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مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

ابالغ بخشنامه عدم تسری معافیت مالیاتی به کارکنان مستقر در مناطق آزاد
رهایی  هدف  با  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  پیش،  27سال 
اصلی  سرزمین  اداری  پیچیده  بوروکراسی های  از  اقتصادی  فعالین 
تصویب شد و در ماده 13 آن قانون، همه فعاالن اقتصادی و شاغلین 
از  را  آزاد  مناطق  محدوده  در  مستقر  دستگاه های  و  سازمان ها  در 
پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف 

نمود.
ماده 13  به  توجه  با  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  همان گونه که 
و  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف هستند، اشخاص دیگری 
با درآمدهای دیگر نیز مطابق با قانون مالیات های مستقیم از پرداخت 

مالیات معاف بودند.
سیاست  جایگزین  کشور،  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ماده 119  در 
به  قانونی  مالیاتی  معافیت های  به جای  نرخ صفر  با  مالیاتی  اعتبار 
ماده 132  بند )الف(  در  و  سال 1394  در  متعاقبا  شد.  تکلیف  دولت 
توجه  مورد  نرخ صفر  با  مالیات  مفهوم  مستقیم،  مالیات های  قانون 

قرار گرفت.
اظهارنامه،  تسلیم  به  مکلف  مشمول،  مودیان  مالیات،  نوع  این  در 
خود  درآمدهای  برای  حسابداری  مدارک  و  اسناد  قانونی،  دفاتر 
هستند و در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از هرگونه معافیت 

مالیاتی برشمرده شده بود. 
مالیات های  قانون  ماده 139  در  مندرج  مالیاتی  معافیت های 
مستقیم، در سال 1380 مورد اصالح قرار گرفت و سپس در بند )ت( 
که  شد  ذکر  سال 1394  در  مستقیم  مالیات های  قانون  ماده 132 
شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و سایر 
مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است؛ اما در 
زمینه موارد و مصادیق معافیت از پرداخت مالیات مستقیم می توان 

ک طحان
طرح اختصاصی اخبار آزاد مناطق: باب

شماره  87
دوشنبه 16 تیر ماه 1399 
 سال دوم - 7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

غیرنقدی  و  نقدی  دریافتی  هدایای  و  کمک ها  ازجمله  مواردی  به 
درمانی  خدمات  بیمه  سازمان  و  بازنشستگی  پس انداز  صندوق های 
و سازمان تامین اجتماعی، مدارس علوم اسالمی، نهادهای انقالب 
از درآمد صندوق  اسالمی و موسسات خیریه و عام المنفعه، بخشی 
می رسد،  موقوفات  عمران  مصرف  به  که  کشور  موقوفات  عمران 
و  ارشاد  وزارت  از  که  قرآنی  و  مطبوعاتی  انتشاراتی،  فعالیت های 

دستگاه های ذی ربط مجوز دارند، اشاره کرد.
حال پس از گذشت سال ها از تصویب این قانون و گذراندن چندین 
دوره اصالحات بر آن، در اردیبهشت99 با طرح شکایتی در دیوان 
سوال  زیر  قانونی  مهم  بند  این  ماهیت  و  شالکه  اداری،  عدالت 
دیوان  مثبت  رای  و  تایید  با  قانونی،  و  اداری  مراحل  طی  و  رفت 
 1391/12/20 شماره232/70652/ص-  مکاتبات  شکایت،  این  به 

و 230/7258/د- 1392/30/22 سازمان امور مالیاتی ابطال گردید.
طبق مکاتبات مورد شکایت، »معافیت مالیاتی موضوع ماده13 قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران 
شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد نیز شده است که 
است؛  شده  یاد  ماده13  منطوق  امر خالف  این  است  معتقد  شاکی 
در  که  در صورتی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  ماده،  این  زیرا طبق 
منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت 
اقتصادی صادر شده باشد، مشمول معافیت این ماده می گردند. این 
در حالی است که براساس ماده11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
فعالیت اقتصادی، فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و 
با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی، برای فعالیت خود نیاز به اخذ 
مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول فعالیت اقتصادی 
دانست. از سوی دیگر، صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق 
ماده11 قانون فوق، برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند. 
تابع  و  داشته  مستقیم  متصدی  اجرایی،  دستگاه های  که  حالی  در 

قوانین استخدامی هستند. بنابراین صدور مجوز هم برای آنها عمال 
امکان پذیر نیست.

همچنین، طبق بند )ت( ماده132 قانون مالیات های مستقیم، »شرط 
و  حقیقی  اشخاص  برای  مالیاتی  معافیت  هرگونه  از  برخورداری 
حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی در موقع مقرر قانونی است«. و از سوی دیگر حکم ماده132 
قانون مالیت های مستقیم، ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است. 
نمی توانند  خود  دولتی  ماهیت  با  آزاد  مناطق  سازمان های  بنابراین 
معافیت  مشمول  نمی توانند  نتیجه  در  و  تسلیم  مالیاتی  اظهارنامه 
مالیاتی شوند و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خالف قانون 

است«.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/30 با حضور 
دادرسان  و  مستشاران  روسا،  اداری،  عدالت  دیوان  معاونین  رئیس، 
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با رای اکثریت 
ماده13  است: »براساس  مبادرت کرده  رای  به صدور  زیر  به شرح 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی 
ایران، »اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های 
اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه 
آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، به مدت 20سال از پرداخت 
مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم، معاف 
خواهند بود.« نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده، ناظر بر کسانی 
است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد هستند 
و منصرف از حقوق  بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و 
مورد  مقررات  لذا  دارند،  اشتغال  اموری  انجام  به  اقتصادی  فعاالن 
 1391/12/20 شماره232/25607/ص-  مکاتبات  شامل  شکایت 
مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه 
شماره230/7258/د- 1392/03/22 معاون درآمدهای مالیاتی کشور 
ماده13  در  مقرر  مالیات  معافیت  تسری  به  حکم  آنها  براساس  که 
واحدهای  کارکنان  حقوق  درآمد  به  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
قانون  ماده13  مقررات  با  مغایر  شده،  صادر  آزاد  مناطق  در  مستقر 

چگونگی اداره مناطق آزاد است و ابطال می شود«.
مالیاتی کشور  امور  تاریخ1399/04/10، سازمان  در  نهایتا  متاسفانه 
»براساس  نمود:  اعالم  مالیاتی  امور  کل  ادارات  به  بخشنامه  طی 
هیات  مورخ1399/02/30  شماره9909970905810344  دادنامه 
مالیاتی  معافیت  تسری  عدم  بر  مبنی  اداری  عدالت  دیوان  عمومی 
جمهوری  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده13  در  مقرر 

مستقر  واحدهای  کارکنان  حقوق  درآمد  به  اسالمی، مصوب1372، 
در مناطق آزاد و ابطال نامه شماره230/7258/د مورخ1392/03/22 
شماره232/25607/ص  نامه  و  مستقیم  مالیات های  وقت  معاون 
مورخ1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، برای اجرا 

ابالغ می شود«.
اکنون سوال این است که آیا همچنان می توان در اقتصاد ایران از 
برای  قانونی  و  مزیت  آیا  کرد؟  استفاده  آزاد«  »مناطق  مبهم  واژه 
این به اصطالح مناطق آزاد باقی مانده که بتوان با اتکاء بر آن از 
پیدا  از کشور حضور  نقاط  این  در  تا  کرد  درخواست  سرمایه گذاران 
شالکه  در  از هم گسیختگی  این  مسئول  اینکه چه کسی  و  کنند؟ 

مناطق آزاد است؟ 
با مشاهده بی تفاوتی نسبت به سرنوشت فعالین اقتصادی، کارکنان 
و حقوق بگیران مستقر در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی را نمی توان 
متصور بود؛ مناطق آزاد ایران که عمدتا در نقاط مرزی تاسیس شده 
یافته  است ،  بنیه ضعیف اجتماعی و بعضا کم برخوردار تشکیل  با  و 
و  باور  به  مناطق،  این  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  چنانچه 
برای  سرنوشتشان  که  برسند  دردناک  واقعیت  این  قطعی  پذیرش 
را  تبعات جبران نا پذیری  نیست، بی شک  اهمیت  امر حائز  مسئولین 

در پی خواهد داشت.
در سال های اخیر پرداختن به حواشی و یا تالش برای رسیدن به 
کنونی  موقعیت  و  شرایط  در  مطلوب  اثری  غالبا  که  دستاوردهایی 
مناطق آزاد نداشته، باعث گردیده از اصل موضوع که همانا تثبیت 
عدم  این  نتیجه  که  بمانیم،  دور  است،  فعلی  آزاد  مناطق  تقویت  و 
تمرکز و توجه، اتفاقاتی است که طی 2-3سال اخیر، سیر طبیعی و 
منطقی پیشرفت و توسعه مناطق را دستخوش چالش های عظیمی 

کرده است.
فعالین  با  دفعات  به  نشریه،  تحریریه  تیم  گذشته،  ماه های  طی 
که  است  داشته  نشست هایی  و  جلسات  آزاد  مناطق  اقتصادی 
خالصه  می توان  کلمه  یک  در  را  گفت و گوها  این  تمامی  ماحصل 

کرد؛ »ناامیدی«.
برای  هم  لحظه  همین  بلکه  نشده؛  دیر  تا  گفت  نمی توان  دیگر 
جبران همه کم و کاستی ها بسیار دیر است و وقت تنگ؛ فقط باید 
دست به دعا برداشت که شرایط سخت تر و شکننده تر از حال حاضر 
نشود؛ چراکه بی تردید در آن صورت تمامی افرادی که بنا به مصالح 
کرده اند،  اختیار  سکوت  شخصی،  بعضا  و  حزبی  سیاسی،  جناحی، 

مجبور به پاسخگویی با صدای بلند خواهند شد.   

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش با رئیس بنیاد 
مستضعفان عنوان شد:

با حضور نمایندگان 6كشور عضو كارگروه بین المللی كریدور 
شمال -جنوب انجام شد:
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پروژه ترمینال جديد فرودگاه 
کیش، الگويي از کیفیت و سرعت 
انجام کار در کشور

تشريح برنامه ها و اقدامات 
انجام شده جهت 
فعال سازی کريدور نستراک

صفحه 4 را بخوانید

واكاوی نقش مناطق آزاد در توسعه صنایع دانش پایه در كشور:

اقتصاد دانش بنیان ، راهبرد اقتصاد مقاومتی در 
مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد کیش

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش گفت: مراقبت های فردی  منطقه 
در کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
نه تنها موضوع فردی نیست، بلکه مسئولیت 
اجتماعی و شرعی است و این مهم باید در 
فرهنگ سازی  جامعه  مختلف  اقشار  میان 

شود.
دومین  و  بیست  در  مظفری  غالمحسین 
لزوم  بر  کیش  سالمت  شورای  جلسه 
اقشار  میان  فردی  مراقبت های  اهمیت 
داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  جامعه  مختلف 
از  نکردن  رعایت  هزینه های  تبعات  و  آثار 
پروتکل های بهداشتی، به یک شخص منتج 
تاثیر  تحت  را  جامعه  تمام  بلکه  نمی شود؛ 

قرار می دهد.
وی با تاکید بر این که باید تمام دستگاه های 
اجرایی، ساکنین جزیره کیش و گردشگران 
ضوابط بهداشتی را رعایت کنند، اذعان نمود: 
بی اهمیت  و  بهداشتی  ضوابط  رعایت  عدم 
کیش،  سالمت  شورای  مصوبات  شمردن 
تخلف محسوب شده و با آنان برابر مقررات 

برخورد اداری و قانونی خواهد شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
درخصوص پیش بینی و تامین امکانات مورد 
نیاز به منظور مقابله با شیوع بیماری کرونا در 
مرحله نخست خاطرنشان کرد: با یک اقدام 
جهادی و با افزایش ظرفیت های تخت های 
و  قرنطینه  طرح  پیش بینی  و  بیمارستانی 
یک  به  توانستیم  دریایی  و  هوایی  اورژانس 

ثبات نسبی در این منطقه برسیم.
آمادگی الزم  بر ضرورت  ادامه  در  مظفری 
برای مبارزه با بیماری کرونا در سطح جزیره 
کیش اشاره داشت و تصریح نمود: در شرایط 
کنونی که در موج دوم شیوع ویروس کرونا 
را  نیاز  مورد  امکانات  تمام  باید  هستیم، 
به  بیمار  این  کنترل  و  مهار  راستای  در 
کوتاهی  هیچ  زمینه  این  در  و  گرفت  کار 

پذیرفتنی نیست.
و  نظارت  کیش،  سالمت  شورای  رئیس 
مهم ترین  از  را  قرنطینه  تحت  افراد  کنترل 
و  برشمرد  کیش  سالمت  شورای  اقدامات 
افزود: در راستای مسئولیت اجتماعی؛ اعضای 
مسئولیت  می توانند  کیش  سالمت  شورای 
یکی از خانواده های تحت قرنطینه را برعهده 
بگیرند و این نشان دهنده این است که همه 
ما یک مسئولیت مشترک داریم و باید در این 

مسیر گام های موثری برداشت.
وی در ادامه گفت: با توجه به این که جزیره 
اقتصادی  کارکرد  ماهیتی  نظر  از  کیش 
مهار  برای  نمی توان  دارد،  گردشگری  و 
این  به  گردشگر  ورود  محدودیت  بیماری 
منطقه را اعمال نمود؛ چرا که آثار اقتصادی، 
اجتماعی، و حتی فرهنگی را به دنبال خواهد 

داشت.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش در پایان اظهار داشت: راه 
ویروس  شیوع  از  پیشگیری  و  مبارزه  اصلی 
کرونا در جزیره کیش، اهتمام به توصیه های 

بهداشتی و دانش موجود است.
گفتنی است، در بیست و دومین جلسه شورای 
غالمحسین  ریاست  به  که  کیش  سالمت 
مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
و  مشاور  مداح  سیدمحمدرضا  شد،  برگزار 
مدیرکل حوزه مدیریت، ناصرآخوندی معاون 
معاون  خانزادی  مصطفی  مدیریت،  توسعه 
عمرانی و زیربنایی، علی مقدس زاده معاون 
پورعلی  سعید  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی 
از  تعدادی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا 
رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت، مصطفی 
نادعلی نژاد رئیس بیمارستان کیش و برخی از 
مسئولین نهادها و ادارات، نظامی و انتظامی 

حضور داشتند.

لزوم فرهنگ سازی 
مراقبت های فردی به 
عنوان یک مسئولیت 

اجتماعی در کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار داشت:

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با رئیس بنیاد مستضعفان عنوان شد:

پروژه ترمينال جديد فرودگاه کيش، الگويي از کيفيت و سرعت انجام کار در کشور
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
روند  در  تسریع  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
لحاظ  به  فرودگاه،  ترمینال جدید  پروژه  اتمام 
نفع همه دست اندرکاران  به  اقتصادي و مالي 

طرح خواهد بود.
به  تبریک  ضمن  مظفري  غالمحسین 
مناسبت والدت امام رضا)ع( و ابراز خرسندي 
از فرصت پیش آمده براي دیدار با سیدپرویز 
داشت:  اظهار  مستضعفان  بنیاد  رئیس  فتاح 
را  بنیاد  مسئولیت  فتاح  دکتر  که  زماني  از 
منطقه  در  جدید  ترمینال  قرارداد  پذیرفتند، 
تالش  و  حساسیت  با  و  منعقد  کیش  آزاد 

مضاعف پیگیري شد.
زنده  دل ها  در  را  امید  اتفاق،  این  افزود:  وی 
کرد و امیدوارم با یاري خداوند متعال مطابق 
قرارداد و زمان بندي تعیین شده، بتوانیم پروژه 

را به سرانجام برسانیم.
مانند  بزرگي  پروژه  کرد:  عنوان  مظفري 
کیش  بین المللي  فرودگاه  جدید  ترمینال 
پس از وقفه اي طوالني و سپري کردن فراز 
ارزیابي هاي  همچنین  و  بسیار  فرودهاي  و 
زیربنایي  و  عمراني  معاونت  توسط  متعدد 
سرمایه گذاري  و  اقتصادي  معاونت  و 
ما  وظیفه  و  مسئولیت  عنوان  به  سازمان، 
پیگیري  مطلوب  نتیجه  حصول  تا  دوباره 

مي شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
دکتر  مدیره،  اعضاء هیات  با همفکري  گفت: 
آسیب شناسي ها  در  آخوندي  دکتر  و  خانزادي 
به این نتیجه رسیدیم که با همکاري شرکت 

ملي ساختمان کار را آغاز کنیم.
اما  شد،  به روز  قرارداد  خوشبختانه  افزود:  وي 
به روز  اقتصادي روز  به لحاظ شرایط  شرایط 
تعریف  الزاماتي  تقدیر  هر  به  و  شد  سخت تر 
در حفظ  سازمان  اصرار مجموعه  با  و  کردیم 
قرار  کیش،  آزاد  منطقه  در  ملي  سرمایه  این 

بر آغاز کار با کیفیت و با سرعت قابل قبول 
شد که به امضاء تفاهم نامه و قرارداد انجامید. 
خرسندیم امروز در شرایطي که بخش زیادي 
پیشین  جلسات  در  شده  مطرح  موضوعات  از 
مرتفع و روند پروژه تسریع شده، میزبان شما 

عزیزان هستیم.
مظفری اظهار داشت: سرعت و کیفیت انجام 
کار، دو اصل مهمي است که مورد تاکید دکتر 
فتاح بوده و سرلوحه کار سازمان براي به پایان 
خاص  اقلیم  با  منطقه  این  در  پروژه  رساندن 

قرار گرفته است.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اشاره  با  پروژه  مالي  منابع  تامین  درخصوص 
به اینکه ٢٠درصد مبلغ به صورت نقد و مابقي 
سال  از  افزود:  مي شود،  انجام  زمین  تهاتر  با 
انتشار  با  کشور  در  بار  نخستین  براي  گذشته 
در  آخوندي  دکتر  همت  به  صکوک  اوراق 
سمت معاون اقتصادي و سرمایه گذاري، براي 
پرداخت بخش نقدي مشکلي نخواهیم داشت 
عبور  هم  ٢٠درصد  مرز  از  قرارداد  مطابق  و 

کرده ایم.
مورد  که  ما  پیشنهاد  طبق  کرد:  عنوان  وي 

زمین  این  واگذاري  با  گرفت،  قرار  نیز  توافق 
کل  است،  پروژه  مبلغ  بر  مازاد  که  کیفیت  با 

هزینه ها پرداخت مي شود.
مظفري بیان داشت: قطعا این طرح مي تواند 
گذشته،  پروژه هاي  به  نسبت  الگو  عنوان  به 
چراکه  یابد؛  ارتقاء  سازه  و  کیفیت  لحاظ  به 
داخل  در  پروژه  تجهیزات  از  عمده اي  بخش 
یک  توسط  تلسکوپي  پل هاي  همچنین  و 
که  شده،  ساخته  داخلي  دانش بنیان  شرکت 
داخل  تولید  باالي  ظرفیت  نشان دهنده  خود 

است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تسریع  اینکه  بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه 
و  اقتصادي  لحاظ  به  پروژه  اتمام  روند  در 
خواهد  دست اندرکاران  همه  نفع  به  مالي 
بود، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد کیش 
قرارداد  مطابق  را  خود  تعهدات  جدیت  با 
برد  خواهد  پیش  مالي  تامین  بحث هاي  در 
به  ساختمان  ملي  شرکت  از  که  توقعي  و 
عنوان یک شرکت معتبر و توانمند دارد این 
طي  مستضعفان  بنیاد  کمک  به  که  است 
تا  برساند  اتمام  به  را  پروژه  هم افزایي،  یک 

منشا خیر و برکات براي کشور باشد.

تاکید رئیس بنیاد مستضعفان بر 
اتمام پروژه ترمینال جدید فرودگاه 

کیش تا بهمن ماه
رئیس بنیاد مستضعفان ، اتمام پروژه فرودگاهي 
کیش را آبروي نظام برشمرد و بر تسریع در 

روند تکمیل آن تاکید کرد.
پرویز فتاح در بازدید از ترمینال جدید در حال 
ساخت فرودگاه جزیره کیش، با حضور مسئوالن 
سازمان  مدیران  و  مشاوران  معاونان،  ارشد، 
منطقه آزاد کیش و همچنین دست اندرکاران این 
پروژه، ضمن ابراز خرسندي از توافقات صورت 
گرفته در این زمینه گفت: طي جلسات پیشین 
بین  توافق  از  پس  تا  شد  مقرر  بانک  دکتر  با 
سازمان و شرکت ملي ساختمان، محوطه این 
پروژه تا شهریورماه و کلیات آن تا ٢٢بهمن ماه 

به اتمام برسد.
وي با تاکید بر اینکه موفقیت این پروژه در گرو 
پیروي از زمان بندي تعیین شده است، اظهار کرد: 
شیفت هاي کاري باید براي شب و روز و بدون 
تعطیلي تعریف شود تا به نتیجه دلخواه دست یابیم.

رئیس بنیاد مستضعفان  همچنین درخصوص مسائل 
مربوط به کرونا در کیش گفت: با این موضوع باید 
بسیار جدي برخورد کرد؛ قطعا هر چه سختگیري 
بیشتر باشد، اعتبار جزیره کیش را باال خواهیم برد 
و با توجه به موقعیت خاص این منطقه، کنترل ها 
در بازار و مکان هاي عمومي، فرودگاه و ادارات به 
جد پیگیري شود تا این جزیره زیبا به خاطر مردم 

و معیشت آنها از شیوع بي رویه کرونا در امان باشد.
گفتني است، ترمینال جدید فرودگاه بین المللي 
به  فضایي  در  ٦٥درصدي،  پیشرفت  با  کیش 
مساحت ٤٩٠٠٠مترمربع با سه طبقه کاربري 
٢درب  ورودي،  ٢درب  که  است  شده  بنا 
خروجي، ٣تسمه نقاله، ١٠دستگاه پله برقي و 

١٤دستگاه آسانسور در آن تعبیه مي شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ترمینال  پروژه  در  تغییراتی  اعمال  با  گفت:  کیش 
که  تلسکوپی  پل های  افزایش  و  کیش  فرودگاه 
هر کدام قابلیت تخلیه و مسافرگیری همزمان دو 
از  فرودگاه  این  دارد، ظرفیت مسافری  را  ایرالین 

٣میلیون نفر به ٦میلیون نفر خواهد رسید.
معاونین  از  برخی  همراه  به  مظفری  غالمحسین 
از  بازدید  آزاد کیش، در  و مدیران سازمان منطقه 
پروژه ترمینال فرودگاه بین المللی کیش، از تامین 
١٠پل تلسکوپی به ارزش ریالی بالغ بر ٥٥میلیارد 
با  قرارداد  انعقاد  با  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  تومان 
یکی از شرکت های دانش بنیان کشور، نخستین پل 
بین المللی  فرودگاه  ترمینال  پروژه  وارد  تلسکوپی 

کیش شد.
وی افزود: براساس انعقاد این قرارداد که تعداد آن 
از ٥ به ١٠پل تلسکوپی افزایش یافته است، هر دو 
هفته یکی از پل های تلسکوپی به پروژه ترمینال 

فرودگاه بین المللی کیش اضافه می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش ضمن 
قدردانی از شرکت ملزومات برق و معاونت علمی 
ریاست جمهوری، درخصوص تخصیص تسهیالت 
کرد:  تصریح  پروژه  این  فنی  و  دانش  پشتیبانی  و 

افزایش ظرفیت مسافری فرودگاه بین المللی کیش به ۶میلیون نفر

اوراق صکوک، ٩٠درصد سفارش تجهیزات پروژه 
ترمینال فرودگاه انجام شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان این که بیش از ٤٢٠نفر در این پروژه 
افزایش  با  داشت:  اظهار  هستند،  کار  به  مشغول 
نیروی انسانی؛ فعالیت این پروژه سرعت بیشتری 
خواهد گرفت و تالش بر این است تا پایان سال 

جاری این مجموعه به بهره برداری برسد.
زیربنایی  و  عمرانی  معاون  بازدید،  این  ادامه  در 

این  که  این  بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
گفت:  می شود،  محقق  قرارداد  دو  قالب  در  پروژه 
در قرارداد نخست، مبلغی بالغ بر ٢٦٠میلیارد تومان 
هزینه این پروژه شد و در قرارداد دوم نیز با توجه 
به متغیر بودن قیمت ها ١۷ و نیم میلیون یورو به 
شده  هزینه  برآورد  تومان  ٩٤میلیارد  ریالی  ارزش 
است و تا حدود ١٥٠میلیارد تومان افزایش خواهد 

داشت.
از  کدام  هر  که  این  بیان  با  خانزادی  مصطفی 
میلیارد  نیم  و   ٥ قرارداد،  طبق  تلسکوپی  پل های 
١٠پل  تامین  افزود:  است،  شده  هزینه  تومان 
شرکت  توسط  تومان  ٥٥میلیارد  بر  بالغ  تلسکوپی 
انجام شده است که مشابه آن  داخلی دانش بنیان 
تمام شده  قیمت  برابر  سه  خارجی  شرکت  توسط 

است.
جبرانی،  زمان بندی  برنامه  براساس  افزود:  وی 
این پروژه در اسفندماه سال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید.
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
بار  حمل  و  مسافرگیری  گفت:  پایان  در  کیش 
برای  را  خوبی  بسیار  قابلیت های  فرودگاه  این  در 
سرزمین اصلی و کشورهای همجوار فراهم می کند.

این مهم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، 
جهش تولید نامگذاری شده است، با کمک صندوق 
منطقه  سازمان  که  تعهداتی  و  نوآوری  و  پژوهش 
کشور  جدی  نیازهای  از  یکی  داشت،  کیش  آزاد 
بهره گیری  با  فرودگاهی  تجهیزات  بخش  در 
به  قرارداد  طرف  شرکت  تجربه  و  تخصص  از 

بهره برداری می رسد.
پروژه  برای  مالی  منابع  تامین  درخصوص  وی 
انتشار  با  گفت:  بین المللی کیش  فرودگاه  ترمینال 

دکتر مظفری در بازدید از پروژه ترمینال فرودگاه بین المللی کیش مطرح کرد:
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ارزش آفرینی  راستای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
دارایی های این مجموعه، موفق شد پس از گذشت 
٢٥سال، برند اپراتوار تلفن همراه تله کیش را به ثبت 

برساند.
مدیره  هیات  رئیس  مظفری  با حضور غالمحسین 
و مدیرعامل، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت، 
سیدعلیرضا علوی رضوی مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل و مهدی نجاری رئیس و عضو هیات امنا 
اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف 
افزایش ارزش سرمایه اپراتور تلفن همراه تله کیش در 
بازه زمانی ٤ماه؛ برند این مجموعه در دفترخانه ثبت 

اسناد ٢٠ به ثبت رسید.
مهدی نجاری ضمن تبریک به تمام مشترکین اپراتور 
آزاد کیش، درخصوص  منطقه  تلفن همراه سازمان 
ثبت برند و مالکیت حقیقی تله کیش با گذشت بیش 
از ٢٥سال در این منطقه گفت: تمام برندها در حوزه 
اقتصادی براساس پیشینه فعالیت، دارای ارزش هستند 
و هر چقدر سابقه فعالیت مجموعه ای بیشتر باشد، 

می تواند در حوزه مارکتینگ نقش آفرینی کند.
وی بر لزوم اهمیت نقش برند در حوزه سرمایه گذاری 
و مشارکت بخش خصوصی اشاره داشت و افزود: یکی 
از مزیت های ثبت برند تله کیش، افزایش ارزش دو 
برابری، کسب امتیاز و نقش آن در سرمایه گذاری با 

بخش خصوصی حائز اهمیت است.
نجاری اظهار داشت: ضمن این که ثبت برند در سود 
و زیان تله کیش نقشی نخواهد داشت، تاثیر مستقیم 
بخش  مشارکت  جذب  و  سرمایه گذاری  حوزه  در 

ثبت برند و مالکیت حقیقی »تله کیش« پس از گذشت بیش از 2۵ سال
تسهیالت ویژه ای ارائه خواهد شد.

شهر  زیرساخت های  یافتن  تحقق  با  رابطه  در  وی 
الکترونیک و شهر هوشمند جزیره کیش اظهار داشت: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، پروژه فیبر نوری 
از ٥کیلومتر به ١٠٠کیلومتر افزایش یافته است و این 
اقدام، یکی از مهم ترین زیرساخت ها در این حوزه به 

شمار می رود.
رئیس و عضو هیات امنا اپراتور تلفن همراه سازمان 
گوشی  باندلینگ  طرح  اجرای  از  کیش  آزاد  منطقه 
با  گفت:  و  داد  خبر  کیش  تله  کارت های  سیم  و 
بهره گیری از تولیدات داخلی موفق شدیم گوشی های 
جی ال ایکس را به ساکنین جزیره کیش عرضه کنیم 
عرضه  و  گرفت  قرار  کیشوندان  استقبال  مورد  که 
مدل های جدید؛ تبلیت و گوش های جدید ارزان قیمت 

نیز در دستورکار این مجموعه قرار گرفته است.

مدیر حقوقی، امور قراردادها و امالک 
سازمان منطقه آزاد کیش:

ارزش گذاری سرمایه ای، مقدمات پیش 
ثبت نام عالمت تجاری تله کیش

مدیر حقوقی، امور قراردادها و امالک سازمان منطقه 
از  یکی  سرمایه ای،  ارزش گذاری  گفت:  کیش  آزاد 
فرآیندهای پیش ثبت نام عالمت تجاری تلفن همراه 
سازمان منطقه آزاد کیش، تله کیش می باشد و در یکی 
از دفترخانه های اسناد رسمی کیش به ثبت رسیده 

است.
ارزش گذاری  فرآیند  مقدمات  از  افتاده  محمود 

با  سرمایه ای برند تله کیش خبر داد و تصریح کرد: 
به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  ارشد  مدیران  حضور 
عنوان صاحبان امضاء، در یکی از دفترخانه های اسناد 
رسمی جزیره کیش به منظور تکمیل یکی از فرآیندها، 

برند و عالئم تجاری تله کیش به ثبت رسیده است. 
وی بر ضرورت حضور صاحبان امضاء در شرکت های 
گفت:  و  داشت  اشاره  حقوقی  شخصیت های  واجد 
گواهی امضاء پس از ثبت در دفترخانه اسناد رسمی 
و بارگذاری در سامانه ثبت برند، عالئم تجاری در اداره 

ثبت شرکت های تهران به ثبت می رسد.
افتاده، با بیان این که ثبت عالئم تجاری و گواهی 
صاحبان امضای مجاز به عنوان یکی از فرآیندهای 
انجام  از  اظهار داشت: پس  برند است،  ثبت  مقدمه 
مقدمات ثبت برند تله کیش، تسلیم اظهارنامه، آگهی 
روزنامه رسمی و نظر کارشناسی، از فرآیند های بعدی 

آن خواهد بود.
مدیر حقوقی، امور قراردادها و امالک سازمان منطقه 
آزاد کیش درخصوص خبری که به نقل از رئیس تلفن 
همراه سازمان منطقه آزاد کیش، تله کیش در رسانه ها 
بر مزیت های ثبت برند، افزایش ارزش سرمایه ای و 
و جذب مشارکت بخش  بازار  در  آن  مستقیم  تاثیر 
عالمت  ثبت  گفت:  است،  شده  منتشر  خصوصی 
تجاری تله کیش مانند ثبت تمام عالئم تجاری باید 
در اداره ثبت شرکت های تهران انجام شود و برای 
محقق شدن این مهم باید در دفترخانه اسناد رسمی 
با تنظیم فرم مخصوص گواهی صاحبان امضاء مجاز 

ثبت و گواهی شود.

خصوصی دارد.
رئیس و عضو هیات امنا اپراتور تلفن همراه سازمان 
منطقه آزاد کیش درخصوص طراحی و اجرای نقشه 
تله کیش،  فعالیت های  توسعه  با  تله کیش گفت:  راه 
ارائه خدمات این مجموعه با سابقه فعالیت ٢٥ساله 
به مناطق آزاد کشور تسری می یابد و موجب ترغیب 

سرمایه گذاران در این منطقه خواهد شد.
نجاری با بیان این که در حوزه آی سی تی عمر مفید 
بیشتر برندها بیش از ٤سال نیست، خاطرنشان کرد: 
ایجاد  با فعالیت ٢٥ساله، ضمن  تله کیش  برند  ثبت 
و  مشارکت  ترغیب  موجب  سرمایه،  بازار  در  ارزش 
فعالیت اقتصادی رقبا با تلفن همراه سازمان منطقه 

آزاد کیش می شود.
وی تصریح کرد: در اقتصاد نوین باید برند شناخته 
شده و در هر لحظه قابلیت دسترسی مشترکین باشد.

رئیس و عضو هیات امنا اپراتور تلفن همراه سازمان 
توسعه  زیرساخت های  از  یکی  کیش  آزاد  منطقه 
فعالیت ها و ورود به مناطق آزاد کشور را ثبت برند این 
مجموعه عنوان کرد و افزود: با تغییر هویت حقوقی 
تله کیش از موسسه به شرکت، می توانیم زیرمجموعه 
هلدینگ سرمایه  گذاری سازمان منطقه آزاد کیش قرار 
بگیریم و اپراتور تلفن همراه منطقه آزاد کیش را از 

منطقه ای بودن به مناطق آزاد کشور ارتقاء دهیم.
مشترک  ١٦هزار  بهره مندی  درخصوص  نجاری 
وفادار از ارزش افزوده تله کیش گفت: با افزایش دامنه 
شماره ها برای مشترکینی که وفادرای خود را به اپراتور 
تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش ثابت کردند، 

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دفترخانه ثبت اسناد کیش صورت گرفت:



تعداد  جاری،  سال  ابتدایی  ماهه  سه  در 
مجتمع  به  ورودی-خروجی  کشتی های 
در  که  رسید  ۴۵فروند  به  کاسپین  بندری 
در  گرفته  پهلو  کشتی  ۱۴فروند  با  مقایسه 
افزایش  بیانگر  گذشته،  سال  مشابه  مدت 

۲۲۱درصدی است.
در بهار سال جاری، ۴۵کشتی در این مجتمع 
و  تخلیه  به  اقدام  و  کرده  پهلوگیری  بندری 
بارگیری ۱۳۷هزار تن کاال نمودند که در برابر 
این  از  ۴۹هزار تن کاالی وارد و خارج شده 
نشان  گذشته،  نخست سال  ماه  در سه  بندر 

دهنده افزایش ۱۸۰درصدی می باشد.
بنا بر این گزارش، با عنایت به رویکرد سازمان 
تنوع بخشی  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه 
مجتمع  به  خروجی  و  ورودی  کاالهای  به 
بندری کاسپین، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، 
تعداد ۲۰فروند کشتی حامل غالت، ۳کشتی 
تخته و ۹فروند نیز کشتی حمل کننده روغن 
تامین  راستای  در  کشور،  نیاز  مورد  خوراکی 
واحدهای  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای 
تولیدی-صنعتی کشور در این مجتمع بندری 

تخلیه شده است.
تعداد  مدت  این  ظرف  دیگر،  سوی  از 
چین،  کریدور  مسیر  در  که  کشتی هایی 
ایران اقدام به حمل کاال نمودند،  قزاقستان، 
به ده فروند بالغ شد که در مقابل ۳فروندی که 
در سه ماه بهار سال ۹۸ اقدام به تردد در این 
از رشد ۲۳۳درصدی  نمودند،  ترانزیتی  مسیر 

رشد ۲۲۱درصدی کشتی های ورودی به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی

۳فروند کشتی محصوالت تولیدی کشورمان 
را از مسیر این کریدور با حمل و نقل ترکیبی 
این در حالی  به مقصد چین صادر نمودند و 
مجتمع  این  فعالیت  مدت  ظرف  که  است 
بندری، بالغ بر ۹۵درصد از کاالهای وارداتی 
کاالهای  دسته  در  کاسپین  بندر  طریق  از 
اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی منطقه 

و کشور قرار می گیرند.
براساس این گزارش، میزان تخلیه و بارگیری 
در  امسال  ماهه  سه  در  سنگین  ماشین های 
بوده  ۶۱۷۶دستگاه  کاسپین،  بندری  مجتمع 
که نسبت به ۸۸۵ماشین بارگیری شده در سه 
ماهه سال ۹۸ نشان دهنده رشد ۵۹۷درصدی 

است .
گفتنی است، خلق ارزش و ایجاد مزیت های 
رقابتی، کوتاهی مسیر، آبخور باال و پسکرانه 

و  حمل  هزینه های  کاهش  بندری،  وسیع 
ترانزیتی  مسیرهای  نمودن  فعال  کاال،  نقل 
بین المللی )شمال-جنوب و چین، قزاقستان، 
بندری  خدمات  تسهیل  و  تسریع  ایران(، 
اجرای  اقتصادی،  فعاالن  به  ترانزیتی  و 
اقتصادی  اتحادیه  ترجیحی  تعرفه های 
از  متنوع  قانونی  مشوق های  ارائه  اوراسیا ، 
همراه  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سوی 
نیاز  مورد  زیرساخت های  روزافزون  افزایش 
خدمات رسانی در حوزه های مختلف بندری و 
نزدیکی به تهران و مراکز تولیدی و جمعیتی 
کشور، از مهم ترین دالیل استقبال بازرگانان 

از مجتمع بندری کاسپین می باشد.
پست  سه  هم اکنون  است،  ذکر  به  الزم 
حال  در  کاسپین  بندری  مجتمع  در  اسکله 
خدمات رسانی و فعالیت می باشند که در این 
اسکله کارگو  احداث دو پست  میان عملیات 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  )عمومی( 
با  چندمنظوره  رو-رو  اسکله  پست  یک  و 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
این  آینده  سال  بهار  تا  که  است  انجام  حال 
به بهره برداری می رسند  نیز  سه پست جدید 
ریل  به خط  بندری  مجتمع  این  اتصال  با  و 
حلقه های  شدن  تکمیل  بر  عالوه  سراسری، 
زیرساختی شبکه حمل و نقل ترکیبی منطقه 
امکان  بین المللی،  کریدورهای  در  انزلی  آزاد 
اتصال بنادر جنوبی کشورمان به این منطقه 

از طریق راه آهن فراهم می شود.

در میزان اقبال فعالین اقتصادی به کریدوری 
زمان  و  منظور کاهش هزینه ها  به  است که 
ترانزیت  و  میان دو کشور  نقل کاال  و  حمل 
از  آسیا؛  غرب  کشورهای  و  چین  میان  کاال 
در سه  است ،  ایجاد شده  سازمان  این  سوی 
مواد  تجاری  کانتینر   teu ۶۸۵ امسال  ماهه 
کشور  از  را  کشور  تولیدی  واحدهای  اولیه 
چین و مسیر کریدور جدید وارد بندرکاسپین 
کرده اند که نسبت به teu ۱۸۸ کانتینر مدت 
مشابه سال گذشته نشان از رشد ۲۶۴درصدی 

دارد.
بندری  نکته جالب توجه در عملکرد مجتمع 
ترغیب  و  صادراتی  مقوله  به  توجه  کاسپین، 
از  خود  کاالهای  صدور  به  صادرکنندگان 
طریق این مجتمع بزرگ بندری است که بر 
این اساس، در سه ماهه نخست سال جاری، 

در راستای ایفای نقش محوری سازمان منطقه آزاد انزلی در 
زمینه توسعه مراودات کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، تفاهم نامه همکاری شرکت ساتکاپ با سازمان منطقه 
آزاد انزلی توسط دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان و مهندس محمدولی عالءالدینی 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه 

کاالی آب و برق وزارت نیرو امضاء شد.
تولیدات  از  حمایت  منظور  به  تفاهم نامه  این 
داخلی، توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و 
مهندسی صنعت آب و برق و محصوالت حاصل 
از تبدیل و به کارگیری انرژی به کشورهای حوزه 
یک  و  بند  ده  ماده،  هشت  در   ،cis و  اوراسیا 
تبصره، میان سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت 
ساتکاپ با حضور اعضای هیات مدیره و معاونین 

دو طرف در منطقه آزاد انزلی منعقد گردید.
جریان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ظرفیت های  به  اشاره  با  فوق،  تفاهم نامه  انعقاد 
توانمندی های  افزایش  جهت  نیرو  وزارت  باالی 
صنعت آب و برق کشور و وجود قابلیت های متنوع 
با  ارتباطات  توسعه  زمینه  در  انزلی  آزاد  منطقه 
کشورهای حوزه دریای خزر و اوراسیا، اظهار داشت: 
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
شده  هدفگذاری  و  نامگذاری  تولید  جهش  سال 

حمایت از صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق کشور به اوراسیا

مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق وزارت 
نیرو نیز با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی به عنوان 
خزر  دریای  حوزه  کشورهای  با  ستد  و  داد  هاب 
و اوراسیا می تواند در عرضه و صدور محصوالت 
نقش  ایفای  به  نیرو  وزارت  شرکت های  تولیدی 
موثر بپردازد، اضافه کرد: طرح های بزرگ وزارت 
و  پیمانکاران  تابعه،  شرکت های  توسط  نیرو 
و  است  تحقق  حال  در  وزارتخانه  این  مشاورین 

توانمندی های صادراتی  به  توجه  با  میان  این  در 
کشور،  برق  و  آب  صنعت  خدمات  و  محصوالت 
عضویت  در  موجود  فرصت های  از  بهره برداری 
ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اولویت های 
این مجموعه بوده و انعقاد تفاهم نامه با منطقه آزاد 

انزلی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
نمایشگاه ها  مرکز  از ظرفیت  استفاده  است،  گفتنی 
جهت  انزلی  آزاد  منطقه  بین المللی  همایش های  و 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی، برنامه ریزی برپایی 
نهادهای  و  سازمان ها  بین  تخصصی  نشست های 
دولتی حوزه انرژی کشورهای اوراسیا و cis، پیگیری 
انرژی  صنایع  همکاری های  دائمی  دبیرخانه  ایجاد 
کشورهای فوق، همکاری جهت ایجاد مرکز تخصصی 
تجاری صنعت آب و برق به منظور توسعه صادرات به 
کشورهای هدف این تفاهم نامه و جذب سرمایه گذار 
بخش  زیرساختی  پروژه های  اجرای  برای  خارجی 
انرژی و صنایع تبدیلی مرتبط در ایران، از مهم ترین 
محورهای مورد توافق شده در این تفاهم نامه می باشند.

الزم به ذکر است، شرکت سهامی مادر تخصصی 
برق  و  آب  کاالی  تهیه  و  ساخت  مدیریت 
)ساتکاب( به منظور تامین نیازهای داخلی کاال و 
خدمات صنعت آب و برق با اتکا به توانمندی های 

داخلی، مشغول به فعالیت می باشد.

است، این سازمان از طریق همکاری با نهادهای 
بخش دولتی و خصوصی دستیابی حداکثری راهبرد 
تعیین شده را در دستورکار قرار داده و در چارچوب 
تفاهم نامه امضاء شده با هم افزایی دوطرفه شاهد 
محصوالت  صدور  منظور  به  همکاری ها  افزایش 
از  بوده و  تولیدی و صادرات محور که دانش بنیان 

فناوری باالیی نیز برخوردارند، خواهیم بود.
تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل  همچنین، 

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شرکت ساتکاپ و سازمان منطقه آزاد انزلی:

با پهلوگیری ۴۵فروند کشتی در سه ماهه ابتدایی سال99   محقق شد:

اخبار منطقه آزاد انزلی

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  علمی-تخصصی  نشست 
و دانشگاه شهید بهشتی به ریاست دکتر محمدولی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان 
منطقه آزاد انزلی و دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس 
دانشگاه شهید بهشتی و با حضور معاونین و مشاورین 

دو طرف به میزبانی دانشگاه مزبور برگزار شد.
سازمان  مدیرعامل  تخصصی،  نشست  این  در 
ظرفیت های  و  ویژگی ها  بیان  به  انزلی  آزاد  منطقه 
منحصر به فرد این منطقه در زمینه های علمی، صنعتی، 
گردشگری، ترانزیتی و ارتباط با کشورهای روسیه و 
چین پرداخت و اظهار داشت: با توجه به مصوبه اخیر 
الزام فعالیت  انقالب فرهنگی درخصوص  شورایعالی 
خواستار  آزاد،  مناطق  در  بین المللی  دانشگاه های 
اجرایی شدن تفاهم نامه منعقده جهت تعیین افق های 
جدید همکاری های علمی در پرتو ظرفیت های این 
منطقه در حوزه اوراسیا براساس نیازهای واقعی موجود 

تا نیمه دوم سال جاری می باشیم. 
همچنین، رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره  به 
توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه متبوع خود 
در سطح ملی و بین المللی، تصریح کرد که این دانشگاه 
با  کشورمان  دانشگاهی  همکاری های  ملی  مرجع 
دانشگاه های روسیه و بالروس است و افزود: رویکرد 
وزارت علوم، تاکید بر توسعه فعالیت های بین المللی 
است و در همین راستا و با تکیه بر تفاهم نامه موجود 
و ظرفیت های متنوعی همچون مزایا و معافیت های 
صورت  به  استاد  و  دانشجو  جذب  امکان  قانونی، 
مستقیم و با همکاری دانشگاه های خارجی و اجرای 
انزلی،  آزاد  منطقه  در  کاربردی  پژوهشی  طرح های 
اولویت این دانشگاه در حوزه همکاری های بین المللی 
بر اجرایی کردن سریع و کامل تفاهم نامه سال گذشته 

متمرکز شده است.
گفتنی است، در پایان این نشست تخصصی، ایجاد 
کارگروه اجرای تفاهم نامه همکاری دوجانبه با حضور 
معاونین و مشاورین دوطرف به منظور تعیین ساز و 
بررسی  مزبور،  تفاهم نامه  عملیاتی سازی  کارهای 
برپایی رشته های کاربردی مورد نیاز بازار کار داخلی 
و خارجی و ایجاد دانشگاه نسل سوم در منطقه آزاد 

انزلی به عنوان پایلوت ملی به تصویب رسید.

ترسیم افق های جدید 
همکاری علمی میان سازمان 
منطقه آزاد انزلی و دانشگاه 

شهید بهشتی

در دیدار دکتر روزبهان با رئیس دانشگاه شهید 
بهشتی توافق شد:

توسعه  بین المللی  کارگروه  کنفرانس  نخستین 
کریدور شمال- جنوب به صورت ویدئو کنفرانس 
با حضور نمایندگانی از بخش دولتی و خصوصی 
آلمان،  هندوستان،  روسیه،  ایران،  کشورهای 

قزاقستان، و ترکمنستان برگزار گردید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در این کنفرانس ویدئویی با اشاره به تصویب 
سند توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری از سوی 
دولت ایران؛ آمادگی سازمان متبوع خود را برای انجام 
اقدامات تسهیل کننده در امور تجاری و لجستیکی با 
کشورهای همسایه اعالم و اظهار داشت: در زمینه 
توسعه زیرساخت های لجستیکی و در بخش بندری، 
بندر کاسپین به عنوان نخستین بندر عمیق ایران در 
دریای خزر با آبخور ۶ تا ۹متری، شروع به فعالیت 
نموده و در پسکرانه دو بندر کاسپین و انزلی که در 
محدوده این منطقه قرار دارند، انبار غالت ۱۵۰هزار 
روغن  مخازن  تنی،  انبار خشک ۱۰۰هزار  و  تنی 
خوراکی با حجم ۱۲۰هزار تن، ۴۰هکتار انبار روباز 
و مخازن سوخت ایجاد و خط ترانزیتی کانتینرهای 

یخچالی راه اندازی شده است.
عملیات  اینکه  بیان  با  روزبهان  محمدولی 
احداث اسکله رو-رو کامیونی و واگن ریلی آغاز 
در  نیز  سرپوشیده  اسکله  اولین  ساخت  و  شده 
دستورکار قرار دارد، اضافه کرد: در زمینه تکمیل 
زیرساخت های بخش ریلی، اتصال این منطقه به 
خط ریل سراسری تا تابستان سال آتی شمسی و 
میالدی به اتمام خواهد رسید؛ گرچه هم اکنون نیز 

تشریح برنامه ها و اقدامات انجام شده 
جهت فعال سازی کریدور نستراک

ناوگان  نوسازی  راستای  در  اینکه  بیان  با  وی 
کشتی  فروند  دو  ساخت  خزر،  دریای  کشتیرانی 
در  آستراخان  لوتوس  کشتی سازی  شرکت  در 
حال انجام است، پیشنهاد واگذاری انبار کاالهای 
به همکاران لجستیکی  خشک و غالت و روباز 
را  گفتگو  این  در  حاضر  و  همسایه  کشورهای 
حوزه  مقام های  عالی ترین  افزود:  و  کرد  مطرح 
تعرفه  کاهش  آماده  کشورمان  نقل  و  حمل 
از مسیر کریدور شمال- جنوب  کاالهای عبوری 
می باشند و در عین حال می توان الگوی راه اندازی 
خط کشتیرانی میان بندر کاسپین و اکتائو با سایر 
و  آذربایجان  جمهوری  روسیه،  کشورهای  بنادر 

ترکمنستان را در دستورکار مشترک قرار داد.

تصریح  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  شمال-جنوب  کریدور  اهمیت  و  نقش  بر 
و  آسیا  میان  کاال  انتقال  زمان  و  هزینه  کاهش 
اروپا؛ آمادگی سازمان متبوع خود را برای برگزاری 
به  کارگروه  اعضای  حضوری  جلسه  نخستین 

میزبانی منطقه آزاد انزلی اعالم کرد.
بنا بر این گزارش، کارگروه مزبور در راستای پیگیری 
توافقات صورت گرفته میان طرف های ذینفع کریدور 
و  کانتینری  نقل  و  حمل  حوزه  در  شمال-جنوب 
اجرایی کردن توافق تاسیس کارگروه هماهنگی و 
توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی مزبور به دعوت 

منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان برگزار شد.
گفتنی است، در این کارگروه، عبدالرحیم کردی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار، سرگئی میلوشکین مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی لوتوس، رومن الکساندروف مدیر 
گروه همکاری های بین المللی وزارت حمل و نقل 
فدراسیون روسیه، دنیس آفاناسیف وزیر صنعت و 
بوسس  فرانک  آستاراخان،  منطقه  طبیعی  منابع 
مشاور بندر هامبورگ، میرکو نووک رئیس بخش 
مدیران  و  آلمان  لجستیک  ملی  انجمن  روسیه 
در  که  بین المللی  نقل  و  حمل  شرکت  چندین 
مسیر اروپا و آسیا اقدام به ترانزیت کاال می کنند، 
و  تسهیل  چالش های  فرصت ها،  درخصوص 
توسعه حمل و نقل کاال در مسیر کریدور شمال -

جنوب و الحاق اعضای جدید در این توافق نامه 
ترانزیتی بین المللی به اظهارنظر پرداختند.

امکان حمل و نقل ترکیبی از دو بندر کاسپین و 
انزلی به اولین ایستگاه ریلی با فاصله ۱۵کیلومتری 

مهیا می باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در 
این جلسه خطاب به اعضای حاضر در کارگروه 
از  شمال- جنوب،  کریدور  توسعه  بین المللی 
موافقت راه آهن ایران برای اعطای تخفیف ویژه 
۲۰ تا ۵۰درصدی حمل کاالی کانتینری در مسیر 
بنادر دریای خزر و بنادر جنوبی کشورمان سخن 
گفت و افزود: از سوی دیگر، آمادگی خود را جهت 
ارائه تسهیالت در قالب کاهش تعرفه های بندری 
از طریق  عبوری  تی اچ سی  و  کاالها  انواع  برای 

بندر کاسپین اعالم می کنیم.

با حضور نمایندگان ۶کشور عضو کارگروه بین المللی کریدور شمال -جنوب انجام شد:

3 انزلیدوشنبه 1۶ تیرماه 1399 - ۶ جوالی 2020 - شماره  87

به منظور تبیین اندیشه های شهید بهشتی، نشست 
حضور  با  انزلی  آزاد  منطقه  در  اقتصاد  و  فرهنگ 
وقوع  از  پیشگیری  و  قضایی  معاون  آقایی  دکتر 

جرم دادگستری استان برگزار شد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  نشست،  این  در 
به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
یکی از بیانات امام خمینی )ره( اظهار داشت : شهید 
همه  از  که  انسانی  یعنی  بود،  ملت  یک  بهشتی 
ظرفیت ها به منظور تحقق اهداف انقالب و اسالم 

استفاده می کرد.
افزود :  ادامه  در  سعیدی  مهدوی  سیدحجت  دکتر 
شهید بهشتی از فقه به قانون و از قانون به حقوق 
اساسی رسید و در طول این مسیر همواره به دور 
ایران  بود و در حقیقت ملت  ریا در کنار مردم  از 
شهید  این  جهان  آگاه  دل  و  آزاده  مردم  همه  و 
تن  پاره  مظلوم،  شهید  همچون   عناوینی  با  را 
فرد مجتهد،  اسالمی،  پویای  اندیشه  داشتن  امام، 
برای جامعه،  به ملت، اسالم و  متدین، عالقه مند 

سیاستمداری الیق می شناسند.
در ادامه این نشست، معاون قضایی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان گیالن، به همت 
قضاییه  قوه  در شکل گیری  مقام  واال  شهید  این 
کبیر  معمار  بهشتی،  شهید  داشت :  بیان  و  اشاره 
انقالب  پیروزی  از  بعد  و  بود  قضایی  دستگاه 
شورای  تدوین  مسئولیت  راحل  امام  اسالمی 
به  را  اسالمی  تاسیس حزب جمهوری  و  انقالب 
عهده ایشان گذاشت که با همت و درایت در این 
در  را  فکری  خوش  و  جوان  نیروی های  مسیر، 

بدنه نظام تربیت نمود.
دکتر آقایی با اشاره به اینکه ایشان عالمی وارسته 
آینده اندیش  و  برجسته  فاضلی  و  ژرف اندیش  و 
برای  که  چشم اندازی  و  فکری  نبوغ  افزود :  بود، 
دشمنان  تا  شد  موجب  بود،  کرده  ترسیم  آینده 
شهید  و  برسانند  شهادت  به  را  او  اسالم  و  نظام 
اسطوره  خشوع ،  و  خضوع  اسوه  واقع  در  بهشتی 
انسانی پاک  تعبیر مقام معظم رهبری  به  صبر و 

و معصوم بود.
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
استان خاطرنشان کرد: اگر امروزه ملت ایران به  
افتخار  به  کشور  این  از  دنیا  در  و  رسیده  جایی 
ازجمله  شهدا  این  خون  برکت  به  می کنند،  یاد 
و  راه  دهنده  ادامه  باید  ما  و  بوده  بهشتی  شهید 
آرمان های آنها باشیم و نباید یاد، نام و راه شهدا 

فراموش شود.

برگزاری نشست فرهنگ و 
اقتصاد در منطقه آزاد انزلی

به منظور تبین اندیشه های شهید بهشتی 
انجام شد:
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

راهبرد اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین اسناد برای توسعه کشور در 
شرایط تحریم اقتصادی است . طی بندهای مختلفی در این سیاست ، 
و  کشور  علمی  جامع  نقشه  اجرای  و  دانش بنیان  اقتصاد  پیشتازی 
افزایش  و  نوآوری  لحاظ  از  منطقه  در  اقتصاد  برتر  رتبه  به  دستیابی 
سهم تولید و صادرات خدمات دانش بنیان لحاظ شده است؛ همچنین 
بر محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت تولید و نیروی 

کار و ایجاد بستر رقابتی میان مناطق تاکید شده است. 
مضاف بر اینها، بند11 سند اقتصاد مقاومتی، به نقش مناطق آزاد در 
عمل  حوزه  توسعه  واقع  در  نموده؛  اشاره  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه 
مناطق آزاد به منظور فناوری های پیشرفته ، گسترش و تسهیل تولید، 
صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، 

در این اسناد مورد اهمیت واقع شده است .
آزاد در توسعه  اهمیت مناطق  به  تا  بر آن شدیم  این سند،  با وجود 
اقتصاد دانش  پایه بپردازیم و در گفت وگو با معاونین سازمان های مناطق 
پیرامون عملکرد  به سواالتی  دانش بنیان،  و مشاور شرکت های  آزاد 

مناطق آزاد در حوزه اقتصاد دانش بنیان پاسخ دهیم.

مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات خراسان:
لزوم ایجاد ارتباط بین شرکت های دانش بنیان 

و مناطق آزاد
مشاور  و  خراسان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  رشد  مرکز  مدیر 
کم اثر  در  آن  نقش  و  دانش بنیان  از صنایع  دانش بنیان،  شرکت های 
شدن تحریم ها گفت. از اینکه صنایع دانش بنیان چه میزان از اهداف 
اقتصاد مقاومتی را می توانند به سرانجام برسانند و مهم تر اینکه مناطق 

آزاد چه عملکردی در تحقق اقتصاد دانش بنیان داشته اند.
علی جاهدی  در گفت وگو با نشریه تاکید داشت که به لطف اتفاقات 
اخیری که در کشور افتاده، ادبیات و ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان 
این  می خواهند  که  المان هایی  عنوان  به  دانش بنیان  شرکت های  و 

اقتصاد را تقویت کنند ، شکل گرفته است. 
در  مترقی  قانون  اخیر  سال های  در  گفت:  ادامه  در  کارشناس  این 
مجلس شورای اسالمی به نام قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و  قانونی  ظرفیت های  مصوبه  این  عبارتی  به  است؛  شده  تصویب 
تسهیل گری و حمایتی حاکمیت و دولت را وارد این فضا می کند و 
در واقع با جذابیت بخشی سعی در حمایت از شرکت هایی دارد که این 

مدل، توسعه اقتصادی را تقویت می کنند .
وی افزود: نهادهایی مامور رصد و اجرای این قانون شدند. مشخصا 
وزارت علوم ، پارک های علمی و فناوری و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری را مسئول کرده تا هم ارزیابی شرکت ها و اعطای 
این معاونت در کشور سپرده و هم متولی  به  تسهیالت دانش بنیان 
حمایت و تقویت این استارتاپ ها شود؛ البته تحقق این امر با همکاری 
همان  مظاهرش  که  کشور  دانش بنیان  اکوسیستم  در  نهادها  سایر 
پارک های علمی و فناوری دانشگاه ها و مجموعه های دیگر هستند، 

امکان پذیر است .
جاهدی در پاسخ به این سوال که اقتصاد دانش بنیان چه نقشی در 
کم اثر شدن تحریم ها و  وابستگی کشور به نفت دارد، اظهار داشت: 
ما یک اقتصاد درون زا داریم؛ این اقتصاد روش و مکانیزمی است که 
و  محصوالت  خدمات،  بیرون ،  به  نسبت  را  ما  وابستگی  می خواهد 
سرویس هایی که از خارج به کشور وارد می شود، کم کند. این اقتصاد 
می تواند با وجود تحریم ها و جریان های سیاسی، متاثر از تغییرات شود . 
اقتصاد درون زا سعی می کند به پتانسیل های درون کشور برای تامین 
نیازها چه از جنس محصول و چه جنس خدمت و راهکار برگردد و 

به اینها بپردازد. 
اقتصاد  تحقق  روش های  مهم ترین  از  یکی  گفت:  ادامه  در  وی 
است؛  بنیان  دانش  شرکت های  و  دانش بنیان  اقتصاد  مقاومتی، 
که  را  خدمات  یا  محصول  به  کشور  نیاز  که  شرکت هایی  یعنی 
و  خارجی  دهنده های  سرویس  یا  شرکت ها  توسط  حال  به  تا 
بین المللی تامین می شد، جایگزین و بتواند این نیاز را تامین کند. 
به عبارتی تامین و تحقق اقتصاد دانش بنیان یا تقویت شرکت های 
دانش بنیان می تواند یکی از مهم ترین ابزارهای ما برای جلوگیری 
موقع  آن  چراکه  باشد؛  تحریم  ابزار  با  دیگر  کشورهای  فشار  از 
اتفاق  که  دانشی  توسعه  تبدیل  با  دانش بنیان  شرکت های  در  ما 
می افتد، به جای دانش، به فناوری و محصول و کسب و کارهای 
تا  داریم  کشور  در  موجود  نیازهای  تامین  بر  سعی  چنینی  این 
دیگر به کشورهای بیرونی وابسته نباشیم. به عبارتی شرکت های 
تحریم ها  کردن  کم اثر  در  را  نقش  کلیدی ترین  شاید  دانش بنیان 
دارند، با کمکی که به تحقق اقتصاد دانش بنیان و در سطح کالن تر 

اقتصاد درون زا به کشور می کنند.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که برای تحقق این امر نیاز به 
چه زیرساخت هایی است، تصریح کرد: یک بخشی از این زیرساخت ها، 
نهادهای علمی و دانشگاهی است که خدا را شکر در کشور وجود دارد 
و فقط کافیست مدل سازمان علمی، دانشی و دانشگاهی ما به سمت 
دانشگاه های نسل سه و چهار بیایند؛ یعنی اولویت خود را از توجه ویژه 
به توسعه علم و تولید مقاله و دستاوردهای علمی، به تولید فناوری ، 
محصول، کسب و کارهای دانش محور و مبتنی بر دستاوردهای علمی 
زیرساخت  از  بخشی  باید  که  کشور  در  است  رویکردی  این  بدهد. 
مدیریت نهادهای علمی اتفاق بیفتد . یک بخش آن نهادهای علمی 
و دانشگاهی از جنس دانشگاه های نسل سوم است که باید ما را به 
سطحی از دانش برسانند که بتوانیم محصوالتی متناسب با نیازها و 
براساس تکنولوژی های روز دنیا ارائه کنیم. نکته دوم زیرساخت های 
نرخ  این شرکت ها و  بتواند شکل گیری  قانونی و شرایطی است که 

موفقیت شان را افزایش بدهد. 
دانشگاه ها  در  که  کاری  براساس  شرکت ها  داد:  ادامه  جاهدی 
می شود می توانند شکل بگیرند، اما زیرساخت هایی نیاز دارند و البته 
بتوانند  و  بیایند  اینها  باید  که  دارد  وجود  هم  قانونی  پیش نیازهای 
کسب و کارشان را شکل دهند. این قوانین و تسهیل گری ها، بخشی 
از اتفاقات زیرساختی دیگری است که باید در کشور توجه شود که 
بخشی از آن را قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان جلو می برد. 
انسانی  منابع  نیرو و  اما داستان دیگر، زیرساخت های سخت افزاری، 
و  تعامل  بستر  یعنی  از جنس شبکه،  زیرساخت هایی  واقع  در  است؛ 
من  عقیده  به  که  است  موضوعاتی  اینها  شرکت ها.  بین  هم افزایی 
نمی توانیم بنشینیم تا این زیرساخت ها توسط بخش خصوصی ایجاد 
شود، باید توسط حاکمیت این زیرساخت ها فراهم شود تا هم تعداد 
افزایش  شرکت های دانش بنیان بیشتر شود و هم  نرخ موفقیت شان 
پیدا کند. بنابراین بخشی نهادهای دانشی و دانشگاهی است، البته با 
رویکرد نسل سوم؛ بخشی هم زیرساخت های تسهیل گری و قوانین 
و  نرم افزار  و  از جنس سخت افزار  زیرساخت هایی  بخشی هم  است؛ 
چیزهایی از جنس تامین امور مالی مورد نیاز سرمایه گذار است، یعنی 
کارهای  و  در کسب  را  کارآفرین  ریسک  می تواند  که  چیزهایی  آن 

دانش بنیان پایین بیاورد و نرخ شکست را کاهش و نرخ موفقیت را 
افزایش دهد. 

وی در پاسخ به این سوال که صنایع دانش بنیان چقدر از اهداف اقتصاد 
مقاومتی را می تواند تامین کند، گفت: بخشی از سیاست های اقتصاد 
مقاومتی ناشی از سیاست اقتصاد درون زاست، مناطق آزاد یک ابزار 
خوب برای تحقق اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد درون زا و دانش بنیان است 

و قطعا شرکت های دانش بنیان در این حوزه می توانند موفق باشند. 
جاهدی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه جایگاه و نقش مناطق 
داشت:  اظهار  چیست،  دانش بنیان  اقتصادی  اهداف  تحقق  در  آزاد 
و  شدند  انتخاب  کشور  در  که  هستند  مجموعه هایی  آزاد  مناطق 
یکسری ویژگی هایی به آنها داده شده و یک مزیت هایی نسبت به 
دیگر مناطق کشور از جنس اینکه امکان ارتباط با دنیا و تعامل تجاری 
با دیگر شرکت های دنیا دارند، همچنین معافیت هایی در این مناطق از 
جنس ورود تکنولوژی و ابزارها و تجهیزات وجود دارد. از طرفی، جنس 
تعاملی که می توان با دیگر کشورها  و نهادهای علمی در دنیا داشت، 

در این مناطق متفاوت و حائز اهمیت است. 
در  درستی  ویژه سیاستگذاری  خیلی  به صورت  اگر  کرد:  تاکید  وی 
قوانین و ویژگی ها و ظرفیت هایی که  و  آزاد  از مناطق  کشور شود، 
و  قانونی  و ظرفیت های  دارد، حمایت شود  این مجموع ها وجود  در 
بین المللی که وجود دارد، استفاده شود؛ می توان گفت این مناطق به 
شدت می توانند فرصتی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان باشند. یعنی 
این  اوال  که  برد  می توان  سمت  این  به  را  دانش بنیان  شرکت های 
ظرفیت ها را بشناسند، در درجه دوم این ظرفیت ها را در اختیارشان قرار 
دهیم  و برایشان تسهیل کنیم . قطعا استفاده از ارزش آفرینی شرکت های 
دانش بنیان در این مناطق و نهایتا تحقق اقتصاد دانش بنیان ، درون زا و 
مقاومتی برای افزایش ثروت جامعه و شاخص های کالن اقتصادی که 

در جامعه به دنبال آن هستیم، موثر خواهد بود.
این کارشناس حوزه دانش بنیان در پاسخ به سوالی مبنی بر عملکرد 
مناطق آزاد در این راستا گفت: در یک سال اخیر صحبت های خوبی 
با نهادهای  آزاد کیش   آزاد مشخصا منطقه  بر تعامل مناطق  مبنی 
علمی و اجزای اکوسیستم دانش بنیان کشور ، پارک ها و معاونت علمی 
صورت گرفته است. اگر برنامه هایی که از آن صحبت می شود اجرایی 
و تبدیل به اتفاقات واقعی شود و کسب و کارها فارغ از برون داد عمال 
از این ظرفیت استفاده  کنند، حتما می توانند منشا اثر باشد. اما هنوز 

برنامه ها اجرایی نشده است. 
جاهدی در پاسخ به اینکه آیا شرکت های دانش بنیان از ظرفیت های 
تا جایی که  نمود: خیر؛ حداقل  اذعان  استفاده می کنند،  آزاد  مناطق 
اطالع دارم از این ظرفیت فوق العاده ارزشمند تعداد بسیار اندکی اطالع 
دارند و کسانی هم که مطلع هستند از این ظرفیت به طور مطلوب 

استفاده نمی کنند.
وی راهکار موجود برای شناخت این ظرفیت ها را، احصاء و معرفی این 
ظرفیت ها به شرکت های دانش بنیان در کشور دانست و گفت: ایجاد 
ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و مناطق آزاد راه حل اصلی است. 
پایان  در  خراسان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  رشد  مرکز  مدیر 
و  تسهیل  زیرساخت ها  به  دسترسی  شرکت ها  باید  کرد:  خاطرنشان 
سپس حمایت و جذابیت بخشی شوند؛ هدایت شرکت های دانش بنیان 
به سمت ظرفیت های منطقه آزاد به عنوان یک کاتالیزور تحقق اقتصاد 

مقاومتی و دانش بنیان می تواند قابل توجه باشد.
 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش:
مناطق آزاد، میزبان شرکت  های دانش بنیان

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در گفت وگو 
اقتصاد  اینکه  از  گفت،  دانش بنیان سخن  اقتصاد  نقش  از  نشریه،  با 

دانش بنیان چیست و تحقق آن تابع چه شرایطی است.
سعید پورعلی، زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان را معرفی و در رابطه با 

عملکرد مناطق آزاد در  اقتصاد دانش بنیان صحبت کرد. 
وی در ابتدای این گفت وگو تاکید داشت که اقتصاد دانش بنیان شیوه ای 
از تولید برای ایجاد ارزش افزوده از دانش در صنایع با محوریت دانش 

است؛ در واقع رشد اقتصادی در این نوع اقتصاد، دانش می باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: در 
این اقتصاد، عواملی همچون محل و مکان فعالیت اهمیت چندانی 
ندارد و فقط سرعت عمل و دسترسي به تمام نقاط جهان مدنظر است. 
وی، یکی از ویژگی های اقتصاد دانش بنیان را تبدیل دانش به کاال و 
فروش آن در بازارهای مجازی دانست و تاکید کرد که چون این نوع 
دانش وزن ندارد، در نتیجه نیاز به مکان های فیزیکی نیز ندارد، چراکه 

نماد این نوع اقتصاد، ایده، دانش و فکر می باشد .
ادامه گفت: برای تعیین قیمت، میزان غنی بودن دانش  پورعلی در 
افراد  براي  خدمات  و  محصوالت  ارزش  وابستگی  لذا  است؛  مدنظر 
مختلف دارای ارزش و اهمیت متفاوتي خواهد بود؛ از طرفی از نظر 
پایداری هم دارای ارزش دائمی است، زیرا وابسته به یک نظام دانشی 

است، نه دانش انفرادي.
مستهلک  تنها  نه  دانش  و  اطالعات  اقتصاد،  این  در  افزود:  وی 

نمی شوند، بلکه به موازات افزایش مصرف، رشد خواهند کرد . 
براي  تقاضا  که  جاهایی  به  می تواند  دانش  نوع  این  او،  اعتقاد  به 
برای  شک  بدون  و  کند  نفوذ  دارد،  وجود  باالتر  اطالعات  و  دانش 
تحقق و موفقیت این نوع اقتصاد، به برنامه ریزی دقیق و اصولی و 
انسانی  نیروی  ازجمله  می باشد؛  احتیاج  مناسب  سیاستگذاری های 
و  نیاز  مورد  بودجه های  گرفتن  نظر  در  تحصیلکرده،  و  متخصص 

فراهم سازی زیرساخت های اطالعاتی و محیطی اقتصادی است.
پورعلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صنایع دانش بنیان  چه نقشی 
در کم اثر شدن تحریم ها دارد و در شرایط فعلی کشور چقدر می تواند 
وابستگی را به نفت کاهش دهند، اظهار داشت: با توجه به هدف ایجاد 
صنایع دانش بنیان که برای تامین نیاز ها یا خدمات با تکنولوژی باال 
و خلق ثروت از راه دانش ایجاد شده اند، می توانند نقش تحریم ها را 
کم اثر نمایند؛ چراکه خاصیت این نوع صنایع، انعطاف پذیری و تطبیق با 
شرایط است. این شرکت ها، به عنوان بنگاه های اقتصادی دانش بنیان، 
با  زیرا  ایفا می کنند،  اقتصادی  نقش محوری در شرایط تحریم های 
تهدیدات متعدد و وضعیت کامال متفاوت روبه رو هستند؛ به دلیل آنکه 

خرید و فروش ایده با حساسیت کمتری مواجه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: این 
نوع اقتصاد در صورت حمایت برای کشوری مثل ایران فرصتی است 
که با تحریم های نفت به سمت و سوی این دانش برود، که عالوه بر 
دور زدن تحریم، وابستگی به نفت را نیز کم کند. محصوالت ناشی از 
شرکت های دانش بنیان ، راه حل مناسبی برای عبور از تحریم ها هستند .

چه  دانش بنیان  صنایع  بحث  برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
خالقیت،  بودن  پایین  گفت:  است،  نیاز  کشور  در  زیرساخت هایی 
افزایش  موجب  اقتصادی  بنگاه های  در  فن آوری  ضعف  و  نوآوری 
می شود؛  خارجی  فن آوری های  به  اقتصاد کشور  و  وابستگی صنعت 
لذا شرکت های دانش بنیان به  عنوان ستون های اصلی توسعه اقتصادی 
کشورها می تواند در فضای رقابت جهانی، موفق به کسب و تثبیت 

سهم بازار شود.
پورعلی خاطرنشان کرد: تصویب و اجرای »قانون حمایت از شرکت ها 
و  اختراعات«  و  نوآوری ها  تجاری سازی  و  دانش بنیان  موسسات  و 
»صندوق نوآوری و شکوفایی« با سرمایه اولیه ۳هزار میلیارد تومان 
برای زیرساخت صنایع دانش بنیان به تنهایی امکان رفع چالش های 

ملی و بنگاهی را برای این اقتصاد ندارد. 
به اعتقاد معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، این 
سهم ناچیز به  منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به هدف 
چشم انداز 1۴۰۴ نمی تواند یک زیرساخت قوی و محکم باشد، چراکه با 
دو چالش مهم محیط کسب  و کار و چالش های داخلی بنگاه ها روبه رو 

هستیم که با دو راه حل متفاوت قابل بررسی است. 
وی ادامه داد: در چالش محیط کسب  و کار نیاز به اجرای سیاست 
 و راهبردهای مناسب در سطح ملی است؛ در صورتی که برای رفع 
چالش های داخلی بنگاه ها نیاز به تقویت ابعاد فنی، مالی و مدیریتی 
بنگاه ها است. لذا زیرساخت ها باید براساس اهداف صنایع دانش بنیان 
پی ریزی شود؛ چراکه مهم ترین هدف شکل گیری شرکت های دانش 
بنیان، عالوه بر تقویت دانش فنی، تولید محصوالت پیشرفته در داخل 

با محوریت نیروهای بومی کشور است.
تقویت  و  شکل گیری  برای  اوصاف  این  با  کرد:  تصریح  پورعلی 
اقتصاد دانش بنیان نیاز به وجود زیر ساخت های قانونی و حمایتی به 
ویژه بازار است. حمایت های مالی دولت نیز باید معطوف به معافیت 
مالیاتی، حمایت از شرکت های نوپا باشد. همچنین نیاز به مراکز رشد 
با نیروهای متخصص دارد که بتواند ایده را تبدیل به محصول و بازار 
را تسهیل کند. با وجود داشتن ۴۰۰۰صنایع دانش بنیان ، دولت باید از 
سرمایه دانش بنیان حمایت بیشتری کند و اگر زیرساخت ها محکم و 
قانونی بنا نشود، با مشکالت مالکیت معنوی، فکری و کپی برداری 

روبه رو خواهیم شد.
به  پاسخ  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
این سوال که صنایع دانش بنیان چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی را 
می توانند به سرانجام برسانند، گفت: دور شدن از اقتصاد نفتي و حرکت 
دانش پایه  اقتصاد  از  بهره گیري  مستلزم  مقاومتي،  اقتصاد  سوي  به 
مي باشد؛ عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکي بر فروش مواد 
خام و کم فرآوري شده، تنها از مسیر اقتصاد نوآور و تولید دانش پایه 
میسر است. به عبارت دیگر، راه جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي از 
مسیر اقتصاد و تولید دانش پایه می تواند افزون بر پویا کردن دانشگاه ها، 
نماید.  پشتیباني  و  ایجاد  را  و فن آوري محور  دانش بنیان  ساختارهاي 
بدون برنامه ریزي و ایجاد زیرساخت هاي مناسب، رسیدن به فناوري 
و صنعت برخاسته از دانش درون کشور امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا 
برای تبدیل دانش به فناوري و فراهم آوردن زیرساخت هاي الزم براي 
توسعه اقتصاد دانش پایه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي الزم است 
به فراهم آوردن نظام ملي نوآوري، تجاري سازي دستاورهاي پژوهشي 
کانون هاي  و  دانشگاه ها  بین  زدن  پیوند  مستلزم  این  شود.  پرداخته 

صنعتي کشور براي آگاهي از نیازهاي پژوهشي است.
وی درخصوص جایگاه و نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دانش بنیان 
اذعان نمود: مناطق آزاد چون بر بنیاد نگرش های برون نگر، مبتنی بر 
مزیت ها و فرصت های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف 
میزبانی  می تواند  است؛  گرفته  شکل  صادرات  گسترش  هدف  با  و 
زمینه  همچنین  و  همکار  خارجی  و  داخلی  دانش بنیان  شرکت های 
تسهیالت،  از  فناور  و  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  بهره مندی 

خدمات و زیرساخت های مناطق را فراهم کند.
پورعلی افزود: ظرفیت های این مناطق با توجه به زیرساخت نوآورانه 
و پیشرو در هر منطقه، ماموریت ها و اولویت های فناورانه آن، تولید و 
نیاز  با  متناسب  فناورانه و فرهنگی  ترویج محتوای رسانه ای علمی، 
کشور، فرهنگ سازی انتقال و بومی سازی فناوری های مورد نیاز کشور 
باید شکل گیرد. لذا برای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیاز به همکاری، 
ایجاد و تقویت روابط  میان دانشگاهی بین المللی، جلب مشارکت مراکز 
معتبر طراحی مهندسی و فناوری جهان برای انجام طرح های مشترک 
و برگزاری دوره های آموزشی، ایجاد امکان استقرار گروه ها و مراکز 

پژوهشی خارجی در مناطق آزاد پیش بینی شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به اینکه 
عملکرد مناطق آزاد در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان چگونه است، 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری در قالب راهبرد اقتصاد مقاومتی که 
مهم ترین سند راهبرد توسعه ای ایران در شرایط تحریم اقتصادی است، 
در بند11 این سند مهم، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور به منظور انتقال فن آوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، 
صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، 
سبب شد باب اقتصاد دانش بنیان شکل گیرد و  مسئولین و مدیران 
مناطق آزاد نیز در این راستا در تحقق اقتصاد دانش بنیان مطالعه نمایند.

ماهیت  یک  دانش بنیان  اقتصاد  چون  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
اقتصادی- اجتماعی و یک روش یا مدل توسعه جدید در دنیا می باشد، 
باید  فناوری،  و  علم  بحث  به  جز  که  است  موفقیت آمیز  در صورتی 
الزامات حقوقی و قانونی الزم برای این نوع اقتصاد بررسی شود؛ به 
دلیل آنکه در این اقتصاد دارایی ناملموس است و سرمایه اصلی در آن 
نیز نیروی انسانی متخصص و فکری است. در کنار این نظام اقتصادی 
دانش بنیان، رشد شرکت های استارتاپی است که بیشتر یک جریان 

ترویجی و فرهنگی است .
پورعلی خاطرنشان کرد: برای مناطق آزاد نیز جنس استارتاپ ها را در 
نظر گرفته اند، به طور مثال در ارس و اروند در زمینه تولید و انرژی، در 
انزلی و کیش در حوزه خدمات فنی مهندسی و فناوری اطالعات، در 
چابهار و قشم از نوع خدمات گردشگری و تکنولوژی و در ماکو از نوع 
کشاورزی و لجستیک است. لذا در راستای تحقق صنایع دانش بنیان، 
این شرکت ها  برای  را  تجاری  آزاد  منطقه  چهار  در  ساختمان  چهار 

اختصاص داده شده و مابقی هم در حال احداث هستند. 
ابتدا  دانش بنیان  اقتصاد  برای  آزاد  مناطق  در  گفت:  ادامه  در  وی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  اهداف  تحقق  راستای  در  نیاز  مورد  زیرساخت 
باید فراهم شود و سپس سرمایه گذار خارجی و داخلی را تشویق به 
فعالیت در این مناطق کرد؛ زیرا این دانش در ایران و مناطق آزاد نوپا 
می باشد ، لذا باید به فاصله مناطق آزاد از مراکز جمعیتی، فراهم بودن 

استارتاپ ها  جذب  فرآیند  و  نیاز  مورد  زیست بوم های  و  زیرساخت ها 
در مناطق مطالعات جدی تری صورت گیرد؛ چراکه مناطق آزاد باید 
بتوانند در راستای اهداف اولیه تشکیل شده ، سهم بسزایی در اقتصاد 
ملی داشته باشند و تراز تجاری خود را مثبت کنند، تا بازار هدف آنها 

براساس اقتصاد دانش بنیان تعریف شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تصریح 
کرد: در منطقه آزاد کیش با هدف سرعت بخشی به استقرار شرکت های 
دانش بنیان و حمایت از استارتاپ ها با محوریت دریاپایه، مرکز نوآوری 
حمایت  با  که  نوآوری  مرکز  اصلی  ماموریت  است.  شده  تاسیس 
)الف( و معاونت علمی و فناوری تشکیل گردیده،  دانشگاه های نوع 

انتقال اقتصاد سنتی جزیره به اقتصاد دانش بنیان است. 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد ماکو:

تدوین استراتژی های مناطق آزاد برای توسعه اقتصاد 
دانش بنیان

در  نیز  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
گفت وگو با نشریه به سواالتی مبنی بر چیستی اقتصاد دانش بنیان و 

عملکرد مناطق آزاد در راستای اقتصاد دانش بنیان پاسخ داد.
ابراهیم جلیلی تاکید کرد: اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که تولید، 
توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب برای تولید ثروت 
باشد. تا سال 196۰ میالدی نیروی کارگر و سرمایه، نقش اساسی را در 
اقتصاد ایفا می نمود. از سال 196۰ تاکنون اقتصاد جهان شکل سینوسی 
جهان  در  اقتصادی  موقعیت  نزول  و  صعود  شاهد  و  گرفته  خود  به 
فناوری های  تغییرات سریع  این وضعیت،  دلیل عمده  شاید  هستیم . 
نوین هستند که در کنار رایانه، اینترنت و توسعه دانش، وضعیت جدید 
را به جهان حاکم کرده و شکل رفتارهای اقتصادی سنتی را عوض 
کرده اند. این وضعیت تا سال 2۰1۰ میالدی ادامه داشت و از سال 2۰1۰ 
به بعد، اقتصاد دانش بنیان جایگزین شده و من بعد فقط کسانی که 
بتوانند با علم و دانش، فضای خالقیت و نوآوری را در جامعه گسترش 

دهند، شانس داشتن اقتصاد قوی تری را خواهند داشت.
یا  افزوده محسوس  ایجاد ارزش  از تولید که برای  بنابراین شیوه ای 
غیرمحسوس از دانش استفاده شده و سرمایه های به کار گرفته شده 
در صنایع با محوریت دانش بوده را اقتصاد دانش بنیان گویند و در این 

نوع اقتصاد، کلید اصلی رشد اقتصادی، دانش می باشد.
وی افزود:  سرمایه  های اقتصادی تنها محدود به منابع زیرزمینی مانند 
نفت یا معدن و زمین حاصلخیز نیست، بلکه نیروی انسانی، سرمایه 
اصلی به حساب می آید؛ در واقع اصول اصلی اقتصاد دانش بنیان بر 

نیروی انسانی خالق و متخصص استوار شده است.
جلیلی در پاسخ به اینکه صنایع دانش بنیان چه نقشی در کم اثر شدن 
تحریم ها دارد و در شرایط فعلی کشور چقدر می تواند وابستگی را به 
نفت کاهش دهد، گفت: دانش، یکی از قدرتمندترین بازو ها در عرصه 
تحوالت اقتصادی است. امروزه حجم سرمایه و اندازه بازار، جای خود 
را به دانش و تکنولوژی داده اند و این دانش است که نقش اساسی را 
در ارتقاء تولید ملی کشور ایفا می کند. در حقیقت در دنیای امروز، دانش 
سبب افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده و موجب تاب آوری 
در مقابل تحریم ها می گردد و دانش باید به صورت مستمر و پایدار در 
استفاده از منابع اقتصادی به کار برده شود تا بتوان با غلبه بر توسعه 
سنتی با تکنولوژی مدرن و مبتنی بر دانش، اثر تحریم ها را کم رنگ 
نمود. دور شدن از اقتصاد نفتي و حرکت به سوي اقتصاد مقاومتي، 
رویکرد جدیدي است که قادر است زمینه هاي توسعه همه جانبه کشور 
را فراهم آورد. راهبردي ترین ابزار در این مسیر، بهره گیري از اقتصاد 

دانش بنیان مي باشد. 
اهداف اصلی دشمنان، تحریم  از  بدیهی است  وی خاطر نشان کرد: 
کاالهای خاصی است که با فناوری پیشرفته علمی تولید شده اند. به 
همین دلیل توجه به اقتصاد دانش بنیان با تولید محصوالتی که کشور 
درخصوص آنها وابسته به کشورهای غربی است و ایجاد استقالل در 
تولید این محصوالت، راهکار بسیار مهمی در عرصه مقابله با تحریم ها 
محسوب می شود. به همین دلیل برنامه ریزی به منظور فراهم آوری 

با شناسایی کاالهای  زیرساخت های توسعه محصوالت دانش بنیان، 
با  مقابله  هدف  با  علمی،  مراکز  در  آن  تولید  روش های  و  اساسی 
وابستگی کشور به بیگانگان، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. 
عالوه بر اینکه این نوع اقتصاد، از مزایایی همچون کاهش اقتصاد 
کشور به خام فروشی منابع راهبردی کشور ازجمله نفت را به همراه 
دارد؛ اقتصاد دانش بنیان به دلیل وابستگی به خالقیت و توان علمی 
نخبگان جوان کشور، نقش مهمی در پیشرفت همه جانبه مبتنی بر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی همچون برون زا و دانش محور بودن دارد. 
بنابراین برنامه ریزی درخصوص توسعه آن با محوریت توجه نهادهای 
آموزشی کشور بر ارائه آموزش های علم فناورانه و خالقانه، برنامه ریزی 
در  فناورانه  و  علمی  یافته های  بیشتر  چه  هر  انتشار  و  نفوذ  برای 
فعالیت های کالن اقتصادی کشور، برنامه ریزی در جهت زمینه سازی 
از  حمایت  دانش بنیان،  کاالهای  و  خدمات  بازار  کشش  ایجاد  و 
از  حمایت  وابسته،  ایجاد صنایع  برای  ملی، تالش  طرح های کالن 
تجاری سازی فناوری ها در کشور با به کارگیری ظرفیت های موجود در 
تمام استان ها، ایجاد فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر فناوری  ازجمله 
توانمند سازی و حمایت از نخبگان هر منطقه، قانونگذاری درخصوص 
حمایت های مالی و پولی از طریق بانک ها و موسسات مالی، جلب 
بخش  حمایت  جلب  خیریه،  کارهای  از طریق  عمومی  حمایت های 
خصوصی در تجاری سازی فناوری، اشتغال نخبگان و استعدادهای برتر 
دانشگاهی، برنامه ریزی درخصوص صادرات محصوالت دانش بنیان و 
حمایت از فرآیند های موثر در تقویت بخش خصوصی فعال و اولویت 
دادن به فعالیت های بخش خصوصی در نوآوری، توسعه کسب و کار و 

ایجاد صنایع مبتنی بر دانش ثمربخش خواهد بود.
نبود  همچون  مشکالتی   حاضر  حال  در  البته  کرد:  اضافه  جلیلی 
شرکت های  کم  تعداد  پشتیبان ،  و  حمایتگر  نهادهای  و  سازمان ها 
دانش بنیان، عدم عالقه  سیستم بانکی برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و... ازجمله ضعف های موجود برای حمایت از شرکت ها و 

استارتاپ های فناورمحور است .
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در پاسخ 
به این سوال چه زیرساخت هایی در کشور برای اقتصاد دانش بنیان و 
شرکت ها نیاز است، گفت: یکی از اموری که می تواند تولید دانش بنیان 
قیمت  با  محصوالت  این  شود  باعث  و  نماید  تسهیل  کشور  در  را 
پایین تری تولید گردد، زیرساخت ها و شرایط نهادی موجود در کشور 
است. طبق تئوری تجارت بین  الملل، هر کشور در صورتی می تواند 
کاالیی را ارزان تر تولید نماید که تولید آن کاال بیشتر به نهاده هایی نیاز 
داشته باشد که آن نهاده ها در آن کشور از وفور نسبی بیشتری برخوردار 
باشند. تولیدات دانش بنیان برخالف تولیدات سنتی، بر دانش ، ابتکار ، 
خالقیت ، نوآوری استوار است و به همین دلیل، فراوانی نیروی انسانی 
تحصیلکرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی ایفا 
می کند. برای به وجود آمدن و شکل گیری ساختار اقتصاد دانش بنیان 
و حرکت در مسیر اصلی، ملزوماتی وجود دارد که از مهم ترین آنها به 
غیر از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده، می توان به مشوق ها، 
نیاز و فراهم سازی  قوانین حمایتی ، در نظر گرفتن بودجه های مورد 
تعیین  با حرکت در مسیرهای  تا  اشاره کرد  ارتباطی  زیرساخت های 
شده، بتوان دانش را تبدیل به ثروت کرد و آن را گسترش داد. اگرچه 
ممکن است ایران در برخی شرایط نهادی ضعف داشته باشد، اما از 
منظر شاخص های نیروی تحصیلکرده و آموزش، در جایگاه مناسبی 
قرار دارد. مناطق آزاد می توانند با توجه به شرایط سهل در اقامت و کار 
در مناطق، نسبت به جذب حتی نیروی خارجی متخصص اقدام نمانید.

وی در ادامه، در پاسخ به اینکه صنایع دانش بنیان چه میزان از اهداف 
اقتصاد مقاومتی را می توانند به سرانجام برسانند، اظهار داشت:  با توجه 
به شرایط استراتژیک و خاص کشور، در چند سال اخیر و مواجه با 
تحریم ها و تنگناهای متفاوت پیش آمده برای ایران، استفاده از الگوی 
بومی و متناسب با شرایط کشور، از الزامات رشد اقتصادی محسوب 
می شود؛ به همین جهت الگویی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی توسط 
مقام معظم رهبری مطرح گردید. یکی از عناصری که اقتصاد کشورها 
را به دو دسته پیشرفته و در حال توسعه تقسیم می کند، عنصر دانش 
اقتصاد دانش بنیان به شکلی جدی  اخیر مفهوم  است. در چند سال 

واکاوی نقش مناطق آزاد در توسعه صنایع دانش پایه در کشور:

اقتصاد دانش بنیان ، راهبرد اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد

در کشور و به تبع آن در مناطق آزاد مطرح شده است، به طوری که 
بند 2 سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورد اقتصاد دانش بنیان است 
و همچنین یکی از بخش های اصلی برنامه ششم توسعه کشور نیز 
درخصوص توسعه دانش بنیان اقتصاد کشور می باشد. با توجه به اینکه 
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط تحریم ها و فشارهای 
سیاسی و اقتصادی دشمنان، تضمین کننده رشد و شکوفایی کشور 
در  آن  بر  موثر  موارد  باید  الگو  این  اهداف  به  دستیابی  برای  است، 
دستورکار قرار گیرد و همه به دنبال ثبات و خوداتکایی به سبب رسیدن 
به تعالی در حوزه اقتصادی باشند و با مقابله با تحریم ها و تقویت تولید 

ملی، موجب تحولی عمیق در رشد و توسعه کشور شوند. 
جلیلی افزود: در این راستا با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان بر تولید، 
ایجاد رشد  از دانش برای به دست آوردن ثروت و  توزیع و استفاده 
تاکید دارد و در عصر ارتباطات و فناوری، دانش به مثابه منبع حیاتی 
سازمان ها در عرصه رقابت و عاملی برای دستیابی به مزیت رقابتی 
پایدار محسوب می گردد، استفاده از آن یکی از الزامات و مولفه های 
بند  در   می باشد.  مقاومتی  اقتصاد  در  شده  ذکر  اهداف  به  دستیابی 
دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام معظم 
رهبری،  پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع 
علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه 
جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه مورد 

تاکید قرار گرفته است .
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: 
قطع وابستگی به فروش خام مواد معدنی به ویژه نفت، یکی دیگر از 
مولفه های اقتصاد مقاومتی بیان شده است . شرکت های دانش بنیان، با 
توجه به ویژگی های منحصربه فرد خود و توان ایجاد و به  کارگیری 
فناوری های پیشرفته  مورد نیاز، توانمندی الزم را جهت تبدیل مواد 
خام به محصوالت نهایی و با ارزش افزوده  باال دارند. در واقع چنین 
شرکت هایی می توانند تهدید به  وجود  آمده در این حوزه را به فرصتی 

جهت شکوفایی صنایع نفت و پتروشیمی تبدیل نمایند.
و  خدمات  ارائه  در  تجربه  و  دانش  که  آنجایی  از  کرد:  اظهار  وی 
بتوانیم  اگر  بنابراین  است،  برخوردار  کلیدی  اهمیت  از  محصوالت 
عمده درآمد کشور را از راه دانش به دست آوریم و خرید و فروش 
دانش در کشور را به رسمیت بشناسیم، آن وقت است که می توانیم 
بگوییم اقتصادمان، دانش بنیان است. اقتصاد دانش بنیان، هم راستایی 
دو مفهوم دانش و ثروت است؛ به طوری که درآمدزایی و ایجاد ثروت 
از دانش بحث این روزهای اقتصاد دانش بنیان شده است. طبق آخرین 
گزارش بانک جهانی مربوط به سال 2۰12، ایران رتبه 9۴ را در میان 
تمامی اقتصادهای دنیا در اقتصاد دانش بنیان کسب کرده که پس از آن 
هنوز رتبه بندی جدیدی ارائه نشده، ولی پیش بینی می شود با توجه به 
تالش ها و اقدامات رو به رشد انجام گرفته، شاهد رشد وضعیت اقتصاد 
دانش بنیان در رتبه بندی بعدی در این زمینه باشیم. نکته مهم دیگر 
اینکه در افق 1۴۰۴ قرار بر این است که 2۰درصد از درآمد کشور از 
فعالیت های دانشی تامین شود؛ بنابراین با توجه به مهلت ۸ساله باقی 
مانده، الزم است بدانیم دانش بنیان کردن اقتصاد کشور و به دنبال آن 
دانش بنیان کردن جامعه، از اموری است که خوب انجام دادن آن به 

هیچ وجه آسان نیست.
جلیلی در پاسخ به این سوال که  جایگاه و نقش مناطق آزاد در تحقق 
اقتصاد دانش بنیان چیست و مناطق آزاد چه ظرفیت هایی برای ایفای 
نقش در اقتصاد دانش بنیان دارند، گفت: در 2۵خردادماه سال1۳9۵، 
تفاهم نامه همکاري میان معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
اقتصادي  ویژه  و  تجاري-صنعتي  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالي  و 
ورود  مقدمات  و  رسید  امضاء  به  ترکان  و   اکبر  توسط سورنا ستاري 
مناطق آزاد به حوزه اقتصاد دانش بنیان فراهم شد. این تفاهم نامه در 
راستای زمینه سازی، تحقق اهداف سند چشم انداز برنامه هاي توسعه 
اقتصادي-اجتماعي و گسترش تعامالت علمي، فناوري، اقتصادي و 
اجرایي کشور و بر اساس بند یازدهم سیاست هاي اقتصاد مقاومتي ابالغ 
شده توسط رهبر معظم انقالب درخصوص انتقال فناوري هاي پیشرفته 
به کشور از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور به امضاء رسیده 

است. طبق این تفاهم نامه، زمینه بهره مندي شرکت هاي دانش بنیان، 
موسسات و واحدهاي فناور داخلي و خارجي از ظرفیت و توانمندي این 

مناطق براي توسعه اقتصاد دانش بنیان تسهیل می شود.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه، مراکز نوآوري در مناطق آزاد 
براي میزباني شرکت هاي دانش بنیان داخلي و خارجي ایجاد یا احداث 
گردیده و زمینه بهره مندي شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور 
از تسهیالت، خدمات و زیرساخت هاي مناطق آزاد فراهم شد. فراهم 
آوردن زیرساختي نوآورانه و پیشرو در هر منطقه، با توجه به ماموریت ها 
علمي،  رسانه اي  ترویج محتواي  و  تولید  آن،  فناورانه  اولویت هاي  و 
و  انتقال  فرهنگ سازي  کشور،  نیاز  با  متناسب  فرهنگي  و  فناورانه 
بومي سازي فناوري هاي مورد نیاز کشور از ماموریت هاي مراکز فناوری 

و نواوری مناطق آزاد است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: 
بنابراین اگر مراکز فناوری در مناطق آزاد بتوانند درآمدی از راه دانش 
به دست آورند و خرید و فروش دانش انجام دهند، آن وقت می توانیم 

ادعا کنیم اقتصاد مناطق آزاد ، دانش بنیان است.
اقدامات مهم دیگر در توسعه دانش بنیان  از  جلیلی خاطرنشان کرد: 
اقتصاد در مناطق آزاد، تامین بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه، 
تقویت برندها، کمک به ثبت اختراعات، تولید درون زای دانش فنی در 

بخش دولتی و خصوصی باید باشد.
و  دانش بنیان  مناطق  به  تبدیل  آزاد  مناطق  است  الزم  گفت:  وی 
منطقه دانشی گردند . از مصادیق یک منطقه دانشی می توان به جذب 
استعدادهای داخلی و خارجی ، برندینگ ، توانایی پاسخگویی به موقع 
به بحران ها و حوادث ، باال بودن شاخص های علم و فناوری در منطقه 
مثل پارک ها و مراکز علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، وجود 
پایگاه یکپارچه دانش ، وضعیت سرمایه گذاری های دانشی در منطقه ، 
فعالیت های  و  زندگی  حوزه های  تمامی  در  منطقه   نوآوری  قابلیت 
توسعه  و  شکل دهی  این،  بر  عالوه  کرد.  اشاره  اجتماعی  اقتصادی ، 
برای توسعه  الگوی مناسبی  نمونه و  آزاد دانش بنیان موفق ،  مناطق 

اقتصاد مبتنی بر دانش در کشور خواهد بود.
اظهار  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
داشت: در حال حاضر بازار فروش مناسبی برای محصوالت و خدمات 
دانش بنیان  شرکت های  اگر  و  ندارد  وجود  دانش بنیان  شرکت های 
محصول یا خدمت دانشی باکیفیت و با قیمت رقابتی هم تولید کنند، 
خود  دانشی  خدمات  و  محصوالت  صادرات  و  فروش  مشکل  با  باز 
مواجه اند، لذا مناطق آزاد می توانند با تاسیس بورس و تاالر، نسبت به 

ایجاد بازار فکر ، ایده و دانش اقدام نمایند.  
اقتصاد  تحقق  راستای  در  آزاد  مناطق  عملکرد  درخصوص  جلیلی 
دانش بنیان نیز گفت: با توجه به سیاستگذاری ها و هدفگذاری ها ، ایجاد 
زیرساخت های حمایت از شرکت های دانش بنیان فناور از سال 1۳9۵ در 
مناطق آزاد کشور و توسعه فعالیت ها و بهبود دیدگاه ها در زمینه حمایت 

از این شرکت ها شکل گرفته است.
آزاد، در  با سیاستگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق  تاکید کرد:  وی 
مناطقی که مرکز رشد وجود نداشت، این مراکز ایجاد و در مناطق 
دارای مرکز رشد هم بحث توسعه ای آن اجرا شده است و به موازات 
حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به ارائه خدمات 

و حمایت از شرکت های دانش بنیان می پردازد.
جلیلی ادامه داد: مناطق آزاد در حال جذب و حمایت از کسب و کارهای  
کوچک و خرد، همچون استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان در مراکز 
رقابت پذیری  افزایش  رویکرد  با  و  شده  تاسیس  نورآوری  و  فناوری 
با  تا  بهبود بخشیده اند   SMEرا  و    و مفهوم صنایع کوچک  هستند 
حمایت مراکز نوآوری و فناوری و همکاری شرکت های دانش بنیان 
ارائه خدمات مشترک  و  و جهش  تولیدات صنعتی  توسعه  با  بتوانند 
در دستیابی به صادرات موفق تر باشند. مناطق آزاد به منظور حمایت 
خاصی  مشوق های  دانش بنیان ،  شرکت های  و  استارتاپ ها  از  عملی 
برای فعاالن این حوزه تصویب نموده اند و حمایت های مادی و معنوی 
سازمان ها باعث افزایش شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها 
که  آزاد  مناطق  در  دیگر  مهم  موضوع  است .  شده  مناطق  این  در 
است،  مطرح شده  نیز  آزاد  مناطق  مقاومتی  اقتصاد  در شاخص های 
موضوع جذب و رشد شرکت های استارتاپی است. بین این استارتاپ ها 
ایده هایی وجود دارد که در مواقعی می تواند تجاری سازی شود. نوآوری 
در این شرکت ها اتفاق جدیدی نیست که تاکنون در دنیا نیفتاده باشد، 
بلکه خیلی اوقات، بدین معنی است که این اتفاق قبال هم افتاده، ولی 
کسی به آن و کاربردش اهمیتی نداده و توجهی نکرده است. نوآوری 
اصوال این است که بتوانیم از یک ایده یا فعالیت که دارای ویژگی 
خاصی است، درآمد کسب کنیم که مراکز فناوری در مناطق آزاد بیشتر 

این بخش را دنبال می کنند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: با 
توجه به اینکه دانش، رکن توسعه بوده ولی تاریخ مصرف نیز دارد؛ لذا 
اقتصادی در مناطق موفق خواهد بود که با تکیه بر دانش، دائما نوآوری 
کند، نیازها را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ 
دهد و این درون مایه اصلی نوآوری مستمر است. بنابراین پیگیری و 
تالش برای پیشبرد موثر این اقدامات در راستای توسعه دانش بنیان 

اقتصاد مناطق آزاد ضروری است.
خارج  از  ایده ها  ورود  نوآوری، سهولت  ایجاد  مشوق های  افزود:  وی 
از کشور، فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر قانونی 
جهت حمایت از ایده های نو و شناخت حقوق مالکیت فکری و معنوی 
نوآوری  پویای  فضای  ایجاد  ارکان  مهم ترین  از  مالیاتی  معافیت  و 
در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده و تشویق و رشد 
سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان نیز از دیگر پارامترهای ایجاد 
محیط مناسب اقتصادی در مناطق آزاد است . با علم به اینکه برخی 
بیوتکنولوژی،  بیمه،  اطالعات،  فناوری  صنعت  مانند  دنیا  در  صنایع 
اگر  هستند؛  دانش بنیان  صنایع  غیره  و  هوافضا  درمان،  و  بهداشت 
بخواهیم به اقتصاد دانش بنیان برسیم باید سرمایه گذاری بیشتری روی 

این صنایع انجام دهیم.
جلیلی خاطرنشان کرد: سازمان های مناطق آزاد کشور در حال تدوین 
دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  و  ایجاد  برای  برنامه ریزی  و  استراتژی ها 
هستند و هر کدام با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی خود، استراتژی 
منطقه  مثال  می کنند .  دنبال  و  انتخاب  را  منطقه  مناسب  و  خاص 
آزاد ماکو با ایجاد مرکز فناوری و نوآوری در ساختمان مجهزی که 
دارای سالن های نوآوری ، مرکز فناوری و کافه ایده است، از فکرها و 
استارتاپ های بیشتر در زمینه کشاورزی و لجستیک حمایت می کند و 
در این زمینه پیشرو می باشد و منطقه آزاد ارس با ایجاد مرکز نوآوری و 
فناوری، تشکیل صندوق پژوهش و فناوری، از اولین مناطق در تحقق 

زیرساخت های توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
پایان  آزاد ماکو در  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه  معاون 
تاکید کرد: مناطق آزاد دیگر نیز با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد نیز در حال ایجاد و توسعه مراکز فناوری و نوآوری و شکل دهی 
صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برای شرکت های نوپای فناور هستند 
و امیدورایم به زودی شاهد نهادینه شدن اقتصاد دانش بنیان در مناطق 

آزاد باشیم.

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد ارس:

نقش کارای مناطق آزاد برای اقتصاد دانش بنیان
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز 
در گفت وگو با نشریه به سواالت پیرامون اقتصاد دانش بنیان و عملکرد 

مناطق آزاد در این حوزه پاسخ داد.
اقتصاد  چیستی  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  داداش زاده  یوسف 
دانش بنیان گفت: طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 
اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد 
دانش و صنایع  در  اطالعات شکل گرفته و سرمایه گذاری  و  دانش 
نیز  دانش بنیان  صنایع  می گیرد.  قرار  خاص  توجه  مورد  دانش پایه 
صنایعی هستند که در آنها سطح باالیی از سرمایه گذاری در نوآوری و 

ابداعات جدید صورت گرفته است. 
وی تاکید کرد: تحقق اقتصاد دانش بنیان، تابع میزان افراد تحصیلکرده، 
رژیم کارآمد نوآوری و زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطاتی و محرک 

اقتصادی و رژیم نهادی می باشد. 
داداش زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صنایع دانش بنیان چه 
نقشی در کم اثر شدن تحریم ها دارد، اظهار داشت: مصرف در جامعه 
مستقیم  وابستگی  است:  وابسته  خارج  جهان  به  زیر  عمده  طرق  از 
کاالهای  مستقیم  واردات  طریق  از  غیراساسی  و  اساسی  کاالهای 
مصرفی در حجم قابل توجه؛ وابستگی غیرمستقیم مصرف از طریق 
قطعات  و  واسطه  مواد  به  داخل  در  تولیدشان  که  کاالهایی  مصرف 
یدکی و وسائل سرمایه ای خارجی وابسته است و وابستگی مستقیم و 
غیرمستقیم مصرف به خارج از نظر الگوهای مصرفی و فرهنگ های 

وابسته به آن.
وی افزود: همه اینها دومین مدار شوم توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را 
تشکیل می دهد که صنایع دانش بنیان و حمایت از تولیدات شرکت های 
دانش بنیان و در از بین بردن مشکالت دومین مدار توسعه نیافتگی 
قبلی تاثیرگذار خواهد بود. افزایش تولیدات با ارزش افزوده باال باعث 
افزایش اشتغال و درآمد و افزایش صادرات خواهد شد و می تواند باعث 

ایجاد تنوع در صادرات و رهایی از اقتصاد تک محصولی شود.
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در 
پاسخ به اینکه در حوزه دانش بنیان چه زیرساخت هایی در کشور وجود 
و  دانش بنیان  اقتصاد  برای  ویژه ای  حمایت های  کرد:  تصریح  دارد، 
شکوفایی آن وجود دارد. برای مثال در مناقصات قراردادهای پژوهشی 
و فناوری و تجاری سازی و عرضه کاالهای دانش بنیان ساخت داخل، 
اولویت  در  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  اجرایی،  دستگاه های 
قرار دارند. میزان مبلغ سپرده در مناقصات دولتی برای شرکت های 
دانش بنیان در زمینه ارائه و فروش محصوالت و خدمات خود مشمول 
تخفیف ۵۰درصدی شرکت در مناقصه می گیرد. معافیت های مالیاتی، 
عوارض حقوقی گمرکی و... به مدت 2۰سال برای این شرکت ها در 
موظفند  رشد  مراکز  و  پارک ها  اینکه  است. ضمن  شده  گرفته  نظر 
همکاری های الزم را با شرکت های دانش بنیان داشته باشند. اعطاء 
بلندمدت و  یا بدون کارمزد به صورت  پایین و  با کارمزد  تسهیالت 
اصالحات نهادی در اقتصاد ایران و تغییر جهت ساختار انگیزشی از 
فعالیت های رانتی و نامولد مبتنی بر فساد به سمت فعالیت های مولد و 
دانش بنیان در رونق گرفتن تولید محصوالت دانش بنیان کارساز است.

داداش زاده در پاسخ به اینکه صنایع دانش بنیان چه میزان از اهداف 
اقتصاد مقاومتی را می تواند به سرانجام رساند، گفت: اقتصاد دانش بنیان 
تاثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه ، کاهش برابری در توزیع درآمد 
افزایش فرصت های شغلی و اصالح کیفیت محیط زیست را ارتقای 
کیفیت تولیدات به عنوان شاخصه های توسعه پایدار دارد؛ زیرا با بهبود 
کیفیت کاال و تولیدات مورد نیاز جامعه و رغبت روزافزون هموطنان 
ازجمله  و  تولیدکنندگان  برای  زمینه  داخلی،  باکیفیت  به محصوالت 
امر بستر به  این  پژوهشگران شرکت های دانش بنیان فراهم شده و 
رویگردانی از کاالهای قاچاق را فراهم می کند که می تواند نقش مهمی 

در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه جایگاه و نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد 
دانش بنیان چیست، اظهار کرد: در حال حاضر، از یکسو صادرات در 
تعمیق، سرعت و فراگیری توسعه در تمام ابعاد خصوصا بعد اقتصادی 
موثر می باشد. در این راستا صادرات غیرنفتی برای اقتصادهای نفتی 
اهداف  تحقق  برای  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  ایران  مانند 
اقتصاد دانش بنیان باید صادرات بیش از پیش توسعه یابد و مناطق 
آزاد در این صادرات نقش کلیدی دارند. تجارت بین الملل موجب کسب 
منافع ایستا و پویا در اقتصاد می شود. منافع ایستا از تخصیص مجدد 
منابع میان بخش های تجاری و غیرتجاری ناشی می شود. تخصیص 
رشته هایی  در  منطقه  که  فراهم می کند  را  امکان  این  منابع،  مجدد 
وقتی  می باشد.  رقابتی  مزیت  دارای  آنها  در  که  کند  پیدا  تخصص 
این امکان فراهم شود که بنگاه ها در هر صنعت رشد نمایند، رونق 
بخشیدن به تجارت خارجی به عقالیی شدن طرح ها منتهی می شود و 
منابع از طرح هایی با کارایی کمتر به طرح هایی با کارایی باالتر سوق 
می یابند. از سوی دیگر، اقتصاد دانش بنیان به یکی از پیشروترین و 
پویاترین بخش های اقتصاد بین المللی تبدیل شده و گردش مالی بسیار 

بزرگی را به دنبال دارد.
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در 
پایان خاطرنشان کرد: توسعه این بخش اقتصادی، به شکلی سریع و 
گسترده پیش می رود که در آینده بسیار نزدیک شاهد حذف بسیاری 
از بخش های تجارت سنتی از سطح بین المللی خواهیم بود. ماموریت 
منطقه آزاد ارس با چند سال پیش که فقط فعالیت در حوزه های سنتی 
بود، تفاوت کرده است. امروز ماموریت جدیدی برایش تعریف شده؛ 
گسترش شرکت ها و محصوالت دانش بنیان و محصوالتی که معموال 
کم هزینه تر تولید می شود و وارداتی هستند و ارزبری دارند و همچنین 
محصوالتی که دامنه کسب  و کار را وسیع تر و شغل جدیدی را تعریف 
از ماموریت های جدید است. در واقع  کرده و ثروت آفرینی می کنند، 
همچنین  است.  دانش بنیان  اقتصادی  محصوالت  مزیت های  اینها 
در  اصلی  سرزمین  مشوق های  مکمل  حمایتی  مشوق های  ارس، 
جذب و حمایت از شرکت های دانش بنیان را تعریف کرده است و این 
منطقه در بین مناطق آزاد، جزء برترین مناطق می باشد. تخفیف در 
عوارض پروانه ساخت، تخفیف در هزینه زمین، تخفیف در هزینه اجاره 
سالن های استیجاری برای ۵سال اول تولید انبوه، تخفیف در عوارض 
مجوز فعالیت و عوارض عمران شهری، امکان استقرار شرکت ها در برج 
فناوری و مرکز رشد، حمایت از شرکت در فن بازارها، نمایشگاه های 
داخلی و خارجی، حمایت از شرکت در تور صنعتی فناوری خارجی، 
ایجاد زمینه همکاری با صنایع موجود در منطقه در زمینه ارائه خدمات 
فنی تخصصی، ایجاد تعامل با سرمایه گذاران برای شرکت های مستقر، 
از مزایا و مشوق های منطقه آزاد جهت جذب شرکت های دانش بنیان 

می باشد.



یادداشت

در حالی که بحران هاي گوناگون جهانی و منطقه اي و تحوالت 
خارج از اختیار مسئوالن در حال افزایش است و تصمیم گیري براي 
مدیران حوزه هاي مختلف اقتصادي و صنعتی با مشکالت فراوانی 
همراه است؛ تکیه بر سیاست هاي اقتصاد مقاومتی، تنها گزینه اي 
است که می تواند تامین کننده رشد پویا و مبتنی بر زیرساخت هاي 

گسترده و منابع غنی و استعدادهاي درونی کشور گردد.
سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف بهبود شاخص هاي 
با  و  ساله  بیست  چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی  و  اقتصادي 
رویکردي جهادي، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و 
برونگرا تدوین و ابالغ گردیده، چراغ روشنی است که باید فراروي 

تمام مسئوالن و تصمیم گیران کشور قرار گیرد.
تاکید بر تولید محصوالت و خدمات راهبردي، افزایش اشتغال، رشد 
بهره وري، تقویت رقابت پذیري، کاهش وابستگی به سایر کشورها 
و افزایش صادرات را می توان در زمره مهم ترین مولفه هاي سیاست 
اقتصاد مقاومتی برشمرد. بر همین اساس می توان لزوم توجه به 

صنایع دریایی را در چارچوب این سیاست ها قلمداد کرد.
با  رقابت  در  خاص،  شرایط  داشتن  دلیل  به  دریایی  صنایع 
تولیدکنندگان معتبر بین المللی بوده و از این نظر در کشور داراي 
شرایط منحصربه فردي است. تولیدات اندکی در کشور وجود دارد 
در  محصوالت،  قیمت  و  زمان  کیفیت،  مانند  عواملی  نظر  از  که 
رقابت با تولیدکنندگان رده اول جهانی باشند. از طرف دیگر، این 
راهبردي  زمره محصوالت  در  سایر کشورها،  بین  در  محصوالت 
شناسایی شده، مورد حمایت کامل دولت ها قرار گرفته و از راه هاي 
حمایت  دولت ها  توسط  محصوالت،  این  خرید  بازار  مختلف، 

می گردد.
متاسفانه در شرایطی که صنایع دریایی از ده ها سال قبل به عنوان 
صنایع استراتژیک در برنامه هاي توسعه اقتصادي کشورها جایگاه 
در  صنایع  این  هیچگاه  اما  نموده اند،  پیدا  را  ویژه اي  و  مشخص 
اقدامات  نگرفته است.  قرار  به صورت جامع مورد توجه  ما  کشور 
صورت گرفته در بسیاري از موارد ناشی از همت و شناخت موردي 
و موضعی اشخاص بوده و حرکت هاي انجام شده، پس از جابه جایی 
اشخاص، مغفول و معطل مانده اند. از طرف دیگر جزیره اي بودن و 
عدم جامعیت اقدامات صورت گرفته را باید به عنوان دلیل دیگري 

بر توقف این اقدامات در نظر گرفت.
به عنوان نمونه می توان به قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی 
اشاره نمود. این قانون در نتیجه اقدامات و پیگیري هاي جمعی از 
متخصصان صنایع دریایی در دهه 1380 به تصویب مجلس شوراي 
اسالمی رسید و به رغم تصویب آیین نامه اجرایی آن در سال 1388، 
متاسفانه تاکنون بخش هاي زیادي از این قانون همچنان اجرایی 
اقدامات  سایر  و  فوق  قانون  تجربه  دیگر،  عبارت  به  است.  نشده 
عنوان  به  دریایی  صنایع  اهمیت  که  زمانی  تا  داده  نشان  مشابه 
نگردد،  نهادینه  کشور  دولتمردان  باور  در  راهبردي،  صنعت  یک 
همچنان باید شاهد معطل ماندن ظرفیت هاي عظیم کشور در این 
صنعت باشیم. بدون تردید باور فوق، تنها از طریق شناخت نسبت 
اهداف دولت حاصل  تاثیر صنایع دریایی در پیشبرد  به اهمیت و 

خواهد شد.
بنابراین ضروري است نقش و اهمیت صنایع دریایی در گسترش 
اهداف کالن توسعه کشور در حوزه هاي فعال نمودن ظرفیت هاي 
بین المللی،  فرصت هاي  از  استفاده  تولیدي،  مانده  معطل 
محرومیت زدایی از مناطق ساحلی، ارتقاي ظرفیت هاي موجود در 
و  دریایی  اقتدار  توسعه  زمینه هاي  کردن  فراهم  مکران،  سواحل 
فراهم نمودن فرصت هاي شغلی، مورد توجه و شناسایی دولتمردان 

قرار گیرد.
محصوالت  به  کشور  نیاز  بازار  از  داخلی  صنایع  سهم  تخصیص 
از  یکی  عنوان  به  اشتغال  ایجاد  در  بسزایی  تاثیر  دریایی،  صنایع 
برنامه  براساس  داشت.  خواهد  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  اهداف 
راهبردي صنایع دریایی در افق 1404، با سرمایه گذاري مناسب در 
صنایع دریایی می توان ساالنه 21هزار شغل پایدار ایجاد نمود. با 
موجب  کشتی سازي،  صنایع  در  نفر  هر  اشتغال  اینکه  به  عنایت 
کردن  فعال  شد؛  خواهد  مرتبط  صنایع  در  3نفر  حدود  اشتغال 
80هزار  حدود  در  ساالنه  دریایی،  صنایع  در  موجود  ظرفیت هاي 

شغل ایجاد خواهد نمود. 
مکران،  سواحل  ویژه  به  کشور  جنوبی  سواحل  در  اشتغال  ایجاد 
سطح  ارتقاي  با  و  بوده  مناطق  این  در  محرومیت زدایی  موجب 
افزایش  نیز  را  سواحل  امنیت  مناطق،  این  در  زندگی  کیفی 
محصوالت  به  کشور  نیاز  بازار  از  بخشی  اختصاص  می دهد. 
دریایی در حوزه هاي تجاري به صنایع دریایی داخلی و فعال سازي 
ظرفیت هاي موجود، می تواند سبب اشتغال بسیاري از متخصصان 

و کارشناسان باشد.
در  شده  مشخص  اهداف  تحقق  در  دریایی  توسعه صنایع  نقش 
اقتصاد مقاومتی، با در نظر گرفتن رشد اشتغال پایدار و جلوگیري 
قابل مشاهده است. بی شک  توسعه صنایع جانبی  ارز و  از خروج 
فعال کردن ظرفیت هاي موجود در صنایع دریایی در جهت پیشبرد 
رشد  دریامحور،  توسعه  زمینه هاي  و  بوده  دولت  زیربنایی  اهداف 
اقتصادي و جذب سرمایه هاي خارجی در صنایع داخلی را فراهم 
از زیرساخت مناسب،  بهره گیري  با  خواهد ساخت. صنایع دریایی 
نیروي کار ارزان و بازار مناسب محصوالت در داخل کشور، توانایی 

ارزش آفرینی براساس مبانی اقتصاد مقاومتی را خواهد داشت.
در پایان، برخی از راهکارهاي پیشنهادي به منظور توسعه صنایع 

دریایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
راهبردي در  به عنوان صنایعی  دریایی  نظر گرفتن صنایع   در 

راستاي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی.
جامع  سند  در  اهداف مشخص شده  تحقق  براي  برنامه ریزي   

توسعه دریایی کشور. 
 تخصیص بخشی از بازار نیاز داخلی ساخت و تعمیر شناور به 

سازندگان داخلی.
 تامین مالی و تسهیل ساخت و تامین مواد و تجهیزات و مورد 

نیاز محصوالت صنایع دریایی. 
جلب  منظور  به  دریایی  صنایع  در  رکود  فرصت  از  استفاده   
همکاري کشتی سازان مطرح و انتقال دانش فنی پیشرفته به کشور.

نقش توسعه صنایع دریایی 
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

 فرزانه جعفری
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حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
آذربایجان که در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
عضویت دارد، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی اردبیل را نیز عهده دار است. او از چهره های 
واسطه  به  و  است  کشور  اقتصادی  حوزه  سرشناس 
تجارب ارزشمندی که در طی سنوات گذشته در عرصه 
تصمیم گیری های اقتصادی حوزه تشکل های مردم نهاد 
برای  و  است  داشته  بازرگانی  اتاق  در  علی الخصوص 
و  است  تاثیرگذاری  فرد  کشور  تجارت  و  تولید  حوزه 
و  ایران  بین  مشترک  شهرک  ایجاد  پیگیر  هم  اخیرا 
این  گرفته  صورت  موافقت های  با  و  شده  آذربایجان 
روزهای  و  ایجاد  اردبیل  استان  در  شد  قرار  شهرک 
امور خارجه  وزیر  اقتصادی  معاون  با حضور  آینده هم 

کلنگ زنی خواهد شد.
تا  این عرصه موجب شد  او در  پیگیری و تالش های 
عنوان  به  وی  اردبیل،  استاندار  بهنام جو  اکبر  حکم  با 
مسئول احداث پروژه شهرک صنعتی مشترک ایران و 

آذربایجان معرفی شود.
با حسین پیرموذن پیرامون نقش و جایگاه منطقه آزاد 
توانمندی ها و  اقتصاد منطقه و همپوشانی و  انزلی در 
مزیت های موجود در این منطقه به گفت و گو نشستیم 

که در ذیل می خوانید. 

 بندر انزلی یکی از قدیمی ترین بنادر ایران 
است که بخشی از این شهرستان هم اکنون 
به عنوان محدوده منطقه آزاد انزلی به عنوان 
دارد؛  فعالیت  ایران  شمال  آزاد  منطقه  تنها 
منطقه آزاد انزلی چه نقشی در اقتصاد خرد و 

کالن کشور می تواند داشته باشد؟
در ابتدا جا دارد از مردم خوب گیالن یاد کنم، چراکه 
مردم گیالن بسیار خونگرم هستند و خوشبختانه بین 
دو استان گیالن و اردبیل هم روابط خوبی بین تجار، 
بازرگانان و حتی تولیدکنندگان با یکدیگر برقرار است و 
حتی در اواخر سال گذشته یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
استان  در  هستند،  نام  کشور صاحب  در  که  ما  استان 
بخش  از  دارد  جا  لذا  و  کردند  سرمایه گذاری  گیالن 
خصوصی گیالن، از همکاران خوبم در اتاق گیالن و 
آقای تیزهوش که از چهره های مطرح اتاق های کشور 
هستند و در اتاق ایران و روسیه نیز یک چهره ماندگار 

است، نام ببرم.
داشته  اشاره ای  ابتدا  در  شما  سوال  به  پاسخ  در  لذا 
مهم  لنگرگاه های  و  بنادر  از  که  انزلی  بندر  به  باشم 
کشور  در  بندر  این  قدیم  از  و  است  ایران  قدیمی  و 
و  و صادرات  اقتصادی  مهم  بنادر  از  یکی  عنوان  به 
تاسیس  و  شکل گیری  با  است.  بوده  مطرح  واردات 
از تصمیمات خوب دولت  انزلی که یکی  منطقه آزاد 
دارم  اعتقاد  که  این  و  است  بوده  خودش  زمان  در 
مرکز  یک  می تواند  انزلی  آزاد  منطقه  و  گیالن 
محسوب  کشور  حتی  و  منطقه  برای  مهم  تجاری 
آن  دلیل  اصلی ترین  که  دارد  متعددی  دالیل  شود، 
حلقه  یا  و  کننده  متصل  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه 
منطقه  بدون  و  است  شمال- جنوب  کریدور  اتصال 
آزاد انزلی این کریدور بین المللی و تجاری مهم دنیا 
می تواند  دولت هم  و  داشت  نخواهد  مفهوم  و  معنی 
انزلی  آزاد  منطقه  در  موجود  پتانسیل های  روی  بر 

حساب ویژه ای را متمرکز کند.

سرعت  به  که  است  استان هایی  از  گیالن  چون  حال 
است و  اقتصادی خود  زیرساخت های  تکمیل  در حال 
از زیرساخت های مهم تجاری و تجارت  راه آهن یکی 
مسیر  در  باز  که  آستارا  راه آهن  و  می شود  محسوب 
راه اندازی  گیالن  آستارای  در  شمال- جنوب  کریدور 
شده است و این راه آهن با اتصال به روسیه و سپس از 
داخل کشور با اتصال به منطقه آزاد انزلی می تواند به 
عنوان حلقه تکمیل کننده کریدور شمال- جنوب قلمداد 
خواهد  تقویت  را  انزلی  آزاد  منطقه  در  تجارت  شود، 
کرد و منطقه آزاد انزلی با قوانینی که در آن در جهت 
است،  حاکم  تجارت  قانون  و  کار  و  کسب  از  حمایت 
مهم  پتانسیل  این  زیرساخت ها  این  همه  نهایت  در 
اقتصادی در شمال ایران )منطقه آزاد انزلی( را تقویت 
نیز  را  استان های دیگر  خواهند کرد و منافع آن حتی 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.
انزلی  آزاد  منطقه  می شنوم،  گیالن  در  که  اخباری  با 
ازجمله  کشور  اقتصادی  حوزه  در  را  خوبی  تحرک 
صادرات ایجاد کرده است و هم اکنون کریدور شمال-

 جنوب از طریق منطقه آزاد انزلی فعال شده است که 
این مهم نشان  دهنده عزم جدی مدیران منطقه آزاد 
دوستان  البته  است؛  اقتصادی کشور  در عرصه  انزلی 
بخش  فعاالن  عنوان  به  گیالن  بازرگانی  اتاق  در  ما 
خصوصی در کشور صاحب نظر و ایده پرداز هستند که 
می شود  تبدیل  تصمیم گیری  به  بعضا  آنان  ایده های 
که بنده اعتقاد دارم منطقه آزاد انزلی از پتانسیل های 
شایسته ای  نحو  به  می تواند  گیالن  بازرگانی  اتاق 
گیالن  مدیریتی  در سطح  و خوشبختانه  کند  استفاده 
از عوامل  همکاری خوبی دیده می شود و شاید یکی 
رشد گیالن در حوزه زیرساخت ها و نتیجه بخش شدن 
چندجانبه  همکاری  و  تعامل  همین  تجارت،  مسیر 
کشور  در  که  داریم  افرادی  گیالن  اتاق  در  ما  باشد. 
در  ما  به  روابط  این  و  هستند  خوب  روابط  دارای 
اطمینان  کرد.  خواهد  شایانی  کمک  توسعه  مسیر 
دارم منطقه آزاد انزلی نه تنها در سطح استانی، بلکه 
منطقه ای حتی در بین کشورهای حاشیه دریای خزر 

یک پتانسیل منحصربه فرد است.

چه  در  پتانسیل ها  این  از  استفاده  برای   
حوزه هایی می توان بیشتر بهره گیری کرد؟

از  حتی  و  دارد  بسیاری  مزایای  انزلی  آزاد  منطقه 
قطب های صنعتی، سرمایه گذاری و تجاری مهم کشور 
باال  نیز  آن  بهره وری  حتی  و  است  گیالن  استان  در 
است؛ البته اذعان کنم هنوز به جایگاه اصلی خود دست 
سرمایه گذاری  بر  تمرکز  با  می تواند  اما  است،  نیافته 
خارجی و یا فراهم کردن سرمایه گذاری های مشترک 
به تولید ملی و تجارت کشور کمک کند و با توجه به 
مسئولیتی که بنده در اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان 
دارم، با سفیر آذربایجان در ایران صحبت کردم و حتی 
در  سرمایه گذاری  برای  آذربایجانی ها  عالقه مندی 

منطقه آزاد انزلی را نیز دریافت کردم.
بین  را  مشترکی  نشست های  بتوانیم  می کنم  فکر 
سرمایه گذاران آذربایجانی و ایرانی در منطقه آزاد انزلی 
راه آهن آستارا آستارا در حال  اکنون که  باشیم،  داشته 
به  راه آهن  این  دارد  برنامه  دولت  و  است  بهره برداری 
بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی متصل شود، ما از فرصت 
رایزنی و مذاکره با سرمایه گذاران خارجی استفاده کرده 
با  کشور  دو  سرمایه گذاران  همکاری  برای  را  زمینه  و 

یکدیگر فراهم نماییم.
دارای  و  کشور  در  استثنایی  استان  یک  گیالن، 
زیرا  است،  تجارت  عرصه  در  بسیاری  مزیت های 
دارای حمل و نقل ترکیبی است؛ همه استان ها این 

نقل  و  حمل  مزایای  از  گیالن  اما  ندارند،  را  مزیت 
فرودگاه  دریا،  راه آهن،  مناسب،  راه  ازجمله  ترکیبی 
که  مزیت هایی  این  با  و  است  برخوردار  ترانزیت  و 
تجارت  یک  گیالن  طریق  از  تجارت  دارد،  گیالن 
باکیفیت و مقرون به صرفه است و منطقه آزاد انزلی 
محسوب  تجارت  این  میان  در  ارزشمند  نگین  یک 

می شود.

 البته در شرایط فعلی به واسطه تحریم های 
کشور  تجارت  و  توسعه  قطار  ناجوانمردانه، 
که  بفرمایید  ندارد؛  را  الزم  و سرعت  شتاب 
پتانسیل ها چه کمکی  این  در شرایط موجود 

می تواند به تجارت کشور کند؟
با دنیا تحت  ما  ارتباطات  تا  تحریم موجب شده است 
تاثیر قرار گرفته و مشکالت بانکی و انتقال پول داشته 
باشیم، مواد اولیه و تجارت ما تحت تاثیر قرار گرفته؛ اما 
یکسری مزیت ها ذاتی است، زیرا کشور ما در موقعیت 
استثنایی دنیا است، ما دوستان خوبی در اطراف حاشیه 
دریای کاسپین داریم که خوشبختانه رابطه صمیمانه ای 
با آنان در عرصه سیاسی و اقتصادی داریم. می توانیم 
استانی مزیت  استفاده کنیم؛ هر  استانی  از مزیت های 
از  که  اردبیل  استان  در  هم  ما  و  دارد  را  خود  خاص 
مزیت هایی  است،  کشور  اقتصادی  مهم  قطب های 
داریم که می توانیم با تکمیل این مزیت ها با یکدیگر در 
راستای تحول اقتصاد، تولید، صنعت و بازرگانی کشور 

گام برداریم.

اخیرا شهرک  ظاهرا  گفتید  مزیت هایی  از   
مورد  آذربایجان  و  ایران  مشترک  صنعتی 
حکم  با  هم  شما  و  گرفت  قرار  موافقت 
استاندار گیالن مسئولیتی را پذیرفتید، در این 

رابطه هم توضیح بیشتری بفرمایید؟
برای  تالش هایی  اردبیل  استان  از  ما  کنم  ذکر  البته 
و  فنی  کمیسیون  در  که  کردیم  آزاد  منطقه  ایجاد 
در  و  تصویب  آزاد  مناطق  شورای  کمیسیون های 
در  ولی  گرفت،  قرار  تصویب  مورد  نیز  صحن مجلس 
بررسی های شورای نگهبان این مزایا به استان اردبیل 
اختصاص نیافت؛ اما همه هدف ما توسعه مملکت است 
و ما در استان اردبیل نگاه بخشی و منطقه ای نداریم، 
بلکه نگاه ما ملی است؛ اما با مزیت های بی نظیری که 
اردبیل در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری  استان 
و  ایران  بین  پیگیر سرمایه گذاری مشترک  اخیرا  دارد، 
آذربایجان شدیم که خودم نیز در این رابطه پیگیر بودم 
و این پیگیری ها به ثمر نشست و با مزیت هایی که ما 
این  ایجاد  داریم  آستارا  و شهرستان  گیالن  استان  در 
تولید  برای  مزیت  یک  می تواند  حتی  شهرک صنعتی 
پیش بینی  و  اردبیل محسوب  شود  و  و صنعت گیالن 
اقتصادی  با حضور معاون  آینده  می شود طی روزهای 
اردبیل  استان  در  شهرک  این  خارجه  امور  وزارت 

کلنگ زنی شود.
فراهم  کرونا  بیماری  از  قبل  کار  این  مقدمات  اگرچه 
طرف  با  مذاکرات  این  جریان  در  حتی  و  بود  شده 
و  همراهی  را  ما  نیز  تیزهوش  آقای  شخص  آذری 
حتی کمک کردند و امیدواریم بتوانیم با مرز مشترکی 
داریم  آذربایجان  و  ایران  میان  که حدود 340کیلومتر 
بزرگی  گام  انزلی  آزاد  منطقه  مزایای  از  بهره گیری  با 
»جهش  انقالب  معظم  رهبر  شعار  تحقق  راستای  در 
این  به  رسیدن  راه های  از  یکی  زیرا  برداریم،  تولید« 
شعار ارزشمند توجه به زیرساخت ها است و اکنون این 
از استان ها ازجمله  کار زیربنایی و اساسی در بسیاری 

گیالن و اردبیل شروع شده است.

منطقه آزاد انزلی، نگین ارزشمند تجارت در شمال کشور
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان اظهار داشت:

حسین پیرموذن 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک 

ایران و آذربایجان
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تجارت  توافق نامه  سال 1398،  5آبان ماه  از 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  ترجیحی 
وارد مرحله اجرایی شده است. این موافقت نامه، 
تجاری  موافقت نامه  جامع ترین  و  مفصل ترین 
و  کرده  است  منعقد  ایران  تاکنون  که  است 
کاال،  تجارت  عمومی،  قواعد  9فصل  شامل 
راهکارهای تجاری، موانع فنی فرا راه تجارت، 
قواعد  گیاهی،  بهداشت  و  بهداشتی  اقدام های 
مبدا، تسهیل تجاری، حل و فصل اختالفات و 

مقررات پایانی است.
و  ایران  بین  تجاری  موافقت نامه  همچنین 
کاالیی  فهرست  دو  شامل  اوراسیا  کشورهای 
اقالم  تعداد  که  طرف  دو  اعطایی  ترجیح های 
مشمول آن توسط کشورمان به اوراسیا 38۰قلم 
کاال  5۰3قلم  اوراسیا  اعطایی  اقالم  تعداد  و 
است و مطابق فهرست اعطایی اوراسیا، تعرفه 
دستباف  فرش  انواع  ازجمله  کاال  1۷5ردیف 
مانند  میوه هایی  میگو،  انواع  پسته،  ماشینی،  و 
پرتقال و لیمو، سبزیجات، خرما، بیسکوییت و 
پلیمرهای  ازجمله  محصوالت  برخی  شیرینی، 
محصوالت  پالستیکی،  ورق های  پروپیلن، 

بهداشتی صفر شده  است. 

نگاهی بر نتایج اجرای موافقت نامه 
ایران-اوراسیا

یعنی  جاری  سال  اردیبهشت ماه  اواخر  در 
سازمان  کل  رئیس  زادبودم  حمید  سال 1399، 
صادرات  رشد  اعالم  با  ایران  تجارت  توسعه 
ایران به اوراسیا در قالب اقالم مشمول تخفیف 
تعرفه ای موافقت نامه، عنوان نموده است: میزان 
صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
در  اوراسیا  به  ایران  اعطایی  امتیازات  فهرست 
از  مابین،  فی   موقت  موافقت نامه  چارچوب 
تا  )آبان 1398  موافقتنامه  شدن  اجرایی  زمان 
281.3میلیون  بر  بالغ  اسفندماه 1398(  پایان 
دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با رقم 166.1میلیون دالر، 69.4درصد 

رشد نشان می دهد. 
نشان دهنده  برآوردها  افزوده:  همچنین  وی 
اتحادیه  از  ایران  واردات  کل  از  که  است  آن 
چارچوب  در  13درصد  تنها  اوراسیا  اقتصادی 
تخفیف  مشمول  مابین  فی  موافقت نامه 
در  رقم  این  که  صورتی  در  هستند،  تعرفه ای 
بر  بالغ  اوراسیا  به  ایران  صادرات  کل  مورد 
اقالم مورد  اینکه رصد  49درصد است. ضمن 
از  ایران  صادرات  که  است  آن  بیانگر  مبادله 
توسعه  قابلیت  و  بوده  برخوردار  بیشتری  تنوع 
بیشتر را نیز دارد. این در حالی است که اقالم 
عموما  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  از  وارداتی 
کشور  نیاز  مورد  و  محدود  اساسی،  کاالهای 

است.
سیدروح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران هم 
در فروردین سال جاری گفته است: طی پنج ماه 
گذشته و به عبارت بهتر از تاریخ پنجم آبان ماه 
میزان  جاری،  سال  6فروردین ماه  تا  سال 98 
تجارت خارجی ایران و اوراسیا به یک میلیارد 
رسیده  265دالر  و  232هزار  و  489میلیون  و 
و  واردات  مقدار، 6۷درصد سهم  این  از  است. 

33درصد نیز سهم صادرات بوده است. 
بزرگترین  ایران،  گمرک  سخنگوی  گفته  به 
کشور  اوراسیا،  به  ایران  صادرات  مقصد 
فدراسیون روسیه با حجم بیش از 481هزار و 
668تن و به ارزش 248میلیون و 555هزار و 
از  5۰درصد  از  بیش  میزان  این  که  1۰2دالر 
را شامل  اوراسیا  به  ایران  ارزش صادرات  کل 
از  بیش  با  ارمنستان  روسیه،  از  پس  می شود . 
بیشترین  با 16درصد،  قزاقستان  24.6درصد و 
محسوب  اوراسیا  مجموعه  به  ایران  صادرات 

می شود. 
همچنین بیشترین حجم واردات کاال از حوزه 
اوراسیا متعلق به کشور فدراسیون روسیه بوده 
پنج  در  روسیه  از  کشور  واردات  حجم  است. 
میلیون  دو  از  بیش  وزنی،  حیث  از  اخیر  ماهه 
و  ارزش ۷13میلیون  به  و  و 981تن  و ۷هزار 
۷۰6هزار و ۷99دالر است که این میزان بیش 
از کشورهای  ایران  از ۷1.4درصد کل واردات 

اوراسیا را شامل می شود . 
با  قزاقستان  کشورهای  روسیه،  از  پس 
24.9درصد و بالروس با 2.3درصد در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
قابل ذکر است که طبق آمار، در میان 2۰قلم 
اوراسیا ،  به  ایران  ترجیحی  صادرات  اصلی 
با  کیوی  46درصد،  از  بیش  پسته  ترتیب  به 
2۷درصد و انگور خشک با 1۰درصد، بیشترین 

همچنین  است .  شده  شامل  را  صادراتی  سهم 
در بیست قلم نخست واردات ترجیحی کشور 
جو  ترتیب  به  اوراسیا ،  کشورهای  مجموعه  از 
45درصد، ذرت دامی با 26درصد و روغن دانه 
واردات  اصلی  سهم  1۷درصد،  با  آفتابگردان 

ترجیحی کشور را به خود اختصاص داده اند.

اهمیت توافق نامه ایران با اتحادیه 
اوراسیا

ولی اله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، بعد 
از مدت های طوالنی به روزه سکوت خود پایان 
داده و در اظهاراتی جالب به جریان های پشت 
پرده صحنه سیاستگذاری ارزی ایران پرداخته 
سیف  سخنان؛  این  از  بخشی  در  اما  است. 
نداشتن  کشور،  مشکالت  از  یکی  می گوید: 
یک استراتژی بلندمدت و با ثبات تجاری است 
برنامه مدون و  از عدم وجود  ناشی  که عمدتا 
ارتقاء  و  داخلی  تولید  از  حمایت  در  بلندمدت 
است  این  من  تصور  است.  آن  کیفی  و  کمی 
که دلیل اینکه چندین سال پی  در  پی حضرت 
را  داخلی  تولید  سال،  شعار های  تعیین  در  آقا 
مورد تاکید قرار می دهند، همین مطلب است. 
واقعی  صورت  به  می تواند  که  چیزی  آن 
یأس کامل دشمنان شود، شکوفایی  به  منجر 
اقتصادی و رفاه اجتماعی است که جز با عزم 
ملی و برنامه های دقیق در زمینه های مختلف 

نمی تواند حاصل شود.
وی همچنین عنوان کرده: براساس متغیر های 
به  مربوط  شاخص ها  بهترین  اقتصادی، 
آن  دلیل  است.  هشتم  و  هفتم  دولت های 
متخصص  رئیس جمهور  که  نیست  این  هم 
که  بود  آن  اصلی  دلیل  بلکه  بود؛  اقتصاد  در 
اداره اقتصاد را به متخصصین اقتصادی سپرده 
بودند و به همین دلیل نتایج بهتری را مالحظه 

گرفت.
درستی،  به  و  رندانه  سیف  ولی اله  چند  هر 
ثبات  با  و  راهبردی  مدون،  برنامه  نداشتن 
مورد تایید متخصصین و کارشناسان اقتصادی 
و  بزرگترین  را  صادرات  و  تولید  توسعه  برای 
اما  می داند؛  ایران  اساسی  مشکل  مهم ترین 
ترجیحی  تجارت  توافق نامه  می رسد  نظر  به 
ایران و اتحادیه اوراسیا یک تالش ویژه برای 

گزارش:
صادق پورصادق

است.  کشور  تجاری  و  تولیدی  نقشه  ترسیم 
باید  آن طور که  توافق نامه  این  متاسفانه  ولی 
فعالین  برای  کاربردی  و  جزئی  صورت  به 
ایران تبیین  اقتصادی و دست اندرکاران اداری 

نشده است.
در این راستا سازمان منطقه آزاد ارس با رصد 
تحوالت موجود در این حوزه و نیز عالقه مندی 
بهره برداری  برای  منطقه،  اقتصادی  فعالین 
توسعه  جهت  توافق نامه  این  ظرفیت های  از 
برگزاری  برنامه ریزی  حال  در  صادرات، 
کارگاه آموزشی زوایا و ظرفیت های توافق نامه 
تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا و نیز 
مختلف  بخش های  در  موجود  ظرفیت های 
حوزه  این  در  نقش آفرینی  برای  ارس  اقتصاد 

است.

ضرورت توجه به پتانسیل های 
منطقه ای

اوراسیا،  حوزه  ارشد  پژوهشگر  کالجی  ولی اله 
گفتگوهای  نشست  هفتمین  و  شصت  در 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  در  راهبردی 
اوراسیا،  توافق نامه  مورد  در  جمهوری  ریاست 
با طرح 1۰موضوع کلیدی برای اجرای اصولی 
توافق نامه  اجرای  در  می گوید:  توافق نامه 
اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  ترجیحی  تجارت 
اوراسیا؛ توجه بیشتر به نقش و ظرفیت منطقه 
قفقاز شمالی روسیه به عنوان دروازه ورود ایران 
منطقه  سمت  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به 
مناطق  ظرفیت  از  مناسب  بهره مندی  و  قفقاز 
امیرآباد  بندر  و  انزلی  ماکو،  ارس،  تجاری  آزاد 
ایران  ترجیحی  تجارت  توافق نامه  اجرای  در 
و  امری ضروری  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  و 

راهگشا است.
متولی  عنوان  به  هم  تجارت  توسعه  سازمان 
در  توافق نامه  این  اجرای  و  تدوین  اصلی 
»دستورالعمل  عنوان  تحت  دستورالعملی 
از  بهره مندی  برای  استانی«،  فعالیت های 
اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  توافق نامه 
به  استانی  اقدامات  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با 
ویژه در استان های شمالی و همجوار با قلمرو 
پتانسیل های  دارای  که  استان هایی  و  اوراسیا 
تولید و صادراتی باال هستند، ضرورت تجمیع 

بهره مندی از مزیت های منطقه آزاد ارس در توسعه تجارت با اوراسیا
برگزاری کارگاه آموزش ظرفیت های ارس و توافق نامه ایران-اوراسیا:

تالش های ملی را برای تجهیز توانمندی های 
اقتصادی  فعالین  و  تجار  تمرکز  و  صادراتی 
برای بهره مندی از منافع موافقت نامه را عنوان 

می کند.
کلی  رئوس  دستور العمل،  این  در  همچنین 
مختلف  بندهای  در  را  الزم  و  مفید  اقدامات 
عبارت  آنها  اهم  که  می گیرد  قرار  اشاره  مورد 

است از:
 اطالع رسانی: جلب توجه ذیفعان توافق نامه 
فعالین  به  توافق نامه  اطالعات  ارائه  طریق  از 
اقتصادی از متن توافق نامه، فهرست کاالهای 
اطالعات  و  تعرفه ای  امتیازات  توافق،  مورد 

اقتصادی کشورهای عضور اتحادیه.
همکاری  لزوم  استانی:  همایش  برگزاری   
جهت  بازرگانی  اتاق های  با  صمت  سازمان 
آن،  اهمیت  و  موافقت نامه  جایگاه  تبیین 
تشریح پتانسیل های بازار مصرف اوراسیا برای 
تسهیل  در  موافقت نامه  نقش  و  ایرانی  کاالی 
چارچوب  در  ایرانی  تجار  حقوق  آن،  صادرات 
موافقت نامه، معرفی محصوالت تحت پوشش 
خاص  مبدا  گواهی  فواعد  رعایت  نحوه  و 
عملیاتی  و  کاربردی  توصیه های  موافقت نامه، 
به تجار و صادرکنندگان در ورود به بازار اوراسیا 

و نحوه تعامل با فعالین و تجار حوزه اوراسیا.
 تقویت تسلط کارشناسان اقتصادی استان ها 
درخصوص موافقت نامه با برگزاری کارگاه های 

آموزشی.
از  موافقت نامه  کامل  اجرای  بر  نظارت   
سازمان  به  مشکالت  انعکاس  و  تجار  طریق 

توسعه تجارت با ارائه اسناد و مدارک.
در  تبعیض  عدم  اصل  اجرای  بر  نظارت   
به  موارد خالف  انعکاس  و  مابین  فی  تجارت 

سازمان توسعه تجارت.
 نظارت بر صدور دقیق و صحیح گواهی مبدا 
کاال خاص موافقت نامه برای کاالی ایرانی به 

مقصد اوراسیا.
 آموزش اصولی نحوه ارزش گذاری گمرکی 

به تجار.
درون  هماهنگی های  و  اقدامات  انجام   

استانی برای تمرکز بر اوراسیا.
گمرک  تسهیالت  مورد  در  اطالعات  ارائه   

درخصوص محموله های صادراتی به اوراسیا.

اقدامات منطقه آزاد ارس 
در حوزه اوراسیا

منطقه آزاد ارس با داشتن پتانسیل های ویژه در 
کشاورزی،  و  تولید محصوالت صنعتی  بخش 
تراتزیتی،  و  لجستیک  توانمندی های  کنار  در 
در  ایران  آزاد  منطقه  موثرترین  است  قادر 
قالب منطق کالن توافق نامه ایران با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا باشد. ارس، هم صاحب عنوان 
صنعتی ترین منطقه آزاد ایران به جهت فعالیت 
بیش از 18۰شرکت صنعتی کوچک و متوسط 
در  ویژه  ظرفیت های  دارای  همچنین  و  است 
تولید و صادرات محصوالت گلخانه ای، معدنی 

و مصالح ساختمانی است. 
توسعه  و  ارزش  کامل  زنجیره  ایجاد  برای 
طبیعی  توانمندی های  نیز  اوراسیا  به  صادرات 
در  مخصوصا  ارس  لجستیکی  و   ترانزیتی 
تیرپارک های  ایجاد  با  می تواند  نوردوز  زون 
کامیون های باری، انبارهای تخلیه و بارگیری 
کاال، سیستم های ضروری برای امورات مربوط 
به تامین اسناد صادراتی از قبیل اسناد مربوط به 
گواهی مبدا کاال و ایکس ری های کامیون های 

باری تکمیل گردد.
بعد از آغاز اجرای توافق نامه تجارت ترجیحی 
سال 98،  آبان ماه  در  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران 
را  مختلفی  اقدامات  نیز  ارس  آزاد  منطقه 
و  تجار  و  سازمان  مجموعه  آشنایی  برای 
موافقت نامه  ظرفیت های  با  صادرکنندگان 
می توان  که  است  کرده  اجرا  اوراسیا  و  ایران 
دورازه  »ارس؛  تخصصی  نشست  برگزاری  به 
ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا« با مشارکت 
و  تبریز  تهران،  پردیس  دانشگاه های  اساتید 
شرقی  آذربایجان  نور  پیام  و  آزاد  دانشگاهای 
در  فعال  مشارکت  و  سال 1398  بهمن ماه  در 
همایش ملی مناطق آزاد و توسعه همکاری ها با 
کشورهای همسایه در اسفندماه98 اشاره نمود.

محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
ملی  همایش  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
مناطق آزاد و توسعه همکاری ها با کشورهای 
ما  اساسی  هدف  بود:  کرده  عنوان  همسایه 
امکانات  عرضه  و  معرفی  اوراسیا،  حوزه  در 
تولید و صادراتی ارس است و  سرمایه گذاری، 
به این فکر هستیم که چگونه می توانیم با این 
موافقت نامه، زمینه برقراری تبادالت اقتصادی 
بیشتر را فراهم کنیم. ما در این همایش برخی 
کرده ایم  عرضه  را  خودمان  تولید  کاالهای  از 
باید  و  نمی کنیم  بسنده  موارد  این  به  البته  و 
برای همه کشورهای عضو اوراسیا برنامه ریزی 

مفصلی داشته باشیم.

کارگاه آموزشی آشنایی با ظرفیت های 
موافقت نامه تجارت ترجیحی 

ایران و اتحادیه اوراسیا
وجود ظرفیت های بی بدیل کشاورزی، صنعتی، 
نیز  و  ارس  آزاد  منطقه  در  ترانزیتی  و  تجاری 
عضو  کشورهای  از  یکی  با  جغرافیایی  قرابت 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی کشور ارمنستان، 
ایجاب می کند همان طور که در دستورالعمل 
سازمان توسعه تجارت مورد تاکید قرار گرفته 
توافق نامه  این  در  مندرج  ظرفیت های  است، 
تجار  حداکثری  و  اصولی  بهره برداری  برای 
و  صادرات  افزایش  برای  اقتصادی  فعالین  و 
کسب درآمدهای ارزی با استفاده از کارشناسان 
و افراد صاحب نظر در این حوزه به روش های 
اطالع رسانی  غیررسانه ای  و  رسانه ای  مختلف 

شود.
امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  راستا،  این  در 
بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس با همکاری 
مدیریت تخصصی قفقاز این سازمان، با توجه 
به تاکیدات مهندس نریمان مدیرعامل سازمان 
تخصصی  اطالع رسانی های  افزایش  جهت 
برای  برنامه ریزی  به  اقدام  اوراسیا،  حوزه  در 
فعالین  برای  تخصصی  کارگاه  برگزاری 
اقتصادی ارس و به ویژه صادرکنندگان و نیز 
مدیران و کارشناسان ارشد سازمان نموده است.
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  محمود زاده  ولی 
هدف  ارس؛  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل 
پر  را  کارگاه تخصصی  این  برگزاری  از  اصلی 
کردن خال و نبود اطالعات صحیح و کاربردی 
اقتصادی  جامعه  بین  در  توافق نامه  مفاد  از 
مورد  در  انبوه  رسانه ای  تبلیغات  علی رغم 

اهمیت این توافق نامه اعالم نمود.
این  از  مهمی  موارد  محموده زاده،  گفته  به 
گواهی  صدور  نحوه  ازجمله  موافقت نامه 
ایران-اوراسیا  توافق نامه  مختص  کاال  مبدا 
اطالع رسانی  مکفی  صورت  به  و  درستی  به 
اقتصادی  فعالین  دارد  امکان  و  است  نشده 
مهم  اصل  این  از  کافی  اطالعات  نداشتن  با 
به  اقدام  دیگر،  مهم  موارد  یا  و  توافقنامه 
حوزه  به  کاال  صادرات  برای  برنامه ریزی 
دقیق  رعایت  عدم  دلیل  به  و  کنند  اوراسیا 
تخفیفات  شامل  تنها  نه  توافق نامه،  مفاد 
گردند.  متضرر  حتی  بلکه  نشوند،  تعرفه ای 
کارگاه  دارد  ضرورت  جهت  همین  به 
ارس  صادرکنندگان  و  فعالین  برای  آموزشی 
از سیدجالل  این منظور  برای  تشکیل گردد. 
جاللی فر از کارشناسان ارشد اقتصادی حوزه 
اتاق  مدیره  هیات  اعضای  از  یکی  و  اوراسیا 
جهت  روسیه؛  و  ایران  مشترک  بازرگانی 
عمل  به  دعوت  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
کارگاه  نامبرده،  موافقت  با  و  است  آمده 
آموزشی حداکثر طی یک هفته آتی در ارس 

برگزار خواهد شد.
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  مدیر  گفته  به 
سازمان منطقه آزاد ارس؛ در این کارگاه عالوه 
تجارت  موافقت نامه  با ظرفیت های  آشنایی  بر 
تشریح  با  اوراسیا؛  اتحادیه  با  ایران  ترجیحی 
ظرفیت های منطقه آزاد ارس، اهم مزیت های 
نحوه  و  اوراسیا  حوزه  در  ارس  اقتصادی 
بهره برداری از آنها در راستای توسعه صادرات، 

مورد بررسی و آموزش قرار خواهد گرفت. 



اخبار منطقه آزاد قشم

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
همراه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  قشم  آزاد 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تامین تجهیزات 
مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان شهرستان و ارتقا 
خدمات ارائه شده در بیمارستان پیامبر اعظم)ص( 

قشم است.
نشست  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  فرشیدی  حسین  با 
هرمزگان، بر تداوم همکاری و مشارکت این سازمان 
اعظم)ص(  پیامبر  بیمارستان  تجهیزات  تامین  در 
فراگیر  بیماری  شیوع  ایام  در  ویژه  به  قشم  شهر 
با  امیدواریم  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  کووید 19 
حمایت همه جانبه ای که از سوی سازمان منطقه آزاد 
قشم از زمان آغاز گسترش ویروس کرونا در بخش 
درمان جزیره صورت گرفته، بخشی از بار نگرانی را 
برداشته  پزشکی هرمزگان  علوم  دانشگاه  از دوش 

باشیم.
حمیدرضا مومنی  به شرایط متفاوت آب و هوایی، 
و  افراد  خروج  و  ورود  حجم  اجتماعی،  فرهنگی، 
سوابق بهداشتی استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: 
شما در خط مقدم مبارزه با بیماری استان هستید و 
همراهی ما با شبکه بهداشت و درمان شهرستان، 
استان  شهرهای  سایر  بر  شما  تمرکز  به  می تواند 

کمک کرده و اطمینان خاطر دهد.
وی با تاکید بر شرایط مساعد قشم در موج نخست 
بیماری ادامه داد: متاسفانه عدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و موازین بهداشتی، سبب شد تا در موج 

دوم شرایط منطقه حادتر شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، خدمات 
را منعکس  دولتی  از سوی سازمان های  ارائه شده 
سالمت  گفت:  و  دانست  حاکمیت  عملکرد  کننده 

مردم در اولویت سیاست های سازمان است.
قشم  بیمارستان  تنها  که  این  به  اشاره  با  مومنی 
باید قابلیت ارائه خدمات به نه تنها 150هزار ساکن 
جزیره، بلکه به حدود 8میلیون نفری که در طول 
باشد،  داشته  را  می کنند  سفر  منطقه  این  به  سال 
ادامه داد: همانگونه که در ساخت بیمارستان پیامبر 
تا  بردیم  کار  به  را  خود  تالش  تمام  اعظم)ص( 
بهترین خدمات را ارائه کنیم، همواره همراه شبکه 

بهداشت و درمان خواهیم بود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
دکتر  انتصاب  تبریک  ضمن  پایان  در  قشم  آزاد 
بیمارستان  رئیس جدید  عنوان  به  هروآبادی  مریم 
پیامبر اعظم)ص( شهر قشم و تقدیر از زحمات دکتر 
شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  بهزادی 
با  مرتبط  نیاز  مورد  تجهیزات  داشت:  عنوان  قشم 
تولید اکسیژن برای بیمارستان نیز تامین اعتبار شده 
و به زودی خریداری و در اختیار شما قرار خواهد 

گرفت.

قشم یک منطقه بین المللی است
نیز ضمن  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حمیدرضا  همراهی های  و  حمایت ها  از  تشکر 
مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان به ویژه در ایام شیوع 
بیماری کروناویروس، بیان داشت: قشم یک منطقه 
بین المللی است که قابل مقایسه با سایر شهرهای 
استان نبوده و قابلیت ارائه خدمات پزشکی در این 

سطح را دارد.
پیامبر  بیمارستان  داد:  ادامه  فرشیدی  حسین 
کمک  با  و  شما  حمایت های  با  قشم  اعظم)ص( 
سطح  در  می تواند  حاضر،  متخصص  نیروهای 

بین المللی خدمات پزشکی و درمانی ارائه دهد.
به گفته وی، هدف دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 
کاهش ارجاع بیماران از قشم به شهرهای دیگر، در 

سال های آینده است.
پایان  در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیمارستان شهر قشم  از کادر درمان  تقدیر  ضمن 
پیامبر  بیمارستان  در  که  خدماتی  حجم  گفت: 
150هزار  جمعیت  به  توجه  با  قشم  اعظم)ص( 
که  باالست  بسیار  می شود،  داده  جزیره  نفری 
این  درمان  کادر  زحمات  از  قدردانی  نیازمند 

بیمارستان است. 
رئیس  مومنی  حمیدرضا  نشست  است،  گفتنی 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  فرشیدی  حسین  با 
هرمزگان با هدف معارفه دکتر مریم هروآبادی به 
اعظم )ص(  پیامبر  بیمارستان  جدید  رییس   عنوان 
درمان  معاون  غریب زاده  عبداهلل  حضور  با  قشم 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، حمیدرضا بهزادی 
و  و درمان شهرستان قشم  بهداشت  رئیس شبکه 
جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، 

در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.

تدوام حمایت  های 
سازمان منطقه آزاد 

قشم از شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم گفت: برای اینکه بتوانیم در 
آینده شاهد توسعه متوازن و پایدار در سراسر 
جزیره باشیم، نیازمند بررسی، آسیب شناسی و 
پاسخ  برای  جامع  برنامه های  تدوین  و  تهیه 
و  اقتصادی  فعالین  نیازهای جوامع محلی،  به 

سرمایه گذاران هستیم.
و  بررسی  جلسه  در  مومنی  حمیدرضا 
سازمان  جدید  پروژه های  برای  تصمیم گیری 
برای  برنامه ریزی  کرد:  بیان  قشم   آزاد  منطقه 
طرح های آینده و پروژه های جدید باید با در نظر 
فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  گرفتن شرایط 
توسعه  ایجاد  راستای  در  و  منطقه  در  موجود 

همه جانبه همسو با نیازهای منطقه باشد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ادامه داد: جانمایی و تعیین موقعیت جغرافیایی 

به  اقتصادی  فعالیت  و  پروژه های جدید  برای 
و  انرژی  و  نفت  شیالت،  حوزه های  در  ویژه 
صنایع از اهمیت باالیی برخوردار است و باید 
برنامه های مشخصی برای ایجاد اشتغال پایدار 

نقاط مختلف جزیره تدوین شود.
وی همچنین بر لزوم تعیین برنامه های آتی در 
حوزه های مختلف خدماتی، گردشگری، اقامتی 

و زیربنایی در جزیره قشم تاکید کرد.

به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم ، مبنای هر برنامه ریزی دقیق، 
اطالعات و  آمار صحیح است و مدیران سازمان 
منطقه آزاد قشم در حوزه های مختلف اقتصادی 
کسب  مبانی  باید  وقت  اسرع  در  اجتماعی  و 
اطالعات پایه را برای برنامه ریزی جهت اعالم 

پروژه های جدید در این منطقه فراهم کنند.
شیخ زاده  مرتضی  گزارش،  این  براساس 
گردشگری،  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ناصرالدین  برنامه،  و  مدیر طرح  ذاکری  ناصر 
بازاریابی،  گرامی مدیر جذب سرمایه گذاری و 
و  زیربنایی  و  فنی  مدیر  ناصری نژاد  حسین 
امور شهری و روستایی  فرج طهماسبی مدیر 
جلسه  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
توضیحاتی درباره پروژه های آتی مجموعه های 

تحت مدیریت خود ارائه کردند.

توکلی جویباری  نریمان  معارفه  مراسم 
نظارت  و  بازرسی  مدیریت  جدید  سرپرست 
منطقه  سازمان  شکایات  به  پاسخگویی  و 
و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  قشم  آزاد 
و مدیر  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان 

و نیروهای این مدیریت برگزار شد.
تشکر  با  مراسم  این  در  مومنی  حمیدرضا 
در  گرفته  صورت  فعالیت های  و  زحمات  از 
و  نظارت  و  بازرسی  گذشته  مدیریت  زمان 
مدیریت  این  به شکایات، گفت:  پاسخگویی 
رجوع  ارباب  با  نزدیک  رابطه  به  توجه  با 
افزایش  در  تاثیرگذار  و  مهم  نقشی  می تواند 
پرسنل  و  مراجعان  رضایتمندی  میزان 
ایفا  سازمان  عملکرد  به  نسبت  مجموعه 

کند.
در  آسیب شناسی  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
این  توسط  سازمان  مختلف  حوزه های 
و  بازرسی  مدیریت  افزود:  مدیریت، 
کار  با  شکایات،  به  پاسخگویی  و  نظارت 
گزارش ها  مستندسازی  و  کارشناسی 
از  بسیاری  ریشه ای،  صورت  به  می تواند 
بروکراسی  و  ساختار  در  موجود  مشکالت 

اداری را کاهش دهد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
نظارت  و  بازرسی  مدیریت  داد:  ادامه  قشم 
می تواند  سازمان  شکایات  به  پاسخگویی  و 
و  عملکرد  ارزیابی  شفافیت،  ایجاد  حوزه  در 
آسیب شناسانه،  و  مستند  گزارش های  تهیه 

شفافیت، عامل افزایش رضایت و اعتماد عمومی از سازمان منطقه آزاد قشم

آزاد قشم اجرایی کنند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 
به  پاسخگویی  و  نظارت  و  بازرسی  مدیریت 
هماهنگی  با  باید  جدید  دوره  در  شکایات 
با  سازمان،  بخش های  و  مدیریت ها  سایر 
اعتماد  و  شفافیت  ایجاد  دنبال  به  جدیت 

باشد.  به سازمان  عمومی نسبت 

اقدامات ویژه برای ایجاد شفافیت 
می شود انجام 

براساس این گزارش، نریمان توکلی جویباری 
زحمات  از  قدردانی  با  مراسم  این  در  نیز 
و  نظارت  و  بازرسی  مدیریت  گذشته  مدیر 
و  فرمایشات  گفت:  شکایات،  به  پاسخگویی 

منطقه  سازمان  محترم  مدیرعامل  دستورات 
رهبری  معظم  مقام  منویات  و  قشم  آزاد 
کرامت  و  سالم سازی  در  العالی(  )مدظله 
مطالبات  و  خواسته ها  به  توجه  و  انسانی 
آتی  عملکرد  و  برنامه ها  سرلوحه  مراجعین، 

این مدیریت خواهد بود.
و  نظارت  و  بازرسی  مدیریت  سرپرست 
منطقه  سازمان  شکایات  به  پاسخگویی 
توجه  با  مدیریت  این  داد:  ادامه  قشم  آزاد 
نیروی  و  رجوع  ارباب  با  نزدیک  ارتباط  به 
انسانی سازمان، دارای جایگاه حساسی بوده 
میزان  افزایش  برای  ویژه ای  نگاه  نیازمند  و 

است. رضایتمندی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مشاور 
جدید  دوره  در  که  هستیم  امیدوار  افزود: 
اقدامات  بتواند  برنامه ریزی  با  مدیریت  این 
ویژه ای در راستای مبارزه با تخلف و ایجاد 

ایجاد کند. شفافیت در ساختار سازمان 
مدیره  هیات  رئیس  مراسم،  این  پایان  در 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
را  جویباری  توکلی  نریمان  حکمی،  اهدای 
بازرسی  مدیریت  جدید  سرپرست  عنوان  به 
این  شکایات  به  پاسخگویی  و  نظارت  و 

سازمان منصوب کرد.
الزم به ذکر است، پیش از این، حامد افضلی 
عهده دار  سمت مدیریت بازرسی و نظارت و 
بوده که در  به شکایات سازمان  پاسخگویی 
این جلسه از زحمات و  تالش های وی طی 

این مدت تقدیر شد.

از  و  باشد  داشته  را  سازمان  دیده بان  نقش 
کند. تخلفات جلوگیری  برخی  وقوع 

اعتبار  بردن  باال  برای  مومنی،  گفته  به 
باید  مدیریت  این  در  جلو  به  رو  حرکت  و 
به  رسیدگی  و  جاری  فعالیت های  عالوه 
سیاستگذار  عنوان  به  موجود،  شکایات 
شفافیت  ایجاد  بروکراسی،  کاهش  برای 
مراجعان  رضایتمندی  میزان  افزایش  و 
راهکارهایی  سازمان،  انسانی  نیروی  و 

شود. اندیشیده 
وی تصریح کرد: مدیریت بازرسی و نظارت 
و  همکاری  با  شکایات  به  پاسخگویی  و 
امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  هماهنگی 
در  مهمی  اقدامات  می تواند  بین الملل 
منطقه  سازمان  در  شفافیت  ایجاد  راستای 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

در نشست حمیدرضا مومنی با رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید شد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از  و  قانونی  اسناد  با  که  کاالیی  هر  گفت:  قشم 
مبادی رسمی وارد منطقه آزاد قشم شود، از نظر ما 
کاالی قاچاق محسوب نمی شود؛ ولی اگر کاالیی 

از مبادی غیررسمی وارد شود، قاچاق است.
ساماندهی  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
مرکز  محل  در  که  قشم  در  کاال  انبارهای 
افزود:  شد،  برگزار  قشم  رشد  بین المللی 
کاال  آن  در  که  مکانی  هر  ما  نظر  از  همچنین 
و  می شود  محسوب  انبار  می شود،  نگهداری 
کاالهای  و  انبار  درخصوص  الزم  مدارک  باید 

داخل آن ارائه گردد.
قشم  جزیره  در  اتفاقی  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می شود،  نوشته  دستگاه ها  همه  پای  به  بیافتد 
تصریح کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کاال، قشم 
به  شود  مطرح  کشور  در  الگو  عنوان  به  می تواند 
شرط اینکه همه دستگاه ها وظایف و کار خودشان 

را به موقع و به درستی انجام دهند.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
یکی از راه های رسیدن به این هدف را راه اندازی 
و  نمود  عنوان  قشم  در  انبارها  ساماندهی  سیسم 
گفت: همه کسانی که در ورود، حمل، انبار کردن 
و خروج کاال در جزیره قشم دخیل هستند، اگر در 
این سیسم شناسایی شوند، خود به خود راه قاچاق 
کاال بسته می شود و بستری مناسب و مساعد برای 
تجار اصیل و فعاالن واقعی عرصه تجارت فراهم 

می شود.
یادآور  افراد  این  دغدغه های  به  اشاره  با  مومنی 
شد: طبیعی است وقتی کاالی مجاز به هر دلیلی 
در گمرک معطل شود، زمینه برای قاچاق کاال از 

مبادی غیررسمی آماده خواهد شد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
سیستم  راه اندازی  اینکه  به  اشاره  با  قشم  آزاد 

هیچ گزارشی مبنی بر قاچاق کاال از مبادی رسمی جزیره قشم به ما نرسیده است

رسمی مبنی بر قاچاق کاال از مبادی رسمی جزیره 
قشم به دست ما نرسیده است و هر چه درخصوص 
عنوان  رسانه ها  در  متاسفانه  قشم  در  کاال  قاچاق 
می شود، به طور قطع از مبادی غیررسمی صورت 

گرفته است.
رضا صفایی با اشاره به اینکه دادستانی شهرستان 
قشم از همه سرمایه گذاران، تجار و کسبه جزء در 
قشم قاطعانه حمایت می کند، تصریح کرد: اصل در 
مبارزه با قاچاق کاال در قشم از نظر این دادستانی 
طی شدن پروسه قانونی برای ورود، حمل، انبار و 
در  باید  کاال  مشخصات  همه  و  است  کاال  خروج 

مدارک رسمی ثبت شده باشد.
مرتبط  دستگاه های  کردن  عمل  جزیره ای  وی، 
ایجاد شائبه  از عوامل  را یکی  در قشم  تجارت  با 
خواستار  و  نمود  عنوان  قشم  در  کاال  قاچاق 

هماهنگی و هم افزایی این دستگاه ها در خصوص 
رفع این شائبه شد.

قشم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
کاالهای  ترخیص  برای  خود  تالش  از  همچنین 
و  داد  خبر  قشم  آزاد  منطقه  گمرک  در  شده  دپو 
گفت: با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور این 
موضوع را استعالم کردم که به محض صدور مجوز 
از طرف ایشان، دستور ترخیص این کاالها را صادر 

خواهم نمود.
بنا بر این گزارش، فرمانده انتظامی شهرستان قشم 
نیز در این نشست از راه اندازی سیستم ساماندهی 
انبارهای کاال در قشم استقبال کرد و گفت: اگر این 
سیستم راه اندازی شود، کار همه ما راحت می شود، 
بحث  در  سنگینی  هزینه  حاضر  حال  در  چراکه 

مبارزه با قاچاق کاال پرداخت می کنیم.
سرهنگ حسین الهی با اشاره به اینکه مصوبات در 
اجرایی  کاال  قاچاق  با  مرتبط  گذشته  نشست های 
انتظامی شهرستان قشم در برخی  نشده و نیروی 
موارد هنوز تکلیف خودش را نمی داند، تصریح کرد: 
مشخص  قشم،  در  تجاری  انبارهای  نشدن  ثبت 
باربری  بیجک  در  انبارها  نشانی  و  شماره  نبودن 
کاالهای  نشدن  تکلیف  تعیین  و  )بارنامه(  کاالها 
تملیکی از مهم ترین مشکالت مبارزه با قاچاق کاال 

در شهرستان قشم محسوب می شود.
توکلی  نریمان  این نشست،  آغاز  در  است،  گفتنی 
حسین  مدیرعامل،  حوزه  مدیر  و  مشاور  جویباری 
و  مدیرعامل  انتظامی  و  امنیتی  مشاور  رفیعی 
و  ارتباطات  فناوری  مدیر  عباسی  محمدرضا 
همچنین  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اطالعات 
و  قشم  حکومتی  تعزیرات  رئیس  ترکاشوند  وحید 
دریابانی،  فرماندهی  و  اقتصادی  پلیس  نمایندگان 
نقطه نظرات خود را درخصوص ساماندهی انبارهای 
کاال و مبارزه با قاچاق کاال در قشم مطرح کردند.

آنالین ساماندهی انبارهای کاال در قشم، زمینه را 
برای شفاف شدن تجارت و حمل و نقل کاالهای 
مدیر  از  ساخت،  خواهد  فراهم  جزیره  در  تجاری 
آزاد  منطقه  اطالعات سازمان  و  ارتباطات  فناوری 
دیگر  ماه  یک  تا  را  سیستم  این  خواست  قشم 
راه اندازی و همه دستگاه های نظارتی قشم را نیز 

به آن متصل نماید.

لزوم هم افزایی همه دستگاه ها، در جهت 
رفع شائبه قاچاق کاال در قشم

نیز  قشم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
سیستم  راه اندازی  از  استقبال  با  نشست  این  در 
اقدامی  را  آن  قشم،  در  کاال  انبارهای  ساماندهی 
مثبت و اساسی برای مبارزه با قاچاق کاال در جزیره 
قشم خواند و گفت: البته تاکنون حتی یک گزارش 

دادستان قشم در نشست ساماندهی انبارهای کاال در قشم اظهار داشت:

پروژه های آتی منطقه آزاد قشم، در جهت ایجاد توسعه همه جانبه جزیره
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