  را  سیستمی 
می گویم  جرأت  به  ولی  نمی کردید،  پیدا  هم 
هرز  تجهیزات  آن  همه  کرد.  فعالیت  ۲0روز 
رفت و در نهایت هیچ به هیچ؛ چراکه در نهایت 
بدهد  مجوز  می گرفت  تصمیم  که  بود  آدم  آن 
که  فردی  آن  حاال  که  نداشت  کاری  ندهد؟  یا 
را  مجوز  گرفتن  صالحیت  آیا  می خواهد  مجوز 
ما  ندارد.  یا  دارد  سیستم  معیارهای  براساس 
ایرانی ها ماهیتا از قرار گرفتن در چهارچوب یک 
مقدار گریزان هستیم ، بنابراین همه ما باید به آن 
بلوغ فکری برسیم که در نهایت یک روزی آن 

سیستم درست اجرایی شود.
این  بابت  زیادی  خطاهای  آزمون  می کنم  فکر 
من  نظر  به  کرده ایم؛  آزاد  مناطق  در  قضیه 
که  است  این  می دهد،  جواب  که  سلوشنی  آن 
فرآیندها را بزرگ قاب کنیم و در ورودی در هر 

اداره نصب نماییم. 

ایجادشورایپولیبانکی
درمنطقهآزادچابهار

شورای  یا  بانکی  پولی  شورای  ایجاد  مبحث 
مستقر  بانک های  که  است  این  بانک ها  عالی 
جمع  را  خوبی  خیلی  منابع  آزاد  منطقه  در 
آزاد  منطقه  حوزه  در  منابع  این  ولی  می کنند، 
منابع  این  از  عمده ای  بخش  نمی شود.  استفاده 
به جاهای دیگر کشور و به مرکز استان می رود 
و عمال از منابع مالی جمع شده در منطقه آزاد، 
در دیگر نقاط کشور استفاده می شود. اول اینکه 
که  باشیم  داشته  بانکی  پولی  شورای  یک  باید 
تمامی  و  سرمایه گذاری  مدیر  اقتصادی،  معاون 
سطح  بانک های  رؤسای  و  دیگر  مرتبط  افراد 
منطقه آزاد در آن عضویت داشته باشند، چراکه 
یک  ماهی  دو  یا  بار  یک  ماهی  می شود  باعث 
از  جلسات  این  در  گردد،  برگزار  جلساتی  بار 
سوال  مصارفشان  و  منابع  بانک ها،  رؤسای 
ارتباط  شود،  برنامه ریزی  آنها  بر اساس  شود، 
مناطق  در  مستقر  بانک های  بین  نزدیک تری 
منطقه  سازمان  و  سرمایه گذاران  سایر  و  آزاد 
این  شود.  برقرار  منطقه  متولی  عنوان  به  آزاد 
هم یکی از برنامه هایی است که حتما در منطقه 
این  اعضای  و  کرد  خواهیم  اجرایی  چابهار  آزاد 
کمیته، به عنوان عضو این کمیته یا شورا، حکم 
اکثر  که  را  عمده ای  و مشکل  می گیرند  رسمی 
سرمایه گذاران در تامین منابع مالی یا بحث های 
می شود  ساختار  این  طریق  از  دارند،  تسهیالت 
مشکالت  بیشترین  اکنون  زیرا  نمود،  مرتفع 
کشور ما هم در همین بحث های مالی است و 
می شود خیلی راحت از این طریق، این موضوع 
ساختاری  یک  می توان  همچنین  کرد.  حل  را 
بیمه ها  که  ساپورت هایی  و  بیمه  حوزه  برای 

می توانند انجام دهند، داشته باشیم. 

تاسیسادارهاموراصنافمنطقه
آزادچابهار

سامان  هنوز  تقریبا  که  دیگر  موارد  از  یکی 
در  که  است  اصناف  بحث  ندارد،  مشخصی 
هنوز  باید  که  شکلی  آن  به  چابهار  آزاد  منطقه 
اداره امور اصناف یا ساختار دیگری که تحت این 
عنوان می باشد، شکل نگرفته است؛ این در حالی 
حوزه  در  مختلف  ۲000صنف  نزدیک  که  است 
تعدادی  طرفی،  از  می کنند.  فعالیت  آزاد  منطقه 
کافی شاپ  و  سنتی  سفره خانه  رستوران،  هتل، 
حمایت های  از  نه  اینها  که  هستند  فعال  و... 
منطقه آزاد می توانند بهره مند شوند و اینکه اگر 
تخلفی توسط آنان صورت گیرد و سرمایه گذار یا 
مسافری بخواهد شکایت کند، آن اهرم رسیدگی 
قالب  در  ولی  بود؛  نخواهد  قوی  زیاد  اینها  به 
کمیته های  شد  خواهد  تشکیل  که  اصنافی  آن 
صورت  به  را  موارد  همه  و  نظارت  و  بازرسی 
منسجم خواهیم داشت. همچنین بستگی به هر 
نوع صنف یا فعالیتی که انجام می شود، بازرسین 
و افراد مرتبط با آن فعالیت خاص مسلما یک نفر 
این  داشت.  خواهد  حوزه حضور  این  متخصص 
منطقه  در  آن  کمبود  که  بود  دیگری  مورد  هم 
دنبال  به  شدت  به  و  می شود  چابهار حس  آزاد 

این هستیم که به سامان برسانیم. 
شده  احساس  که  دارد  وجود  هم  دیگری  موارد 
نظارت های ما آن نظارتی که باید و شاید نبوده، 
اقتصادی  فعال  یا  و  صنعتی  واحد  کارخانه،  اگر 
نمی گیریم؛  خرده  زیاد  آنها  به  می کند،  تخلف 
چراکه حوزه نظارتی ما باید نظارت های دقیق تری 
داشته باشد تا جاهایی که شاید خیلی ها هم ندانند 
و یا به بیراهه بروند، تذکر داده شود و آنها را به 
یک  نهایت  در  و  کرد  هدایتشان  درست  مسیر 
منطقه آزادی داشته باشیم که همه در قالب یک 

بستر شفاف و روشن بتوانند فعالیت کنند.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
طبق  ارس  داشت:  اظهار  ارس  آزاد  منطقه 
توافق نامه دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی 
روابط  توسعه  گرانیگاه  می تواند  اوراسیا، 

اقتصادی ایران با اوراسیا گردد.
اخیر،  ماه های  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
خصوصا بعد از اجرایی شدن توافق نامه ایجاد 
منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در 5آبان ماه سال جاری، در راستای 
بین المللی سازی عرصه کنش اقتصادی خود، 
و  است  داده  انجام  را  مختلفی  حرکت های 
از  یکی  است  تالش  در  توافق نامه  بر اساس 
با  ایران  اقتصادی  روابط  توسعه  کانون های 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خاطر در اختیار 
با  ایران  زمینی  مشترک  مرز  تنها  داشتن 
ارمنستان و به نوعی با اوراسیا در زون نوردوز 

خود باشد.
در  ویژه ای  پتانسیل های  ارس  آزاد  منطقه 
کاهش  توافق  مورد  کاالی  502قلم  تولید 
و می تواند  دارد  را  اوراسیا  از طرف  تعرفه ای 
بخش  در  خود  قانونی  مزیت های  کنار  در 
توافق نامه  مزیت  از  تولید،  و  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  جذب  بستر  و  کرده  استفاده 

خود را بیش از گذشته فعال تر نماید. 
با تکیه بر سابقه  آزاد ارس  همچنین منطقه 
ترانزیت  و  تجارت  زمینه  در  خود  تاریخی 
می تواند در قالب روابط ایران و حوزه اوراسیا 
ایفای  جدی  صورت  به  ارمنستان  کشور  و 

نقش نماید.
الحاق  موضوع  بیشتر  شدن  روشن  برای  اما 
های  مزیت  و  اوراسیا  اتحادیه  به  ایران 
ارس، با تالش کارگروه تخصصی اوراسیای 
سازمان منطقه آزاد ارس »نشست تخصصی 
را  اوراسیا«  اتحادیه  به  ورود  دروازه  ارس؛ 
تهران،  پردیس  دانشگاه های  مشارکت  با 
آزاد  دانشگاه  جلفا،  نور  پیام  تبریز،  پردیس 
جلفا و مرند برگزار نمود. این نشست در سالن 
اجالس سایت ادرای مرکزی سازمان منطقه 

آزاد برگزار گردید.
معاون  شاسفند  صفر  نشست،  ابتدای  در 
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
کارگروه  هماهنگی  مسئول  و  ارس  آزاد 
عرض  ضمن   سازمان،  این  در  اوراسیا 
خوش آمدگویی به مدعوین نشست و اساتید 
دانشگاه های مشارکت کننده در این برنامه و 
عنوان  برنامه،  در  آنها  فعال  از حضور  تشکر 
راستای  در  تخصصی  نشست  این  کرد: 
دروازه  »ارس؛  بین المللی  همایش  برگزاری 
ورود به اوراسیا« می باشد که مقرر است در 
بهار سال 1399 برگزار شود و ما می خواهیم 
تعریف  به  تخصصی،  نشست های  قالب  در 
همایش  این  محورهای  و  قالب  از  جامعی 

برسیم.
به  شاسفند  مقدماتی  صحبت های  از  بعد 
تلوزیونی  گزارش  جلسه،  مسئول  عنوان 
با  ارتباط  در  ارمنستان  شبکه های  از  یکی 
آزاد ارس پخش  معرفی ظرفیت های منطقه 
شد. این گزارش طی بازدید گروه رسانه ای، 
گردشگری و دانشگاهی ارمنستانی از منطقه 

آزاد ارس تهیه شده بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
ارس تنها مرز زمینی مشترک ایران 
با  اتحادیه اقتصادی اوراسیا است

سخنران دوم نشست مهندس نریمان رئیس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
و  خوش آمدگویی  وی ضمن  بود.  ارس  آزاد 
خیر مقدم به اساتید حاضر در نشست گفت: 
ارس،  آزاد  منطقه  از ظرفیت های مهم  یکی 
با  چند جانبه  ارتباطی  محور  در  قرارگیری 
و  است  ایران  شمالغرب  همسایه  کشورهای 
ما برای این که با این کشورها به یک راهبرد 
جامع، هدفمند و عملیاتی برسیم و بین المللی 
شدن ارس را با دقت و هوشمندی پیگیری 
همین  مانند  تخصصی  نشست های  کنیم، 
منطقه  فرهیختگان  از  دعوت  با  را  نشست 
نیز  راستا  این  در  می کنیم.  برگزار  کشور  و 
آزاد  منطقه  ایجاد  توافق نامه  اجرای  موضوع 
و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  تجاری 
نقش منطقه آزاد ارس در این رابطه به عنوان 
ارس  بین الملل  حوزه  موضوع  محوری ترین 

می باشد.

که  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  افزود:  نریمان 
تشکیل  روسیه  مدیریت  با  سال 2015  از 
دولت  فعال  دیپلماسی  سایه  در  است؛  شده 
تدبیر و امید در راستای اصل چندجانبه گرایی 
ظالمانه  تحریمی  رژیم  بر  غلبه  همچنین  و 
اسالمی  جمهوری  با  امریکا،  متحده  ایاالت 
ترجیحی  تجاری  توافق نامه  یک  به  ایران 
در  آن  تصویب  از  بعد  که  رسیده  موقت 
و  مجلس  و  اوراسیا  عضو  5کشور  مجالس 
مفاد  اجرای  برای  ایران،  در  نگهبان  شورای 
دخیل  و  مسئول  دستگاه های  به  توافق نامه 
شده  ابالغ  آزاد  مناطق  منجمله  موضوع،  در 
است و از 5آبان سال 1398 این قرارداد مهم 

بین المللی در حال اجرا است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس 
ادامه داد: طبق این توافق نامه، 502قلم کاال 
صفر  حتی  و  کم  خیلی  تعرفه های  شامل 
به  را  کاالها  این  می تواند  ایران  که  هستند 
بازارهای اتحادیه اوراسیا صادر کند و متقابال 
نیز 360قلم کاال با تعرفه های پایین از سوی 
کشورهای اوراسیا به ایران صادر خواهند شد.
آزاد  منطقه  راستا  این  در  نمود:  اظهار  وی 
در  بزرگی  بسیار  تولیدی  قابلیت  هم  ارس 
و  دارد  کشاورزی  و  صنعتی  بخش های 
بسترساز  اوراسیا،  اتحادیه  حوزه  در  می تواند 
همچنین  باشد.  توافق  مورد  کاالهای  تولید 
در حوزه ترانزیت و تجارت نیز مانند گذشته 
به  ما  به همین خاطر  باشد.  داشته  مرکزیت 
با  منظمی  و  یافته  سامان  اقتصادی  روابط 
اوراسیا  اتحادیه  عضو  عنوان  به  ارمنستان 
روابط  توسعه  که  این  با  و  می دهیم  اهمیت 
اقتصادی هدف اصلی ما است، اما به واسطه 
موجود  تاریخی  و  فرهنگی  قرابت های 
چندجانبه  روابط  به  کشور،  دو  مردمان  بین 
فکر  نیز  فرهنگی  و  اجتماعی  روابط  ازجمله 
می کنیم و در این جهت ماه گذشته میزبان 
یک هیات 22نفره از بخش های دانشگاهی، 
ایران  در  ارمنستانی  رسانه ای  و  گردشگری 
بودیم و گزارش پخش شده در ابتدای مراسم 
توسط  شده  تولید  گزارش  چند  از  یکی  نیز 
اعضای رسانه ای این هیات بود که به صورت 
گسترده ای در رسانه های تلوزیونی و اینترنتی 

ارمنستان منتشر شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین 
گفت: ارس برای توسعه روابط با ارمنستان و 
اوراسیا در دو حوزه خاص متمرکز شده است. 
ابتدا از نظر تولیدی ارس دارای یک اقتصاد 
تولیدی ایمن و پویا است و این بدنه تولیدی 
قوی می تواند در یک رابطه برد-برد به عنوان 
هزینه ها  حداقل  با  صادرات  و  تولید  مرکز 
این  شاهد  شود.  فعال  بهره وری  حداکثر  و 
رشد  و  سرمایه گذاری  52درصدی  رشد  ادعا 
چالش ها  علی رغم  در صادرات  100درصدی 
همه جانبه  تحریم  و  دشمنان  توطئه های  و 
در طول یک سال گذشته است. در حقیقت 
267میلیون  از  ارس  آزاد  منطقه  صادرات 
دالر در سال گذشته به 325میلیون دالر در 
9ماهه امسال رسیده است و در 2سال پیاپی 
ارس  در  مثبت  تجاری  تراز  شاهد  گذشته 
و  داخلی  سرمایه گذاری  کل  میزان  بودیم. 
خارجی منطقه آزاد ارس هم در سال گذشته 
1170میلیارد تومان بود که در 9ماهه امسال 

افزایش  تومان  1800میلیارد  به  میزان  این 
پیدا کرده است. 

عملکرد  این  بخش های  برترین  از  یکی 
حوزه  نیز  ارس  آزاد  منطقه  درخشان 
گلخانه ای است؛ چراکه میزان اشتغال زایی و 
صادرات این حوزه بسیار باال است، به طوری 
امین  »تارال  گلخانه ای  بزرگ  مجتمع  که 
ارس« به تنهایی توان تولید ساالنه 24هزار 
این  فاز 2  تکمیل  با  و  دارد  را  محصول  تن 
افزایش  تن  به 39هزار  مقدار  این  مجموعه، 

پیدا خواهد کرد.
و  ترانزیت  دوم،  مورد  کرد:  اضافه  نریمان 
تجارت یکی از دیگر از مهم ترین حوزه های 
ارس در ارتباط با اتحادیه اوراسیا و ارمنستان 
پیوستن  با  ارمنستان  کشور  اینکه  با  است. 
خواهد  راحتی  به  اوراسیا  اتحادیه  به  ایران 
ترانزیتی  فعال  و  وسیع  شبکه  به  توانست 
ایران برای غلبه بر محذوریت های ژئوپلتیکی 
ارتباطی خود غلبه کند، در عین حال ارمنستان 
کریدور  قالب  در  مهم  مسیری  می تواند 
ترانزیتی شمال-جنوب باشد. در حال حاضر 
را  توان خود  بیشترین  ترانزیت  در بخش  ما 
گذاشته ایم  ریلی  ترانزیت  فعال سازی  برای 
اصالندوز  نوردوز،  جلفا،  بزرگ  پروژه  دو  و 
غربی  و  شرقی  امتداد  در  جلفا-چشمه ثریا  و 
اتمام،  و  اجرا  صورت  در  می تواند  ارس  رود 
ارس را به مرکز مهم کریدور های بین المللی 
شمالی-جنوبی و غربی-شرقی تبدیل نماید؛ 
همان طور که در گذشته نیز این منطقه یکی 
از ترمینال های مهم ترانزیتی و تجاری جاده 

باستانی ابریشم بوده است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  کرد:  تصریح  پایان  در  ارس  آزاد  منطقه 
آنکه  ضمن  هم  ارمنستان  با  تجارت  بخش 
چندین  افزیش  شاهد  گذشته  سال  دو  در 
برابری مراودات تجاری ایران و ارمنستان از 
ارس  آزاد  منطقه  هستیم،  نردوز  مرز  طریق 
با مشاهده استقبال اجتماعی مردم ارمنستان 
از تجارت مرزی اقدام به ایجاد و ساماندهی 
پایانه  محدوده  از  خارج  در  مرزی  بازارچه 
و  نمود  نوردوز  مرزی و داخل محدوده زون 
ارمنی  مردمان  که  است  سال  دو  به  قریب 
از شهرهای و روستای همجوار ایران بیشتر 
تهیه  بازارچه  این  از  را  خود  مصرفی  اقالم 
می کنند و این بازارچه توانسته است تجارت 
کرده  برابر  چندین  را  ارمنستان  با  ما  مرزی 
غیرمستقیم  و  مستقیم  شغلی  فرصت های  و 

زیادی را ایجاد نماید.

رئیس پردیس دانشگاه تهران:
ارس می تواند مرکز کریدور زمینی 

ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا باشد

این  در  نیز  تهران  دانشگاه  پردیس  رئیس 
بازار،  به یک  بد  ورود  داشت:   اظهار  نشست 
حوزه  در  و  است  آینده  فرصت های  تخریب 
دقیق  شناخت  برای  باید  دانشگاه ها  اوراسیا، 
شرایط بازار، قوانین اقتصادی حاکم و تعریف 
مشترک،  فناورانه  و  دانش بنیان  پروژه های 

وارد شوند.
»ارس؛  تخصصی  نشست  سخنران  دیگر 
سرکار  اوراسیا«،  اتحادیه  به  ورود  دروازه 

خانم دکتر امام جمعه رئیس پردیس دانشگاه 
تهران و یکی از 100دانشمند برتر جهان بود. 
تجاری  آزاد  منطقه  ایجاد  توافق  گفت:  وی 
با اتحادیه  اوراسیا از نظر سیاسی-اقتصادی 
برای  اما  است،  پراهمیت  بسیار  تحریم  و 
داشتن یک همکاری برد-برد و آینده دار باید 
از فرصت ها و شرایط حاکم شناخت دقیق و 

کافی داشته باشیم. 
وی ادامه داد: ما در تعریف انواع کریدور های 
کریدورهای  می توانیم  بین المللی  ترانزیتی 
ببریم.  نام  را  سه گانه هوایی، دریایی، زمینی 
در  دریایی  کریدورهای  قاطع  سهم  وجود  با 
نظر  از  زمینی  کریدورهای  جهانی،  تجارت 
به  نسبت  بهتری  گزینه  هزینه،  و  سرعت 
با  ارس  است.  هوایی  و  دریایی  کریدورهای 
ارمنستان،  با کشور  عنایت به همسایگی اش 
اتحادیه  با  ایران  زمینی  کریدور  مرکز 
داشتن  با  و  باشد  می تواند  اوراسیا  اقتصادی 
تولید  بخش  در  خوب  بسیار  ظرفیت های 
شریک  می تواند  نیز  کشاورزی  و  صنعتی 
و  ایران  تعامالت  در  فعالی  و  خوب  بسیار 

اتحادیه اوراسیا قلمداد گردد.
دکتر امام جمعه همچنین گفت: الحاق کامل 
از  بعد  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به  ایران 
ساله  سه  موقت  دوره  موفقیت آمیز  گذشت 
کنونی است و شکست در این دوره می تواند 
ادامه راه تعامل ایران با حوزه اوراسیا را کامال 
دگرگون کند. بنده در باب چگونگی مدیریت 
خاصی  نظر  اقتصادی-ژئوپلتیک  حوزه 
ندارم، اما در مورد چگونگی مشارکت جامعه 
دانشگاهی و علمی کشور در این فرآیند ملی 
معظم  مقام  که  طور  همان  بگویم  می توانم 
رهبری تاکید دارند ما باید به رشد و توسعه 
صورت  به  فناور  و  دانش بینان  شرکت  های 
می توانند  آنها  چراکه  کنیم؛  توجه  جدی 
کاالهای بسیاری را با ارزش افزوده باال تولید 
کنند. دانشگاه تهران در این راستا فعال است 
در تالش  محترم  دولت  هدایت های  با  ما  و 
دانش بنیان  شرکت های  مشارکت  با  هستیم 
و  دانشگاه  با  را  مشترک  پروژه های  داخلی، 
شرکت های فناور از کشورهای حوزه اوراسیا 

تعریف و اجرا کنیم .
ادامه  تهران  دانشگاه  ارس  پردیس  رئیس 
داد: موضوع مهم دیگر در رابطه با مشارکت 
درخصوص  دانشگاه ها  و  علمی  نهاد های 
اوراسیا، موضوع شناخت شرایط حاکم بر بازار 
و قوانین وارداتی کشورهای هدف و تطبیق 
و  می باشد  ما  کشور  صادراتی  قوانین  با  آن 
کاالهای  کیفی  استانداردهای  شناخت  یا 
قبال  تهران  دانشگاه  است.  کشورها  وارداتی 
با سازمان استاندارد یک پروژه ای را انجام داد 
وارداتی  استاندارد های  مورد  در  پروژه  این  و 
نداشتن  بگویم  باید  باره  این  در  بود.  قطر 
شناخت دقیق از شرایط بازار، ساختار قوانین 
و استاندارد های حاکم، منجر به ورود به یک 
تخریب  یعنی  بازار  به  بد  ورود  و  شود  بازار 

فرصت های آینده.
دکتر امام جمعه همچنین در مورد چگونگی 
نقش آفرینی ارس در حوزه ترانزیت به لزوم 
تجهیز زیرساخت های جاده ای و ریلی تاکید 
ویژه نمود و گفت: از نظر ژئوپلتیکی و برآیند 
رقابت های جهانی، کشور چین هم انگیزه و 

هم توان مالی و تکنولوژیک مشارکت جدی 
و چین  دارد  را  ارس  ترانزیتی  پروژه های  در 
یک  راه؛  »یک  سیاست  فعال سازی  برای 
کمربند« خود بیشترین توجه را به مسیر جاده 
ابریشم سابق دارد و این منطقه در قدیم جزء 

مهمی از این مسیر به شمار می آمد.

رئیس انجمن دوستی ایران و 
ارمنستان:

ضرورت معرفی شایسته ارس به 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس  همچنین 
باید  نمود:  اظهار  نشست  این  در  ارمنستان 
از  موجود،  رویه های  در  تسهیالتی  ایجاد  با 
نهایت  اوراسیا  اتحادیه  با  همکاری  فرصت 
بین  شده  منعقد  توافق نامه  و  برد  را  استفاده 

ایران و این اتحادیه را عمال اجرایی کرد.
کاالها،  کدگذاری  در  افزود:  نظیف  علیرضا 
وحدت رویه ای با کشورهای اوراسیا نداریم که 
باید این مشکل را در ضمن تشکیل کارگروه 
کاالیی، حل کرد و نیز الزم است بین اتاق 
عضو  کشورهای  اتاق های  و  ایران  بازرگانی 
کشورمان  گمرک  بین  همچنین  و  اوراسیا 
الکترونیکی  کانال  اتحادیه،  این  گمرکات  با 

ایجاد شود.
تنها  ارس،  آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  وی 
اوراسیا  اتحادیه  با  ایران  زمینی  ارتباط  راه 
این  متاسفانه  اما  است،  ارمنستان  طریق  از 
منطقه آزاد، در کشورهای عضو این اتحادیه 
است.  ناشناخته  ارمنستان  در  ازجمله  و 
معرفی شایسته ارس و قابلیت های آن، برای 
ایجاد  در  آزاد  منطقه  این  موثر  نقش آفرینی 
اوراسیا  و  ایران  بین  ثمربخش  رابطه  یک 

ضرورتی اولویت دار است.
عضو  کریمی  غالمحسین  دکتر  همچنین، 
در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات 
به  ورود  دروازه  »ارس؛  تخصصی  نشست 
انعقاد  گفت:  اوراسیا«  اقتصادی  اتحادیه 
با  ایران  همکاری  موافقت نامه  تبادل  و 
تاریخی  موفقیت  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه 
بزرگی است که بعد از برجام اجرایی گردید. 
ازجمله  ارس  آزاد  منطقه  پتانسیل های 
مسقف،  انبار  11هکتار  بارانداز،  25هکتار 
وجود  نقل،  و  حوزه حمل  در  امکانات خوب 
و  کشاورزی  حوزه  در  ویژه  به  موفق  صنایع 
نقش  خاورمیانه،  گلخانه  بزرگ ترین  استقرار 
به  به عنوان دروازه ورود  را  آزاد  این منطقه 

اوراسیا برجسته می کند.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
نشست  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
کرد:  اظهار  نشست  این  در  نیز  تخصصی 
یکی از سیاست های اولویت دار دولت، توسعه 
در  و  است  همسایه  کشورهای  با  ارتباطات 
همین چارچوب باید از تمام ظرفیت ها ازجمله 
ارتباط با ارمنستان به عنوان تنها کشوری از 
هم مرز  ارس  طریق  از  ایران  با  که  اوراسیا 

است، بهره برداری کنیم.
این  وجود  با  افزود:  داداش زاده  یوسف  دکتر 
اوراسیا در  با  ارتباط  برای  که سازمان مرجع 
آزاد  منطقه  در  ما  نداریم،  ولی  کشور  سطح 
به طوری  را رفع کرده ایم؛  نقیصه  این  ارس 
را  بخشی  انسجام  و  هماهنگی  مسئول  که 
این  شاسفند  دکتر  آقای  که  کرده ایم  تعیین 
اینکه  ضمن  گرفته اند؛  برعهده  را  مسئولیت 
تیم دیده بان منسجمی را با سرپرستی دکتر 
جعفر ملکی تشکیل داده ایم که تمام تحوالت 
مرتبط را رصد و به تصمیم گیران منطقه آزاد 

ارس منعکس می کنند.
مدیر نوردوز سازمان منطقه آزاد ارس نیز در 
این نشست تخصصی تاکید کرد: صادرات از 
پایانه نوردوز در هشت ماهه امسال، 70درصد 
موافقت نامه  اگر  و  می دهد  نشان  را  رشد 
اوراسیا عمال اجرایی شود، حجم صادرات از 
این پایانه مرزی که تنها نقطه ارتباط زمینی 
است،  اوراسیا  اعضای  از  کشوری  با  ایران 

افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
سازمان  گفت:  همچنین  حسن نژاد  احمد 
زیرساخت ها  ایجاد  برای  ارس  آزاد  منطقه 
تومان  20میلیارد  بر  بالغ  تاکنون  نوردوز،  در 
برنامه  تحقق  برای  اما  است،  کرده  هزینه 
نیازمند  اوراسیا،  به  به ویژه  افزایش صادرات 
تقویت این زیرساخت ها هستیم. ایجاد هاب 
زیرساخت های  تقویت  و  نوردوز  لجستیک 
به  نودوز  در  جاده ای  و  ریلی  نقل  و  حمل 
منجر  ارس  آزاد  منطقه  از  صادرات  افزایش 

خواهد شد.



اخبار منطقه آزاد قشم

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان 
نخست  6ماهه  در  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
امسال برای سه هزار و 89جوینده کار در این 

شهرستان فرصت اشتغال ایجاد شد.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  رنجبری  سلیمان 
فرصت  15هزار  زیرساخت های  کردن  فراهم 
کاری به دستور حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از 

ابتدای امسال در دستورکار قرار گرفت.
وی ادامه داد: بیش از سه هزار فرصت شغلی در 
ساختمان،  اصناف، شیالت،  حوزه های صنایع، 
در  سال 98  نخست  نیمه  در  و...  گردشگری 

جزایر قشم، الرک، هرمز و هنگام ایجاد شد.
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان 
قشم  هوایی  و  آب  شرایط  قشم  آزاد  منطقه 
دوم  نیمه  در  کار  و  کسب  های  فعالیت  برای 
سال را بسیار مطلوب دانست و افزود: به طور 
نیاز  حتم تا پایان امسال، زیرساخت های مورد 
خواهد  محقق  قشم  در  شغلی  15000فرصت 

شد. 
وی از صدور مجوز فعالیت، تامین نیروی کار 
ازجمله نیروهای خارجی ماهر برای فعالیت در 
آموزشی  دوره های  برگزاری  و  مختلف  صنایع 
در مرکز فنی و حرفه ای قشم به عنوان بخشی 
برای فراهم شدن  نیاز  از زیرساخت های مورد 
با  که  برد  نام  قشم  در  شغلی  فرصت  15هزار 
حمایت سازمان منطقه آزاد قشم انجام می شود.

به گفته مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و  کار  شهر  قشم  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
آینده،  نگاه  با  افراد  از  بسیاری  و  است  تالش 
مشغول  جزیره  این  در  حرفه  و  شغل  چند  در 

فعالیت هستند.

ایجاد بیش از 3هزار فرصت 
شغلی در قشم در نیمه 

نخست 98

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید شد:

آماده سازی سایت های گردشگری قشم جهت میزبانی گردشگران
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بازدیدهای  برنامه  ادامه  در  قشم  آزاد  منطقه 
هفتگی خود، از روند اجرای چند طرح عمرانی 
و گردشگری بازدید کرد و بر سرعت بخشیدن 

تکمیل این طرح ها تاکید نمود.
حمیدرضا مومنی به همراه جمعی از معاونان و 
مدیران این سازمان در بازدید برخی پروژه های 
عمرانی و گردشگری جزیره، دستورات الزم برای 

آماده سازی سریع تر این طرح ها را صادر کرد.
بازدید از مراحل ساخت و آماده سازی فاز دوم 
نخستین  قشم،  آفتاب  ساحلی  پارک  کمپ 

مرحله از این دیدارها بود.
مسیر  در  آفتاب  ساحلی  پارک  کمپ  دوم  فاز 
حدود  اعتباری  با  قشم  شهر  جنوبی  ساحل 
100میلیارد ریال در فضایی به وسعت  6هکتار 
مورد  امسال  پایان  تا  و  اجراست  حال  در 

بهره برداری قرار می گیرد.
گرفته،  صورت  برنامه ریزی های  براساس 
افزایش  هدف  با  کمپ  این  فضای  از  بخشی 
رفاه عمومی و روحیه نشاط اجتماعی به فضای 

ورزشی اختصاص خواهد یافت.
و  ۲00خودرو  ظرفیت  با  پارکینگی  ایجاد 
قایق های  مخصوص  پارکینگ  محوطه 
تفریحی نیز از مزایای دیگر فاز دوم این کمپ 

پارک ساحلی است.

ناز ،  جزایر  آبکناری  ساماندهی  از طرح  بازدید 
و  مومنی  حمیدرضا  بازدیدهای  مقصد  دومین 

تیم همراه بود.
جزایر ناز یکی از جاذبه های گردشگری جزیره 
قشم است که ویژگی مهم این سایت، شرایط 
جزر و مد آب دریا )پس روی و پیش روی( آن 
در محدوده  آبکناری  اجرای طرح  با  می باشد. 
خاطر  آسودگی  با  گردشگران  ناز،  جزایر 
با  منطقه  این  طبیعی  بکر  مناظر  از  می توانند 
انجام ورزش های دریایی و هوایی نیز استفاده 

کنند.
ساماندهي  برای  ناز  جزیره  آبکناري  طراحي 

گردشگري  محوطه  این  امنیت  افزایش  و 
از  استفاده  با  پایدار  توسعه  ایجاد  هدف  با  و 
بازیافت و کمترین دخالت  مصالح بومي قابل 
در طبیعت بکر جزیره قشم در دستورکار قرار 

گرفته است.
محوطه  این  در  گردشگران  بیشتر  رفاه  براي 
صنایع  غرفه هاي  مسجد،  همچون  امکاناتي 
دستي، پارکینگ، فضاهاي نگهباني و خدماتي، 
بهداشتي،  سرویس هاي  صحرایي،  دوش هاي 
ایستگاه هالل احمر و... طراحي شده که قرار 
است تا پایان سال جاری مراحل اجرای آن به 

پایان رسیده و آماده بهره برداري شود.

برگزاري کالس هاي آموزشي مدیریت پسماند در مقاطع ابتدایي مدارس قشم:
آموزش مدیریت پسماند به دانش آموزان قشم با عنوان »هرکودک، یک الگو«

به  پسماند  مدیریت  آموزشي  کالس هاي 
محیط  مدیریت هاي  توسط  مشترک  صورت 
روابط  و  روستایي  و  شهري  امور  زیست، 
آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومي 

قشم برگزار گردید .
اعم  پسماند  مدیریت  منابع  از  بهینه  استفاده 
محیط  اصول  براساس  گاز  و  مایع  جامد،  از 
زیستی هم اکنون به یکی از دغدغه های جدی 
شهروندان و مسئوالن تبدیل شده و دستیابی 
و  استراتژی  تبیین  نیازمند  موضوع  این  به 
تعیین خط مشی واحد است. مدیریت پسماند 
فرآیندی چند وجهی است که عالوه بر استفاده 
از دانش و تخصص و مدیریت و برنامه ریزی، 
مختلف  اقشار  مشارکت  و  فرهنگ سازی  به 

جامعه هم نیاز دارد.
آینده،  جامعه سازان  عنوان  به  دانش آموزان 
و  اجتماعی  مسائل  آموزش  در  مهمی  نقش 
محیط زیستی و اصالح الگوهای رفتاری دارند 
و به همین دلیل، آموزش مدیریت پسماند از 

مدارس جزیره قشم شروع می شود. 
سه  آموزشی  دوره  یک  صورت  به  طرح  این 
جزیره  مختلف  روستاهای  مدارس  در  ماهه 
زمین  »روز  ۲9دی ماه  با  همزمان  و  برگزار 
جشنواره  عنوان  تحت  همایشی  پاک«، 
هر  توسط  شده  تفکیک  زباله های  جمع آوری 
آنان  خانواده  و  دانش آموزان  با حضور  مدرسه 

برگزار می شود. 
جلسات  در  نوبت  سه  در  تسهیل گر  چهار 
دانش آموزان  به  را  آموزشی  مباحث  ۲ساعته 
۲09دانش آموز  و  یکهزار  و  می دهند  ارائه 
ابتدایی و یکهزار و ۲85دانش آموز  پایه ششم 
ابتدایی هم در 44مدرسه با اصول  پایه پنجم 
زباله،  تولید  کاهش  ازجمله  پسماند  مدیریت 

تفکیک و بازیافت آن آشنا می شوند.

سرنوشت  همچون  آموزشی  سرفصل های 
زباله ها یا طالی کثیف؛ بچه ها و بازیافت زباله: 
دوباره نگاه کن؛ نه به مصرف کیسه پالستیکی 
آب  )بطری های  داشتنی  دوست  زباله های  و 
دیگر  از  بطری(  و درب های  نوشابه  و  معدنی 
مسائلی است که به دانش آموزان آموزش داده 

خواهد شد.
شورای  از  استفاده  با  مدارس  انتخاب شهردار 
دانش آموزی و ارائه حکم از طرف معاونت فنی 
و عمرانی و دریافت گزارش عملکرد ماهانه از 
آنان نیز ازجمله برنامه های انگیزشی است که 
برای دانش آموزان جزیره قشم در نظر گرفته 
و  آموزش  از ظرفیت های  استفاده  است.  شده 
فرهنگ سازی  در  را  دانش آموزان  و  پرورش 
از  پیشگیری  بحران،  مدیریت  حوزه های  در 
اجتماعی،  مسائل  سایر  و  زلزله  آسیب های 
راهکار دستیابی به موفقیت در این زمینه است. 

برگزاری همایش هر کودک، یک الگو 
در قشم

)بازیافت،  الگو«  یک  کودک،  »هر  همایش 
فرهنگی  برنامه های  ادامه  در  دیگر(  طلوعی 
در حوزه مدیریت پسماند، با مشارکت سازمان 
پرورش  و  آموزش  اداره  و  قشم  آزاد  منطقه 

شهرستان برگزار شد.
این همایش با محوریت ارائه راهکارهای مدیریت 
همکاری  با  مبدا  از  زباله  جداسازی  و  پسماند 
دانش آموزان قشم و با هدف فرهنگ سازی برای 
داشتن جزیره ای پاک و بدون زباله، با حضور رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان، فرماندهان 
نیروی نظامی و انتظامی شهرستان و تنی چند 
از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم و 
شهرستان در تاالر وحدت شهر قشم برگزار گردید.
در این همایش، داود تاجران مشاور مدیرعامل 

توسعه  عمرانی،  امور  در  آزاد  منطقه  سازمان 
شهرسازی و خدمات شهری با ارائه گزارشی از 
عملکرد 11تسهیلگر که با حضور در ۲7مدرسه 
به آموزش مبانی جداسازی پسماند پرداخته اند، 
به  آزمایشی، ۲7دانش آموز  این طرح  گفت: در 
عنوان شهردار مدرسه، انتخاب شده و همراه با 
دو هزار و 969دانش آموز از 101کالس پنج و 
ششم مقطع ابتدایی، با راهکارهای بازیافت برای 

کمک به کاهش تولید زباله آشنا می شوند.
وی هدف از اجرای این طرح را فرهنگ سازی 
در حوزه تفکیک زباله تر از خشک عنوان کرد 
و افزود: برای داشتن جزیره، کشور و در نهایت 
دنیایی بدون آلودگی، باید از ظرفیت کودکان 

برای بسیج همگانی جامعه استفاده کرد.
در این مراسم، حکم شهردار مدرسه، با امضای 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و مدیر آموزش و پرورش شهرستان 

به ۲7دانش آموز سطح جزیره اعطا شد.
همچنین از تالش های تسهیلگران طرح »هر 
کودک، یک الگو« )بازیافت، طلوعی دیگر( نیز 

با ارائه لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
سازمان  روستایی  و  شهری  خدمات  مدیریت 
سخت افزارهای  ارائه  با  قشم  آزاد  منطقه 
انسانی  نیروهای  مانند  طرح  این  نیاز  مورد 
و  آموزش  کنار  در  نیاز  مورد  ماشین آالت  و 

پرورش، اجرای این طرح را برعهده دارند.
گفتنی است، این طرح با حمایت معاونت فنی و 
امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم، مدیریت 
خدمات شهری و روستایی این سازمان و اداره 
آموزش و پرورش شهرستان قشم با هدف ارتقای 
فرهنگ سازی عملی در زمینه مدیریت پسماند، 
بازیافت و جداسازی زباله های تر و خشک از مبدأ 
با مشارکت کودکان و نوجوانان و خلق جزیره ای 

پاک و عاری از آلودگی اجرا می شود.

مسیر  یک  و  ورودي  مسیر  یک  همچنین 
باال  هدف  با  تفریحي  سایت  این  در  خروجي 
عدم  و  سایت  بهینه  کنترل  و  امنیت  بردن 

پراکندگي ها نیز طراحي شده است.
آخرین بخش از بازدیدهای رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه 
سازمان،  این  مدیران  و  معاونان  از  جمعی 
شده  پیش بینی  طرح های  و  مراحل  از  بازدید 

برای ساماندهی اسکله کندالو بود.
اسکله کندالو، به واسطه امکان تردد قایق ها به 
جزیره هنگام و همچنین آکواریوم طبیعی با وجود 
دولفین های زیبا، به یکی از گردشگرپذیرترین نقاط 
جزیره قشم تبدیل شده است و طرح ساماندهی 
این اسکله، به آسایش بیشتر گردشگران در این 

سایت کمک خواهد کرد.
اجرای  و  عمرانی  توسعه  است،  گفتنی 
با هدف توسعه متوازن و  پروژه های زیربنایی 
پایدار در سراسر جزیره قشم یکی از مهم ترین 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  برنامه های 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
اواخر  از  قشم  در  مسئولیتش  دوره  آغاز  از 
سال ها،  این  طی  و  بوده  تاکنون  سال 1۳9۳ 
قابل  سرعت  با  گردشگری  مهم  طرح های 
را  خود  اجرایی  مراحل  جزیره  این  در  قبولی 

طی کرده است.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

سازمان  مدیرعامل  انتظامی  و  امنیتی  مشاور 
ملی  اراضی  تصرف  رفع  از  قشم  آزاد  منطقه 
۲0۳میلیون  4میلیارد  ارزش  به  قشم  جزیره 

ریال در سه ماهه سوم امسال خبر داد.
داشت:  بیان  خبر  این  اعالم  با  رفیعی  حسین 
نزدیک به دو هزار و 800مترمربع اراضی ملی و 
دولتی با تالش اکیپ گشت اراضی این منطقه 
جزیره  مختلف  نقاط  در  پشتیبان  نیروهای  و 

قشم رفع تصرف شد.
وی با اشاره به ۳7۲عملیات انجام شده توسط 
افزود:  مدت،  این  در  اراضی  گشت  اکیپ 
941مترمربع  و  55هزار  تصرف  از  جلوگیری 
ساخت  اخطاریه  70فقره  و صدور  ملی  اراضی 
انجام شده در سه  اقدامات  از  و ساز غیرمجاز 

ماهه سوم امسال است.
سازمان  مدیرعامل  انتظامی  و  امنیتی  مشاور 
منطقه آزاد قشم همچنین از 11مورد بازدید و 
خبر  جزیره  این  در  معادن  از  برداشت  کنترل 
داد و گفت: در این مدت 64پرونده حمایت از 
مسکن روستایی نیز توسط واحد یگان حفاظت 
مورد  آزاد قشم  منطقه  ملی سازمان  اراضی  از 

بررسی قرار گرفته است.
با  مبارزه  رشد  به  رو  روند  بر  تاکید  با  رفیعی 
داشت:  عنوان  جزیره،  در  زمین خواری  پدیده 
تصرفات عدوانی اراضی ملی و دولتی در قشم 
و  داشته  کاهش  گذشته  سال های  به  نسبت 
اجرای دقیق سیاست های  نتیجه  این موفقیت 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در راستای 

احقاق حقوق دولت و مردم محقق شده است.
نیروهای  قشم،  شهرستان  دادسرای  از  وی 
جزیره  اهالی  و  دهیاران  بخشداران،  انتظامی، 
و  فنی  معاونت  حوزه های  همراه  به  قشم 
و  حقوقی  حراست،  ژئوماتیک،  واحد  زیربنایی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مستغالت  و  امالک 
که در زمینه رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی 
به عنوان بهترین  در قشم مشارکت داشته اند، 
سازمان  ملی  اراضی  از  حفاظت  واحد  همراه 

منطقه آزاد قشم نام برد.

رفع تصرف بیش از 4میلیارد ریال 
اراضی ملی جزیره قشم

در سه ماهه سوم سال 1398 
صورت گرفت:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
منطقه آزاد قشم از آغاز به کار سامانه تاکسی 
اینترنتی »اسنپ« به عنوان اقدامی در حمایت 

از مردم و گردشگران جزیره قشم خبر داد.
این  فعالیت  کرد:  اعالم  عباسی  محمدرضا 
سامانه خدمات عمومی با 5۲4دستگاه خودرو 
آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  تحت  و  سواری 

قشم در سطح این جزیره آغاز شده است.
سامانه هوشمند حمل  و  اسنپ  گفته وی،  به 
کاربر  و  مسافر  کاربر  میان  ارتباطی  پل  نقل، 
برای  ساده  و  سریع  راهکاری  و  است  راننده 

درخواست خودرو از سوی متقاضی است.
سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
ساکن  مردم  داشت:  بیان  قشم  آزاد  منطقه 
در قشم و گردشگرانی که به این جزیره سفر 
حوزه  جدید  امکان  این  از  می توانند  می کنند 

آغاز فعالیت اسنپ در جزیره قشم با هدف توسعه گردشگری

عباسی، حمایت از مسافر و راننده را دو آیتم 
مهم سامانه تاکسی اینترنتی »اسنپ« اعالم 
امتیازی  سفر،  قیمت  کاهش  افزود:  و  کرد 
و  تخفیف  جوایز  ارائه  و  مسافران  برای 
مربوط  امتیازات  از  هم  مداوم  مسافر  داشتن 

به رانندگان می باشد.
او همچنین اعالم کرد: مسافران در نخستین 
می توانند  جزیره  این  در  خود  سفر  درخواست 
با وارد کردن ُکد تخفیف HI-QESHM تا 

سقف 1۲هزار تومان هدیه دریافت کنند.
گفتنی است، سامانه مذکور منطبق بر منویات 
و تحت نظارت کامل سازمان منطقه آزاد قشم 
بوده و در راستای تقویت حوزه گردشگری و 
طراحی  گردشگران  به  خدمت رسانی  تسهیل 
پیاده سازی  از  پیش  اجراء گردیده است که  و 
تطبیق  و  اولیه  مطالعات  فاز  ماه ها  آن  کامل 
با شرایط حاکم بر جزیره قشم و منویات  آن 
در  است  امید  که  انجامید  طول  به  سازمان 
در  بار  نخستین  برای  دور  چندان  نه  آینده 
به کار  نوآوری های  و  ابداعات  شاهد  کشور 

گرفته شده در این حوزه باشیم.

حمل و نقل بهره مند شوند.
وی از سرعت عمل در ارائه خدمات و کاهش 
در  تقاضا  و  عرضه  براساس  تردد  هزینه های 
سطح جزیره قشم به عنوان بخشی از امتیازات 

راه اندازی این سامانه نام برد.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم عنوان نمود:
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