
سرمقاله

منطقه آزاد یا ملک شخصی برخی آقایان!
ریاست محترم  جمهوری اسالمی ایران 20شهریورماه جاری، 58طرح ملی در مناطق 
آزاد ارس، کیش و قشم و مناطق ویژه اقتصادی پیام، سرخس، شیراز، کاوه و یزد را از 

طریق ویدئو کنفراس به صورت رسمی افتتاح نمود.
و  بیانات  به  اشاره  با  مراسم  این  در  روحانی  دکتر حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی به سران قوا برای تقویت تولید در کشور و رفع 
موانع، گفت: باید همه امکانات الزم را در اختیار سرمایه گذار بگذاریم و موانع تولید را 

در سال جهش تولید برداریم.
وی اظهار داشت: مناطق آزاد و مناطق ویژه ما از آغاز دولت تدبیر و امید در سال 92 چهره دیگری 
به خود گرفته اند و در اولین جلساتی که با مدیران منطقه آزاد داشتیم، تاکید من بر این بود که مناطق 
آزاد ما از مناطق واردکننده به مناطق صادرکننده و همچنین مناطق جذب گردشگر داخلی و خارجی 

و همچنین خدماتی که می تواند این مناطق داشته باشد، تبدیل شوند.
روحانی افزود:  با شرایطی که مناطق آزاد ما دارد که از برخی از مقررات معاف هستند، 
مناطق بسیار ارزشمندی برای سرمایه گذاران عزیز است و من تاکید می کنم به همه 
آنهایی که می توانند سرمایه گذاری کنند، مناطق آزاد در 7منطقه کشور و مناطق ویژه 
اینجا  در  سهل تری  شرایط  با  می توانند  آنها  و  می گوید  خوش آمد  آنها  به  اقتصادی 
سرمایه گذاری کنند و به رئیس مناطق آزاد و همچنین به همه مدیران مناطق آزاد تاکید 

می کنم که تسهیالت الزم را برای سرمایه گذاری فراهم کنند.
رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: گاهی  وقت ها بعضی از سرمایه گذارها که 
می خواهند که در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند، نسبت به زمین و تسهیالت دیگر، گله مندند 
که ما باید همه امکانات الزم را در اختیار سرمایه گذار بگذاریم. موانع تولید را برداریم، مخصوصا 
امسال که سال جهش تولید است و مقام معظم رهبری مجددا در هفته دولت تاکید کردند که 

سه قوه باید برای رفع موانع تولید دقت کنند و تسهیالت الزم را فراهم کنند.
بی تردید همان گونه که دکتر روحانی تاکید نمودند، تسهیل گری مهم ترین بخش در جذب 
سرمایه گذاری و حفظ یک سرمایه گذار در مناطق آزاد است که در طول دولت تدبیر و امید 
باز هم شاهد  این وجود متاسفانه  با  اما  تاکید شده است،  این موضوع اصرار و  بر  مکررا 

کارشکنی هایی در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در برخی مناطق هستیم.
با توجه به اینکه کشورمان در سخت ترین دوران تحریم های بین المللی قرار دارد و با 
عنایت به اینکه جهش و رونق تولید در کنار توسعه صنعت گردشگری می تواند عالوه 
بر کمک به حرکت چرخه  اقتصادی، ارزآوری را نیز برای کشور رقم زند؛ توجه به این 
دو حوزه خصوصا گردشگری باید در دستورکار جدی مناطق آزاد قرار گیرد، چراکه این 
مناطق عالوه بر داشتن جاذبه های طبیعی و همچنین اماکن تفریحی، به دلیل عدم نیاز 

به اخذ روادید، بهترین نقطه برای ورود توریست های خارجی می باشند.
اما در نهایت تاسف در برخی مناطق )شما بخوانید یکی از مناطق( علی رغم تاکیدات مقام معظم 
رهبری و تالش های مجدانه و خستگی ناپذیر شخص مدیرعامل برای بسط و رونق گردشگری 
منطقه متبوع خود، که اتفاقا به لحاظ ضرورت توسعه گردشگری مورد توجه رئیس جمهور نیز واقع 
شد، شاهد هستیم که در معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری آن سازمان که شامل تمام مدیران 
و کارشناسان زیرمجموعه می شود؛ منطقه را ملک شخصی خود تصور نموده و تنها چیزهایی که 
وجود ندارد، تخصص، تسهیل گری در امور سرمایه گذاران، همراهی با جامعه محلی و احترام به وقت و 
سرمایه سرمایه گذار است، چرا که بعضا درخواست های سرمایه گذاری بنابر دالیل واهی و کذب، بیش 
از یک سال در این واحد مسکوت می ماند و حتی ممکن است نه تنها به نتیجه نرسد، بلکه طرحی 

که سرمایه گذار برای آن هزینه و زمان صرف کرده، به راحتی در اختیار شخص دیگری قرار گیرد!
حال چرا ممکن است که چنین اتفاقی در منطقه ای رخ دهد که صنعت گردشگری آن 
هم در شرایط کنونی، یکی از ارکان اساسی جذب سرمایه و درآمد برای همان سازمان 

و منطقه محسوب می شود؟
جواب این سوال بسیار ساده است؛ زمانی که یک شخص بدون ذره ای تخصص و تجربه 
و به صرف داشتن شخصیت تلخک مابانه که با نگاه به وی به یاد واژه »پاچه خوار« 
در سریال شب های برره مهران مدیری می افتیم، فردی که برای پنهان نمودن عدم 
کارایی خود سعی در دخالت در همه امور دارد به جز وظیفه محوله شده به او! آیا می توان 

انتظاری بیش از شرایط فعلی داشت؟ 

معاونی که با یک رصد ساده و سطحی در اخبار منتشر شده از سوی سازمان متبوع خود، پی 
به آن می بریم که طی 7ماه گذشته در جلسات چیزی برای ارائه ندارد مگر آمار مبتالیان، 
بهبود یافتگان و... کرونا. شاید اگر شیوع کووید19 برای هر کسی در این کره خاکی اتفاقی 
وحشتناک و ناراحت کننده بود، برای امثال آقای معاون؟ بسیار میمون و خوش یمن بود تا فعال 
کسی از او نپرسد که در این مدت دقیقا چه کرده و چه دستاوردی به جز کارشکنی، یارکشی 

و گزینش سرمایه گذاران براساس عالقه  و خصومت شخصی داشته است!
طی یک سال گذشته اسناد و مدارکی  به تیم تحریریه نشریه رسیده مبنی بر ارتباط 
جناب معاون شیرین زبان با برخی افراد و مجموعه ها در منطقه و سایر نقاط کشور و از 
همه مهم تر ارتباط کاسب کارانه با آژانس های تبلیغاتی طی 3-4سال گذشته که ظاهرا 

درآمد هنگفتی را نصیب ایشان نموده است.
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند  

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
اسناد  و  مدارک  راستی آزمایشی  دلیل  به  اول  وهله  در  کردیم،  سکوت  تاکنون  اگر 
و  تغییر  برای  به شخص مدنظر  زمان  و  دادن فرصت  و علت مهم تر،  بوده  فوق الذکر 
اصالح خویش؛ که از بد روزگار، نه تنها بهبودی در رفتار و کنش وی ایجاد نشده، بلکه 
به تازگی متوجه شدیم، برخی تحرکات نیز با نیم نگاهی به بعد از 1400 جهت ورود به 

یک مجموعه دیگر است.
به همین سبب تصمیم جمعی بر آن شد که از این طریق در جهت احقاق حقوق بومیان 
منطقه و همچنین سرمایه گذارانی که ماه هاست بالتکلیف مانده اند، اقدام به تلنگری به 
شخص مذکور نماییم و چنانچه توجهی نشد، در مرحله بعد به انتشار اسناد از طریق 
نشریه و همچنین سایر همکاران در رسانه های سراسری با نام شخص مزبور مبادرت 
و  به کشور  خیانت  رفتاری  رهبری، چنین  معظم  مقام  فرمایشات  ورزیم؛ چراکه طبق 
هم راستا و همسو با اقدامات دشمنان بوده و سکوت در قبال آن، مصداق مشارکت در 

خیانت و همدستی با دشمنان قسم خورده ایران اسالمی است.
امید است که به زودی شاهد تغییراتی در روش، رفتار و عملکرد فرد مورد نظر باشیم؛ 
در غیر این صورت از آنجایی جناب معاون به برخی سرمایه گذاران واژه »دار و دسته« 
را اطالق نموده اند؛ مجبوریم تا با پرده برداری از برخی اسرار و روابط، معنای واقعی »دار 

و دسته« را برای وی ترجمه نماییم.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

صفحه 4 و 5 را بخوانید

تامین مالی؛ وجوب به سرانجام 
رسیدن طرح های ملی مناطق آزاد

شکوفایی صادرات و سرمایه گذاری                              
در منطقه آزاد اروند

 معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

صفحه 7 را بخوانید

بررسی راهکارهای تامین مالی ابرپروژه های مناطق آزاد کشور:

صفحه 8 را بخوانید

صفحه 3 را بخوانیدصفحه 6 را بخوانید

 افتتـاح 11طرح با بیش از
 2هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در جزیره کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش اظهار داشت:

جهش اقتصادی و توسعه 
 اجتماعی قشم در 

دولت تدبیر و امید

14پروژه اقتصادی، عمرانی و سرمایه گذاری 
قشم توسط رئیس جمهور افتتاح شد:

 آغاز عملیات ریل گذاری
 مسیر رشت به
منطقه آزاد انزلی

 با حضور معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد:

توسعه کشاورزی گلخانه ای مدرن؛ 
 نماد اجرای راهبرد

اقتصاد مقاومتی در ارس

بزرگترین مجتمع گلخانه ای خاورمیانه 
توسط رئیس جمهور افتتاح شد:

صفحه 2 را بخوانید

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول



استاندار هرمزگان در نشست خبری افتتاح ۱۱طرح 
بزرگ ملی در جزیره کیش گفت: در مسیر توسعه 
و  هرمزگان  استان  پایدار  و  متوازن  پیشرفت  و 
مناطق آزاد کیش و قشم، شاهد اتفاقات مثبت و 

ارزشمندی هستیم.
رفع  و  طرح ها  اجرای  افزود:  همتی  عبدالناصر 
موانع سرمایه گذاری در دوره مدیریت غالمحسین 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مظفری 
تسریع شده است و حضور ایشان در جزیره کیش، 

فرصت مغتنمی برای این منطقه است.
استان هرمزگان ظرفیت های  داشت:  اظهار  وی 
بی نظیری برای سرمایه گذاری دارد و رئیس جمهور 
نیز در سخنان خود بر انجام اقدامات الزم برای 

رشد سرمایه گذاری در این مناطق تاکید داشتند.
استاندار هرمزگان در ادامه، بر لزوم فعال بودن همه 
کسب و کارها با رعایت ضوابط و مقررات اعالم 

شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد 
و گفت: در شرایط سخت تحریم، چاره ای جز اتکا 
به توانمندی های داخلی برای نیل به جهش تولید 

نداریم.
همتی در پاسخ به پرسش منع واردات خودرو به 
مناطق آزاد اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد کیش 
انجام داده  تالش زیادی برای حل این موضوع 
با  مشترک  نشست  برای  الزم  آمادگی  و  است 
نتیجه  حصول  جهت  رئیس جمهور  اول  معاون 

وجود دارد.
وی در ادامه گفت: کیش، بهترین ظرفیت از نظر 
و  دانشگاهی  فعالیت های  گمرکی،  معافیت های 
بخش پزشکی، بیمارستانی و سالمتی را داراست. 
و  فن آوری  تیم های  و  دانش  نظر  از  همچنین 
اقتصاد  کنار  در  دانشگاه ها  حضور  و  دانش بنیان 

کیش، فرصت های زیادی به وجود آمده است.

استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد: دولت تمام توان 
خود را برای تامین مواد اولیه کارخانجات مناطق 
آزاد و نیازهای کشور به کار گرفته است تا موانع از 

مسیر سرمایه گذارها برداشته شود.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 

سازمان منطقه آزاد کیش در آغاز نشست خبری 
و  زحمات  از  محلی،  و  سراسری  رسانه های  با 
تالش های همکاران خود در سازمان منطقه آزاد 
کیش و تالش های بخش خصوصی کیش تقدیر 

و قدردانی کرد.
غالمحسین مظفری در این نشست، درخصوص 
صادرات کاالهای تولید شده در این منطقه گفت: 
سرزمین  به  کیش  از  صادراتی  کاالهای  ارسال 
که  است  مواجه  مشکالتی  با  هم اکنون  اصلی 
امیدوارم با رسیدگی، این مشکل مرتفع شود تا در 
مسیر تولید محصوالت داخلی، وقفه نداشته باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان این 
نشست از معاونت توسعه و مدیریت این سازمان 
خواست با ارائه طرح و پیشنهادی، اقدامات الزم 
برای حل مشکل مسکن خبرنگاران و کارمندان 

انجام شود.

ریاست جمهوری اسالمی ایران گفت: با افتتاح 
میلیارد  ۱۵هزار  سرمایه گذاری   با  ملی  ۵۸طرح 
و  بالندگی  آزاد کشور، شاهد  مناطق  در  تومان 
در  توسعه  و  رشد  و  سرافرازی  تحرک پذیری، 

کشور، نشان دهنده شکست دشمنان است.
در آیین بهره برداری از ۱۱طرح ملی در منطقه آزاد 
کیش، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با 
بیان این که از آغاز دولت تدبیر و امید در سال۹۲ و 
نخستین جلساتی که با مسئولین منطقه آزاد کشور 
برگزار شد، بر فعالیت مناطق آزاد به عنوان مناطق 
صادرکننده تاکید شد، گفت: جذب گردشگر داخلی 
مناطق  این  که  خدماتی  همچنین  و  خارجی  و 
ارائه  اقتصادی  تحریم های  شرایط  در  می تواند 
دهند، نقش مهمی در زمینه حل مشکالت ازجمله 
بانک داری، بیمه و انبارداری ایفا می کنند، که در 
حال حاضر در این مناطق پروژه های مهمی در 

دست ساخت و افتتاح است.
روحانی با اشاره به این که در گذشته  فعالیت 
تجارت محور  و  گردشگری  کشور  آزاد  مناطق 
در  که  کارخانه هایی  امروز  داشت:  اظهار  بود، 
حال افتتاح  است و بالغ بر ۳۲۰مرکز تولیدی و 
صنعتی در کیش افتتاح شده و مراکزی هستند 
که در زمینه تولید، محصوالت خود به داخل و 

خارج از کشور صادر می کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار اعالم شده، در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در طول شش 
سال بالغ بر ۱۳۴میلیارد دالر به داخل و خارج از 

کشور صادرات داشتیم و همچنین صادرات داخلی 
بیش از ۳۴میلیارد تومان بود و شرایط موجود در 
مناطق آزاد بسیار ارزشمند و فرصت سرمایه گذاری 

در این مناطق فراهم شده است.
این موضوع که مقام  بر  تاکید  با  حسن روحانی 
معظم رهبری مجددا در هفته دولت بر نقش سه 
قوه در جهت رفع موانع تولید اشاره داشتند، افزود: 
مدیران همه مناطق آزاد باید تسهیالت الزم را 
برای سرمایه گذاری درخصوص زمین و امکانات 
دیگر برای فرصت سرمایه گذاری در این مناطق 
شعار  بر اساس  که  را  تولید  موانع  و  کنند  فراهم 
سال مقام معظم رهبری که تحت عنوان »جهش 

تولید« نامگذاری شده است، برداشته شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: در شرایط تحریم، راهی 
جز فعال شدن سرمایه های اقتصادی کشور نداریم 
و کشور بزرگ و پهناور ایران اسالمی دارای منابع 
بسیار عظیم و بزرگی است و همچنین از آب و 
خوبی  سرمایه گذاری  فرصت های  متنوع،  هوای 
برخوردار است و همه استانداران و مدیران مناطق 
آزاد و مناطق ویژه این آمادگی را دارند که سرمایه 
در  داخلی  دادن سرمایه  قرار  با  و  کنند  را جذب 
اولویت نخست، سرمایه های جذب شده را به کاال 

و یا خدمات تبدیل کنند.
حسن روحانی با بیان این که هتلی که در جزیره 
تخت  ۱۷هزار  مجموعا  که  شد  افتتاح  کیش  
مسافران  و  گردشگران  به  خدمات  ارائه  برای 
است،  کننده  خوشحال  که  شده  آماده سازی 

کنیم،  عبور  که  کرونا  شرایط  از  البته  افزود: 
جذب  ظرفیت  این  از  بیش  کیش  آزاد  منطقه 

گردشگر بسیار بیشتری در این منطقه را دارد.
همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان 
رئیس جمهور  به  گزارشی  در  کیش  آزاد  منطقه 
گفت: به نمایندگی از کیشوندان، فعاالن اقتصادی، 
در  حاضران  و  همکاران  و  عزیز  سرمایه گذاران 
جلسه، حضور ریاست محترم جمهور عرض کنم 
که با وجود شرایط سخت تحمیل شده بر کشور، در 
جزیره کیش فعالیت های گسترده ای در حال انجام 
است و حجم سرمایه گذاری های تحقق یافته در 
سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ ، رقم ۱۸۸درصد افزایش 

داشته است.
غالمحسین مظفری افزود: این افزایش در ۵ماه 
ادامه داشته و در حال  نیز  نخست سال جاری 
حاضر بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان پروژه در 
کیش در حال انجام است که امیدوارم به لطف 
خداوند متعال بخش عمده ای از این طرح ها در 

دولت حضرتعالی به بهره برداری برسد.
بیش  ارزش  با  امروز ۱۱پروژه  اظهار کرد:  وی 
اشتغال  که  شد  افتتاح  ریال  میلیارد  ۲۰هزار  از 

۱۰۶۸نفر را به دنبال دارد.
از  بسیاری  شاید  گفت:  ادامه  در  مظفری 
هموطنان ما جزیره کیش را تنها به عنوان یک 
جزیره گردشگری شناخته باشند که خوشبختانه 
در  فعال  که ۳۲۷واحد صنعتی  کنم  باید عرض 
این منطقه آزاد فعالیت می کنند. با افتخار عرض 
ابتدای سال ۹۸ تاکنون که به فرمان  می کنم از 
مقام معظم رهبری، بحث رونق و جهش تولید 
رئیس جمهور  تاکید  مورد  همواره  و  شده  مطرح 
تعطیل  صنعتی  ۲۸واحد  است ،  بوده  نیز  محترم 
به چرخه فعالیت برگشتند و امروز ۲واحد صنعتی 
۲۲۰میلیارد  سرمایه گذاری  مبلغ  با  نیز  جدید 
تومان در زمینه تولید سیستم های تهویه مطبوع 

و ساخت مبلمان افتتاح شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
که  طور  همان  گفت:  پایان  در  کیش  آزاد 
مراکز  از  یکی  جزیره کیش  مستحضر هستید، 
و  گاز  نفت ،  زمینه  در  جدی  پشتیبانی  اصلی 
سکوهای نفتی را برعهده دارد، به همین منظور 
به  کیش  در  کشور  هلی پورت  بزرگ  سایت 
بهره برداری رسید. در پایان ضمن آرزوی توفیق 
بیشتر برای حضرتعالی در خدمت به ایران عزیز، 
از جناب آقای دکتر بانک و اعضای شورایعالی 

مناطق آزاد هم تشکر و قدردانی می کنم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

افتتاح 11طرح با بیش از 2هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در جزیره کیش
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اخبار منطقه آزاد کیش

معاون توسعه  مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش گفت: یکی از مهم ترین 
الزامات توسعه و پیشرفت هر منطقه، گسترش و تقویت زیرساخت ها 
است. با برنامه ریزی های آینده نگرانه برای تامین نیازهای پایه ای و اولیه، 
سرمایه گذاران ترجیح بیشتری برای راه اندازی طرح های جدید و در ادامه با 

ورود مشتریان تازه، کسب و کار رونق بیشتری پیدا می کند.
ناصر آخوندی اظهار داشت: توسعه زیرساخت در گرو تامین مالی 
و برخورداری و استطاعت سازمان است. در این راستا، در سازمان 
برای تضمین  برنامه ریزی گسترده ای  و  تدابیر  آزاد کیش،  منطقه 

طرح های مصوب و موکد مدیرعامل محترم صورت گرفته است.
مرکز  ازجمله  دولتی  برای ۴طرح  سازمان  مالی  تامین  افزود:  وی 
نوآوری، احداث هلی پورت کیش و اجرای دو طرح مهم مخابراتی 
در زمینه توسعه شبکه زیرساخت فیبر نوری، تونل ارتباطی و کابل 

دریایی پشتیبان، ۳۱۹۹میلیارد ریال بوده است.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش افزود: احداث واحدهای 
نیروگاهی جدید جهت افزایش تولید برق در جزیره، اتصال شبکه 
برق جزیره به سرزمین اصلی، احداث خط لوله جدید انتقال گاز به 
کیش برای تامین سوخت پاک صنعت نیروگاهی، الیروبی اسکله 
۳۵هزار تنی و نیز تکمیل پروژه عظیم ترمینال جدید مسافربری در 
بخش های مربوطه سازمان در حال پیگیری و اجراست؛ بنابراین با 
برنامه ریزی و انجام پیش بینی های دقیق، تامین مالی طرح ها در زمان 

مقرر به انجام خواهد رسید تا پروژه ها دچار وقفه و رکود نشوند.
آخوندی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد کیش بر این اعتقاد است که 
تامین مالی از طریق بازار سرمایه، راهکار مناسبی برای تسریع اجرای 
طرح های کالن و پرمنفعت است. ترمینال جدید فرودگاه کیش، طرح 
بزرگی است که با اتکا به تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و 

سایر منابع درآمدی سازمان به سرعت به پیش می رود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: حسب 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  و  دیدگاه های دولت محترم 
اقتصادی، در اتمام ۳۷۶طرح در مناطق آزاد تا سال ۱۴۰۰، یازده طرح در 
منطقه آزاد کیش به بهره برداری می رسد. سایر طرح های در حال انجام 
مربوط به این جزیره نیز که بارها توسط دکتر غالمحسین مظفری رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم شده است، با 

نظارت دقیق و تامین مالی به موقع روند اصولی خود را طی می کنند.

مجمع عمومي سازمان منطقه آزاد کیش با حضور مسئوالن ارشد این 
مجموعه و همچنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

در تهران برگزار شد.
در این نشست، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در سخنانی مبسوط، به ارائه گزارش فعالیت یکساله در منطقه آزاد کیش و 

تشریح اقدامات صورت گرفته با ارائه آمار و مستندات پرداخت.
غالمحسین مظفری در سخنان خود به تدوین ۳ساله برنامه سازمان 
مردم داری،  شفافیت،  پاکدستی،  اصول  مبنای  بر  انتصاب  زمان  از 
خدمت رسانی و حمایت از سرمایه گذاران توانمند اشاره کرد و گفت: در 
سال ۹۸، سودآوری و درآمدهای سازمان با ایجاد ظرفیت های تازه، رشد 
قابل مالحظه ای داشت که در امور مهم به ویژه ایجاد زیرساخت های 

روزآمد و سایر زمینه های فعالیت و وظایف سازمان مصروف خواهد شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش افزود: متناسب با قوانین 
فعالیت در مناطق آزاد، افزایش سهم از تولید ناخالص داخلی، تبدیل 
کیش به منطقه بین المللی گردشگری، عمران و آبادانی منطقه، حضور 
در بازارهای جهانی، توسعه کارآفرینی و نوآوری، ارائه خدمات عمومی 
باکیفیت ، ایجاد زیرساخت ها روزآمد و توانمندسازی جوامع محلی را به 
طور جدی دنبال کرده و دستاوردهای ارزشمندی در این زمینه داشته ایم.

وی در ادامه جلسه، از اصالح و بازنگری در برخی شیوه نامه ها و تدوین 
شیوه نامه های جدید، اقدامات روبه رشد سرمایه گذاری و مشارکت در 
طرح ها به منظور افزایش ارزش افزوده سازمان خبر داد و اظهار نمود: با این 
اقدامات، از فشار مالی برای تامین بودجه جاری و عمرانی خارج شده ایم. 
در این زمینه به جای خام فروشی، رقم قابل توجهی به نفع سازمان احصاء 
شده است. همچنین پروژه های راکد و نیمه کاره در بخش خصوصی و در 

زیرساخت ها )بجز یک مورد( را حل و فصل کردیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در 
اقدامی تاثیرگذار، شورای عالی تامین مالی سازمان را برای برگزاری 
جلسات هفتگی تشکیل دادیم و زمینه های زیادی برای جذب منابع 
و گشایش اعتبارات اسنادی فراهم آمد. ارتقاء وضعیت و ماموریت 
شرکت سرمایه گذاری و تبدیل آن به هلدینگ چندرشته ای برحسب 

مصوبات پیشین در دستورکار قرار گرفت.
علیرضا جعفری هرندی دستیار ویژه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه و 
ریاست مجمع در این نشست، اقدامات صورت گرفته در کیش در سال 
گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
عالوه بر اقدامات سالم و مولد، توانسته بسیاری از مطالبات را با تهاتر حل 
کند و کاهش دهد. امیدوارم این رویه موفقیت آمیز با تداوم اقدامات موثر 

هیات مدیره ادامه یابد تا همه مطالبات و معوقات وصول گردد.
جعفر آهنگران معاون برنامه ریزی و مجید صفدری معاون توسعه مدیریت 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز در سخنانی، با اشاره به موفقیت های 
به دست آمده سازمان منطقه آزاد کیش، اجرای دقیق برنامه ها و عملکرد 
مدیریت این منطقه در میان ۷منطقه آزاد کشور را حائز رتبه نخست دانسته 
و اظهار امیدواری کردند جزیره کیش در ادامه مسیر رو به پیشرفت و 

توسعه گرای خود، همچنان روزهای درخشان داشته باشد.
گفتنی است، در نشست مجمع عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، 
فرهاد شیخی نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محسن اتابکی 
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و رمضانعلی یاوری نماینده وزارت 
دادگستری، ابراهیم شقاقی نماینده وزارت گردشگری نیز در مجمع، روند 
و اقدامات صورت گرفته در سازمان منطقه آزاد کیش در این دوره را مثبت 

ارزیابی کرده و این اقدامات را قابل تقدیر دانستند.

دکتر روحانی از تالش های مجدانه سازمان منطقه آزاد کیش تقدیر کرد:

در نشست خبری استاندار هرمزگان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد:

افتتاح رسمی طرح های ملی و بزرگ جزیره کیش توسط رئیس جمهور

جزیره کیش، در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار و متوازن

تامین مالی از طریق بازار 
سرمایه جهت اجرای طرح های 

عظیم زیربنایی کیش

برگزاری مجمع عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیش

 معاون توسعه مدیریت
 سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 با حضور مدیران 
سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه انجام شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
اقتصادی،  ۱۱طرح  افتتاح  با  گفت:  کیش  آزاد 
از طریق  و گردشگری کیش  زیربنایی  عمرانی، 
ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور، ۱۰۶۸فرصت 

شغلی در این جزیره ایجاد می شود.
طرح ها  این  افزود:  مظفری  غالمحسین 
به  تومان  ۲۰۴۰میلیارد  سرمایه گذاری  با 
بهره برداری رسید و بیش از هزار نفر را به طور 

مستقیم به کار مشغول شدند.
وی با بیان این که ۱۱طرح بهره برداری شده، از تنوع 
خوبی برخوردارند، اظهار کرد: این طرح ها، پاسخگویی 
به خالء ها و نیازهای موجود در این جزیره رو به توسعه 
است و ظرفیت های تازه و افق های روشن تری را 

پیش روی کیش می گشایند.
مظفری با اشاره به لزوم تقویت زیست بوم نوآوری 
ایده های  جریان سازی  و  کیش  در  فناوری  و 
نوآورانه در این خطه گفت: مرکز نوآوری کیش 
بهره برداری  رسید که  به  به عنوان طرحی مهم 
تفاهم نامه ای سه جانبه میان معاونت علمی  طی 
نوآوری  صندوق  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
ایجاد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  و  شکوفایی  و 
اختیار  در  مکانیزم هایی،  بر اساس  و  است  شده 
خالق  شرکت های  دانش بنیان،  شرکت های 
و شرکت هایی که مستقر در پارک های علم و 

فناوری سراسر کشور هستند، قرار خواهد گرفت.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان اینکه برج مذکور در یازده طبقه با مساحتی 
حدودا ۸۰۰۰مترمربع و در بهترین نقطه جغرافیایی 
و  اولویت  بر اساس  که  است  شده  واقع  کیش 
نیاز  مورد  فضای  و  منطقه  فناورانه  نیازهای 
شرکت های دانش بنیان متقاضی و بدون گرفتن 
اجاره بهاء در اختیار قرار خواهد گرفت، اظهار نمود: 
و  حمل  فین تک،  به  معروف  مالی  فناوری های 
نقل هوشمند، شهر هوشمند، گردشگری، پسماند 
از  دریانوردی،  و  دریا  سواحل،  زیست،  محیط  و 
که  هستند  اولویت داری  حوزه های  و  موضوعات 
شرکت های دانش بنیان می توانند با استقرار در برج 
تا  را  نظر خود  نوآوری های مورد  نوآوری کیش، 

مرحله تحقق دنبال کنند.
نوآوری  زیست  بوم  نهادهای  کرد:  اضافه  وی 
یا  و  خالق  بنیان،  دانش  شرکت های  شامل 
و  علم  پارک های  در  استقرار  سابقه  دارای 

مستقیما  می توانند  شتاب دهنده ها  و  فناوری 
به  برج  این  در  برای حضور  را  درخواست خود 

سازمان منطقه آزاد کیش ارائه کنند.
وی درخصوص افتتاح سایت بالگرد کیش گفت: 
پروژه هلی پورت جزیره کیش بر اساس طراحی و 
اجرای باند پهن پیکر و روشنایی، یکی از آخرین و 
مدرن ترین هلی پورت های داخل کشور محسوب 
قرار  هواپیمایی کشوری  تایید  مورد  که  می شود 
هلی کوپتری  ۵آشیانه  پیش بینی  با  است.  گرفته 
و  نفتی  شرکت های  به  خدمات  ارائه  منظور  به 
این  فارس،  خلیج  حاشیه  در  نفتی  سایت های 
پروژه از اواخر سال۹۴ آغاز شد و با تغییرات مهمی 
که در بخش روشنایی طرح ایجاد گردید، تعداد 
آشیانه های هلی کوپتری از ۵ به ۱۰آشیانه افزایش 

یافته است.
تصریح  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پست های  دسترسی،  راه های  معابر،  کرد: 
شبکه های  هلی پورت،  پاساژ  و  داخلی  برق 
و  داخلی  برق  شبکه های  آتش نشانی،  آب، 
یو .پی .اس،  و دستگاه های  کنترلی  سیستم های 
برج های  بلند،  پایه  دکل های  معابر،  روشنایی 
ایستگاه های  و  فاضالب  شبکه  کل  و  نوری 

پمپاژ، در این طرح احداث شده است.
زیرساختی  طرح  دو  درخصوص  مظفری 
بهره برداری شده نیز گفت: پروژه فیبر نوری جزیره 
کیش با هدف ایجاد زیرساخت های ارتباطی پایدار 

و باکیفیت، به منظور تحقق یافتن جزیره کیش 
به عنوان شهر هوشمند انجام پذیرفت. این طرح 
به  کیفیت بخشی  راستای  در  پروژه  دو  انجام  با 
ارتباطات در کسب و کارها، بهبود شرایط ارتباطی 
کیشوندان و تامین نیازهای زیرساختی برای ایجاد 
شهر هوشمند، همچنین پیاده سازی شبکه  ۵G در 

منطقه آزاد کیش اجرا شده است.
وی ادامه داد: در گام دوم اجرای این طرح با هدف 
توسعه شبکه فیبر نوری درون جزیره و به منظور 
ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارتباطی ثابت و سیار، 
قرارداد مشارکت در احداث و بهره برداری از تونل 
و  بهره برداری  ساخت،  روش  به  کیش؛  ارتباطی 
انتقال، فی مابین این سازمان و یک شرکت معتبر 

داخلی منعقد شده است.
منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
آسان  اهمیت دسترسی  به  توجه  با  آزاد کیش، 
مردم،  توسط  ارتباطی  فناوری های  به  سریع  و 
»توسعه  نظیر  مخابراتی  زیرساخت های  توسعه 
و  جزیره«  ارتباطی  تونل  و  نوری  فیبر  شبکه 
»تعبیه کابل فیبر نوری دریایی پشتیبان« برای 
این جزیره پرتردد که عالوه بر ساکنان، پذیرای 
و  کارشناسان  و  متخصصان  اقتصادی،  فعاالن 
گردشگران بسیاری است، طرح مهم و کلیدی 

در افزایش رضایت کلیه ذی نفعان است.
بخش  همکاری  که  این  بر  تاکید  با  مظفری، 
نقش  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  با  خصوصی 

موثری در پیشبرد اهداف این منطقه برای تکمیل 
زیرساخت های مورد نیاز دارد، اظهار داشت: بخش 
خصوصی با سرمایه گذاری قابل توجه در جزیره 
کیش، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد 
اشتغال جدید و پایدار است و هر پروژه ای که در 
جزیره کیش افتتاح می شود، موجب اشتغال زایی 

بسیاری ازجمله بومیان این منطقه خواهد شد.
اقتصادی  کالن  ۴طرح  کنار  در  افزود:  وی 
است،  شده  انجام  دولتی  سرمایه گذاری  با  که 
مسکونی  مجتمع های  پانوراما،  ۵ستاره  هتل 
بلوک  دو  پرشین۲،  مسکونی  مجتمع  خانه، 
مجتمع  ستاره،  مسکونی  بزرگ  مجتمع  در 
تولید  ویژه  زمهریر  کارخانه  پارسیس،  خدماتی 
داخل  ساخت  مطبوع  تهویه  سیستم های  انواع 
و کارخانه بزرگ تولید مبلمان منزل و سرویس 
بهره برداری  به  خصوصی  بخش  توسط  چوبی 
برودتی  سیستم های  ساخت  طرح  رسیدند. 
کیش  در  بار  نخستین  برای  مبلمان  تولید  و 
تولید  برای جهش  مناسبی  بستر  و  انجام شده 

و کاهش وابستگی به کاالهای وارداتی است.
تصریح  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مقدمه ای  پروژه ها،  این  از  بهره برداری  کرد: 
است  بعدی سال ۱۴۰۰  بزرگ  پروژه های  برای 
برای  منابع  تومان  میلیارد  از ۲۰هزار  بیش  که 

آنها اختصاص یافته است.
مظفری با ابراز خرسندی از اینکه جزیره کیش، 
بخش های  در  سرمایه گذاری  رشد  بیشترین 
عمرانی، زیربنایی و اقتصادی در میان مناطق آزاد 
کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: همه 
تالش خود را برای رونق سرمایه گذاری و حمایت 
از سرمایه گذاران واقعی و نیز بهبود کیفیت زندگی 
در کیش قرار داده ایم و معتقدیم کیش، شهری 
ایرانی در تراز جهانی است و به تدریج در حال 
تبدیل شدن به یکی از قطب های توسعه دانایی و 

دروازه صادرات محصوالت ایرانی باکیفیت است.
وی با اشاره به این که با وجود قرار گرفتن در 
شرایط سخت ناشی از تحریم و همچنین شیوع 
به رشد فعالیت های  توانسته ایم  ویروس کرونا، 
این جزیره  در  زیرساختی  و  اقتصادی، عمرانی 
و  خوب  خبرهای  گفت:  دهیم،  ادامه  زیبا 
نویدبخش از افتتاح طرح های اثرگذار دیگر در 

کیش در سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت.



معاون  نوبخت  محمدباقر  دکتر  حضور  با 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر 
دکتر  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
مهندس خیراهلل  استاندار گیالن،  زارع  ارسالن 
خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت 
عملیات  نقل،  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و 
بندری  مجمتع  به  رشت  مسیر  ریل گذاری 

کاسپین منطقه آزاد انزلی آغاز شد.
برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
تکمیل  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  بودجه  و 
شبکه های ریلی در استان هایی که از آن محروم 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  راستای  در  بودند، 
مقاومتی در حال انجام است، اظهار داشت: در 
میان پروژه های در حال احداث، تکمیل خط ریل 
کریدور شمال-جنوب یکی از اولویت های بسیار 
مهم است؛ چراکه با اتصال خط ریل سراسری 

به منطقه آزاد انزلی، در واقع شاهد اتصال خط 
بود  خواهیم  خزر  دریای  به  فارس  خلیج  آهن 
که عالوه بر تمام کشورهای حاشیه خزر، زمینه 
دسترسی آسان کشور چین به خلیج فارس نیز 

فراهم می شود.
محمدباقر نوبخت اضافه کرد: اهمیت اتصال بندر 
کاسپین به راه آهن سراسری، به ورود قطار به 
انزلی و آستارا  بندر کاسپین و پس از آن بندر 
نتیجه کاالهای کشورهای حاشیه  در  تا  است 
خزر به این بندر منتقل و از بندر کاسپین به سایر 
نقاط کشور ارسال گردد؛ موضوعی که عمران و 
آبادانی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال گیالن 

را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به تامین اعتبار ریل گذاری این مسیر 
ریلی، تصریح کرد: با تکمیل قطعه نهایی رشت 
به بندر کاسپین، تا پایان سال جاری مسیر ریلی 
خلیج فارس به دریای خزر کامل شده و صدای 

سوت قطار در بندر کاسپین شنیده می شود. 
ملت  به  تبریک  ضمن  رئیس جمهور  معاون 
ایران به مناسبت توسعه خطوط ریلی کشور، 
افزود: با برقراری این اتصال، عالوه بر اینکه 
تولیدی  واحدهای  و  صنعتی  شهرک های 
اقصی  به  را  خود  تولیدات  می توانند  گیالن 
انتقال دهند،  از طریق خط ریلی  نقاط کشور 
بلکه با برقراری ارتباط جهانی در این مسیر، 
مسیر  این  از  می توانند  همسایه  کشورهای 
ترانزیتی استفاده کنند؛ موضوعی که برای ما 

بسیار پراهمیت است.
بنا بر این گزارش، آغاز پروژه بزرگ ریل گذاری 
یکی  تحقق  انزلی،  آزاد  منطقه  به  ریل  اتصال 
از وعده های دولت و مهم ترین اقدام در مسیر 
وصل شدن بنادر جنوبی به دو بندر محدوده این 
منطقه یعنی مجتمع بندری کاسپین و بندر انزلی 
و گامی بلند در فعال سازی کریدور شمال-جنوب 

ارزیابی می شود؛ مسیر ترانزیتی که با بهره برداری 
از آن زمینه افزایش درآمدهای ارزی، گسترش 
جایگاه  تثبیت  و  کشور  سطح  در  اشتغال زایی 
ژئوپولیتیک ایران در معادالت ترانزیتی آسیا و 

اروپا پدید خواهد آمد. 
الزم به ذکر است، پروژه راه آهن رشت از پیربازار 
رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی به طول 
٣٧کیلومتر است که حداکثر سرعت طراحی شده 
برای  و  مسافری ١۶٠کیلومتر  قطارهای  برای 
قطارهای باری ١٢٠کیلومتر بر ساعت می باشد 
و هم اکنون عملیات زیرسازی این پروژه انجام 

شده است.
گفتنی است، دکتر نوبخت با همراهی نمایندگان 
شهرستان های رشت و انزلی و مسئولین استانی 
و کشوری، از بخش در حال ساخت این پروژه در 
محدوده منطقه آزاد انزلی که در حدود دو کیلومتر 

می باشد نیز بازدید به عمل آورد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
مدیرعامل  با  جلسه ای صمیمانه  در  انزلی  آزاد 
خانه مطبوعات و مدیران روزنامه های گیالن، 
درخصوص حوزه های مختلف کاری، برنامه های 
اجرایی و طرح های توسعه ای منطقه متبوع خود 

به بحث و گفت وگو پرداخت.
دکتر محمدولی روزبهان با بیان اینکه قلمداد کردن 
رسانه ها و مطبوعات به عنواِن چشم بینا و زبان 
گویای جامعه، بیانگر این واقعیت بوده که کارکرد 
اصلی مطبوعات، آگاهی رسانی و آگاه سازی جامعه، 
مسئولین و نخبگان به منظور هدایت جامعه به 
سمت درستی و راستی است، اظهار داشت: رسانه ها 
در واقع آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند و 
اگر چشمان بینا و زبان گویای جامعه حضور نداشته 
باشند، آن جامعه تصویر روشنی نخواهد داشت و به 
هرج و مرج کشیده می شود، موضوعی که مطلوب 

هیچکس نیست.
وی با بیان این که نقد رسانه ها، هدیه ای در 
افزود:  است،  مدیران  عیوب  کاستن  راستای 
اقدامات  دادن  انجام  دنبال  به  مدیری  هر 
دارد  امکان  اما  است،  نیک  یادگارهای  و 
مطلوب  مسیر  به  شده  تعیین  راهبردهای 
منتهی نگردد؛ در نتیجه نقد رسانه ها موجبات 

اصالح امور است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه 

پیشنهاد برگزاری جلسه نقد کارشناسانه اقدامات و 
برنامه های منطقه آزاد انزلی با حضور اصحاب رسانه، 
تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس کشورمان، 
باید با معرفی دقیق و تبلیغ موقعیت و ویژگی های 
بی نظیر و متمایز منطقه آزاد انزلی، جهت بهره برداری 
از این مزیت ها به عنوان فرصت های توسعه منطقه 

و گیالن بهره برد.
روزبهان با بیان اینکه ۹۵درصد از واردات صورت 
گرفته از طریق بنادر کاسپین و انزلی که در این 
منطقه قرار دارند، کاالهای اساسی و مواد اولیه 
بوده و حجم واردات به داخل منطقه ٣٠میلیون 
است،  بوده  دالر  ١۵٧میلیون  صادرات  و  دالر 
گفت: براساس ظرفیت های موجود و برنامه های 
در دست اجرا، راهبرد منطقه آزاد انزلی تبدیل 
و  ترانزیتی  مالی،  گردشگری،  هاب  به  شدن 
دانشگاهی در قالب دانش شهر است و دستیابی 
با  با همراهی رسانه های استان  به این اهداف 

سرعت و دقت باالتری تحقق خواهد یافت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با اشاره به مشکالت ناشی از کمبود زمین 
برای عرضه به سرمایه گذاران تولیدی و فرآوری 
کاال، خواستار توجه رسانه های استان به فرصت ها 
و چالش های توسعه ای منطقه آزاد انزلی شد و افزود: 
رسانه ها با پرداختن به این منطقه، می توانند به جذب 

سرمایه گذاران نیز کمک کنند.

مهدی  نشست،  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
بین الملل  امور  عمومی  روابط  مدیر  کاظمیان 
همراهی  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
همچنین  و  کرد  تقدیر  استان  رسانه  اصحاب 
و  مطبوعات  خانه  مدیرعامل  خرسندی  کریم 
حسین  جواب،  و  سوال  روزنامه  مدیرمسئول 
جعفری مدیرمسئول آوای شمال، محمد کاظم 
شکوهی راد روزنامه گیالن امروز، رضا احمدی 

سراوانی روزنامه خزر، یونس رنجکش روزنامه 
معین، ابوالقاسم حسین نژاد روزنامه پنجره نو، 
محمد اسماعیل دیبا روزنامه فضیلت، ابراهیم 
بهمنی جاللی روزنامه نسیم به بیان دغدغه ها 
منظرهای  از  انزلی  آزاد  منطقه  مسائل  و 
فی  تعامالت  افزایش  از  و  پرداخته  گوناگون 
مابین در مسیر معرفی فرصت های تنها منطقه 

آزاد شمال کشور استقبال کردند.

رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر  حضور  با 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
بخش  سرمایه گذاری  با  »مایا«  شناور  انزلی، 
خصوصی به صورت رسمی مورد بهره برداری 

قرار گرفت. 
با  مزبور  دریایی  شناور  اساس ،  این  بر 
سرمایه گذاری۵٠میلیارد ریالی بخش خصوصی، 
زمینه اشتغال زایی مستقیم برای ۹نفر را فراهم 
با  را  ۵۸مسافر  نقل  و  حمل  ظرفیت  و  نموده 
توانایی خدمات رسانی در مسیرهای کوتاه دریایی 

در دریای خزر دارا می باشد.
حمل  کشتی  دومین  مایا،  مسافربری  کشتی 
مسافر است که از سوی بخش خصوصی ظرف 
مستقر  منطقه  این  ساحل  در  اخیر  سال  یک 

می باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  راهبردهای  براساس 
دریایی  گردشگری  توسعه  و  ایجاد  انزلی، 
تعامالت  گسترش  طریق  از  خزر  دریای  در 
قرار  دستورکار  در  بین المللی  و  ملی  استانی، 
مسیر  برقراری  آن،  استانی  فاز  در  که  گرفته 
آزاد  منطقه  میان  مسافربری  کشتی  تردد 

بخش  در  و  انزلی  بندر  شهرستان  و  انزلی 
بین المللی نیز ایجاد مسیر گردشگری دریایی 
میان ایران و کشور روسیه و سایر کشورهای 
در  توافق نامه ای  قالب  در  دریای خزر  حاشیه 
حال پیگیری است که با به آب اندازی کشتی 
کروز در حال ساخت در روسیه تا پایان سال 
جاری میالدی، تحولی در گردشگری دریایی 

در دریای کاسپین ایجاد می شود. 
مدیران  و  معاون  حضور  با  دیگر،  سوی  از 
و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، دفتر خدمات گردشگری و 
مسافری اسفندیار با سرمایه گذاری ٢.۵میلیارد 
گلشن  روستای  در  خصوصی  بخش  ریالی 
نمود  خدمات  ارائه  و  کار  به  شروع  منطقه، 
این  فعال  مسافری  خدمات  دفاتر  مجموع  تا 

منطقه به عدد ٢بالغ شود.
این  در  مسافری  خدمات  کلیه  است،  گفتنی 
دفتر به عالقه مندان ارائه می شود و با شروع 
ایجاد  شغلی  فرصت  ۵نفر  برای  آن،  کار  به 

شده است.

اخبار منطقه آزاد انزلی

نشان  دریافت  از  گیل آزما  شرکت  مدیرعامل 
محصول  چهار  برای  دانش بنیان  گواهینامه  و 
اسکنر سه بعدی، چاپگر سه بعدی، دسته فرمان 
صندلی چرخدار برقی و پیپت پالگر از مجموعه 

محصوالت تولیدی این مجموعه خبر داد.
کاوه رشوند که در مرکز شکوفایی شرکت های نوآور، 
کارآفرین و دانش بنیان منطقه آزاد انزلی مشغول به 
فعالیت است، با اعالم این خبر افزود: جوی استیک 
)دسته فرمان( ویلچرهای برقی )صندلی چرخدار( به 
همراه نرم افزار با گیل آزما با نام »چرموبیل«، از سوی 
این شرکت طراحی و ساخته و تجاری سازی شده است.
در  که  دستگاه  این  ویژگی های  درخصوص  وی 
سالمت  و  پزشکی  مهندسی  خدمات  محدوده 
این  تمایز  وجوه  از  گفت:  می شود،  دسته بندی 
دستگاه، نصب آن روی تمامی ویلچرهای برقی و 
مهم تر از آن، امکان تغییر ویلچرهای دستی با نصب 
موتور و اضافه کردن جوی استیک است؛ در عین 
حال کنترل راندن قابل تنظیم توسط کاربر، از راندن 
آهسته تا سریع؛ قابلیت قفل کردن برای جلوگیری 
از استفاده غیرمجاز؛ دارای استاندارد مقاومت نسبت 
اتصاالت  خودکار  تشخیص  و   IPX4 رطوبت به 
موتور؛ ترمز هنگام پارک کردن و سایر موارد مورد 

نیاز در این دستگاه تعبیه شده است.
مدیرعامل شرکت گیل آزما، دومین محصول جدید 
فرآیند  که  کرد  عنوان  پالگر  پیپت  را  شده  تولید 
طراحی و ساخت آن در شرکت متبوع وی به همراه 
نرم افزار گیل آزما با نام ٣p انجام شده و افزود: پیپت 
پالگر برای پنبه زدن لوله های آزمایشگاهی یا همان 
پیپت که به منظور برداشتن اندازه دقیقی از مایع 
در آزمایشگاه از آن استفاده می شود؛ بعد از هر بار 
شست وشوی پیپت کاربرد دارد و تولید سفارشی آن 

را برای مراکز آزمایشگاهی در دست اقدام داریم.
رشوند، سومین محصول که از این توسط سوی 
را  بود  شده  ساخته  و  طراحی  گیل آزما  شرکت 
اسکنر سه بعدی و نرم افزار تحلیل گر بدن معرفی 
کرد و با بیان اینکه نرم افزار اختصاصی آن با نام 
»بادی الیزر« در این شرکت طراحی شده، اضافه 
کرد: اسکنر سه بعدی بدن قادر است ابعاد مختلف 
بخش های بدن انسان را با جزئیات کامل ظرف چند 
ثانیه ثبت و ضبط کند که امکان تحلیل سه بعدی 
اندازه  اندام های بدن و پایش سالمت و پیشرفت 
بافت های هر عضله از مهم ترین ویژگی های این 
وسیله مهم است که عالوه بر موارد پزشکی، در 

طراحی و دوخت لباس نیز دارای کاربری است.
مدیرعامل شرکت گیل آزما با بیان اینکه چهارمین 
دستگاه طراحی و تولید شده در این شرکت، چاپگر 
مرکب(  )مواد  کامپوزیت  تولید  قابلیت  با  سه بعدی 
است که دارای نرم افزار اوپن سورس است، افزود: 
امکان تولید قطعات مختلف با ابعاد تا ٢٠سانتی متر 
و افزایش مقاومت آنها با الگوهای مختلف پرینت 
از  پلیمری  فیالمنت های  همراه  به  پیوسته  الیاف 
مهم ترین ویژگی های این دستگاه می باشد که در 
انواع رشته های صنعتی، پزشکی دارای کاربری است.

را  خود  شرکت  تولیدات  قوت  نقاط  از  یکی  وی 
گارانتی و تعهد به تعمیر و تعویض محصوالت تولید 
اعالم و با اشاره به اینکه در حال طی کردن اخذ 
گواهی »سی. ای« برای محصوالت اسکنر و پرینتر 
سه بعدی هستیم و دو محصول دیگر نیز در آینده 
گفت:  می شود،  اخذ  اروپا  بین المللی  گواهی های 
شرکت سهامی خاص گیل آزما از سال ۹4 در منطقه 
آزاد انزلی، در حوزه طراحی و ساخت دستگاه های 
آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی مشغول به فعالیت 
می باشد و این مجموعه تحقیقاتی ظرف چهار سال 
فعالیت خود موفق به طراحی و ساخت ٣٠مدل از 
ارائه  سفارش های  براساس  مختلف  محصوالت 

شده داخلی و خارجی شده است.
از  انزلی  آزاد  مدیرعامل شرکت گیل آزما منطقه 
همکاری خود با دانشگاه گیالن، تربیت مدرس، 
آزمایشگاه مکانیک سیاالت دانشگاه احرار رشت، 
پژوهشگاه ابن سینا دانشگاه شهید بهشتی خبر داد.
گفتنی است، از مزایای حمایت های معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان 
خدمات  مالی،  تسهیالت  و  کمک ها  به  می توان 
برقراری  طریق  از  تجاری سازی  برای  مشاوره ای 
ارتباط با اتاق های بازرگانی و صنعت کشور و فراهم 
نمودن حضور در نمایشگاه ها و حمایت از ارتباط با 

موسسات پژوهشی بین المللی اشاره کرد.

با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد:

دکتر روزبهان در دیدار با مدیرعامل خانه مطبوعات و مدیران روزنامه های گیالن مطرح کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

آغاز عملیات ریل گذاری مسیر رشت به منطقه آزاد انزلی
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شروع به کار شناور مسافربری در اسکله مارینا مجتمع بندری کاسپین

دریافت گواهینامه 
دانش بنیان برای چهار 

محصول شرکت گیل آزما

مدیرعامل شرکت دانش بنیان گیل آزما 
منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:



و  گسترش  منطقه،  هر  توسعه  الزامات  مهم ترین  از  یکی 
توسعه  این  اما  می شود.  محسوب  زیرساخت ها  تقویت 
بودجه  از  برخورداری  و  مالی  تامین  گرو  در  زیرساخت ها 
اتمام پروژه ها و طرح های نیمه تمام است . در  مناسب برای 
برای  مناسب  الگویی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  راستا  این 
مناطق آزاد دیگر جهت معرفی روش های تامین مالی برای 
شدن  اجرایی  و  مناطق  الزم  زیرساخت های  کردن  فراهم 
مناطق  دیگر  شاید  تا  باشد  عمرانی  پروژه های  و  طرح ها 
تامین  جدید ،  طرح های  ورود  با  کیش  جزیره  همانند  نیز 
اولیه ، ورود مشتریان تازه و رونق کسب  نیازهای پایه ای و 
آبادانی  از گذشته پیشرفت کنند و به توسعه و  و کار، بیش 

نمایند.   خود کمک  منطقه 
اما روز پنجشنبه، افتتاح طرح های ملی و توسعه ای گسترده ای 
در دولت دوازدهم که مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
بود، رقم خورد.  ۵۸طرح به ارزش حدود ۱۵هزار میلیارد تومان 
صورت  به  ۲۰شهریورماه ۹۹  ۴۱۲نفر،   و  ۴هزار  اشتغال  برای 
ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهوری در مناطق آزاد ارس، 
کیش و قشم و مناطق ویژه اقتصادی پیام، سرخس، شیراز، یزد 

و کاوه به بهره برداری رسید.
و  گاز  و  نفت  زیربنایی ،  گردشگری،  عمرانی،  طرح های 
انرژی ازجمله مهم ترین این پروژه ها بودند؛ اما دولت تدبیر 
و امید به این مقدار کفایت نکرد، بلکه قول افتتاح بیش از 
داد.  مردم  به  را  سال ۱۴۰۰  تا  دیگر  پروژه  هفتاد  و  سیصد 
چگونه  پروژه ها  این  مالی  تامین  که  اینجاست  سوال  اما 
به  منوط  طرح ها  کامل  اجرای  و  تحقق  و  می گیرد  صورت 

چه عواملی است ؟
از لطف  نگاهی به طرح های پیش رو جزیره کیش نیز خالی 
واحدهای  احداث  منطقه،  این  مسئوالن  گفته  طبق  نیست؛ 
اتصال  برق در جزیره،  تولید  افزایش  نیروگاهای جدید جهت 
لوله جدید  احداث خط  اصلی ،  به سرزمین  جزیره  برق  شبکه 
انتقال گاز به کیش برای تامین سوخت پاک صنعت نیروگاهی، 
ترمنیال  عظیم  پروژه  تکمیل  و  تنی  3۵هزار  اسکله  الیروبی 
حال  در  سازمان  مربوطه  بخش های  در  مسافربری  جدید 
انجام  و  برنامه ریزی  با  است  قرار  که  اجراست  و  پیگیری 
به  مقرر  زمان  در  طرح ها  مالی  تامین  دقیق،  پیش بینی های 
طرح  کیش،  بین المللی  فرودگاه  جدید  ترمینال  برسد.  انجام 
بزرگی است که با اتکاء به تامین مالی از طریق انتشار اوراق 
صکوک و سایر منابع درآمدی سازمان به سرعت پیش می رود 
ضمن اینکه یازده طرح دیگر در منطقه آزاد کیش قرار است 
به  موقع  به  مالی  تامین  و  دقیق  نظارت  با  سال ۱۴۰۰  تا 

بهره برداری برسد.
اما طی کردن روند اصولی این پروژه ها و اطمینان خاطر برای 
جدی  عزم  از  نشان  مربوطه،  مسئولین  جانب  از  آنها  تحقق 
مناسب  الگوی  می تواند  که  دارد  آزاد کیش  منطقه  مسئوالن 
باشد.  مناطق  دیگر  پروژه ها  تحقق  برای  مالی  تامین  برای 
سازمان منطقه آزاد کیش بر این اعتقاد است که تامین مالی از 
طریق سرمایه، راهکار مناسبی برای تسریع اجرای طرح های 

کالن و پرمنفعت است.
پروژه های  اجرای  اینکه  به  توجه  با  که  داشت  اذعان  باید 
و  رشد  در  حیاتی  و  مهم  عوامل  ازجمله  زیرساختی  مختلف 
دنبال  به  دولت ها  به شمار می رود،  اقتصادی کشورها  توسعه 
ارائه خدمات باکیفیت برای تسهیل و تسریع در اجرای پروژه ها 
هستند. تجارب کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که 
عواملی چون محدودیت منابع مالی و بودجه های دولت برای 
تامین مالی، دولت ها را برآن داشته تا تمامی تالش خود را در 
بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای 
رقابتی فراهم کنند . کیش در این رابطه می تواند الگوی مناسب 
باشد، چراکه با تامین مالی از طریق بازار سرمایه و مشارکت 
به  تقریبا  را  زیربنایی خود  بخش خصوصی، طرح های عظیم 

مرحله اجرا رسانده است. 
آزاد  مناطق  مسئوالن  و  کارشناسان  با  گزارش  این  در 
درخصوص روش های تامین مالی برای سرمایه گذاری و اتمام 
پروژها و فراهم کردن زیرساخت های الزم گفت وگو کردیم که 

در ادامه می خوانید.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش:
روش مناسب تامین مالی از بازار سرمایه

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، مناسب ترین 
روش تامین مالی برای اتمام پروژه ها و اجرای طرح های عظیم 
را بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: بخش مالی اقتصاد شامل 
بازار پول و بازار سرمایه همواره باید در خدمت بخش واقعی 
اقتصاد باشد، ضمن اینکه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه 
یا از طریق ابزارهای مبنی بر بدهی و یا مبنی بر سرمایه ، قابل 

تحقق است. 
ناصر آخوندی در گفت وگو با نشریه، در پاسخ به این سوال 
پروژه های  آزاد،  مناطق  در  خصوصا  ما  کشور  در  چرا  که 
باقی  ناتمام  اکثرا  و چرا  را می برند  بیشترین هزینه  عمرانی 
اظهار داشت: اصلی ترین عامل عدم موفقیت در  می ماندند، 
پروژه ها، عدم اولویت بندی و امکان سنجی پروژه ها و فقدان 
عدم  همچنین  می باشد.  طرح  آغاز  از  قبل  مطالعاتی  فاز 
مناسب  آن روش  کنار  در  و  بودجه  و  مالی  منابع  پیش بینی 
تامین مالی و نحوه تحقق آن، عامل اصلی نیمه کاره بودن 

اجرای پروژه ها است.
شناسایی  و  مناسب  استراتژی  وجود  عدم  داد:  ادامه  وی 
نکردن نقاط قوت، ضعف ، تهدید و فرصت ها از دیگر عوامل 
اجرایی و در  تغییر مکرر مدیریت های  از سوی دیگر  است. 
جدید  مدیران  انتخابی  اولویت های  و  رویکرد  تغییر  نتیجه 
تعریف  در  برد.  نام  عوامل  از  دیگر  یکی  می توان  نیز  را 
نظر  در  می بایست  همزمان  اصل  دو  عمرانی  پروژه های 
گرفته شود: اول کمک به رشد اقتصادی منطقه و دوم تغییر 

محسوس در زندگی روزمره مردم در سطح ملی و منطقه ای 
به  نمی توان  نگردد،  محقق  اصل  دو  این  که  در صورتی  و 
و  ریسک  مدیریت  کردن  پیاده  بود.  امیدوار  پروژه  موفقیت 
سیستم کنترل پروژه به صورت متمرکز می تواند بسیاری از 
عوامل توقف را پیش بینی و پاسخ مناسب را ارائه نماید؛ لذا 
و  اولویت ها  تعیین  پروژه ها،  امکان سنجی  راهکار،  بهترین 
از مشارکت  از روش تامین مالی مناسب و استفاده  استفاده 

بخش عمومی و خصوصی می باشد.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به این 
سوال که چه عواملی در کشور بر تامین مالی تاثیرگذار است، 
مالی  تامین  بحث  مدیران،  دائم  نگرانی های  ازجمله  گفت: 
تامین  یا  توسعه ای  طرح های  انجام  برای  مدیران  می باشد. 
سرمایه در گردش، به تامین مالی نیاز دارند. با رشد و توسعه 
با  مدیران  مالی،  تامین  ابزارهای  انواع  طراحی  و  مالی  علوم 
انبوهی از ابزارها و روش ها مواجه اند. انتخاب و اولویت بندی در 
روش های تامین مالی نیز یکی از نکات بااهمیت و تاثیرگذار 
ازجمله  با توجه به ریسک های موجود در کشور  لذا  می باشد. 
»ریسک مالی، سیستماتیک، اعتباری، نرخ سود، سیاسی، بازار 
و نقدینگی«، بنابراین کلیه ریسک ها در هر یک از روش های 
تامین مالی باید توسط مدیران به طور کامل مورد بررسی قرار 

گیرد تا در مجموع منجر به افزایش بازده گردد.
آزاد کیش درخصوص  توسعه مدیریت سازمان منطقه  معاون 
روش های تامین مالی برای فراهم کردن زیرساخت ها اذعان 
سرمایه  بازار  و  پول  بازار  شامل  اقتصاد  مالی  بخش  داشت: 
از  استفاده  باشد.  اقتصاد  واقعی  باید در خدمت بخش  همواره 
ظرفیت های بازار سرمایه یا از طریق ابزارهای مبنی بر بدهی 

و یا مبنی بر سرمایه ، قابل تحقق می باشد. 
به  می توان  بدهی  بر  مبنی  ابزارهای  ازجمله  افزود:  آخوندی 
مرابحه،  دین،  خرید  منفعت،  اجاره، سفارش ساخت،  صکوک 
یک  تبدیل  طریق  از  ابزارها  این  نمود.  اشاره  و...  مضاربه 
نقدینگی  دارایی  آن  حفظ  با  می تواند  نقد  به  غیرنقد  دارایی 
مشارکت  دیگر،  از سوی  نماید.  تامین  پروژه ها  برای  را  الزم 
پروژه  اجرای  از  ناشی  منافع  در  را  و خرد  سرمایه های کالن 

حاصل خواهد کرد.
به  می توان  سرمایه  بر  مبنی  ابزارهای  از  داد:  ادامه  وی 
برد.  نام  و...  و ساختمان، جسورانه  زمین  پروژه،  صندوق های 
از  یکی  نیز  سرمایه  بازار  در  شرکت ها  اولیه  عرضه  همچنین 
با جذب  می توان  که  می باشد  مالی  تامین  مناسب  روش های 
منابع خرد، از آحاد مردم و تخصیص به پروژه های اولویت بندی 

شده مشارکت بخش خصوصی را نیز به وجود آورد.
مدتی  کوتاه  روش  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  آخوندی 
هم برای تامین مالی وجود دارد، گفت: شاید بهتر باشد به 
نماییم.  استفاده  بهینه  روش  واژه  از  کوتاه مدت  واژه  جای 
در عمل می توان برخی از روش های تامین مالی را نام برد 
عین  در  اما  برسد؛  نتیجه  به  کوتاه تری  زمان  مدت  در  که 
می توان  واقع  در  نمی باشد.  بهینه  مالی  تامین  روش  حال 
گفت دیدگاه هر شرکت یا سازمانی در انتخاب روش تامین 
مالی،  نسبت های  اندازه گیری  باشد.  متفاوت  می تواند  مالی 
تامین مالی موضوعاتی  ریسک درماندگی مالی و نرخ موثر 
همچنین  گیرند.  قرار  توجه  مورد  باید  همواره  که  می باشند 
بدهی  ظرفیت  از  استفاده  و  سرمایه  بهینه  ساختار  به  توجه 
مناسب در بنگاه ها و سازمان ها برای جلوگیری از درماندگی 

مالی همواره مورد بررسی قرار گیرند.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص 
نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی برای  بازنگری در ابعاد 
درخصوص  بندخ،  نظر  به  داشت:  اظهار  اجرایی  و  مقرراتی 
ندارد،  وجود  مشکلی  مالی  تامین  ابزارهای  و  نهادها  نقش 
بلکه بازنگری باید در شیوه اجرایی و عملیاتی کردن ابزارها 
مدارک  تهیه  از  بعد  اقتصادی  بنگاه  یا  سازمان  یک  باشد. 
زمان بندی  باید  مالی  تامین  منظور  به  قانونی  مستندات  و 
برنامه  این  باشد. هرچه  داشته  منابع  اخذ  به منظور  را  الزم 
غیرقابل  هزینه های  تخمین  به  منجر  نباشد،  مشخص 
بروکراسی های  پاگیر،  و  دست  قوانین  شد .  خواهد  جبرانی 
طوالنی  و  بخش ها  کردن  عمل  سلیقه ای  متفاوت،  اداری 
شدن فرآیند تامین مالی از بازار پول و سرمایه، موضوعاتی 
در  و هم  پول  بازر  در  توسط مسئوالن هم  باید  که  هستند 

بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که اهمیت شرکت های تامین مالی 
است،  ضروری  چقدر  ما  کشور  در  و  است  چقدر  سرمایه  و 
تامین  همچون  وظایفی  سرمایه  تامین  شرکت های  گفت: 
مالی شرکت ها، مدیریت دارایی ها و مشاوره سرمایه گذاری را 
برعهده دارند. شرکت های تامین سرمایه، واسطه هایی هستند 
که خدمات متنوعی را به شرکت ها ارائه می کنند. یکی از این 
اگر  که  معنی  این  به  است.  شرکت ها  مالی  تامین  خدمات، 
سازمان یا شرکتی به دنبال تامین منابع باشد، می تواند از این 
داشتن  با  سرمایه  تامین  شرکت های  بگیرد.  کمک  شرکت ها 
یک  عنوان  به  عمال  متخصص،  نیروهای  و  تجربه  و  دانش 
منظور  به  اجرایی  بازوی  شکل  به  می توانند  تخصصی  حوزه 

تامین مالی طرح ها عمل نمایند.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تاکید 
کرد: انتخاب روش مناسب تامین مالی از بخش مالی اقتصاد، 
روش مناسب تامین مالی از بازار سرمایه، روش مناسب تامین 
به  توجه  و  سرمایه  یا  بدهی  محل  از  شرکت  در سطح  مالی 
ظرفیت بدهی سازمان و شرکت ها، ازجمله خدمات تخصصی 

شرکت های تامین سرمایه می باشد. 

 مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی:

 عدم داشتن طرح های
 سرمایه گذاری خاص اقتصادی

آزاد و ویژه   مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
فراهم  و  پروژه ها  اجرای  برای  مالی  تامین  نحوه  از  اقتصادی 

شدن زیرساخت های الزم در مناطق آزاد سخن گفت. 
تامین  ارائه راهکارهای  مهدی رعیتی، مطالعه صحیح پروژه، 
تحقق  برای  عامل  مهم ترین  را  پروژه  ارائه  نحوه  و  سرمایه 
پروژه های  معرفی  عدم  از  و  دانست  اقتصادی  طرح های 
زیرساختی به سرمایه گذاران و عدم اطالع رسانی برای آگاهی 
عدم  را  اصلی   مشکل  و  گالیه  معافیت ها  به  نسبت  مردم 
داشتن طرح های سرمایه گذاری خاص اقتصادی و جذاب برای 

پروژه های زیرساختی عنوان کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما به ویژه مناطق 
آزاد که محلی برای سرمایه گذاری هستند، پروژه های عمرانی 
تا این حد هزینه بر است، گفت: به هر حال کشور ما در حال 
بستر  زیرساخت ها  ایجاد  با  الزاما  نیز  توسعه  و  است  توسعه 
که  بایستی  واسطه  همین  به  می شود؛  فراهم  و  می کند  پیدا 
زیرساخت های الزم را برای سرمایه گذاری فراهم می کردیم . 

در  آزاد  مناطق  که  هستیم  این  شاهد  امروزه  افزود:  رعیتی 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور پیشرو هستند و 
بخشی از این موضوع، مدیون همین زیرساخت هایی است که 
تاکنون به وجود آمده است. زیرساخت هایی نظیر راه، راه آهن، 
فرودگاه، خدمات مخابراتی، برق و مباحثی نظیر مراکز اقامتی و 
گردشگری و باید تاکید کرد که مناطق آزاد به واسطه موقعیت 

مناسب اقتصادی شدیدا احتیاج به این زیرساخت ها دارند . 
عمرانی  پروژه های  شده  تمام  هزینه  اما  گفت:  ادامه  در  وی 
و  همسایه  کشورهای  نسبت  به  زیرساخت ها  کردن  فراهم  و 
موقعیت های مشابه، باال نیست؛ اتفاقا ما به لحاظ داشتن منابع 
و مصالح مناسب در کشورمان و دانش فنی و مهندسی باالیی 
که در کشور وجود دارد، هزینه پروژه هایمان به نسبت مشابه 
مقایسه  در  اینکه  اما  پایین تر هم هست؛  دیگر  از کشورهایی 
به  تمام می شود،  گران تر  پروژه هایمان  چرا  بگوییم  می توانیم 

دالیل مدیریتی برمی گردد. 
رعیتی افزود: در مباحث مدیریتی پروژه ها، نحوه ساخت و اجرا 
و انتخاب زمان نامناسب، مشکالتی وجود دارد که این موانع 
باعث شده که ما کال با سطح اول تکنولوژی روز دنیا فاصله 
ما  مهندسی  توان  و  دانش  اینکه  علی رغم  کنیم.  پیدا  زیادی 
فاصله  دنیا  با  ابزار  و  تکنولوژی  لحاظ  به  اما  باالست،  بسیار 

داریم . 
آزاد و ویژه   مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
با این روند مگاپروژه هایی  اقتصادی اظهار داشت:  نمی توانیم 
کنیم.  اجرا  دنیا  روز  ابزار  با  را  تونل ها  و  پل ها  سدها ،  نظیر 
کشور  سطح  در  ساختمانی  پروژه های  در  حتی  اینکه  ضمن 
هم می بینیم که تکنیک های ما عمدتا قدیمی و بعضا در دنیا، 

کشورهای توسعه یافته و پیشرو، منسوخ شده هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی در کشور بر تامین 
مالی پروژه ها تاثیر می گذارد، گفت: اولین بحث، مطالعه صحیح 
ارائه  تامین سرمایه و نحوه عرضه و  ارائه راهکارهای  پروژه، 

پروژه ها است. 
رعیتی در ادامه افزود: ما در کشورمان هیچ وقت معرفی درست 
و  مردم  عموم  برای  زیرساخت  درآمدسازی  و  زیرساخت  از 
سرمایه گذاران بخش خصوصی نداشتیم. چند صباحی است که 
وزرات راه و بعضا شهرداری پروژه هایشان را براساس مدل های 
به  و  معرفی  را  پروژه ها  دارند،  که  واگذاری  و  تجاری سازی 
سرمایه گذاران عرضه می کنند. فعالین اقتصادی نیز استقبال و 
بعضا مشارکت می کنند. گاهی هم دستگاه ها اوراق مشارکتی 
می فروشند که آن هم با اصل و سود و فرع و مباحثی که دارد، 
بنگاه های  و  خصوصی  بخش  و  مردم  مشارکت  با  نوعی  به 
این تفاسیر درگیر کردن  با تمام  اقتصادی اجرا می شود؛ ولی 

مردم به طور عام متاسفانه در کشور ما باب نشده است. 
کنند،  مشارکت  پروژه ها  در  مردم  حتما  باید  کرد:  تاکید  وی 
ما هم سعی کردیم مناطق آزاد را در این عرصه وارد کنیم و 
دستگاه ها کارشان را به صورت مشارکتی با مردم انجام دهند. 
البته باید تاکید کنم که وزرات نیرو نیز در طرح های مشارکتی، 

ازجمله دستگاه های موفق بوده است.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  زیربنایی  و  فنی  مدیر 
سطح  در  پروژه ها  مالی  تامین  روش های  به  اقتصادی  ویژه  
در  نمود: روش های جلب مشارکت  و تصریح  اشاره کرد  دنیا 
قرارداهایی  است  مرسوم  دنیا  در  مختلف  قراردادهای  قالب 
 ppp مالی روش  مهم تر  همه  از  و    bot ، blt ،bolt نظیر
)تامین مالی مشارکتی بخش خصوصی و عمومی( هستند که 
مبحث پیشرو در امور مشارکت عمومی و خصوصی محسوب 
می شوند و محل مناسبی را فراهم می کند که بخش خصوصی 
پروژه های زیرساختی دولتی را انجام دهد و تجاری سازی این 

پروژه ها به راحتی صورت بگیرد.
در  مدتی  کوتاه  روش  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رعیتی 
تامین مالی پروژه ها وجود دارد، گفت: روش های زیادی وجود 
دارد، اما غالبا PPP )تامین مالی مشارکتی بخش خصوصی و 
عمومی(  بهترین نوع مشارکت دولت و بخش خصوصی برای 

ایجاد زیرساخت ها است .
وی در پاسخ به این سوال که آیا الزم نیست که درخصوص 
ابعاد  در  بازنگری  یک  مالی  تامین  ابزارهای  و  نهادها  نقش 

مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد، اظهار کرد: ما در بحث قانون 
کافی  اندازه  به  قانون هم  بلکه  نداریم،  تنها هیچ مشکلی  نه 

داریم . 
رعیتی افزود: به لحاظ قانونی برای اجرای طرح های سرمایه 
و پیشرو در قالب مشارکت بخش عمومی و خصوصی نقصی 
سرمایه گذاری  طرح های  داشتن  عدم  ما  مشکل  ندارد؛  وجود 
زیرساختی  پروژه های  برای  جذاب  و  اقتصادی  خاص 
و  مردم  با  درستی  به  را  نقل  و  حمل  پروژه  اگر  مثال  است. 
سرمایه گذاران طرح کنیم، استقبال بهتری نسبت به یک یک 

پروژه ساختمان سازی تجاری صورت می گیرد. 
آزاد و ویژه   مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
اقتصادی ادامه داد: اصوال یک ایرادی که به عنوان فعال حوزه 
بخش عمرانی و ساختمانی برایم آزاردهنده است، این است که 
متاسفانه پروژه های زیرساختی مان را خوب معرفی نمی کنیم 
را  بگیریم  نظر  در  می بایست  که  معافیت هایی  اینکه  دوم  و 
و  دارد  وجود  پروژه ها  از  خیلی  نمی رسانیم .  مردم  اطالع  به 
معافیت های مختلفی دارند، اما سرمایه گذاران و حتی مشاورین 

از آنها اطالع ندارند. 
وی افزود: ضعف ما در طراحان و مشاورین هستند که متاسفانه 
نگاه اقتصادی نداشتند و اصال تربیت اقتصادی نشدند. ضمن 
اینکه در کادرشان هم تیم اقتصادی وجود ندارد. اکنون سوال 
اینجاست که چرا وقتی پروژه ای به مشاور واگذار می شود، آن 
را  باشد  اختیار داشته  اقتصادی که می بایست در  مشاور کادر 

ندارد ؟ 
رعیتی گفت: به لحاظ فنی، پروژه های ما با مدل های ۴۰سال 
قبل طراحی می شود، مدل هایی که دیگر در دنیا نگاهی به آن 
نمی شود . اکنون کمتر پروژه ای است که با فشار دستگاه های 
نظارتی و فرهنگی شاید پیوست فرهنگی و اجتماعی و محیط 
پیوست  که  است  حالی  در  این  شود؛  دیده  برایش  زیست 

اقتصادی اصال دیده نمی شود . 
آزاد و ویژه   مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما نتوانستیم لینک خوبی 
بین طراحان و مهندسان در حوزه فنی و متخصصین مباحث 
محوری  یک  وقتی  مثال  عنوان  به  کنیم .  طراحی  اقتصادی 
کاال  مرور  و  عبور  می خواهیم  و  می کنیم  طراحی  لجستیکی 
مباحث  متاسفانه  اما  این محور تسهیل کنیم،  در  را  با مسافر 
اقتصادی اش را نگاه نمی کنیم. آیا اگر امروز قیر ارزان نداشتیم 
هم  باز  نداشتیم،  دسترس  در  مصالح  کشورمان  در  اگر  یا  و 

مدل های چندین سال قبل پاسخگوی نیاز کشور بود؟
وی ادامه داد: امروز نقش مشاورین و افرادی که بتوانند راهکار 
اندازه  به  کنند،  ارائه  زیرساختی  پروژه های  به  سرمایه  جلب 
همان نقشی است که افراد فنی محاسبین و طراحان دارند؛ لذا 
باید کشور را به سمتی ببریم که طرحی بدون مدل اقتصادی 

تصویب و اجرا نشود.
برای  خصوصی  بخش  و  دولت  تعامل  با  درخصوص  رعیتی 
توسعه مناطق آزاد تصریح نمود: دولت و دستگاه های اجرایی 
دلیل  به  آزاد  مناطق  ندارند؛  خاصی  درگیری  آزاد  مناطق  با 
به  هزینه شان  و  درآمد  محل  و  بودجه  دارند،  که  استقاللی 
جاها  بعضی  در  البته  است؛  کرده  پیدا  اختصاص  منطقه  خود 
نیست،  هماهنگی  بگوییم  که  نبوده  آنگونه  ولی  بوده،  مانعی 
مگر اینکه دستگاه هایی مثل سازمان بنادر که در مناطق آزاد و 
ویژه فعال هستند و دارای اسکله و بنادر می باشند، مشکالتی 
پیش آمده باشد، وگرنه بقیه دستگاه ها ورودی به آن صورت 

مشکلی ندارند.
به طور کل در جهت همکاری و هم افزایی،  تاکید کرد:  وی 
اکثر دستگاه ها همراهی می کنند و ورودی به اجرای پروژه ها 
نداشتند؛ ولی بعضی دستگاه ها مثل وزرات راه حداکثر کمک 

و همکاری ها را دارند . 
آزاد و ویژه   مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
اقتصادی در پایان گفت: توان مضاعف در مناطق برای اجرای 

انشاء  و  خلق  موجب  دستگاه ها  بقیه  همکاری  با  پروژه ها 
پروژه های خیلی خوبی شده است.

محمد صفوی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
مدیریت مالی و تامین منابع

محمد صفوی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت وگویی با 
نشریه، از روش های تامین مالی برای اتمام پروژه ها و فراهم 

کردن زیرساخت ها سخن گفت. 
در  منابع  تامین  و  مالی  مدیریت  کرد:  تاکید  کارشناس  این 
اهداف  به  رسیدن  برای  وجوه  کارگیری  به  روش  حقیقت 
سرمایه  تامین  و  مالی  منابع  در  بهره گیری  و  است  اقتصادی 
هم  و  سهامداران  هم  که  شود  مدیریت  گونه ای  به  بایستی 

شرکت یا سازمان سرمایه پذیر از آن سود ببرند.
وی افزود: مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشورمان در سال های 
عمل  ناکام  پروژه ها  مالی  تامین  برای  منابع  جذب  در  اخیر 
کردند و دالیل متعددی در این ناکامی موثر بوده است؛ اما باید 
گفت شاید مهم ترین دلیل برای این ناکامی، توجیه نامناسب 
است.  بوده  عمرانی  پروژه های  و  برای طرح ها  غیرعقالیی  و 
اقدام آن طرح توجیهی مناسب و پیش بینی نادرست سودآوری 
پروژه ها یکی از عوامل موثر در عدم جذب سرمایه در مناطق 
آزاد کشور بوده است. مناطق آزاد در جهان به گونه ای طراحی 
شده اند که از امنیت کافی برای سرمایه گذاری برخوردار باشند، 
این مناطق معموال از تهدید و بند مقررات داخلی کشورها به 

دور بوده اند.
به  دارند  تالش  جهان  آزاد  مناطق  داد:  ادامه  صفوی 
سرمایه گذاران خارجی این اطمینان را بدهند که حفظ سرمایه 
و سود آن در کمترین مدت به دست خواهد آمد. اما در مناطق 
دستورالعمل های  و  دولتی  بخشنامه های  انطباق  عدم  ما  آزاد 
است  شده  باعث  کشور  مختلف  نهادهای  و  دولتی  مختلف 
خارجی  سرمایه های  جذب  در  نتوانند  آزاد  مناطق  قانون 
در جذب  ما  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  باشد.  داشته  توفیق 
چندانی  موفقیت  از  پروژه ها  تامین  برای  خارجی  سرمایه های 
برخوردار نبودند؛ پروژه های عمرانی در مناطق آزاد از دو ناحیه 

تامین مالی و طراحی بد آسیب دیده اند. 
وی اظهار داشت: با گذشت بیش از سه دهه از شروع به کار 
مناطق آزاد، متاسفانه زیبنده است که بگوییم مناطق آزاد در 
ریل گذاری داخل خود قرار نگرفتند. مناطق آزاد در بهره گیری 
از توان بخش خصوصی به ویژه در موارد غیرتجاری هم موفق 
نبودند. به عنوان نمونه باید گفت پروژه خودروسازی در کیش 
یکی از پروژه های موفق سازمان منطقه آزاد محسوب می شد، 
اما دولت با عدم حمایت از این صنعت در منطقه آزاد، باعث 

ورشکستگی بخش خصوصی در این جزیره شد. 
این کارشناس افزود: مشکل اصلی دولت با مناطق آزاد این است 
که اصوال دولت به عنوان متولی اصلی کلیه سرمایه گذاری ها 
طرفی،  از  نیست .  فرصت محور  و  رقابت پذیر  تولید  دنبال  به 
مرکز پژوهش های مجلس یک گزارش دقیق تهیه کرده است 
که در آن گفته شده که واردکننده با سه نهاد درگیر است، اما 
مناطق  باید گفت  البته  دارد؛  درگیری  با ۲۲۴نهاد  تولیدکننده 
آزاد حتی در فرهنگ ملی به خوبی معرفی نشدند و در فرهنگ  

ما برای مناطق آزاد به شیوه حرف ها عمل شده است. 
اتمام  برای  مالی  تامین  روش  کوتاه ترین  درخصوص  وی 
تامین  برای  کوتاه مدت  روش  گفت:  آزاد  مناطق  در  پروژه ها 
منابع مالی در مناطق آزاد نیاز به بررسی میزان هزینه، اعتبار ، 
اطمینان، محدودیت ها و انعطاف پذیری پروژه های تامین مالی 
است . باید سرمایه گذاران در کوتاه مدت پروژه ها را تقبل نمایند 
مراکز  ساخت  در  را  همکاری  این  از  موفقی  نمونه های  که 
منطقه  این  تجاری  بازارهای  و  کیش  آزاد  منطقه  در  اقامتی 
زمینه  در  منطقه  این  موفقیت  دالیل  از  یکی  بودیم.  شاهد 
پروژه های عمرانی نیز به همین سابقه همکاری منطقه آزاد با 
بانک های مختلف کشور بر می گردد که اسناد مراکز عمرانی و 

پروژه ها با تایید سازمان منطقه آزاد به عنوان عنوان وثیقه در 
جلوی بانک می ماند تا پس از تسویه بدهی بانک، به مالکان 

پروژه ها مسترد گردد . 
صفوی ادامه داد: به نظر می رسد اگر مناطق آزاد همچنان از 
اعتبار الزم برخوردار باشند و مدیران مدیران مناطق بتوانند با 
درایت و کارآیی خود، اعتمادسازی در تامین منابع مالی برای 
سرمایه گذاری ها را در پروژه ها ایجاد کند، این اقدامات می تواند 

موثر باشد. 
این کارشناس اظهار داشت:  ناگفته پیداست که تامین مالی 
اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نیازمند ثبات قوانین 
به  پاسخگویی  و  بوده  تصمیم گیری ها  در  ثبات  مقررات  و 
دارای  برای سرمایه گذاران  نیازهای سرمایه و سود سرمایه 
لحاظ  به  اصوال  سرمایه گذار  چراکه  است؛  بسیار  اهمیت 
عدم  و  بحران  کوچکترین  با  و  بوده  ترسو  بسیار  ماهیت 

می کشد.   کنار  امنیت 
صفوی در پایان گفت: شاید الزم باشد به عنوان یک ضرورت 
اهداف  و  مختلف  سرفصل های  در  روش  ساده ترین  به  ملی 
سازمان های مالی و حتی بانک های کشور با شیوه ای متفاوت 
و  ملی  پروژه های  از  حمایت  که  شود  بازنگری  گذشته  از 
سرمایه گذاری های عمرانی به عنوان یک ضرورت ملی تلقی 
شده و پس از این به اهمیت سودآوری برای بنگاه ها پرداخت 
اهداف  بر  ملی  توسعه  بازنگری،  این  در  اینکه  ساده تر  شود. 

کوتاه مدت و سود آوری باید پیشی بگیرد.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
 استفاده از ابزار سهام

 پروژه و صندوق های امالک و مستغالت
اما آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو 
با نشریه، از الگوی مناطق آزاد برای تامین مالی زیرساخت ها 
و پروژه ها سخن گفت و تاکید کرد: پیش از اینها، روش های 
تامین مالی در کیش سنتی بوده، تا حدی که سرمایه گذاران 
با  این زمینه  آزاد در  این منطقه و حتی خود سازمان مناطق 
یک حرکت کوچک می توانست تحولی ایجاد کند؛ برای مثال 
به  وقتی  ولی  کنند،  کار  خودشان  پول  با  دارند  دوست  اکثرا 
صندوق های  طریق  از  مالی  تامین  روش های  می گوییم  آنها 
سرمایه گذاری یا صندوق های پروژه وجود دارد، به نوعی اعتماد 

و اطمینان نمی کنند یا متاسفانه خواهان شفافیت نیستند . 
ایرادی که خودم هم می گیرم،  بیشترین  ادامه گفت:  در  وی 
ضعف نیروهای مناطق آزاد بوده است . اگر شما اکنون می بینید 
به  می خوابد،  پروژه ها  و  می آید  وجود  به  تلنگری  یکباره  که 
این خاطر است که خود سازمان و معاونت هایش ضعف دانش 
آقای  جدید  تیم  با  خوشبختانه  اما  داشتند،  فنی  اطالعات  و 
مظفری در کیش، رویه متفاوت شد. ایشان از مدیران خوبی 
دعوت به همکاری کردند و آقایان آخوندی و مقدس زاده روی 
کار آمدند. این افراد روش های تامین مالی را در منطقه خوب 
بلدند و در کشمکش قبوالندن آن به سرمایه گذاران مخصوصا 
هتل سازها و انبوه سازان، موفق بودند . با نشست هایی که این 
تیم  که  می شد  احساس  داشتند،  سرمایه گذاران  با  معاونین 

سازمان آمده است که کاری انجام دهد.  
علت یابی می شود ،  تاخیر سرمایه گذاری ها  وقی  افزود:  بغزیان 
مشکل  بلکه  نیست،  قوانین  از  مشکل  که  می شود  مشخص 
از پول و عدم همکاری بانک هاست، چراکه اکثرا به بانک ها 
بدهکارند و بانک ها خودشان صاحب پروژه هایی شدند که پول 

برای تکمیل شان ندارند. 
و  زمین  از صندوق های  استفاده  راه،  بهترین  کرد:  تاکید  وی 
مسکن ، امالک مستغالت است . فعال هم تالش هایی صورت 
گرفته و حرکت ها و تمایالتی از انبوه سازها و هتل سازها نسبت 

به استفاده از روش های تامین مالی در حال پیدا شدن است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که کوتاه ترین 
روش تامین مالی برای پروژه ها در مناطق آزاد چیست، گفت: 
ابزارها زیاد است، مثل صندوق های پروژه؛ وقتی پروژه ها را با 
صندوق های سرمایه گذاری مطرح می کنند و آنها ابزار می دهند 
و می توانند به صورت سهم بفروشند و تامین مالی کنند، خب 
تمام  ارزان  سرمایه گذار  برای  هم  که  است  راه  بهترین  این 
می شود هم قابل اطمینان است و اعتمادی هم که قرار است 
مردم به اینها پیدا کنند، بیشتر می شود . زیرا متاسفانه عده ای 
سوءاستفاده کردند و پیش فروش کردند؛ لذا اینها دیگر قابل 
به  پیش گرفته که  با روشی که سازمان  ولی  نیستند.  اعتماد 
پیش  طرف  از  که  وجوهی  و  شود  وارد  ثالث  عنوان شخص 
تزریق شود  پروژه  به  باید  و  فروش کننده ها دریافت می شود 
وقتی  تا  که  می شوند  مطمئن  مردم  قطعا  کنند،  مدیریت  را 
یا  سرمایه گذار  به  هم  پولی  نگیرد،  صورت  پروژه  پیشرفت 

کارفرما داده نمی شود. 
به سیستم پیش  باید  را  لذا اطمینان قبلی  تاکید کرد:  بغزیان 
صندوق های  پروژه ،  سهام  ابزار  برگردانند .  کننده ها  فروش 
پول  است؛ کلی  راحتی  و مستغالت روش های خیلی  امالک 
بدون آن که دستی برای بانک دراز شود، جمع می شود؛ آنوقت 
بانک ها هم می تواند بیایند و مشارکت کنند و تضمین خودشان 

را بگذراند .
این کارشناس مسائل مالی در ادامه، موانع تامین مالی برای 
و  دانست  مالی  مدیران  خود  آشنایی  عدم  را  سرمایه گذاری 
تصریح کرد: تا زمانی که من به عنوان مدیر مالی نگویم که 
پیدا  اطالع  کسی  دارند،  وجود  مالی  تامین  برای  شرایط  این 
خودش  و  بوده  سازنده  خودش  سرمایه گذار  زمانی  نمی کند. 
و  نیست  زمان  آن  االن  طبیعتا  اما  می کرده،  مدیریت  هم 

سرمایه گذار به تنهایی نمی تواند پروژه را به سرانجام برساند.
بغزیان تاکید کرد: دومین ضعف در بورس وجود دارد؛ نهادی 
به نام بازار سرمایه و شرکت های تامین سرمایه در این سال ها 
سرمایه گذار  به  و  کنند  وجود  ابراز  باید  اینها  بودند.  کم کار 
اطمینان خاطر بدهند تا پروژه هایشان را از طریق این شرکت ها 
تامین مالی کنند . فرض کنید تازه از ابتدای سال یعنی شش 
و هفت ماه هست که بورس معرفی شد و مردم تازه فهمیدند 
که جایی وجود دارد که می توانند هم سرمایه گذاری اولیه و هم 
ثانویه کنند و هم پروژه ها می توانند وارد تامین سرمایه و وارد 

بازار ثانویه شوند؛ یعنی خرید و فروش سهام صورت بگیرد.  
وی افزود: همه در این زمینه کم کار بودند، اما بیشترین مقصر، 
بازاریابی  سراغ  که  هستند  پروژه ها  این  مالی  مدیران  خود 

پروژه هایشان نرفتند.
بغزیان در پاسخ به این سوال که آیا الزم نیست که درخصوص 
ابعاد  در  بازنگری  یک  مالی  تامین  ابزراهای  و  نهادها  نقش 
مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد، اظهار نمود: ابعاد مقرراتی به 
اندازه کافی وجود دارد، تا زمانی که استفاده نکردیم، نمی توانیم 
بعد  بخوریم،  بن بست  به  باید  دارد.  وجود  ایراد  کجا  بگوییم 
ادعای بازنگری داشته باشیم. ولی به نظرم ابزارها و تخصص 
اینجاست که چرا استفاده و  اما سوال  اندازه کافی هست،  به 
این  به  کشور  اقتصاد  می خواستند  شاید  است؟  نشده  تبلیغات 
سمت نرود. همین االن شاهدیم که چقدر ایراد می گیرند که 
چرا مردم به سمت بورس رفتند؛ اما در واقع تخصصی شدن 
می توانند  ندارند،  تخصص  که  آنهایی  است.  مطرح  بورس 
امر  این  وارد  سرمایه گذاری  تخصصی  نهادهای  طریق  از 
سرمایه گذاری و سهامدار شوند؛ اگر معطل قانون شویم، کاری 
پیش نمی رود؛ چرا که همین قانونی که وجود دارد، را تجربه 

و عملیاتی نکردند.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که 
چقدر  اخیر  سال های  طی  خصوصی  بخش  و  دولت  تعامل 
بوده است، گفت: بخش خصوصی  آزاد راهگشا  برای مناطق 
و  وارد  قضیه  این  به  بتواند  که  دارد  پول  کافی  اندازه  به  ما 
سهامدار پروژه ها شود؛ مخصوصا در مناطق آزاد که بحث های 
گردشگری و تفریحی هم وجود دارد. دولت هم اخیرا به این 
طرح وارد شد، اما با تخریبی که صورت گرفت، وجهه دولت و 
بورس ضعیف شد. لذا کمی باید دنبال عاملین بگردیم و این 
حال  در  اراده  این  اوصاف  این  تمام  با  کنیم.  احیاء  را  شرایط 

حاضر وجود دارد .
بغزیان در پایان در پاسخ به این سوال که شرکت های تامین 
همه  داشت:  اظهار  هستند،  ضروری  کشور  برای  چقدر  مالی 
شده  شناخته  ما  برای  اما  دارند،  را  شرکت ها  این  کشورها 
نیستند، یا چراغ خاموش حرکت کردند و نخواستند به چشم 
آنها  از  باید  لذا  شدند.  زده  پس  رفتند،  وقتی  اینکه  یا  بیایند، 
پرسید که دلیل عدم استقبال و عدم آشنایی چیست؟ چون به 
هر حال اینها وجود دارند، اما اینکه چرا نرفتند و چرا مشتری 
البته خود رسانه ها می توانند  برایشان نرفته، جای سوال دارد. 
کمک کنند. ما اصال تبلیغات در این زمینه ندیدیم، خود بانک ها 
تامین  به شرکت های  بودند، چه رسد  تبلیغات ضعیف  هم در 
معرفی  زودتر  طبیعتا  می گرفت،  تبلیغات صورت  اگر  سرمایه! 
می شدند و مردم اطمینان پیدا می کردند و اتفاقات خوبی رقم 

می خورد.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
عدم برآورد واقعی از طرح ها

هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو 
پاسخ  در  و  کرد  معرفی  را  مالی  تامین  روش های  نشریه،  با 
آزاد  مناطق  در  خصوصا  ما  کشور  در  چرا  که  سوال  این  به 
پروژه های عمرانی بیشترین هزینه را می برند و چرا اکثرا ناتمام 
باقی می ماند، گفت: پاسخ این سوال بسیار ساده است و علت 

واقعی اش هم وجود نرخ تورم در اقتصاد ایران است.  
اجرای  هزینه  که  می شود  این  موجب  تورم  نرخ  افزود:  وی 
پروژه ها هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند. نباید از 
این نکته هم غافل ماند که مشاوران و همچنین کارفرمایان 
تمایل ندارند که در وهله اول برآورد واقعی صورت بگیرد. به 
عنوان مثال اگر در همان ابتدا برآورد ساختمان ، اسکله و یا هر 
بنایی به صورت واقعی صورت بگیرد، طبیعتا راهکار برای اتمام 
پروژه  دلیل که چرا  اولین  بنابراین  بود.  آسان تر خواهد  پروژه 
در زمان تعیین شده و مشخص پایان نمی یابد؟ این است که 

برآورد اولیه واقعی نیست . 
اقتصاد  در  تورم  نرخ  به  دوم  دلیل  اما  داد:  ادامه  حق شناس 
ایران برمی گردد . خیلی ساده بیان کنم که اگر برآورد شود که 
امسال پروژه ای با قیمت صد تومان به اتمام برسد، اما بنا به 
هر دلیلی پروژه ظرف سه سال آینده هم به اتمام نرسد و در 
شرایط فعلی بخواهیم بعد این مدت همان پروژه را اجرا کنیم، 
باید برای همان  با در نظر گرفتن میانگین تورم سی درصد ، 
پروژه دو برابر هزینه شود؛ یعنی بیش از دویست تومان پول 

برای اجرا می خواهد. 
مرکز  برآورد  براساس  افزود:  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
پژوهش های مجلس، برآوردهای اولیه به لحاظ مالی و زمانی، 
از ۵برابر زمان و مبلغ  ایران معموال بیش  اجرای پروژه ها در 
پیش بینی شده طول می کشد تا پروژه ای که کلنگ زده شده، 
به اتمام برسد. دلیلش هم وجود تورم در اقتصاد کشور است. 
ضمن اینکه همانگونه که گفتم، برآورد واقعی و اولیه از طرح 
صورت نمی گیرد؛ بگذریم از اینکه در بسیار از موارد منابع کافی 

وجود ندارد اما کلنگ زنی اتفاق می افتد.

وی در پاسخ به این  سوال که چه عواملی در کشور بر تامین 
عامل،  اولین  داشت:  اظهار  هستند،  تاثیرگذار  پروژه ها  مالی 
تورم است؛ دومین عامل، بنگاه ها است که مثل بانک یا هر 
اقتصادی  توجیه  کنند،  مالی  تامین  موسسه ای که می خواهند 
بانک ها  این همه  اینکه  به درستی بررسی نمی کنند. علت  را 
مطالبات معوقه دارند، این است که بانک ها مثل صندوق در 
اقتصاد ایران عمل می کنند؛ یعنی از مردم سپرده می گیرند و از 
سمت دیگر بدون اینکه ارزیابی واقعی از اجرای پروژه داشته 
که  است  دلیل  همین  به  می کنند.  پرداخت  تسهیالت  باشند ؛ 
هر جا بانک ها مشارکت می کنند، برآورد اولیه درست نیست. 
سراغ  باز  و  می آورند  کم  پول  گاها  سرمایه گذار  و  افراد  بعدا 
بانک ها می روند و درخواست وام ها و تسهیالت بیشتر می دهند 
است  آن  علتش  می کنند  تقاضا  را  وام ها  مکمل  اینکه  یا  و 
دقیق  بررسی  را  اقتصادی  توجیه  مالی،  تامین  بنگاه های  که 

نمی کنند . 
برای  روش هایی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حق شناس 
بنده  تامین مالی پروژه ها در کشور وجود دارد، گفت : به نظر 
باید مشارکت باشد؛ به عنوان مثال بانک می خواهد در پروژه ای 
مشارکت مالی داشته باشد، خب طبیعتا بازپرداختش باید به نفع 
آن پروژه داده شود. در این حالت بانک ها هم ملزم و مجاب 
می شوند که پروژه زودتر به اتمام برسد یا اگر به هر دلیلی با 
پروژه  اتمام  برای  انگیزه  هم  باز  اتمام  نرسید،  به  اولیه  منابع 

وجود داشته باشد.  
وی افزود: بانک نباید صرفا پرداخت کننده باشد و فردا روزی 
اصل و فرع و جریمه را بگیرد، بلکه بانک هم بخشی از پول و 
دریافت پول را منوط به این کنند که پروژه زودتر به اجرا برسد .
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی 
بر اینکه آیا روش کوتاه مدتی هم برای تامین مالی پروژه ها 
است  این  ممکن  روش  کوتاه ترین  کرد:  تصریح  دارد،  وجود 
که اسناد سهام منتشر شود، مثال گفته و اعالم شود که فالن 
به  می توانند  مردم  و  است  ساخت  حال  در  راه آهن  یا  آزادراه 
شکل سهام، شریک آن پروژه شوند. طبیعی است که اگر آن 
طرح بازدهی مناسب  داشته باشد، کوتاه ترین روش است که 
به جای آنکه وارد بازار سرمایه شوند، می توانند سهامدار عام 
پروژه ها شوند؛ گرچه بازار سرمایه می توانند تجهیز کننده منابع 

باشد.
الزم  آیا  اینکه  بر  مبنی  دیگر  سوالی  به  پاسخ  در  حق شناس 
مالی  تامین  ابزارهای  و  نهادها  نقش  درخصوص  که  نیست 
یک بازنگری در ابعاد مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد، گفت: 
بانک های  یا  نیاز وجود دارد . ما نهادهای توسعه ای  این  یقینا 
ما شبیه صندوق عمل  بانک های  داریم.  توسعه ای خیلی کم 
می کنند؛ یک دست دریافت و یک دست پرداخت می کنند، در 
حالی که می توانند به شکل تخصصی وارد پروژه ها شوند؛ مثال 
بانکی در حوزه کشاورزی یا مسکن و یا صنعت کار کند. در 
واقع به صورت تخصصی وارد شوند، آنوقت به نظر می رسد که 

از ابزارهای مالی مناسبی می توانند استفاده کنند . 
وی افزود: معروف ترین ابزار مالی، همین بانک ها و موسسات 
سرمایه است؛ ولی به شرط اینکه موضوع فعالین اقتصادی را 
به شکل تخصصی بررسی کنند، که در این حالت حتما زمان 
وقتی  امروز  شد.  خواهد  کم  حتما  آن  هزینه  و  پروژه  اجرای 
بانک تسهیالت پرداخت می کند، از مسکن گرفته تا دامداری، 
از زراعت گرفته تا بخش درمانی، از خدمات گرفته تا صنعتی، 
اقتصاد  اگر تورم در  باشند.  طبیعی است که نمی توانند موفق 
بودند.  رسیده  ورشکستگی  به  بانک ها  از  بسیاری  نبود،  ایران 
نرخ  با  تسهیالت  تا  شده  عاملی  تورم  که  است  آن  واقعیت 

باالیی پرداخت کنند.
حق شناس در پاسخ به این سوال که شرکت های تامین مالی 
کشور  در  داشت:  اذعان  هستند،  ضروری  کشور  برای  چقدر 
تا به حال  اینکه  ما وجود این شرکت ها ضروری است؛ علت 
شرکت های تامین مالی در کشور ما سهم عمده ندارد، به دلیل 
است  زیاد  خیلی  ایران  اقتصاد  در  دولت  سهم  که  است  آن 
باشد،  کم  مردم  سهم  وقتی  است.  کم  خیلی  مردم  سهم  و 
نیست. هرگاه  مالی  تامین  برای حضور شرکت های  ضرورتی 
که سهم مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند، آنوقت شرکت های 
تامین مالی و سرمایه، نقش ویژه پیدا خواهند کرد و با اهمیت 
ایران  اقتصاد  در  بانک ها  که  دالیلی  از  یکی  شد.  خواهند 
نمی توانند موفق عمل کنند، این است که بانک ها در خدمت 

پروژه های دولتی هستند .
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که 
چقدر  اخیر  سال های  طی  خصوصی  بخش  و  دولت  تعامل 
برای مناطق آزاد راهگشا بوده است، اظهار کرد: مناطق آزاد 
محیط های بکر بوده و بهترین فرصت و پایلوت برای اقتصاد 
منطقه  یک  مقیاس  در  را  خودش  اقتصاد  که  هستند  ملی 
اقتصادی اجرا کند و اگر طرح ها موفق باشد، به سرزمین اصلی 
منتقل کند. بنابراین اگر قوانینی که مناطق آزاد در اختیار دارند، 
به درستی اجرا می شد و می توانستند بخش خصوصی را جذب 
اقتصاد ملی بود. اگرچه امروز مناطق محروم و  کنند، به نفع 
تفاوت  سرمایه گذار  جذب  لحاظ  به  اصلی  سرزمین  و  ما  آزاد 

معناداری با هم ندارند . 
بود  این  ما  انتظار  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  حق شناس 
یک  از  دارند،  که  مالیاتی  معافیت  دلیل  به  آزاد  مناطق  که 
کاهش  دیگر  سمت  از  و  کار  قانون  اجرای  عدم  سمت 
می توانست  تولید  خط  ورود  و  واردات  و  صادرات  فرآیند 
ولی  کند،  رشد  خیلی  ما  آزاد  مناطق  تا  باشد  کننده  کمک 
غالبا  ما  آزاد  مناطق  چراکه  نیفتاد؛  اتفاقی  چنین  عمال 
درآمد  خودشان  باید  آزاد  مناطق  بودند.  زیرساخت ها  درگیر 
آنکه  جای  به  دولت  بسازند؛  را  زیرساخت ها  و  کنند  کسب 
مناطق آزاد را از لحاظ زیرساختی تامین و آماده برای جذب 
حاال  داد؛  آزاد  مناطق  مدیران  به  مجوز  کند،  سرمایه گذار 
را  و...   گاز  برق،  آب،  باید  که  هستند  مدیران  این  طبیعتا 
فراهم کنند! همین چند ساله گذشته یک حقوق و عوارض 
این  زیرساخت های  اختیار  در  آزاد  مناطق  به  کاال  ورود 
مناطق قرار گرفت، ولی بهتر این بود که دولت زیرساخت ها 
قرار می داد  اختیار مدیران  آنوقت در  انجام می داد  را کامل 

و بعد از مدیران پاسخگویی می کرد.
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بررسی راهکارهای تامین مالی ابرپروژه های مناطق آزاد کشور:

تامین مالی؛ وجوب به سرانجام رسیدن طرح های ملی مناطق آزاد
گزارش: 

ملیحه اسناوندی



مهم ترین  از  یکی  آذرآبادگان  فوالد  مجتمع 
پروژه هایی است که همزمان با سال جهش 
تولید در 20شهریورماه به صورت ارتباط زنده 

تصویری با رئیس جمهور افتتاح شد. 
این مجتمع در زمینه تولید شمش فوالدی با 
سرمایه گذاری بیش از 2.2هزار میلیارد ریال، 
ظرفیت تولید 120هزار تن و پس از تکمیل 
به  ساالنه  آن  تولید  ظرفیت  ذوب  پروژه 
240هزار تن افزایش یافته و برای 200نفر به 

صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.
پروژه دیگر در حوزه تولید محصوالت فوالدی، 
پروژه کارخانه ارس متال منطقه آزاد ارس بود 

که در این منطقه افتتاح شد. واحد تولیدی ارس 
متال با ظرفیت تولید ساالنه 40هزار تن مقاطع 
  Lفوالدی ساده کربنی و کم آلیاژی به شکل
)نبشی( توسط سرمایه گذار خارجی در منطقه 
آزاد ارس افتتاح گردید. این واحد تولیدی با 
در  سرمایه گذاری  ریال  178میلیارد  از  بیش 
سایت صنایع سنگین ارس راه اندازی شده و 
در فاز اول برای 40نفر شغل ایجاد کرده است.

گفتنی است، تکمیل زنجیره تولید محصوالت 
که  است  ویژه ای  فرصت  فوالدی،  متعدد 
فوالد  شرکت  دو  افتتاح  با  آن  بسترهای 

آذرآبادگان و ارس متال ایجاد شده است.

طرح های  توسعه  و  تولید  رونق 
در  صادرات  و  تولید  سرمایه گذاری، 
اخیر  سال های  طی  ارس  آزاد  منطقه 
علی رغم شرایط تحریمی سخت پیچیده 
و همه جانبه، باعث رشد سرمایه اجتماعی 
ارس در بین جامعه و نخبگان اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی شده و 
حمایت از این جریان پیشرفت اقتصادی 
ارس به یکی از مهم ترین درخواست های 

افکار عمومی تبدیل گشته است.
و  محبوب  جمعه  امام  راستا،  این  در 
مردمی تبریز و نماینده ولی فقیه در استان 
آذربایجان شرقی در همایش ائمه جمعه 
ارس  آزاد  منطقه  در  که  استان  سراسر 
برگزار شد، بیان داشت: با وجود مشکالت 

تحریم های  نتیجه  آن  اعظم  بخش  که 
کارهای  است،  جهانی  استکبار  ظالمانه 
امیدبخش و ارزشمندی در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد کسب و کارهای 
جدید انجام شده و مصداق بارز آن را در 

منطقه آزاد ارس شاهد هستیم.
آل هاشم  المسلمین  و  االسالم  حجت 
بزرگ  فعالیت های  و  احداث  به  اشاره  با 
جلفا-منطقه  مرزی  منطقه  در  اقتصادی 
صادرات  و  تولید  رونق  گفت :  ارس  آزاد 
محصوالت ایرانی از منطقه آزاد ارس به 
توسعه  نوید بخش   ، cis حوزه کشورهای 
و آبادانی در کشور به واسطه مناطق آزاد 
بوده و مردم این مناطق را به آینده روشن 

امیدوار کرده است.

همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این همایش 
شاخص های  از  بسیاری  داشت:  اظهار 
و  صادرات  درآمد،  ازجمله  ارس  اقتصادی 
تولید، نسبت به مدت مشابه سال قبل که 
بحران کرونا وجود نداشت، باالتر بوده و طبق 

برنامه ریزی ها، این روند ادامه خواهد داشت.
مهندس محسن نریمان افزود: متقاضیان 
در  سرمایه گذاری  برای  متعددی  خارجی 
سرمایه گذاری های  با  و  دارد  وجود  ارس 
انجام گرفته در ارس، برخی واردکنندگان 
هدایت  تولید  سمت  به  خارجی  کاالی 
شده اند و تعدادی از تولیدکنندگان ایرانی 
فعال در خارج از کشور را نیز به این منطقه 

جذب کرده ایم.

بزرگترین مجتمع گلخانه ای خاورمیانه توسط رئیس جمهور افتتاح شد:

 توسعه کشاورزی گلخانه ای مدرن؛ 
نماد اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی در ارس

یادداشت

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس، یکی از مناطق پرظرفیت اقتصادی 
کشور در راستای توسعه چندجانبه، متوازن و باثبات است و با گذشت قریب 
به دو دهه از فعالیت آن، امروز شاهد آماده بودن نسبتا باالی زیرساخت های 

سرمایه گذاری این منطقه در حوزه های مختلف اقتصادی هستیم.
در سایه این آمادگی زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری در منطقه 
آزاد ارس؛ سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش های صنعتی، 

کشاورزی، توریسم، تجارت و ترانزیت ارس انجام گرفته است.
طبق منشور توسعه منطقه آزاد ارس؛ عمده ترین اهداف از فعالیت این 

منطقه عبارت است از:
  حضور در ترتیبات اقتصادی منطقه ای؛ ایجاد تمهیدات برای 

گسترش خدمات ترانزیتی 
  توسعه تولیدات صنعتی و معدنی با توجه به ظرفیت های منطقه؛ 

  توسعه بازرگانی و حضور در بازارهای جهانی
  توسعه گردشگری 

  توسعه آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان در سطح منطقه ای 
و بین المللی

  بهره برداری بهینه از مزیت های موجود در بخش کشاورزی 
منطقه  توسعه  برتر  10استراتژی  اهداف،  این  تحقق  راستای  در 

آزاد ارس طراحی و اجرا شده است. این استراتژی ها عبارتند از: 
کشاورزی  توسعه  بر:  تمرکز  با  کشاورزی  بخش  توسعه    
هسته دار  میوه های  دامی،  تولیدات  آبزی پروری،  گلخانه ای، 
و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  پایه جذب  بر  گرمسیری 

استفاده بهینه از منابع آبی و زمین های بکر کشاورزی
  استراتژی ترانزیت و صادرات مجدد: توسعه فعالیت های ترانزیت 
و تبدیل منطقه به مگاپورت صادراتی و وارداتی با تکیه بر شبکه 
مواصالتی موجود در پسکرانه، موقعیت ژئواکنومیکی و مزیت وجود 

گمرک جلفا به عنوان یکی از قدیمی ترین گمرکات ایران
جذب  برای  عالی  آموزش  توسعه  عالی:  آموزش  استراتژی    
به  خارجی  دانشجویان  و  کشور  از  خارج  ایرانی  دانشجویان 
پشتوانه مراکز دانشگاهی و علمی استان، استان های همجوار و 
پردیس های دانشگاه های برتر کشور و نیز توسعه زیرساخت های 

علمی و آموزشی اقتصاد دانش بنیان
و  صنعتی  فعالیت های  توسعه  معدنی:  و  صنعتی  استراتژی    
معدنی دارای مزیت و ایجاد خوشه های صنعتی و ایجاد زنجیره 

تولید و صادرات محصوالت صنعتی و معدنی
  استراتژی خدماتی: توسعه مراکز درمانی فوق تخصصی برای 
ساماندهی گردشگران سالمت ورودی به ایران از کشورهای همسایه

  استراتژی ICT: توسعه خدمات الکترونیک در منطقه با توجه 
در  گرفتن  قرار  و  منطقه  در  موجود  مخابراتی  زیرساخت های  به 

شبکه فیبر نوری شرقی-غربی )اروپا-چین(
  استراتژی تامین مالی: تامین مالی با استقرار نهاد های مالی-

بانکی داخلی و بین المللی در منطقه و جذب سرمایه ایرانیان خارج 
از کشور به پشتوانه قوانین ملی و قوانین خاص مناطق آزاد

  استراتژی محیط زیست
  استراتژی سرمایه گذاری: افزایش رقابت پذیری ارس در جذب 

سرمایه گذاری با اجرای اصولی قوانین مناطق آزاد 
  استراتژی توسعه گردشگری: توسعه توریسم در حوزه اکوتوریسم، 

گردشگری تاریخی-طبیعی، گردشگری تجاری و توریسم درمانی
همان طور که در سطور قبلی اشاره شد، سازمان منطقه آزاد ارس با 
اولویت قرار دادن تامین زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری در 
حوزه استراتژی های برتر توانسته است بخش های صنعتی، کشاورزی، 
توریسم، تجارت، آموزش عالی و ترانزیت را در سطح بسیار مناسبی 
فعال نماید. به خصوص بعد از استقرار دولت تدبیر و امید و اولویت یافتن 
برونگرایی اقتصادی در راهبردهای ملی کشور، تقویت زیرساخت های 
توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته است و ارس هم اکنون در فازهای مختلف صنعتی خودش 
بیش از 203واحد فعال صنعتی دارد و 186واحد صنعتی نیز در حال 
ساخت هستند. در بخش کشاورزی هم 55شرکت فعال کشاورزی در 
ارس وجود دارد و بزرگترین طرح های گلخانه ای کشور در منطقه آزاد 
ارس در قالب پروژ های تارال امین و تارال امیر، طراحی و با تکنولوژی 

هیدورپونیک و مدرن اجرا شده است. 
به نظر می رسد، افزایش جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، 
تعمیق توسعه در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و توریسم، 
بومی سازی تکنولوژی تولید و مدیریت کسب و کار، توانمندسازی 
نیروی انسانی، حفظ و حمایت از تولید و مدیریت اثر منفی تحریم 
به  افزایش صادرات،  افزوده،  ارزش  تولید و  ایجاد زنجیره  و کرونا، 
دست آوردن بازار فروش و مصرف در کشورهای هدف و همسایه، 
باثبات سازی مراودات تجاری با همسایگان و دانش بنیان کردن اقتصاد 
و تاکید بر نوآوری و خالقیت، از مهم ترین دستاوردهای منطقه آزاد 
ارس در سال های اخیر است که به پشتوانه سیاست های اصولی دولت 

و مدیریت هوشمندانه سازمان، محقق شده است.
به همین مناسبت طی روزهای اخیر شاهد افتتاح 12طرح کشاورزی، 
صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد ارس به دستور دکتر روحانی رئیس 
جمهوری اسالمی ایران بودیم که این طرح ها به بهره برداری رسید. 
برای افتتاح این طرح ها، سرمایه گذاری چهار هزار و 132میلیارد ریالی، 

70.5میلیون یورویی و 4.6میلیون دالری انجاد شده است. 
مهندس نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
روحانی  دکتر  برای  سرمایه گذاری ها  این  تشریح  در  ارس  آزاد 
عنوان کرد که میزان سرمایه گذاری خارجی انجام یافته در دوره 
دولت تدبیر و امید در ارس،  320میلیون دالر بوده که این رقم در 

دولت پیشین 43میلیون دالر بوده است.
به  ارس  آزاد  منطقه  شده  افتتاح  کشاورزی  و  طرح های صنعتی 
دستور رئیس جمهوری، شامل بهره برداری از مجتمع گلخانه ای 
در  تولیدی  واحد  فوالد، سه  تولید  بزرگ  کارخانه  دو  امیر،  تارال 
روش  به  صیفی جات  تولید  گلخانه ای  5واحد  پوشاک،  زمینه 
هیدورپونیک می باشد. با بهره برداری از این 12طرح، برای یکهزار 

و 3۹نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می شود.
حفظ و تقویت جریان پیشرفت اقتصادی منطقه آزاد ارس در وضعیت 
تحریم و فشار که با شرایط تحمیلی بحران کرونا نیز پیچیده تر شده 
است، یک معجزه و یا یک ادعا نیست؛ بلکه واقعیتی است که ریشه 
در مزیت های ذاتی منطقه در بخش های مختلف اقتصادی، مدیریت 
دلسوزانه، آگاهانه، نافذ و منطبق بر واقعیت های در دسترس از سوی 
مردم  سطح  در  ارس  بزرگ  اجتماعی  حمایت  و  سرمایه  سازمان، 
و نخبگان اقتصادی منطقه، استان و کشور، در کنار ارتباط سنتی 
اقتصادی منطقه با همتایانشان در کشورهای همسایه و زیرساختی به 

نام قانون مناطق آزاد ) البته در صورت اجرای کامل( دارد.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی  و امام جمعه تبریز اظهار کرد:

با دستور ریاست جمهوری انجام شد:

افتتاحدوطرحفوالدیدرمنطقهآزادارسبادستوررئیسجمهور

راهبرددفاعواقعبینانهونقدمنصفانه،منطقحمایترهبریازدولتها

افتتاح3طرحتولیدالبسه
مردانه،زنانهوبچهگانهدر
منطقهآزادارس

تعمیقتوسعهپایداراقتصادی
باایجادزنجیرهتولیددرارس

اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی  دکتر 
سال  20شهریورماه  پنجشنبه  روز  ایران 
منطقه  با  زنده  ارتباط  یک  طی  جاری، 
آیین  در  مشارکت  ضمن  ارس،  آزاد 
و  کشاورزی  پروژه های  بهره برداری 
کنفرانس،  ویدئو  صورت  به  ارس  صنعتی 
گلخانه  مجتمع  بزرگترین  افتتاح  دستور 

فوق مدرن خاورمیانه را صادر کرد.
با  امیر  تارال  ارس  گلخانه ای  مجتمع 
هفتصد  و  هزار  ریالی  سرمایه گذاری 
یورو  70میلیون  از  بیش  و  میلیاردی 
سرمایه گذاری ارزی، در مساحت 80هکتار، 
و  24هزار  از  بیش  تولید  ظرفیت  ساالنه 
به  گلخانه ای  صیفی جات  انواع  200تن 
آن  کنار  در  و  دارد  را  هیدورپونیک  روش 
ایجاد  مستقیم شغل  به طور  برای 650نفر 

کرده است.
مدیر تولید مجتمع های گلخانه ای تارال امین و 
تارال امیر در جریان افتتاح مجتمع تارال امیر برای 
تشریح مختصات فنی و تکنولوژیک این مجتمع 
گفت: مجتمع گلخانه ای تارال امیر، بزرگترین 
گلخانه هیدروپونیک شیشه ای پایه بلند یکپارچه 
کشور و بلکه منطقه خاورمیانه است که با همت 
گروه سرمایه گذاری، طبق زمان بندی و اهداف 

پیش بینی شده، اجرا شده است. 
عرض  در  ایران  افزود:  اسکندری  مهندس 
باعث  که  دارد  قرار  خاصی  جغرافیایی 
پایین بودن بارش ها در طول سال و ایجاد 
می شود  آبی  منابع  در  متناوب  بحران های 
ما  اصلی  اهداف  از  یکی  علت  به همین  و 
در طراحی و اجرای گلخانه های تارال امین 
حداکثری  و  بهینه  استفاده  امیر،  تارال  و 
اجرای  با  راستا  این  در  بود.  آبی  منابع  از 
آب،  تیمار  حوزه  در  مدرن  فنی  طرح های 
جمع آوری آب باران و تسویه و برگرداندن 
پسماندهای آبی به چرخه مصرف؛ بهره وری 
را در این پروژه به 18کیلو برداشت محصول 
ازای هر مترمکعب آب رساندیم که در  در 

کل کشور بی نظیر است.
اهداف  از  دیگر  یکی  گفت:  همچنین  وی 
و  سالم  محصول  به  رسیدن  ما،  اصولی 
عاری از ترکیب های مضر شیمیایی بود و در 
این راستا هم سیستم کنترل عوامل خسارت 

روش  از  بهره گیری  با  پروژه  این  در  زا 
گرفته  صورت   ATM بر  مبتنی  تلفیقی 
است و نمونه های ارسالی از محصوالت این 
شرکت به آزمایشگاه های داخلی و خارجی 
ترکیبات  بقایای  هیچ گونه  می دهد  نشان 
محصوالت  در  مضر  و  مزاحم  شیمیایی 
ما  نیز  زیست  در حوزه محیط  ندارد.  وجود 
کشور  گلخانه ای  مجتمع  اولین  عنوان  به 
موفق  کشاورزی  جهاد  وزارت  طرف  از 
شدیم دو فقره گواهینامه رعایت حد مجاز 
آالینده ها را برای دو محصول گوجه فرنگی 
و فلفل کسب کنیم. در ادامه ما برای اخذ 
اقدام   ISO نظیر بین المللی  استاندارد های 
کرده ایم که در روزهای آتی نتایج آن منتشر 

خواهد شد.
در  انرژی  از  بهینه  استفاده  مورد  در 
نیز  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم های 
می باشد.  ویژه  بسیار  شرکت  این  اقدامات 
گلخانه  مجتمع  در  گرمایشی  بخش  در 
خاص  حرارتی  اویلر های  از  امیر  تارال 

با خلوص  تولید دی اکسید کربن  به  مجهز 
و  گلخانه  داخل  در  استفاده  قابلیت  و  باال 
فرتانک های ذخیره آب گرم موفق شده ایم 
در استفاده بهینه از انرژی 20درصد نسبت 
ایجاد  صرفه جویی  مشابه  پروژ ه های  به 

کنیم.
اسکندری ادامه داد: در بخش سرمایشی هم 
منطبق  مناسب  و  مدرن  تجهیزات  نصب  با 
از  استفاده  بدون  جلفا  اقلیمی  مشخصات  با 
سیستم سرمایش پنکه و پوشال موفق شده ایم 
با بهره برداری مناسب از فضا و پایین آوردن 
هزینه های عملیاتی در 11ماه سال چرخه تولید 
را با برداشت محصوالت شاداب و پرطراوت 
به  این حوزه مجتمع مجهز  در  کنیم.  حفظ 
پروتکل  و  است  ویژه  هواشناسی  ایستگاه 
استراتژی فعالیت روزانه مجتمع با چک نتایج 
تهیه  مجتمع  داخل  سنسورهای  و  ایستگاه 

می شود.
مدیر تولید مجتمع گلخانه تارال امیر همچنین 
این  کشت  و  نشا  تولید  بستر های  مورد  در 

کشت  بستر های  از  استفاده  گفت:  مجتمع 
تخصصی، کانال های کشت آویزان و استفاده 
از سالن تولید نشا بر پایه روش آبیاری جزر و 
مد و سیستم آبیاری بوم اسپری در این مجتع 
رایج است و نشا مورد نیاز به صورت یکنواخت 

و سالم تولید می شود.
در حوزه بهره گیری از تجهیزات مدرن نیز در 
مجتمع گلخانه تارال امیر در بخش های اجرا، 
تولید، بسته بندی و ترانزیت نیز شاهد استفاده از 
ماشین آالت و تجهیزات مدرن و ویژه هستیم.

گروه سرمایه گذاری  بلند مدت  برنامه های  در 
مدرن  کشاورزی  توسعه  برای  ابراهیمی 
باغی  مجتمع  ایجاد  ارس،  آزاد  منطقه  در 
دارد  وجود  هم  مدرن  فوق  500هکتاری 
انواع  تولید  زنجیره  تکیمل  با  احتماال  و 
گروه  این  باغی؛  و  گلخانه ای  محصوالت 
فرآوری،  بخش  در  قوی  سرمایه گذاری 
سورتینگ و بسته بندی محصوالت کشاورزی 
حداکثر  ایجاد  و  صادرات  هدف  با  نیز  ارس 

ارزش افزوده، اقدام خواهند کرد.
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گردشگری ارس، با تامین مشتری برای بخش هایی مانند تولید 
پوشاک و لوازم خانگی موجب شده تعدادی از واردکنندگان 
سنتی این حوزه در منطقه آزاد ارس به جرگه تولیدکنندگان 

بپیوندند. 
در  پوشاک  عرضه  و  تولید  برای  راستا،  این  در 
قیمت  و  کیفیت  با  منطقه،  تجاری  مجتمع های 
مجتمع های  افتتاح  آیین  با  همزمان  مناسب، 

آذرآبادگان،  فوالد  و  امیر  تارال  ارس  گلخانه ای 
ارس«،  ستارخان  »آذر  نام های  به  البسه  تولید  3واحد 
»ارسی دوخت ارس« و »جامعه ترک نگین ارس« با 
مورد  و  افتتاح  ریالی  178میلیارد  سرمایه گذاری  حجم 

گرفت .  قرار  رسمی  بهره برداری 
صورت  به  115نفر  نزدیک  پروژه ها  این  در  است،  گفتنی 

مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

گزارش: 
صادق پورصادق



اخبار منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند از بازاریابی و فروش محصوالت صنایع 
دستی منطقه در روسیه، پیرو تفاهم نامه همکاری 

مشترک با انجمن دوستی ایران و روسیه، خبر داد.
قدرت اله طمیمیان  اظهار داشت: در راستای همکاری 
و  ظرفیت ها  از  مطلوب  استفاده  جهت  مشترک 
توانایی های تخصصی سازمان منطقه آزاد اروند و 
انجمن دوستی ایران و روسیه، برنامه ریزی جهت 
بازاریابی و فروش محصوالت صنایع دستی منطقه در 
روسیه، از امتیازات قید شده در این همکاری است که 
فرصت اثرگذاری برای فعالین این عرصه خواهد بود.

وی با تاکید بر باال بردن توان علمی و پژوهشی منطقه 
با ایجاد همکاری مذکور، اذعان داشت: عالوه بر تهیه و 
تنظیم سند آینده پژوهی، برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، 
نشست های مشترک علمی و همکاری های فی مابین 
در زمینه های آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت، مشاوره 
تخصصی، توسعه ای و راهبردی در موضوعات مورد توافق 
طرفین ازجمله اهداف مورد نظر در تفاهم نامه همکاری 

مشترک با انجمن دوستی ایران و روسیه است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند با اشاره به گسترش همکاری و تعامل مشترک 
در حوزه های صنعت، معدن، گردشگری و حمل و نقل 
به عنوان دستاورد این تفاهم نامه، خاطرنشان کرد: حضور 
فعال در نمایشگاه های داخلی و خارجی که در منطقه 
آزاد اروند تشکیل می گردد، مشارکت در موقعیت های 
سرمایه گذاری در زمینه گردشگری فرهنگی و ساخت 
هتل های ۴و ۵ستاره، بخشی از برنامه های فرهنگی قید 

شده در تفاهم نامه است که به مرور انجام خواهد شد.

بازاریابی و فروش 
محصوالت صنایع دستی 

منطقه آزاد اروند در روسیه

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

رئیس کمیسیون اقتصادی سازمان منطقه 
آزاد اروند خبر داد:

کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: صادرات کاالهای 
تولید داخل منطقه آزاد اروند و سرزمین اصلی در 
سال98 به یک میلیارد و ۲۲۰میلیون دالر رسید.
گذشته  سال  داشت:  اظهار  موسوی  سیدعلی 
کاالی تولید داخلی منطقه آزاد اروند در بخش 
مواد شیمیایی ۷۰میلیون دالر، در بخش شیالت 
باالی ۷۵میلیون دالر و فوالد ۳۰میلیون دالر 
مجموعا بیش از ۲۲۰میلیون دالر تولیدات منطقه 

آزاد اروند به خارج از کشور صادر شده است.
از طریق  اصلی  از سرزمین  کاال  وی صادرات 
منطقه آزاد اروند در سال 98 را یک  میلیارد دالر 
صادرات  گذشته  سال  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
کاالی سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد اروند 

به رقم یک میلیارد دالر رسید.
موسوی، میزان سرمایه گذاری جذب شده در سال 
گذشته در منطقه آزاد اروند را ۲۰هزار میلیارد ریال 
بیان کرد و تصریح نمود: پیش بینی می شود در سال 
جاری نیز ۲۵هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی 

در منطقه آزاد اروند جذب شود.
وی به جذب ۲سرمایه گذار خارجی در منطقه آزاد 
اروند در بخش شیمیایی و صنایع های تک اشاره 
افزود: سال گذشته ۲سرمایه گذار خارجی  کرد و 
در منطقه آزاد اروند در بخش شیمیایی و صنایع 
های تک سرمایه گذاری کرده و فعالیت آنها آغاز شد.

رونق  برای  گذشته  سال  به ۱۲راهبرد  موسوی 
تولید اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰واحد 
راکد تولیدی به جمع واحدهای فعال تولیدی منطقه 
آزاد اروند اضافه شد و مجموع واحدهای تولیدی در 

منطقه آزاد اروند به ۱8۰واحد فعال رسید.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند تقویت صنایع دانش بنیان 
و های تک، تشکیل کارگروه جهش تولید برای 
تسهیل در تولید را از راهبردهای مهم سال 99 در 
منطقه آزاد اروند اعالم کرد و گفت: از ایده های 
دانشگاهی به منظور تحقیق شعار سال حمایت 
می شود و واحدهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی 
باالی ۴۰درصد را شناسایی و با استفاده از منابع 

داخلی، استانی و ملی از آنها حمایت می شود.

 ایجاد 20هزار 
فرصت شغلی در منطقه آزاد اروند

وی ادامه داد: ۲۰هزار فرصت شغلی در ۲سال 
گذشته در منطقه آزاد اروند ایجاد شده است.

موسوی اظهار داشت: در سال های 9۷ و 98 با 
توجه به سرمایه گذاری انجام شده و فعال سازی 
۱۰واحد تولیدی راکد در منطقه آزاد اروند و رونق 
ورود  کوچک،  واحدهای  کار  و  کسب  و  تولید 
گردشگران افزایش یافت و خوشبختانه ۲۰هزار 
فرصت شغلی در بخش صنعت، گردشگری و 

تجارت منطقه فراهم شد.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
اجرایی کردن  اروند گفت:  آزاد  سازمان منطقه 
جهش تولید با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، 
صورت  به  موضوع  این  جاری  سال  ابتدای  از 

جدی در دستورکار قرار گرفت.
۲۰واحد  امسال   منظور  همین  به  افزود:  وی 
صنعتی تحت عنوان »جهش تولید در سرزمین 
فتح«  افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید تا 
به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته باشیم.

پروژه ها  این  افتتاح  با  کرد:  اضافه  موسوی 
۲۰۰شغل  و  ۲هزار  و  مستقیم  ۷۵۰شغل 
ریال  ۳۰۰میلیارد  و  یکهزار  با  غیرمستقیم 

سرمایه گذاری انجام خواهد شد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان 
منطقه آزاد اروند افزود: دومین برنامه و راهبرد اصلی 
منطقه  در  غیرنفتی  توسعه صادرات  در سال 99 
است که با توجه به وضعیت ارزی در کشور وظیفه 
داریم، به عنوان سربازان اقتصادی کشور از فعاالن 

اقتصادی و تولیدکنندگان حمایت کنیم.
وی گفت: با هماهنگی که با اتاق های بازرگانی 
و اصناف آبادان و خرمشهر انجام شد، امیدوارم 
بتوانیم در سال جاری در بخش توسعه صادرات 

غیرنفتی عملکرد خوبی داشته باشیم.
امسال  می شود  پیش بینی  کرد:  اظهار  موسوی 
۲۵۰میلیون دالر کاالهای تولیدی در شهرستان های 

آبادان و خرمشهر به خارج کشور صادر شود.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در راستای ارتقای 
سطح کیفیت خدمات سرمایه گذاری و بازرگانی، 
و  شرکت ها  ثبت  کار،  اداره  کارکنان  تمامی 
گمرک جمهوری اسالمی جهت شفاف سازی و 
مبارزه با قاچاق کاال و گزارش به دستگاه های 

نظارتی، در یک اتاق شیشه ای فعالیت دارند.
در  سرمایه گذاری  واحد  پنجره  افزود:  موسوی 
این منطقه ایجاد شده و بحث ثبت شرکت ها به 
صورت مکانیزه بدون حضور سرمایه گذاران کمتر 

از ۴8ساعت انجام می شود.

جذب 2هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
ماهه  سه  در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
نخست سال جاری، ۲هزار میلیارد و ۱8۴میلیون 
ریال سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند جذب 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد 

نزدیک به ۲۰درصد رشد داشته  است.
موسوی اظهار داشت: شرایط سرمایه گذاری در 
جهانی  گسترش  به  توجه  با  اروند  آزاد  منطقه 
ظالمانه  تحریم های  اعمال  و  کرونا  ویروس 

مطلوب ارزیابی شده است.
وی، میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند 
در مدت مشابه سال گذشته را یکهزار میلیارد و 

8۷۰میلیون ریال اعالم کرد.
در  سرمایه گذاری  بیشترین  افزود:  موسوی 
بخش های مختلف صنعتی، خدماتی و تجاری است 
که توسط بخش خصوصی انجام شده و امیدواریم 

تا پایان امسال بتوانیم این روند رشد را حفظ کنیم.

توان رقابت با کاالهای خارجی را داریم
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه 
آزاد اروند اذعان نمود: ما می توانیم با تولید انبوه و 
کاهش قیمت هزینه محصول، با تولیدات کشور 

چین و بازارهای منطقه خاورمیانه رقابت کنیم.
آمادگی  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  افزود:  وی 
این را دارد هر نوع مانع را بر سر راه تولید انبوه 

محصوالت پرمصرف نظیر نوشت افزار بردارد.

تحقق سه میلیارد دالر صادرات کاال از 
منطقه آزاد اروند

کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری   معاون 
سال  سه  در  داشت:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه 
و ۳۰۰میلیون دالر کاالی  میلیارد  گذشته سه 
غیرنفتی از شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر به 

خارج از کشور صادر شد.
در  حضور  و  غیرنفتی  صادرات  به  اشاره  با  وی 
صادرات  میزان  این  از  گفت:  جهانی  بازارهای 
غیرنفتی، 9۱۶میلیون دالر در سال 9۶، یک میلیارد 
و  یک میلیارد  و  سال 9۷  در  دالر  و ۱۴۱میلیون 

۲۲۰میلیون دالر در سال 98 محقق شد.
موسوی افزود: صادرات غیرنفتی منطقه آزاد اروند در 
سال جاری براساس پیش نیاز کشورهای حوزه خلیج 
فارس یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دالر پیش بینی 
شده است که شامل تولیدات کاال در منطقه آزاد 

اروند و کاالهای سایر استان های کشور است.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
منطقه آزاد اروند ارزش صادرات کاالی تولیدی 
منطقه آزاد اروند در سه سال اخیر را  ۵9۳میلیون 
می شود  پیش بینی  گفت:  و  کرد  اعالم  دالر 
امسال صادرات کاالی تولید شده در واحدهای 
صنعتی منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر به 

۲۵۰میلیون دالر برسد.
در  صادارتی  زیرساخت های  ایجاد  به  موسوی 
مرز شلمچه برای رونق صادرات با کشور عراق 
اشاره کرد و تصریح نمود: احداث مجتمع اداری 
و تجاری شلمچه با ۱۳۰غرفه ویژه فعالیت تجار 
و  شیالت  صادراتی  پایانه  احداث  بازرگانان،  و 
لجستیکی  تنی  ایجاد ظرفیت ۱۲هزار  آبزیان، 
در بندر خشک شلمچه، راه اندازی پایانه توسعه 
صادرات سیمان جهت تخصصی کردن صدور 
تجاری  مسیر  تفکیک  و  سیمانی  فرآورده های 
و مسافری از طرح های ایجاد شده برای رونق 
صادرات کاال از مرز شلمچه به خارج کشور است.

وی نصب دستگاه ایکس ری کامیونی در مرز 

شلمچه را از دیگر برنامه های منطقه آزاد اروند 
مرز  این  در  کاال  صادرات  در  تسهیل  برای 
بین المللی عنوان کرد و گفت: نصب ایکس ری 
کامیونی ضمن جلوگیری از قاچاق کاال نقش 
موثری در روان سازی و سرعت بخشی صادرات 

کاال در شلمچه داشته است.
مختلف  نمایشگاه های  برگزاری  موسوی، 
آزاد  در منطقه  استان خوزستان  توانمندی های 
گذشته  سال  در  گفت:  و  شد  یادآور  را  اروند 
برای حضور در بازارهای جهانی، نمایشگاه های 
توانمندسازی واحدهای صنعتی استان خوزستان 

به همت منطقه آزاد اروند برگزار شد.
وی در ادامه گفت: در این راستا ضمن برگزاری 
و  کاال  صادرکنندگان  از  تجلیل  همایش 
صنعتگران نمونه، پذیرش هیات های تجاری از 
عمان، اندونزی و عراق از اقدام های حضور در 

بازار جهانی بوده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در 
منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: در سال 9۶ 
حدود 9هزار و ۲۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری 
به  سال 9۷  در  رقم  این  و  شد  جذب  داخلی 
به ۲۰هزار  در سال 98  و  ریال  میلیارد  ۱۵هزار 
میلیارد ریال رسید؛ بر این اساس، برای سال 99 
افزایش این رقم به ۲۵هزار میلیارد ریال در بحث 

سرمایه گذاری داخلی دیده شده است.
موسوی، جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه 
آزاد اروند ظرف سه سال گذشته را ۴۲۷میلیون 
دالر عنوان کرد و گفت: در حال رایزنی برای 
جذب ۲سرمایه گذار جدید در بخش مواد معدنی 
سرمایه گذاری  دالر  با ۳8۰میلیون  شیمیایی  و 

خارجی هستیم.
در  اروند  آزاد  منطقه  به  کاال  واردات  میزان  وی 
افزود:  و  اعالم کرد  را ۱۲9میلیون دالر  سال 9۷ 
به  اولیه  مواد  و  ماشین آالت  واردات  سال 9۷  در 
میزان ۱۲9میلیون دالر و در سال 98 این رقم به 
۳۴۶میلیون دالر رسید که در مجموع، ۴۷۶میلیون 
دالر ظرف ۲سال گذشته ماشین آالت و مواد اولیه به 

منطقه آزاد اروند وارد شده است.

 بهره برداری از طرح 
توسعه واحد بسته بندی محصوالت در 

شرکت نفت ایرانول
و  ظرفیت ها  بررسی  جلسه  همچنین، 
سرمایه گذاری  جهت  منطقه  زیرساخت های 
روغن سازی  صنایع  بزرگ  واحد  این  جدید 
معاون  حضور  با  کشور  روان سازهای  و 
مدیر  کارها،  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری 
توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سازمان منطقه 
با مدیرعامل و هیات همراه شرکت  اروند  آزاد 

نفت ایرانول برگزار شد .
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند سفر این هیات بلندپایه 
که همگی از مدیران ارشد این مجموعه بزرگ 
صنعتی کشور هستند، را بسیار مهم و تاثیرگذار 
دانست و خاطرنشان کرد: این مجموعه بزرگ 
تهران ،  روغن سازی  پاالیشگاه  بخش  سه  در 
مجتمع  و  آبادان  روغن سازی  پاالیشگاه 
ظرف سازی و بسته بندی در حال فعالیت هستند.

ارشد  اینکه هدف مدیران  به  اشاره  با  موسوی 
این بنگاه بزرگ اقتصادی، دیدار از زیرساخت ها 
جهت  اروند  آزاد  منطقه  ظرفیت های  و 
سرمایه گذاری جدید بوده است ، توضیح داد: این 
مجموعه در نظر دارد با توسعه واحد بسته بندی 

محصوالت ، نیاز خود و کشور را تامین نماید.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
را  اولیه  مذاکرات  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری نمود تا پروژه 
طرح توسعه واحد بسته بندی محصوالت شرکت 
نفت ایرانول در آینده ای نزدیک به مرحله نهایی 
نفت  شرکت  حضور  شاهد  زودی  به  و  رسیده 

ایرانول جهت سرمایه گذاری جدید در منطقه آزاد 
اروند باشیم.

لغو محدودیت زمانی صادرات کاال از مرز شلمچه
موسوی گفت: محدودیت زمانی صادرات کاال 
از مرز بین المللی شلمچه براساس اعالم کشور 
عراق برداشته شده و از این پس صادرات کاال از 

این مرز روزانه انجام می شود.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
فعالیت  کرد:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
مرز تجاری شلمچه از روز شنبه ) ۲۲شهریورماه( 
براساس اعالم کشور عراق و موافقت نخست 
وزیر این کشور، روزانه بوده و این گذرگاه مرزی 
در تمام ایام هفته برای صادرات کاال به کشور 

عراق فعال است.
صادرات  روزانه  محدودیت  اینکه  بیان  با  وی 
کاال که تا پیش از این در روزهای یکشنبه و 
این  در  پس  این  از  می شود،  انجام  چهارشنبه 
مرز  کرد:  تصریح  ندارد،  وجود  مرزی  گذرگاه 
به  کاال  برای صادرات  هفته  در طول  شلمچه 
کشور عراق آماده خدمات رسانی به تجار، فعاالن 

بازرگانی و صادرکنندگان است.
موسوی، میزان کاالی ورودی به مرز شلمچه 
و لجستیک به منظور صادرات به عراق را به 
صورت میانگین ۳۰۰کامیون در طول روز عنوان 
انواع  تره بار، صیفی جات،  و  میوه  گفت:  و  کرد 
مواد غذایی، مصالح ساختمانی، صنایع معدنی و 
صنایع فوالدی عمده کاالهایی هستند که از مرز 
شلمچه به کشور عراق صادرات آن توسط بخش 

خصوصی در حال انجام است.

 صادرات خرما و میگو 
منطقه آزاد اروند به روسیه

کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
و  خرما  توزیع  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
روسیه  استاندارد  براساس  منطقه  این  میگو 
کشور  این  خرده  فروشی  فروشگاه های  در 

خبر داد.
سیدعلی موسوی گفت: در تفاهم نامه مشترک 
این سازمان و انجمن دوستی ایران و روسیه که 
با حضور معاونت سرمایه گذاری ، معاون فرهنگی، 
مدیران زیرمجموعه معاونت های مذکور، رئیس 
و اعضای هیات مدیره انجمن دوستی ایران و 
روسیه منعقد شد؛ همکاری و گسترش تعامل در 
حوزه های صنعت، معدن، تجارت ، گردشگری ، 
حمل و نقل و استفاده از توانمندی های علمی و 

اجرایی هر دو طرف مطرح شده است .
دو  این  صادرات  برای  شد  مقرر  افزود:  وی 
محصول استراتژیک منطقه، به صورت ویژه با 
انجمن دوستی ایران و روسیه در حوزه بازاریابی 
و گرفتن استاندارد این کشور برای بسته بندی 
جهت توزیع در فروشگاه های خرده فروشی و 

عمده فروشی در روسیه کار شود.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان 
منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: تسهیل اجرای 
طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری با هدف رشد 
و شکوفایی منطقه ، برگزاری نشست های دوره ای 
در راستای تقویت نقاط قوت و رفع موانع موجود 
در توسعه اقتصادی منطقه، برگزاری نشست های 
تخصصی و سازمانی در حوزه تجارت با روسیه و 
اورسیا ، برگزاری کارگاه تخصصی اوراسیاشناسی و 
روسیه شناسی برای مدیران، تجار و بازرگانان منطقه، 
تهیه بانک اطالعاتی جامع بازرگانان و صنعتگران 
روسی و فعاالن اقتصادی منطقه جهت دسترسی 
و ایجاد زمینه تعامل طرفین، ایجاد زمینه مشارکت 
و فعالیت ذینفعان منطقه در اتاق مشترک بازرگانی 
ایران-روسیه و فعال سازی خط ترانزیت روسیه، 
ایران و عراق از طریق مرز تجاری، از مهم ترین 

تعهدات و زمینه های همکاری طرفین بود.
موسوی با اشاره به جذب سرمایه گذار برای منطقه آزاد اروند 
نیز گفت : جذب سرمایه گذار روسی در بخش نیروگاهی و 
انرژی، توسعه بنادر خرمشهر و آبادان و همچنین جذب 
ایرانیان مقیم روسیه برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد 

اروند، در این نشست مطرح شد.
اروند و  نوآوری  پتانسیل مرکز  از  وی، استفاده 
ارتباط بین مرکز نوآوری منطقه آزاد اروند و مراکز 
نوآوری کشور روسیه و گسترش استارتاپ ها و 
شتاب دهنده ها را از دیگر موارد مطرح شده در 

این جلسه برشمرد.
موسوی، درخصوص پذیرش و اعزام هیات های 
نمایشگاه های  در  شرکت  افزود:  نیز  تجاری 
و  منطقه  بین المللی  و  اختصاصی  تخصصی، 
بررسی  و  بحث  مورد  همچنین  روسیه  کشور 

طرفین قرار گرفت.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
درخصوص  گفت :  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
همکاری در تامین تسهیالت، دریافت فایناس و 
برنامه ریزی جهت بازاریابی و فروش محصوالت 
صنایع تولیدی منطقه آزاد اروند با انجمن دوستی 

ایران و روسیه به توافق رسیدیم.
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شکوفایی صادرات و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اروند از تصویب ۱۶طرح سرمایه گذاری و امالک، 

در چهارمین جلسه این کمیسیون خبر داد.
چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری 
و  معاونین  با حضور  اروند  آزاد  منطقه  امالک  و 

اعضای اصلی این کمیسیون برگزار شد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان 
منطقه آزاد اروند با اشاره به آخرین وضعیت مصوبات 
کمیسیون اقتصادی منطقه آزاد اروند، گفت: در این 
کمیسیون واگذاری زمین به سرمایه گذاران و تمدید 
به صورت مشارکتی و  قرارداد سرمایه گذارانی که 
اجاره ای بخشی از اراضی سازمان منطقه آزاد اروند در 

اختیارشان است، مورد ارزیابی قرار گرفت.
موضوع بررسی و تصویب پروژه تجمیع، زیباسازی و 
اجرای عملیات ساماندهی دکل های مخابراتی در منطقه، 
مبحث دیگری بود که در این نشست مطرح و سیدعلی 
موسوی در توضیح آن اظهار داشت: هدف از این پروژه، 
اصالح سیما و منظر شهری با نصب سازه های زیبا و 
متناسب با بافت های پیرامونی برای سایت های مخابراتی، 
کاهش تعداد دکل های BTS  در سطح منطقه و جمع 
کردن دکل های مستقر در فضاهای مسکونی و آموزشی 

و بهداشتی است، که اجرای آن به تصویب جمع رسید.
ثبت  سامانه  پروژه  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
کنترل  صورت  به  خودرویی  تخلفات  خودکار 
هوشمند و همچنین هوشمندسازی کنترل ترافیک 
در منطقه آزاد اروند، از دیگر موارد مهم دیگری بود 
که مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و در نهایت با 

رأی مثبت اعضاء به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند، 
تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون برای منطقه را 
مهم دانست و خاطرنشان کرد: در این جلسه، ۱۶طرح 
سرمایه گذاری و صنعتی نیز مورد کارشناسی و تبادل 
نظر قرار گرفت و اعضاء کمیسیون اقتصادی سازمان 
منطقه آزاد اروند بعد از بحث و بررسی، این پروژه ها را 

نیز به تصویب رساندند.

تصویب ۱۶طرح در 
کمیسیون سرمایه گذاری و 

امالک منطقه آزاد اروند

گزارش: 
مسعود گادار



14پروژه در پنج بخش نفت، گاز و انرژی، تولیدی، حمل  و نقل، گردشگری 
و عمرانی در سال جهش تولید در منطقه آزاد قشم توسط ریاست محترم 

جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
این 14پروژه در دو بخش دولتی و خصوصی با اعتبار ارزی 340میلیون 
یورو و ریالی 11هزار و 630میلیاردی، پنج بخش صنعت نفت، گاز و انرژی، 

تولیدی، حمل  و نقل، گردشگری و عمرانی را در برمی گیرد.
940اشتغال  و  هزار  دو  و  مستقیم  601اشتغال  پروژه ها،  این  افتتاح 
غیرمستقیم برای نیروهای متخصص و عادی جزیره به همراه داشته 
و می تواند در کاهش درصد ضریب بیکاری در این منطقه آزاد نقش 
موثری داشته باشد و درآمدهای پایداری در حوزه ارزی و ریالی برای 

منطقه و کشور رقم بزند.
منطقه آزاد قشم در سال جهش تولید با اولویت قرار دادن فرامین رهبری، 
در تالش است تا ضمن ایجاد رفاه و امنیت برای ساکنان، با فراهم کردن 
امکانات مناسب برای حضور سرمایه گذاران، رونق فعالیت های صنایع مختلف، 
اشتغال زایی و در نهایت درآمدی پایدار را به  ویژه در حوزه ارزی و صادرات  برای 

مردم جزیره قشم و کشور فراهم آورد. 
در همین راستا رئیس محترم جمهوری از حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، به پاس خدمات وی در طول سال های 

خدمت در این جزیره زیبا، قدردانی ویژه به عمل آورد.
 

 افتتاح فاز نخست پایانه
 صادراتی ترمینال نفتی دیرستان

حسن روحانی نخستین فاز پایانه صادراتی ترمینال نفتی دیرستان را با 
اعتبار ارزی 150میلیون یورو و ظرفیت تولید 3.2میلیون بشکه نفت در 

منطقه آزاد قشم افتتاح کرد.
شرکت سرمایه گذاري  نفت  قشم، سرمایه گذار خصوصی این پروژه بوده 
که پایانه نفتی قشم را به مساحت 117هکتار واقع در جنوب جزیره قشم 
در نزدیکی روستای دیرستان با هدف ذخیره سازی نفت و میعانات گازی با 

ظرفیت 6.5میلیون بشکه تاسیس کرده است.
اسفند  در  و  آغاز  دی ماه98  در  پروژه  این  مخازن  بارگیری  عملیات 
همان سال به اتمام رسید است. در این مرحله که با عنوان فاز نخست 
پایانه نفتی قشم شامل ساخت و راه اندازی 6مخزن ذخیره سازی هر 
یک به ظرفیت 540هزار بشکه در دستورکار بود، بیش از 3.6میلیون 
بشکه میعانات گازی از طریق 22کیلومتر خط لوله 16اینچ از پاالیشگاه 

گورزین قشم ذخیره سازی شده است.
خطوط  لوله مذکور ضمن اتصال این مخازن استراتژیک به پاالیشگاه 
از  را  نفتی  فرآورده های  و  نفت  ارسال  و  دریافت  امکان  گورزین، 
این  می کند.  فراهم  بندرعباس  و  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه های 
دو  این  تولید  ثبات  و  انرژی  پایدار  امنیت  در  بسزایی  نقش  مهم 
پاالیشگاه در کنار بحث صادرات و بانکرینگ ایفا می کند، به گونه ای 
که بهره برداری از این مخازن در زمستان سال 98 یکی از اصلی ترین 
به تبع آن  تولید چاه های پارس جنوبی و  از توقف  عوامل جلوگیری 

ممانعت از افت فشار گاز شبکه سراسری کشور بود.
پروژه پایانه صادراتی ترمینال نفتی این شرکت، یکی از بی سابقه ترین 
پروژه های بخش نفت، گاز و انرژی کشور است که در تاریخ 28ساله 
منطقه آزاد قشم نمونه مشابهی نداشته و ظرفیت ارزنده ای در اقتصاد 

ارزآور کشور ایفا می کند.
مجموعه سرمایه گذاری نفت قشم همچنین فعالیت های مرتبط با اجرای 
عملیات ساخت فاز دوم این پروژه را با اولویت افزایش ظرفیت نگهداری 
نفت خام و میعانات گازی به میزان 3.24میلیون بشکه به وسیله ساخت و 
راه اندازی 7مخزن ذخیره سازی دیگر شامل 5مخزن به ظرفیت 540هزار 
بشکه و 2مخزن به ظرفیت 270هزار بشکه در دستورکار خود قرار داده 
را در نخستین  فاز دوم پروژه مذکور  امیدوار است  این مجموعه  است. 

روزهای سال 1400 به بهره  برداری برساند.
با توجه به تقاضای ملی ذخیره سازی نفت، محاسبه شده در بخش تقاضا، 
مجموع نیاز مصرف داخل و نیاز صادراتی کشور به ذخیره سازی استراتژیک 
توسعه  )در کشورهای  پوشش 60روزه  برای  بشکه  حداقل 228میلیون 
یافته این دوره برای بازه 90روزه هدفگذاری می شود( است که با توجه به 
ظرفیت ذخیره سازی فعلی کشور در حدود 86.5میلیون بشکه، تا برآورده 
تقاضای  نیاز  بشکه  141.5میلیون  حدود  بشکه  نیاز 228میلیون  شدن 

پوشش داده نشده، وجود دارد. 
از سوی دیگر، با توجه به نزدیکی پاالیشگاه های بندر عباس و ستاره 
نیز  آزاد قشم، حدود 18.6میلیون بشکه نفت  به منطقه  خلیج فارس 
جهت ذخیره 30روزه این پاالیشگاه ها تقاضای ذخیره سازی وجود دارد 

که تقاضای بسیار قابل توجهی است.
منطقه آزاد قشم امیدوار است با طرح های توسعه ای این پروژه، اهداف 

استراتژیک کشور به شیوه ای شایسته حاصل شود.
 

افتتاح فاز دوم نیروگاه تولید برق 500مگاواتی قشم
ظرفیت  با  قشم  گستر  انرژی  تولیدی  شرکت  نیروگاه  دوم  فاز 
رئیس  دست  به  یورویی،  190میلیون  سرمایه گذاری  و  170مگاوات 

دولت تدبیر و امید در منطقه آزاد قشم افتتاح شد.
با افتتاح فاز دوم شرکت تولیدی انرژی گستر قشم، 170مگاوات برق 
به شبکه سراسری وارد شده و بخشی از نیازهای این منطقه به برق 

تامین می شود.
شرکت تولیدی انرژی گستر قشم با سرمایه گذاری دو شرکت مپنا )60درصد( 
و غدیر )40درصد( و حمایت سازمان منطقه آزاد قشم، در زمینی به مساحت 

100هکتار، پروژه تولید هم زمان آب و برق را در دست اجرا دارد.
این نیروگاه سیکل ترکیبی در سه فاز با سرمایه گذاری بخش خصوصی، ظرفیت 
تولید  500مگاوات برق را داشته و در طرح توسعه نیز 100هزار مترمکعب آب 

شیرین را به  صورت روزانه تولید و وارد چرخه مصرف می کند.
فاز اول این نیروگاه با یک توربین که ظرفیت تولید 170مگاوات برق 
با  را داشت در مردادماه سال جاری آغاز به کار کرده و فاز دوم نیز 
ظرفیتی مشابه، به بهره داری می رسد که در مجموع 340مگاوات برق 
را تولید و به شبکه سراسری سنکرون کرده و جزیره قشم را از واردات 

برق بی نیاز می سازد.
دستورکار  در  را  برق  160مگاوات  تولید  طرح،  این  توسعه  سوم  فاز 
به خط  اتصال  با  به 500مگاوات رسانده و  را  تولید  دارد که ظرفیت 

سراسری، بخشی  از نیاز استان هرمزگان را نیز پوشش خواهد داد.
نیروگاه تولید برق 500مگاواتی قشم ضمن تولید و تامین برق جزیره و 
درآینده استان، در زمان اجرای عملیات ساخت برای 410نیرو اشتغال 
صورت  برنامه ریزی  مطابق  نیز  بهره برداری  زمان  در  و  کرده  ایجاد 

گرفته،  100نیرو را صاحب شغل می کند.
 

افتتاح پروژه های بهسازی معابر 20روستای جزیره قشم
حسن  حضور  با  قشم،  جزیره  20روستای  معابر  بهسازی  پروژه های 

روحانی به  صورت ویدئو کنفرانسی مورد بهره برداری قرار گرفت.
این 20پروژه عمران روستایی با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم، بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و دهیاری های این روستاها با بودجه ای معادل 

570میلیارد ریال در جزیره قشم به اجرا درآمده است.

اجرای این طرح که از سال 97 کلید خورده، با اشتغال زایی برای 80نیروی 
بومی به  صورت غیرمستقیم همراه بوده و هدفگذاری برای بهسازی معابر 

45روستای جزیره در این طرح پیش بینی  شده است.
نهضت آسفالت در جزیره قشم هم زمان با پذیرش مسئولیت مدیرعاملی 
سازمان منطقه آزاد قشم از سوی حمیدرضا مومنی به  صورت جدی در 
دستورکار این سازمان قرار گرفته و در سال های گذشته عالوه بر آسفالت و 
بهسازی معابر درون شهری و برون شهری، راه ها و جاده های سراسر قشم 
و به  صورت ویژه روستاهای غرب جزیره نیز نسبت به گذشته شرایطی 

بهتر پیدا کرده اند.
 

افتتاح یک واحد تولیدی بتن و قطعات بتنی در قشم
یک واحد تولیدی فعال در حوزه تولید بتن و قطعات بتن توسط رئیس 

دولت تدبیر و امید در قشم افتتاح شد.
بتنی  قطعات  و  بتن  انواع  تولیدکننده  قشم،  آسیا  بتن  تاب  شرکت 
بخش  سرمایه گذاری  با  که  بود  پروژه هایی  از  یکی  پیش ساخته، 
خصوصی اجرایی شده توسط رئیس جمهور در جلسه ویدئو کنفرانسی 

به بهره برداری رسید.
برای اجرای این پروژه بالغ بر 500میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی 
فعاالن بخش خصوصی انجام شده است و با راه اندازی آن، بخشی از 
نیازهای جزیره قشم به محصوالت بتنی و قطعات پیش ساخته بتنی 

مرتفع می شود.
این شرکت تولیدی در برنامه تولیدی خود تولید ساالنه 518400تن 
بتن معمولی، 2430تن تیرچه فوالدی و 200هزار تن محصوالت بتنی 

غیرمسلح از بتن معمولی را پیش بینی کرده است.
با بهره برداری از این طرح، برای 30نفر نیروی کار به صورت مستقیم 
اشتغال ایجاد خواهد شد؛ همچنین در فرآیند اجرای این پروژه، 60نفر 

نیز به صورت غیرمستقیم مشغول فعالیت بوده اند.
مجوزهای مربوط به اجرای این پروژه از سوی مدیریت صنعت، معدن 
و تسهیل تولید از زیرمجموعه های معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 

سازمان منطقه آزاد قشم صادر شده است.
 

بهره برداری از 20مدرسه روستایی جزیره قشم
20مدرسه روستایی جزیره قشم با حضور حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر 

و امید، در جلسه ای ویدئو کنفرانسی، مورد بهره برداری قرار گرفت.
با حضور حسن روحانی رئیس جمهور،  در این جلسه که 20شهریورماه 
حمیدرضا مومنی  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم و جمعی 
از مسئوالن کشوری، استانی و سازمانی برگزار شد، 20مدرسه روستایی 
در جزیره قشم که با اعتبار 120میلیارد ریالی منطقه آزاد قشم ساخته و 

بازسازی شده، افتتاح شدند.
با بهره برداری از این مدارس در روستاهای جزیره قشم، برای 15نیروی 
کار به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده و همچنین در مراحل احداث این 

پروژه ها، 15نیرو به صورت غیرمستقیم مشغول به کار شده اند.
حفظ و ارتقاء سطح دانش برای دستیابی به توسعه متوازن در جزیره، 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  اهداف  و  شعارها  عمده ترین  از  یکی 
در  حضورش  زمان  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
این پست در جزیره بوده که ساخت و بهسازی  مدارس روستایی در 

راستای همین هدف پیگیری و به انجام رسیده است.
تعامل و همیاری سازمان منطقه آزاد قشم با آموزش و پرورش شهرستان، 
معتمدین و خیرین محلی هر روستا، افزایش و بهبود فضاهای آموزشی و 
ادامه تحصیل دانش آموزان روستایی برای کسب مدارج علمی و رسیدن به 

مشاغل کلیدی را در جزیره رقم زده است.
 

افتتاح بلوار حدفاصل گیاهدان به درگهان
در  درگهان  به شهر  گیاهدان  روستای  فاصل  حد  بلوار  اجرای  پروژه 
به  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس  توسط  3کیلومتر،  طول  به  منطقه ای 

بهره برداری رسید.
جزیره  در  درگهان  به  گیاهدان  روستای  مسیر  در  بلوار  اجرای  پروژه 
و  عمرانی  معاونت  توسط  که  بود  پروژه ای  3کیلومتر،  طول  به  قشم 
رئیس  توسط  و  شده  اجرایی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی 

جمهوری در نشستی ویدئو کنفرانسی افتتاح شد.
انجام این پروژه در سال 99 در دستورکار مدیریت فنی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد قشم قرار گرفت و پس از گذشته چندماه با اتمام عملیات اجرایی، 

آماده خدمات رسانی به ساکنان و گردشگران عبوری از این مسیر است.
درگهان  به  گیاهدان  روستای  مسیر  در  بلوار  پروژه  اجرای  زمان  در 
در جزیره قشم، برای 35نیروی کاری به صورت غیرمستقیم اشتغال 

ایجاد شده است.
اجرای این طرح در مجموع با اعتباری بالغ بر 150میلیارد ریال توسط 
زیربنایی  و  عمرانی  معاونت  مجموعه  از  زیربنایی  و  فنی  مدیریت 

سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفته است.
آسفالت و بهسازی معابر برون شهری، راه ها و جاده های سراسر قشم 
در راستای تامین آسایش و رفاه مردم با خدماتی نظیر آسفالت جاده ها 
مسئولیت های  به  سازمان  این  پایبندی  بیانگر  عام المنفعه،  و خدمات 

اجتماعی و توجه ویژه به این حوزه و مردم است.
 

افتتاح 3هتل در منطقه آزاد قشم
با افتتاح سه هتل توسط رئیس جمهوری با سرمایه گذاری 320میلیارد 
آزاد  منطقه  اقامتی  ظرفیت  به  از 360تخت  بیش  مجموع  در  ریالی، 

قشم اضافه شد.
3هتل جدید با ظرفیت 362تخت در جزیره قشم به بهره برداری رسید.

با آغاز به کار این هتل ها برای 54نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی 
صورت گرفته و 92نفر به صورت غیرمستقیم صاحب شغل می شوند.

پروژه احداث هتل آوینای قشم که فعالیت اجرایی خود را از سال 90 
آغاز کرده، در سال 99 و پس از اتمام مراحل اجرایی به بهره برداری 
تعداد  معادل   ظرفیتی  بهره برداری،  زمان  در  مجموعه  این  رسید. 
104تخت ثابت را در خود جای داده است که توانایی افزایش آن به 

152تخت نیز در این هتل پیش بینی شده است.
با بهره برداری از هتل آوینای قشم، برای 36نیروی کار به صورت مستقیم 
اشتغال ایجاد می شود؛ همچنین در زمان احداث و آماده سازی این پروژه 
40نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال داشته اند. این هتل با سرمایه گذاری 
معادل 130میلیارد ریال و توسط فعاالن حوزه گردشگری و اقامتی در 

بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز می کند.
همچنین مجموعه هتل الچین قشم یکی از طرح هایی است که در سال 98 
فعالیت بازسازی و نوسازی خود را آغاز کرده و در سال 99 پس از اتمام مراحل 
اجرایی به بهره برداری رسیده است. این مجموعه در حال حاضر با افزودن 
50تخت به ظرفیت های اقامتی و گردشگری فعال در جزیره قشم آماده 

خدمات رسانی به گردشگران و مراجعان خواهد بود.
هتل الچین قشم با سرمایه گذاری 50میلیارد ریالی بخش خصوصی 
و  گردشگران  به  قشم،  شهر  و  آزاد  منطقه  گردشگری  حوزه  در 
از هتل الچین  بهره برداری  با  مراجعه کنندگان خدمت رسانی می کند. 
می شود؛  ایجاد  اشتغال  مستقیم  صورت  به  کار  6نیروی  برای  قشم، 
همچنین در زمان نوسازی و آماده سازی این پروژه، 20نفر به صورت 

غیرمستقیم اشتغال داشته اند.
از  یکی  قشم  دایموند  ساحلی  آپارتمان  هتل  مجموعه  همچنین، 
و  پس  و  کرده  آغاز  سال 90  در  را  خود  فعالیت  که  است  طرح هایی 
رسید.  بهره برداری  به  سال 99  آماده سازی  و  اجرایی  مراحل  طی  از 
بهره برداری  آغاز  با  و همزمان  اجرایی  مراحل  اتمام  با  این مجموعه 
اقامتی  ظرفیت های  به  را  160تخت  و  40سوئیت  تعداد  مجموع  در 
به  خدمات رسانی  آماده  و  افزوده  قشم  جزیره  در  فعال  گردشگری  و 

گردشگران و مراجعان خواهد بود.
بخش  ریالی  با سرمایه گذاری 140میلیارد  قشم  دایموند  آپارتمان  هتل 
خصوصی در حوزه گردشگری منطقه آزاد و شهر قشم به گردشگران 
و مراجعه کنندگان خدمت رسانی می کند. با بهره برداری از هتل آپارتمان 
ساحلی دایمون قشم، برای 12نیروی کار به صورت مستقیم اشتغال ایجاد 
می شود؛ همچنین در مراحل اجرایی و آماده سازی این پروژه، 32نفر به 

صورت غیرمستقیم اشتغال داشته اند.
 

افتتاح ترمینال کانتینری پسکرانه شهید رجایی
پروژه ترمینال کانتینری سایت شهید رجایی سازمان منطقه آزاد قشم، 
در محدوده ای به مساحت 4هکتار، آسفالت و تجهیز شده و به دست 

رئیس دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید.
از  یکی  رجایی  شهید  سایت  در  کانتینری  ترمینال  احداث  پروژه 
پروژه های مربوط به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و تحت نظر 

مدیریت پسکرانه شهید رجایی سازمان منطقه آزاد قشم است.
این پروژه از سال 97 آغاز شده و پس از طی کردن مراحل زیرسازی 
به  محدوده ای  در  اجرایی  مراحل  اتمام  با  سال 99  در  آماده سازی  و 

مساحت 4هکتار در سایت شهید رجایی به بهره برداری رسید.
احداث این ترمینال کانتینری با سرمایه گذاری 150میلیارد ریالی توسط 
یکی از مجموعه های بخش خصوصی به نام شرکت کومه صنعت قشم 
صورت گرفته و با آغاز فعالیت آن، شاهد سرعت گرفتن فرآیند صادرات 

کاال از پسکرانه شهید رجایی منطقه آزاد قشم خواهیم بود.
مستقیم  صورت  به  کاری  52نیروی  پروژه،  این  از  بهره برداری  با 
این طرح،  احداث  و  آماده سازی  زمان  در  و  فعالیت می شوند  مشغول 

65نیروی کاری به صورت غیرمستقیم اشتغال داشته اند.
 

 افتتاح عملیات 
زیرسازی و آسفالت معابر برون شهری قشم

عملیات زیرسازی و آسفالت معابر برون شهری جزیره قشم به طول 

30کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 180میلیارد ریال با حضور رئیس جمهور 
و به  صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد.

عنوان  به   قشم  جزیره  برون شهری  معابر  آسفالت  و  زیرسازی  پروژه 
یکی از 14پروژه ای بود که با حضور ریاست محترم جمهوری، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان 

و مدیران این سازمان به افتتاح رسیده است.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  مدیریت  توسط  طرح  این 
زیرسازی  مراحل مختلف  از طی کردن  و پس  آغاز شده  از سال 98 
و  ساکنان  به  خدمات  ارائه  آماده  و  رسید  بهره برداری  به  آسفالت  و 

گردشگران جزیره قشم است.
در این طرح عالوه بر فعالیت نیروهای عمرانی سازمان، برای 18نیرو نیز 
به  صورت غیرمستقیم اشتغال زایی به همراه داشته و با هدف تسهیل تردد 

جامعه محلی و گردشگران به اجرا در آمده است.
طول  به  سلخ  روستای  صیادی  اسکله  مسیر  آسفالت  و  زیرسازی 
1.2کیلومتر، محور اتصالی روستای گیاهدان به شهر درگهان به طول 
2.2کیلومتر، رینگ ساحلی هلر- درگهان به طول یک هزار کیلومتر و 
مسیر برگشت سه راهی دیرستان تا فرودگاه بین المللی قشم به طول 

10کیلومتر بخش عمده این پروژه می باشد.
سیاست های اجرایی و توسعه ای منطقه آزاد قشم بر پایه بهره مند کردن و 
انتفاع جامعه محلی و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در تمام بخش های 

اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی برنامه ریزی شده است. 
به اذعان همگان، اقدامات توسعه ای منطقه آزاد قشم از زمان حضور 
این  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  ریاست  سمت  در  مومنی  حمیدرضا 
منطقه، بیش  از پیش نمود پیدا کرده، تا جایی که شرق تا غرب جزیره 

از آن منتفع شده اند.
آسفالت و بهسازی معابر برون شهری، راه ها و جاده های سراسر قشم 
در راستای تامین آسایش و رفاه مردم با خدماتی نظیر آسفالت جاده ها 
مسئولیت های  به  سازمان  این  پایبندی  بیانگر  عام المنفعه،  و خدمات 

اجتماعی و توجه ویژه به این حوزه و مردم است.
معابر  عملیات  اجرای  با  گذشته  سال  طول  در  می شود،  یادآور 
برون شهری و احداث قطعه یک بزرگراه مرکزی، 50کیلومتر به خطوط 

آسفالتی برون شهری جزیره افزوده  شده است.
 

افتتاح مسیرهای تردد روستایی و اماکن گردشگری قشم
چاهکوه  تنگه  ژئوسایت  روستای طوال،  دسترسی  مسیرهای  آسفالت 
بر  بالغ  اعتباری  با  اسکله گردشگری روستای سهیلی جزیره قشم  و 
170میلیارد ریال، در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس دولت تدبیر و امید 

افتتاح شد.
و  ساکنان  دسترسی  تسهیل  و  ارتقاء  برای  عمرانی  پروژه  سه  این 
گردشگران این منطقه آزاد، به دستور حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل این سازمان به مساحت 48هزار مترمربع ساخته و 

به دست ریاست جمهوری افتتاح و به بهره برداری رسید.
عملیات اجرایی این پروژه ها توسط معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان 
از گذراندن مراحل  آغاز شده و پس  آزاد قشم در سال 1398  منطقه 

کار، به افتتاح رسید.
به  کار  15نیروی  برای  اجرا  زمان  در  پروژه ها  این  اجرایی  عملیات 

صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
 

افتتاح 100هزار مترمربع اماکن تفریحی- ورزشی قشم
ارزش  به  آزاد قشم  منطقه  تفریحی- ورزشی  اماکن  مترمربع  10هزار 

ریالی 120میلیارد توسط مقام عالی دولت تدبیر و امید افتتاح شد.
احداث پارک محالت، پارک های خطی ساحلی و زمین های ورزشی در 
سطح جزیره قشم یکی از پروژه هایی است که توسط معاونت عمرانی 
و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در راستای ارتقاء سطح سالمت 
از  یکی  عنوان  به  و  درآمده  اجرا  به  و گردشگران  و شادابی ساکنان 

14پروژه منطقه آزاد قشم، توسط روحانی افتتاح شد.
اشتغال  با  عمرانی  طرح های  این  از  بهره برداری  و  آماده سازی  اجرا، 
غیرمستقیم 20نیروی کار بومی همراه بوده که در مساحتی به وسعت 

یکصد هزار مترمربع به انجام رسیده است.
فضای بازی کودکان، جدول کشی، ایجاد فضای سبز، تامین روشنایی و 
مبلمان از جزئیات دیگر این پروژه هاست که مکانی سرشار از آسایش و 
آرامش را برای خانواده های قشمی فراهم کرده و جلوه بصری مطلوبی 

برای گردشگران در سواحل جزیره به وجود آورده است.
 

افتتاح بزرگ ترین پروژه عمرانی منطقه آزاد قشم در 
سال 99

بزرگ ترین پروژه عمرانی منطقه آزاد قشم در سال جاری، با 318هکتار 
رئیس  در حضور  ریال  و 350میلیارد  بالغ بر 9هزار  اعتباری  و  وسعت 

جمهور و به  صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد.
در  155هکتاری  و   98  ،65 شهرک سازی  سایت  سه  از  بهره برداری 
با حضور ریاست  بود  از 14پروژه ای  شهرهای قشم و درگهان، یکی 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  جمهوری،  محترم 
آزاد قشم و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان به  صورت ویدئو 

کنفرانسی به افتتاح رسید.
اسکان بیش از 26هزار نفر در این سه سایت به  عنوان شهرک های 
جزیره قشم پیش بینی  شده است تا با پخش شدن بار جمعیتی، از فشار 
به بافت ها و شهرک های قدیمی جلوگیری شده و توازنی در ساختار 

شهرنشینی در تلفیق با مدرنیته ایجاد شود.
پساب  فاضالب،  آب،  زیرساخت های  از  بهره مندی  با  این سه سایت 
)شبکه آبیاری قطره ای برای فضای سبز(، جدول گذاری، زیرسازی و 
لوله گذاری کابل های شبکه برق و  تا مرحله آسفالت،  روسازی معابر 
مخابرات، فیبر نوری، فضای سبز و کانال جمع آوری آب های سطحی، 
فضاهای  تجاری،  مسکونی،  واحدهای  ظرفیت  افزایش  هدف  با 

فرهنگی، ورزشی و خدماتی در شهر قشم طراحی شده اند.
به  زمین  25هکتار  حدود  درگهان،  شهر  155هکتاری  سایت  در 
بخش مسکونی، 4.9هکتار به بخش تجاری و بقیه این فضا  نیز به 
ورزشی،  فرهنگی،  مناطق  ترددی،  سیستم  شامل،  دیگر  بخش های 

فضای سبز و... تخصیص  یافته است.
در طرح 98هکتاری شهر قشم )شهرک مهستان( قرار است 3.9هکتار 
فضای تجاری و 1.3هکتار فضای مسکونی ایجاد شود و در شهرک 
و  تجاری  امور  برای  1.9هکتار  نیز  نگارستان(  )شهرک  65هکتاری 

8هکتار در زمینه مسکونی طراحی  شده است.
همچنین در طی مراحل انجام این پروژه و آماده سازی زیرساخت های 
شهری، برای 430نفر نیروی کار به  صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد 
شده و ساخت این شهرک های مدرن، ساحل شمالی قشم را به ساحل 

جنوبی وصل خواهد کرد.
توسعه عمرانی و اجرای پروژه های زیربنایی با هدف توسعه متوازن و 
پایدار در سراسر جزیره قشم، یکی از مهم ترین برنامه های حمیدرضا 
از  آزاد قشم  مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آغاز دوره مسئولیتش در قشم بوده است.
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14پروژه اقتصادی، عمرانی و سرمایه گذاری قشم توسط رئیس جمهور افتتاح شد:

جهش اقتصادی و توسعه اجتماعی قشم در دولت تدبیر و امید
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