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در گفت و گو با مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم مطرح شد:در گفت و گو با مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم مطرح شد:

 مناطق آزاد فرصت اقتصادی برای گذر 
از شرايط تحريم و دوره پساتحريم

واکاوی نقش مناطق آزاد در افزایش 
جذب سرمایه های خارجی به کشور:

صفحه 6  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانید

 توسعه زيرساخت های آموزشی و توانبخشی
در مراکز آموزش استثنايی منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

صفحه 7  را بخوانیدصفحه 7  را بخوانید

سرمقاله

تعمیم مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، 
بدعتی خطرناک و اقدامی برخالف منافع ملی

در  و  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه 1400  تلفیق  کمیسیون  مصوبه  براساس 
صورت تصویب در صحن علنی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 

حذف خواهد شد! 
موضوع  این  به  کمیسیون  سخنگوی  زارع  رحیم  سوی  از  شده  ارائه  توضیح  در 
اشاره شده که شرایط »معافیت بر عملکرد« طبق قانون خاص خود یعنی ماده 1۳ 
دریافت  تنها شامل تسری  این مصوبه  و  بوده  آزاد کماکان جاری  مناطق  قانون 

مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد می باشد .
ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده ۳  براساس  چیست؟  افزوده  برارزش  مالیات  اما 
و  کاالها  ارزش  بین  تفاوت  قانون،  این  در  افزوده  ارزش  تعریف  افزوده، 
در  یا  تحصیل شده  ارزش کاالها و خدمات خریداری  با  خدمات عرضه شده 
غیرمستقیم  مالیات  یک  مالیات،  نوع  این  واقع  در  می باشد.  معین  دوره  یک 
از  شده،  ارائه  افزوده  ارزش  از  که  تعریفی  برحسب  که  می شود  محسوب 
گرفته  خدمت  یا  محصول  یک  عرضه  و  توزیع  تولید،  مختلف  مراحل  تمامی 

می شود.
ارزش  بر  مالیات  قانون  شمول  از  شده  مستثنی  موارد  بخش  در  دیگر،  سوی  از 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  قانون،  آن  ماده 52  سوم  بند  در  مشخصا  و  افزوده 
اشاره  1۳72/6/7، صراحتا  ایران مصوب  اسالمی  آزاد تجاری- صنعتی جمهوری 

شده است.

اما چرا حذف معافیت مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد حائز اهمیت است؟ 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  فعلی  قانون  با  بودن  تناسخ  در  این مصوبه  اثر  نخستین 

اردیبهشت ماه سال 1۳87 است.  مصوب مجلس محترم در 
در  قانونی  ماده  این  ابالغ  و  تصویب  که  است  واقعیت  این  مهم  نکته  دومین 
اقتصادی  فعالین  اعتماد  و  اطمینان  زمینه  عدم  کشور،  سنواتی  بودجه  قالب 
را در قبال دوره زمانی اجرای قانون در کشور فراهم می کند؛  آزاد  فعلی مناطق 
موضوعی که قطعا موجبات عدم ورود سرمایه گذار جدید در مناطق آزاد به دلیل 

عدم اطمینان به ثبات قوانین و مقررات را فراهم می آورد.
قیمت  9درصدی  افزایش  دلیل  به  که  است  امر  این  به  معطوف  مسئله  سومین 
معدود  کننده،  مصرف  برای  آزاد  مناطق  در  وارداتی  یا  تولیدی  کاالی  تمام شده 
تمام شده  قیمت  به  عنایت  با  نیز  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  موجود  مشتریان 
باال، از دست می رود. در واقع به دلیل شرایط تحریم های همه جانبه اعمال شده 
بازارهای  به  شده  صادر  محصول  پول،  دریافت  و  انتقال  امکان  محدودیت  و 
خارجی به صفر نزدیک شده، در نتیجه تولیدکنندگان مناطق آزاد نیز محدود به 
بازار داخلی و سرزمین اصلی شده اند و این در حالی است که هزینه های جاری 
این مناطق  به  افراد مقیم و مسافر  اقتصادی و زندگی  فعالیت های  تولید و سایر 
محصوالت  تمام شده  قیمت  ویژه  به  بود،  خواهد  گران تر  مسافت  بعد  دلیل  به 
رقابت  امکان  اصلی  سرزمین  تولیدکنندگان  با  مقایسه  در  آزاد  مناطق  تولیدی 

داشت. نخواهند 
ماده 11  با  ضدیت  در  مصوبه  این  که  است  واضح  اصل  این  مسئله،  چهارمین 
طرح  با  تخالف  در  حال  عین  در  و  بوده  مقاومتی  اقتصادی  کلی  سیاست های 

آمایش سرزمینی کشور در جذب جمعیت ساکن است. 
پنجمین دلیل مخالفت فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان مناطق آزاد به این نکته 
اشاره دارد که به دالیل پیش گفته، نه تنها درآمد و عایدی قابل توجهی نصیب 
شدن  خاموش  موجبات  زمان،  مرور  به  بلکه  نمی شود،  عمومی  خزانه  و  دولت 

چراغ اشتغال مولد در مناطق آزاد کشور را  فراهم می آورد .
معافیت های  از  نیمی  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  معافیت  با حذف  دیگر  عبارت  به 
مالیاتی در مناطق آزاد از حیز انتفاع ساقط شده، چراکه معافیت مالیات بر درآمد 
است  حالی  در  این  و  می باشد  اجرا  حال  در  کماکان  20سال  مدت  به  دارایی  و 
تمام  به وجود  آزاد کشورمان معطوف  مناطق  در  اصلی سرمایه گذاری  که مزیت 
و کمال معافیت ها است . ضمنا به دلیل نبود زیرساخت ها در مناطق آزاد و لزوم 

تکمیل آن، هزینه و زمان این کار نیز طبیعتا افزایش خواهد یافت .
بر  بی عدالتی  مدعی  خود  نظرهای  اظهار  در  سیاسی  فعالین  از  برخی  اینکه 
می کنند،  ارزیابی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  آزاد  مناطق  معافیت  وجود  اثر 
سرمایه گذار  جذب  الزامات  و  شرایط  که  می باشد  واقعیت  این  به  معطوف 
عرصه های  در  کشور  اقتصاد  ویترین  که  آزاد  مناطق  در  خارجی  و  داخلی 
جمهوری  ملی  بلندمدت  منافع  و  نداده  قرار  مدنظر  را  می باشند  بین المللی 
واقع  در  می دهند.  قرار  خود  سیاسی  منازعات  و  رقابت ها  فدای  را  اسالمی 
آزاد،  مناطق  به  اصلی  سرزمین  قوانین  تسری  و  تعمیم  همچون  رفتارهایی 
را در  آبروی خود  و  به عزیزانی که سرمایه، جوانی  ناروا  اتهامات  وارد کردن 
باید  افتاد کشور واقع شده اند را  مناطق آزاد که عموما در نقاط محروم و دور 
فعالین  و  تولیدکنندگان  اقتصادی،  نبرد  عرصه  در  که  کرد  تفسیر  گونه  این 
شریف  ملت  مبارزاتی  عرصه  این  مجاهدین  نقش  که  آزاد  مناطق  اقتصادی 

کنیم. سالح  خلع  را  هستند  ایران 
اینجانب به عنوان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد، 
آزاد  مناطق  نمایندگان مجلس، دولتمردان، مدیران عامل سازمان های  تمامی  از 
و دبیر محترم شورایعالی، تقاضای توجه به قانون و منافع ملی و نصب العین قرار 
اقتصادی  کالن  سیاست های  چارچوب  در  که  رهبری  معظم  مقام  منویات  دادن 
ابالغ شده را داشته و تاکید داریم که یکی از ستون های رسیدن به اهداف مندرج 

در گام دوم انقالب، مناطق آزاد ایران اسالمی می باشد .

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 محمدصادق مبرهن نیاکان
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد

3
در گفت وگوی تصویری مهندس نقوی با در گفت وگوی تصویری مهندس نقوی با 

سرگئی میلوشکین مطرح شد:سرگئی میلوشکین مطرح شد:

 روابط منطقه ويژه لوتوس  روابط منطقه ويژه لوتوس 
 با منطقه آزاد انزلی با منطقه آزاد انزلی

 الگوی موفقی از  الگوی موفقی از 
همکاری منطقه ایهمکاری منطقه ای

صفحه 4 و 5 را بخوانیدصفحه 4 و 5 را بخوانید

شماره  120
دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  مجرب  و  توانمند  خصوصی  بخش  مشارکت  کیش، 
تصمیم گیری های سازمان را، راهگشای اجرای طرح های 

بزرگ این منطقه عنوان کرد.
غالمحسین مظفری در مجمع توسعه و نوآوری سازندگان 
کیش، ارائه پیشنهادات و ایده های نوآوارنه از سوی فعاالن 
بخش خصوصی در تصمیم گیری های سازمان منطقه آزاد 

کیش را مهم و مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان این که مراکز گردشگری جزیره کیش قطب 
گردشگری کشور است، اظهار داشت: بخش خصوصی به 
عنوان مشاور مجرب در کنار سازمان منطقه آزاد کیش در 
ارائه خدمات باکیفیت و حفظ برند کیش نقش موثری ایفا 

می کند.
نوآورانه  ایده های  ارائه پیشنهادات و  با  به گفته مظفری، 
بزرگ  طرح های  می توانیم  کیش  خصوصی  بخش 

گردشگری را در این منطقه اجرا کنیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر 
این که جزیره کیش از ویژگی های خاص و ظرفیت های 
قابل توجهی در حوزه های اقتصادی، عمرانی،گردشگری، 
فرهنگی و هنری برخوردار است، افزود: سازمان منطقه آزاد 
کیش با ایجاد زیرساخت های الزم و فراهم کردن شرایط 
ایده آل برای فعاالن بخش خصوصی، از ارائه ایده های نو و 

طرح های بزرگ اقتصادی استقبال می کند.
وی، طراحی و اجرای طرح های بزرگ بخش خصوصی 
کیش را به عنوان سرمایه اصلی کشور برشمرد و تصریح 
در  آزاد کیش  منطقه  اداری سازمان  توسعه ساختار  کرد: 
کنار هم افزایی و همراهی بخش خصوصی موجب اجرای 

منطقه  این  در  گردشگری  و  اقتصادی  بزرگ  طرح های 
خواهد شد.

مظفری گفت: نتیجه هم افزایی و همفکری بخش خصوصی 
با سازمان منطقه آزاد کیش و استفاده از فرصت های ایجاد 

شده در این منطقه، توسعه و پیشرفت جزیره کیش است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با توجه به این 
دستورکار شرکت  در  کیش  ساماندهی سواحل  که طرح 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش قرار گرفته است، 
ارائه پیشنهادات بخش خصوصی راهگشای این طرح مهم 

و ارزشمند خواهد شد.
اجرای طرح های  برای  افزود:  خود  ادامه سخنان  در  وی 
نوآورانه هیچ محدودیتی وجود ندارد و با طراحی کاربری ها 
می توانیم برای توسعه صنعت گردشگری این منطقه کمک 

کنیم و بهترین خدمات را به گردشگران ارائه دهیم.
مظفری بر ضرورت تشکیل کمیته ای در حوزه بصری و 
معماری جزیره کیش اشاره کرد و اظهار نمود: برای اجرای 
یک طرح ماندگار و باکیفیت در محور امیرکبیر، مسابقه ای 
برگزار شد و تعداد ۶۰شرکت توانمند و متخصص از سطح 
ارائه یک طرح  آن  نهایی  نتیجه  و  کشور شرکت کردند 

ایده آل برای این منطقه بود.
وی با بیان این که از طرح های نوآورانه در جزیره کیش استقبال 
می کنیم، گفت: جزیره کیش موضوعات بی شماری برای اجرای 
طرح های نو دارد و ایده ماشه نیز ازجمله طرح هایی است که 
توسط تیم های متخصص طراحی و با مشارکت 13گروه از 

معماران کشور در مسابقه ایده ماشه اجرایی شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
همچنین بندر آفتاب را یکی از ظرفیت های ارزشمند برای 
توسعه و رشد این منطقه عنوان کرد و اذعان داشت: در 
این بندر می توان طرح های زیادی در حوزه های صنعتی، 

خدماتی و عمرانی طراحی کرد.
شایان ذکر است، در این جلسه بخش خصوصی با تاکید بر 
اهمیت هم افزایی و همراهی با سازمان منطقه آزاد کیش، 
این  بقای  و  را ضامن قدرت  توانمندی بخش خصوصی 

سازمان و رشد و توسعه منطقه عنوان کردند. 
بخش  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  است،  گفتنی 
خصوصی کیش در این نشست برای تحقق تحوالت بزرگ 
اقتصادی، عمرانی و گردشگری در منطقه آزاد کیش اعالم 

آمادگی نمودند .

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
نوروزی 14۰۰،  خدمات  بر  نظارت  کمیته  جلسه  نخستین  در 
کنترل  و  بهداشتی  رعایت ضوابط  نظارت های حداکثری،  بر 

نرخ های ارائه خدمات در کیش تاکید کرد.
با  نوروزی 14۰۰  خدمات  بر  نظارت  کمیته  جلسه  نخستین 
محوریت »کاهش زمان رسیدگی به شکایت ثبت شده، تامین 
سنگین،  خودروهای  توسط  غذایی  اقالم  ارسال  و  سوخت 
ذخیره سازی مواد غذایی، ارائه خدمات فنی برای تردد خودروهای 
سواری، فعال بودن نانوایی ها، پاسخگویی به شکایات به صورت 
24ساعته و فراهم شدن کمپ های نوروزی« با حضور داریوش 
سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
کیش و رئیس کمیته نظارت بر خدمات نوروزی، در سالن رازی 

مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
داریوش سلیمی گفت: همانگونه که پیروزی انقالب اسالمی در 
سایه تالش مردم والیتمدار تحقق یافت، باید تمام تالش خود 

را برای رفع ضعف و مشکالت موجود نیز به کار گیریم.
وی با بیان این که سال گذشته فعالیت های گردشگری بر اثر 
شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود، اظهار داشت: ایجاد تعامل 
میان سازمان منطقه آزاد کیش، دستگاه های اجرایی و ساکنان 
این منطقه درخصوص فرهنگ سازی رعایت ضوابط بهداشتی؛ 
جزیره کیش را به عنوان منطقه ای پیشرو در مقابله با بیماری 

کرونا در سطح کشور مطرح کرده است.
رئیس کمیته نظارت بر خدمات نوروزی 14۰۰ تصریح کرد: با 

توجه به این که اکثر مناطق گردشگری دنیا چندان رونقی از نظر 
سفرهای گردشگران ندارند، اما جزیره کیش نوروز زود هنگامی 

را در این منطقه تجربه خواهد کرد.
سلیمی با اشاره به این که در شرایط موجود، شمار زیادی از 
انتخاب  کیش  جزیره  را  خود  گردشگری  مقصد  مسافران 
می کنند، افزود: با رعایت دقیق ضوابط بهداشتی و نظارت های 
برند  و  برسیم  به یک وضعیت مطلوبی  توانستیم  حداکثری، 

جزیره کیش را حفظ کنیم.
آزاد کیش،  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه  معاون 
از وظایف  را  ارائه خدمات به گردشگران  بر نرخ های  نظارت 
مهم کارگروه های نظارتی سازمان در ایام نوروز برشمرد و گفت: 
پاسخ به تقاضا و نگرانی های مردم توسط کمیته های نظارتی 
سازمان منطقه آزاد کیش می تواند احساس اطمینان، امنیت و 

آرامش مسافران را افزایش دهد.
در  نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بازرگانی  مدیر  همچنین، 
ادامه نخستین جلسه کمیته نظارت بر خدمات نوروزی 14۰۰ 
با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اظهار داشت: باید 
تمام دستگاه های اجرایی تالش خود را در سه زمینه »رونق 

اقتصادی، ارتقای امنیت و توسعه فرهنگی« به کار گیرند.
علی امیدی رونق اقتصاد را شاه راه حیات این منطقه عنوان کرد 
و افزود: با توجه به این که اقتصاد منطقه آزاد کیش تحت تاثیر 
گردشگری است، در ایام نوروز کنترل و نظارت بر نرخ ارائه 

خدمات با جدیت تمام ادامه خواهد داشت.

کمیته  زیرشاخه های  از  یکی  را  بازار  تنظیم  کارگروه  وی، 
نظارت بر خدمات عنوان کرد و گفت: ساماندهی سامانه 124، 
پاسخگوی به شکایات ثبت شده و رسیدگی به شکایات در حوزه 
تخلفات صنفی، ازجمله اقداماتی است که در دستورکار سازمان 

منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
این که  بیان  با  دبیر کمیته نظارت بر خدمات نوروزی 14۰۰ 
از سال ۹۸ فعالیت خود  ارائه خدمات  بر نرخ  کارگروه نظارت 
اقدامات نظارتی در چارچوب  آغاز کرده است، اظهار کرد:  را 
تمام  از  بازرسی  مورد  3۷هزار  شامل  بازار  تنظیم  کارگروه 
واحدهای اقتصادی منطقه به منظور رعایت ضوابط بهداشتی 

و جلوگیری از تخلفات صنفی است.
امیدی گفت: بیش از 1۷۰۰اخطار درخصوص دریافت مجوز 
و صدور 154مورد پلمب برای صنف های متخلف و 122مورد 
جرائم نقدی و 1۹5مورد هم صدور اخطاریه به دلیل عدم رعایت 

ضوابط بهداشتی گزارش شده است.
به گفته وی، 44۰مورد شکایت ثبت شده در سامانه 124 از سوی 

اقشار مختلف جامعه رسیدگی شده است.
تامین  درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بازرگانی  مدیر 
و  کارگروه  وظایف  مهم ترین  از  یکی  که  عمومی  مایحتاج 
نظارت های حداکثری سازمان منطقه آزاد کیش است، افزود: از 
ابتدای سال تهیه و توزیع ۶5تن برنج، ۷۷تن شکر برای مصارف 
صنعتی و توزیع خرد و 5۰تن گوشت با هدف تنظیم بازار در 

دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.

امیدی خاطرنشان کرد: اقدامات موثری نسبت به تامین 14تن 
این  و وضعیت  است  انجام شده  پذیرایی  مراکز  برای  روغن 
منطقه در تامین روغن مورد نیاز جزیره کیش به مراتب بهتر 

از استان های دیگر کشور است.
وی تصریح کرد: با همکاری بخش خصوصی، تامین کاالها 

تاکنون به خوبی در این منطقه انجام شده است.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم اهمیت مزیت 
قیمتی محصوالت در جزیره کیش اشاره داشت و گفت: در حال 
حاضر قیمت گوشت در جزیره کیش نسبت به سرزمین اصلی از 

مزیت قیمتی مناسبی برخوردار است.
امیدی بر مزیت قیمتی عرضه ماهی در جزیره کیش اشاره 
کرد و اظهار نمود: سازمان منطقه آزاد کیش در تالش است 
که گران فروشی را به حداقل برساند؛ اما مدعی این نیستیم که 
هیچ کجای این منطقه گران فروشی وجود ندارد و تخلف صنفی 
نیست. ما نیز حداکثر تالشمان بر این است که این موضوع به 

حداقل ممکن برسد.
سوی  از  شکایت ها  قالب  نوروز  ایام  در  که  این  بیان  با  وی 
گردشگران ثبت می شود و مدت زمان حضور آنان در کیش 
کوتاه مدت است، افزود: رسیدگی به شکایات باید در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام شود.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: شکایت ها در 
مرحله نخست در جوامع صنفی از سوی مدیران بازارها مورد 
بررسی قرار می گیرد و در نهایت نسبت به حل آن اقدام می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

حرکت جزیره کیش در جهت تبدیل شدن 
به هاب فعالیت های پتروشیمی کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

و  تبلیغات  کمیته  رئیس  رضوی  علوی  سیدعلیرضا 
به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  نوروزی  ستاد  اطالع رسانی 

عنوان سخنگوی این ستاد انتخاب شد.
و  بررسی  هدف  با  کیش  نوروزی  ستاد  جلسه  دومین 
خودروهای  ورود  »ممنوعیت  درخصوص  تصمیم گیری 
نماینده های  معرفی  کیش،  به  ملی  پالک  با  شخصی 
رسیدگی  به  بخشیدن  سرعت  نوروزی،  ستاد  کمیته های 
و  تبلیغات  سامانه 124،  طریق  از  مردمی  شکایات 
سطح  و  کیش  ورودی  مبادی  در  گسترده  اطالع رسانی 
شهر، برگزاری رویدادها و جشنواره های فرهنگی و هنری 
ارائه  نرخ  کنترل  و  نظارت  بهداشتی،  ضوابط  رعایت  با 
تامین  شبانه،  خانه های  ساماندهی  گردشگری،  خدمات 
سنگین،  خودروهای  توسط  غذایی  اقالم  ارسال  و  سوخت 
تردد  برای  فنی  خدمات  ارائه  غذایی،  مواد  ذخیره سازی 
به  پاسخگویی  نانوایی ها،  بودن  فعال  سواری،  خودروهای 
شکایات به صورت 24ساعته« با حضور خسرو نشان دبیر 
ستاد نوروزی کیش، در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد 

کیش برگزار شد.
بر  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
لزوم انسجام و وحدت کالم در اطالع رسانی و ارائه گزارش 
علوی  سیدعلیرضا  کیش؛  نوروزی 14۰۰  ستاد  عملکرد 
و  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  رضوی 
کیش  نوروزی  ستاد  اطالع رسانی  و  تبلیغات  کیمته  رئیس 

را به عنوان سخنگوی این ستاد معرفی کرد.
خسرو نشان تصریح کرد: با معرفی سخنگوی ستاد نوروزی 
زمینه  در  جامع  و  گسترده  اطالع رسانی  مدیریت  و  کیش 
مردم  سوی  از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  ضرورت 
از  شایستگی  به  کیش  جزیره  کیش،  مختلف  مناطق  در 

گردشگران این منطقه میزبانی می کند.
از سراسر  گردشگران  از  زیادی  که شمار  این  بیان  با  وی 
استان های  گردشگری  و  تفریحی  مناطق  به  کشور 
قطب  عنوان  به  کیش  جزیره  گفت:  می کنند،  سفر  کشور 
استان های  تمام  گردشگران  میزبان  منطقه،  گردشگری 
کشور است؛ از این رو نظارت بر نرخ ارائه خدمات و رعایت 

ضوابط بهداشتی اهمیت زیادی دارد.
دبیر ستاد نوروزی کیش با تاکید بر اعمال محدودیت های 
بر  کیش،  آزاد  منطقه  در  کرونا  بیماری  شیوع  از  ناشی 
ضرورت حفظ برند جزیره کیش اشاره داشت و اظهار کرد: 
کیش،  نوروزی  ستاد  کمیته های  همراهی  و  هم افزایی  با 

کیفیت ارائه خدمات ارزنده به گردشگران ارتقاء می یابد.
خسرو نشان، نقش موثر کمیته تخصصی سالمت در ستاد 
با  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  و  مهم  را  کیش  نوروزی 
اطالع رسانی سامانه 124 برای رسیدگی به شکایات مردمی 
با  حداکثری  نظارت های  گردشگران،  رضایتمندی  جلب  و 

جدیت تمام ادامه خداهد داشت.
به گفته وی، جشنواره نوروزی فرهنگی و هنری با رعایت 
در  اجتماعی  فاصله گذاری  حفظ  و  بهداشتی  ظوابط  دقیق 

جزیره کیش برگزار خواهد شد.
شرکت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
فروش  نرخ  کنترل  برای  موثر  ابزاری  را  کیش  هواپیمایی 
بلیت شرکت های هواپیمایی به مقصد جزیره کیش معرفی 
بازاریان،  از اصناف،  کرد و اظهار کرد: در راستای حمایت 
کیش  هواپیمایی  ظرفیت  از  گردشگران  و  کیش  ساکنان 

برای تنطیم نرخ بلیت در ایام نوروز استفاده خواهیم کرد.
هدف  با  کرد:  خاطرنشان  کیش  نوروزی  ستاد  دبیر 
نظارت های حداکثری بر رعایت ضوابط بهداشتی خانه های 

شبانه در جزیره کیش ساماندهی می شود.
همچنین، رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد نوروزی 
خودروهای  تردد  ممنوعیت  بر  جلسه  این  ادامه  در  کیش 
گفت:  و  داشت  اشاره  کیش  جزیره  مقصد  به  ملی  پالک 
محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا تا 15فروردین 
ادامه دارد و شرایط تردد مسافران توسط شناورهای دریایی 

نیز در دست بررسی است.
سعید پورعلی اظهار کرد: در حال حاضر مسافرانی که دارای 
سند مالکیت، رزرو هتل و یا شاغل در جزیره کیش هستند، 
جزیره  وارد  مسیردریایی  از  الزم  مدارک  ارائه  با  می تواند 

کیش شوند.
مصالح  و  سوخت  حامل  خودرو های  برای  افزود:  وی 
طرح های عمرانی و مواد غذایی هیچ گونه محدودیتی وجود 

ندارد و این خودرو ها می توانند به جزیره کیش تردد کنند.
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
امسال  کیش  جزیره  در  موقت  اسکان  که  این  به  اشاره 
برپا نخواهد شد، افزود: اقدامات خوبی در حوزه زیباسازی 
نقل  و  حمل  باکیفیت  خدمات  ارائه  و  شده  انجام  شهری 
از  جلوگیری  برای  خودروها  در   ”GPS“ نصب  و  عمومی 
تخلفات گردشگری در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش 

قرار گرفته است.
همچنین، محمد پورسینا رئیس کمیته بازرسی و پاسخگویی 
به شکایات درخصوص برگزاری نخستین جلسه داخلی در 
حوزه مدیریتی خود برای بهره مندی از تجربیات سال ۹۸ و 
اظهار  سامانه 124  در  شده  ثبت  شکایات  از  آسیب شناسی 
داشت: در ایام نوروز سامانه 124 محور اصلی برای رسیدگی 
به شکایت ثبت شده است و ما آمادگی الزم برای بازرسی و 

رسیدگی به شکایات و گردآوری اطالعات را داریم.
و  تبلیغات  کمیته  رئیس  رضوی  علوی  سیدعلیرضا 
تاکید  با  کیش  نوروزی  ستاد  سخنگوی  و  اطالع رسانی 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط  که  این  بر 
خود  فعالیتی  حوزه  گسترده  اطالع رسانی  و  تبلیغات  برای 
گفت:  است،  کرده  متمرکز  آنالین  و  مجازی  بخش  در  را 
محتواهای تولیدی رسانه ای با هدف آگاهی بخشی به عموم 
جامعه درخصوص رعایت ضوابط بهداشتی و ارائه خدمات 
آنالین  صورت  به  و  مجازی  فضای  بستر  در  گردشگری 

ارائه خواهد شد.
پوستر  المان های  طراحی  کیش،  نوروزی  ستاد  سخنگوی 
نوروزی را الهام گرفته از شاهنامه عنوان کرد و اظهار داشت: 
تمام فایل ها به صورت »پی دی اف« در اختیار گردشگران قرار 
داده خواهد شد و نقشه گردشگری و مسیر یابی این منطقه و 

کتابچه گردشگری نیز به روز رسانی شده است.
و  سفر  بروشور  تهیه  گفت:  رضوی  علوی  سیدعلیرضا 
موشن گرافی ها در حال انجام است و ارسال پیام مدیرعامل 
ایام   جشن  که  کشورهایی  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
تبریک  کارت  ارسال  همچنین  و  می کنند  برگزار  را  نوروز 
و  تبلیغات  کمیته  برنامه های  دیگر  از  نهادها  و  ادارات  به 

اطالع رسانی ستاد نوروزی است.
شایان ذکر است، آماده سازی مساجد و نمازخانه ها، تامین بودجه 
کمیته های ستاد نوروزی، اسکان مهمانان سازمان و افزایش 
خودروهای سازمانی، اعزام بیماران به سرزمین اصلی از طریق 
بالگردها، بررسی دکل بی سیم ارائه خدمات ارتباطی ازجمله 

مباحث مطرح شده در دومین جلسه ستاد نوروزی کیش بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار نمود:

دکتر مظفری در دومین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی کیش بیان داشت:

اجرای طرح های بزرگ اقتصادی، با هم افزایی بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش

جزیره کیش، آماده میزبانی زودهنگام از گردشگران نوروزی1400 

کیش، حامی شرکت های تولیدی توانمند داخلی در حوزه پتروشیمی

معرفی سخنگوی ستاد نوروزی 
سازمان منطقه آزاد کیش

در دومین جلسه ستاد نوروزی کیش انجام پذیرفت:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با حضور ده ها شرکت حوزه  کیش گفت: جزیره کیش 
و  تحقیق  فضاي  و  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  پشتیبانی 
توسعه در مرکز نوآوری کیش، ظرفیت تبدیل شدن به 

هاب فعالیت هاي پتروشیمي کشور را داراست.
با  پتروشیمی  بین المللی  نمایشگاه  دومین  گشایش  آیین 
حضور غالمحسین مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، علی وطنی مشاور عالی معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، حمیدرضا مومنی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بهزاد 
محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جعفر 
ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، 
مجید محمدپور رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت و مدیران عامل بانک های ملت، اقتصاد نوین، تجارت 
و صادارات و جمعی از مسئوالن ادارات و نهادها و فعاالن 
بخش خصوصی، در سالن خلیج فارس مرکز همایش های 

بین المللی کیش برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم بیان کرد: 
یکی از صنایعی که با وجود تحریم ها امکان تحقق کارهای 
بزرگی در کشور را فراهم کرده است، صنعت پتروشیمی بوده 

و باید قدردان زحمات فعاالن این عرصه بود.
ظرفیت های  به  ادامه  در  مظفری  غالمحسین 
منحصربه فرد کیش در جهت توسعه فعالیت های عرصه 
اشاره  گاز  و  نفت  پشتیبانی حوزه  و خدمات  پتروشیمی 
کرد و گفت: جزیره کیش با حضور ده ها شرکت حوزه 

و  تحقیق  فضای  و  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  پشتیبانی 
توسعه در مرکز نوآوری کیش ظرفیت تبدیل شدن به 

هاب فعالیت های پتروشیمی کشور را داراست.
برای  کیش  نوآوری  مرکز  موثر  نقش  به  اشاره  با  وی 
تقویت زمینه حضور شرکت های دانش بنیان در منطقه 
اظهار داشت: مرکز نوآوری کیش فرصتی را فراهم کرده 
که این جزیره نقش موثری در توسعه آبادانی کشور به 

ویژه در حوزه های دانش بنیان ایفا کند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با دعوت از 
شرکت های دانش بنیان فعال در صنایع پتروشیمی جهتی 
اگرچه محور  بیان داشت:  نوآوری کیش  استقرار در مرکز 
حضور  اما  است،  گردشگری  کیش  در  فعالیت ها  اصلی 
34۶شرکت فعال در زمینه های مختلف صنعتی، تولیدی، 
حضور شعب بین المللی دانشگاه های مطرح کشور در کیش و 
وجود شرکت های فعال در عرصه نفت و گاز، فرصت مطلوب 
و بستر ارزشمندی را برای رونق فعالیت های حوزه پتروشیمی 
و توسعه اقتصادی کشور در این منطقه آزاد فراهم کرده است.

مظفری، بهره مندی از بزرگترین حوزه های گازی کشور 
در اطراف جزیره کیش را موهبتی ارزنده برشمرد و تاکید 
انتقال این ذخایر ارزشمند به  با ایجاد امکان  باید  کرد: 
دیگر مناطق دنیا، توسعه اقتصادی کشور را تسریع کرد.
ایجاد  برای  پیشنهادی  گذشته  سال  داشت:  اظهار  وی 
کیش  جزیره  در  پتروشیمی  نمایشگاه  دائمی  دبیرخانه 
مطرح کردم و کنسرسیوم 5گانه، محصول شکل گیری 

این دبیرخانه بود .
مظفری تصریح کرد: استمرار جلسات و پیگیری های جدی، 

نتایج ملموسی را در این حوزه به همراه داشت و امید می رود 
بتوانیم گام های موثری در زمینه استفاده از ظرفیت های این 

منطقه برای رشد صنعت پتروشیمی برداریم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان با تقدیر از حضور همه سازمان ها، نهادها 
و مجموعه هایی که در شکل گیری این رخداد تاثیرگذار 
امیدواری  ابراز  داشته اند،  مشارکت  آن  دستاوردهای  و 
کیش  پتروشیمی  بین المللی  نمایشگاه  و  همایش  کرد: 
زمینه ساز  و  داشته  همراه  به  ارزشمندی  دستاوردهای 

رونق این صنعت در منطقه و کشور باشد.
الزم به ذکر است، همچنین دومین نمایشگاه بین المللی 
کیش  بین المللی  نمایشگاه های  مرکز  در  پتروشیمی 
حضور  با  مترمربع  1۸هزار  مساحت  به  فضایی  در 
فنی  دانش  »انتقال  هدف  با  و  داخلی  1۶4شرکت 
و  کاتالیست ها  شیمیایی،  مواد  مهندسی،  خدمات  و 

شرکت های  توان  از  بهره گیری  و  حمایت  تجهیزات، 
دانش بنیان، حمایت از صنایع پایین دستی صنعت، توسعه 
آزاد و  ارتقاء جایگاه مناطق  پژوهش و فناوری های نو، 
ویژه اقتصادی در توسعه صنعت پتروشیمی و تامین مالی 

پروژه ها« برگزار گردید.
نمایشگاه  دومین  طول  در  گزارش،  این  براساس 
و  تخصصی  1۹نشست  کیش،  پتروشیمی  بین المللی 
بین المللی کیش  در مرکز همایش های  همایش جانبی 
با محوریت معرفی محصوالت ساخت داخل در صنعت 
پتروشیمی و تامین مالی پروژه های پتروشیمی و نقش 

بازار سرمایه در صنعت پتروشیمی برگزار شد.
از  حداکثری  بهره گیری  و  حمایت  است،  گفتنی 
تولید  مهندسی،  مشاوره،  زمینه های  در  داخلی  توان 
محصوالت  حداکثری  خرید  خدمات،  و  محصوالت 
ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حضور 
پررنگ حوزه مالی و پولی جهت تامین مالی پروژه ها و 
دانش بنیان،  شرکت های  ظرفیت  از  استفاده  شرکت ها، 
و  پتروشیمی  صنعت  در  تولید  زنجیره  تقویت  به  توجه 
پتروشیمی،  صنعت  در  داخل  ساخت  نهضت  راه اندازی 
حضور بسیاری از مدیران پتروشیمی های سراسر کشور 
جهت بازدید و مذاکره با شرکت ها، برنامه ریزی برگزاری 
تولیدکنندگان  میان  تجاری  مالقات  3۰۰قرار  از  بیش 
داخل و مدیران مجتمع های پتروشیمی هلدینگ خلیج 
فارس، رونمایی از هاب جدید پتروشیمی ایران در قالب 
این  ویژگی های عمده  و  برنامه ها  ازجمله  پاویون قشم 

رویداد مهم در جزیره کیش بوده است.
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش گفت: سازمان منطقه آزاد کیش با ایجاد دبیرخانه 
دائمی نمایشگاه ها و همایش ها، زمینه رشد کمی و کیفی 

نشست های تخصصی در این منطقه را فراهم کرده است.
غالمحسین مظفری، حمایت از شرکت های توانمند داخلی را 
پتروشیمی  بین المللی  نمایشگاه  دومین  برگزاری  اصلی  هدف 
عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه فرصت مطلوبی برای هم افزایی 
در  بانک ها  با  تعامل  ایجاد  پتروشیمی،  دست اندرکاران عرصه 

جهت تامین منابع مالی و تقویت زمینه تولیدات داخلی بود.
وی، برگزاری نشست های تخصصی را یکی از مهم ترین 
با  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  نمایشگاه  این  برنامه های 
ایجاد زیرساخت ها الزم درکنار تجهیزات و شرایط اقلیمی 
این منطقه، جزیره کیش مرکزی مطلوب برای برگزاری 

نشست های تخصصی است.
نقش  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
مهم برگزاری دومین نمایشگاه صنعت پتروشیمی در جهت 
آزاد کیش اشاره کرد و  این صنعت در منطقه  بومی سازی 
گفت: ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه و تشکیل کنسرسیومی 

از مجموعه های مرتبط مالی، فن آوری، تولیدکنندگان داخلی 
و پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، زمینه حضور شرکت های 

بزرگ و توانمند را در این منطقه فراهم می کند.
مظفری با بیان این که در این نمایشگاه چهار بانک اصلی 
کشور و پتروشیمی های مختلف از  هلدینگ خلیج فارس 
و معاونت علمی ریاست جمهوری حضور داشتند، افزود: 
صنعت پتروشیمی مهم ترین صنعت داخلی است که برای 
برای اختصاص سهم  نیز  باالیی دارد؛ ما  ارزآوری  کشور 

شایسته تری از این صنعت در منطقه تالش می کنیم.
به گفته وی، دومین نمایشگاه صنعت پتروشیمی کیش 
در حالی با حضور گسترده شرکت های توانمند داخلی در 
مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد که در سال 
از برگزاری این نمایشگاه در  گذشته دستاوردهای خوبی 

جزیره کیش حاصل شده بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: خوشبختانه 
بیش از 12۰۰میلیارد تومان قراردادهای اجرایی و 2۰تفاهم نامه 
از سال گذشته در این نمایشگاه به امضاء رسیده و امسال این 

تعداد به ۷2تفاهم نامه افزایش یافته است.

این  اهداف  از  یکی  را  داخل  از ساخت  مظفری، حمایت 
نمایشگاه برشمرد و تاکید کرد: دومین نمایشگاه صنعت 
پتروشیمی با نظارت دقیق و گسترده در زمینه رعایت دقیق 

ضوابط بهداشتی برگزار گردید.
وی با بیان این که در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری 
و همسو با شعار سال »جهش تولید«، حمایت از تولیدکنندگان 
قرار گرفته  آزاد کیش  داخلی در دستورکار سازمان منطقه 

شرکت های  استقرار  شرایط  کردن  فراهم  با  افزود:  است، 
دانش بنیان در  مرکز نوآوری کیش، امیدواریم جزیره کیش 
بستر مناسبی برای ایجاد چنین نشست های تخصصی باشد 

که منشا تحوالت گسترده ای در تولید داخلی باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که در 
سال های گذشته کیش به هاب منطقه لجستیکی به صنایع 
نفت و گاز کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: جزیره 
کیش پشتیبانی کننده اصلی صنعت نفت و گاز کشور در 

حوزه های فنی و پشتیبانی است.
مظفری با اشاره به اهمیت فعالیت سایت های هلی کوپتری 
در توسعه خدمات پشتیبانی حوزه نفت و گاز و ایجاد نخستین 
هلی پورت کشور در جزیره کیش گفت: این هلی پورت در 
شهریورماه امسال با هدف پشتیبانی از اسکله ها و صنایع نفت 
و گاز مستقر در خلیج فارس در جزیره کیش آغاز به کار کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
برای  کیش  جزیره  در  که  شرکت هایی  کرد:  خاطرنشان 
پشتیبانی از صنایع نفت و گاز فعالیت می کنند، شرکت های 

توانمندی در حوزه دانش فنی و تجهیزات هستند.



3 انزلی

سازمان  سرپرست  نقوی  سیدمهدی  مهندس 
مدیرعامل  میلوشکین  سرگئی  با  انزلی  آزاد  منطقه 
تصویری  صورت  به  آستراخان  لوتوس  ویژه  منطقه 
توسعه  کارهای  و  ساز  درخصوص  و  کرده  گفت وگو 

شمال- کریدور  چارچوب  در  مابین  فی  مناسبات 
و  بحث  به  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  جنوب 

پرداخت. نظر  تبادل 
گفت وگویی  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 

تاکید  به  اشاره  با  برگزار شد،  اینترنتی  به صورت  که 
اتصال  عملیات  در  تسریع  مبنی  ایران  رئیس جمهور 
این منطقه به شبکه ریلی سراسری تا بهار سال آینده 
شهرسازی ،  و  راه  وزارتخانه  به  دستورات  طریق  از 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
سازمان  و  گیالن  استانداری  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
بخشیدن  سرعت  داشت:  اظهار  انزلی،  آزاد  منطقه 
بندری  مجتمع  در  رو-رو  اسکله  احداث  عملیات  به 
قزاقستان،  اکتائو  بندر  با  دریایی  خط  ایجاد  کاسپین، 
سرپوشیده  اسکله  ساخت  بررسی  و  سردخانه  احداث 
را در کنار سرعت بخشیدن به فرآیند ساخت راه آهن 

را در دستورکار قرار داده ایم.
سیدمهدی نقوی، برنامه ریزی در جهت توسعه روابط بر 
بستر کریدور شمال-جنوب با همکاری سازمان منطقه 
آزاد چابهار از طریق برگزاری جلسات مشترک با طرف 
هندی و روسی را دیگر برنامه های سازمان متبوع خود 

در راستای توسعه مبادالت کاالیی اعالم کرد و تصریح 
نمود: از سوی دیگر بهره گیری از ظرفیت های ترانزیتی 
دو بندر انزلی و کاسپین جهت تامین کاالهای مورد نیاز 
با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  و  روسیه 
شرکای  و  عضو  کشورهای  سفرای  توانمندی  بر  تکیه 
تجاری روسیه و ایران، در اولویت کاری سازمان منطقه 

آزاد انزلی قرار دارد.
ویژه  منطقه  سازمان  مدیرعامل  همچنین، 
با  گفت وگو  این  در  نیز  آستراخان  لوتوس  اقتصادی 
سرپرست  عنوان  به  نقوی  مهندس  انتصاب  تبریک 
براساس  اینکه  بیان  با  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
نماینده  نزدیک  آینده  در  روسیه  دولت  دستورالعمل 
شد،  خواهیم  شمال-جنوب  پروژه  در  خود  دولت 
بندری  محدوده  از  بهره برداری  با  کرد:  اضافه 
افزایش  موجود  ظرفیت های  آینده،  سال  تا  جدید 
خطوط  توسعه  و  ایجاد  از  حال  عین  در  و  می یابد 
بخش  شرکت های  حضور  با  تجاری  دریایی 

می کنیم. استقبال  خصوصی 
ویژه  منطقه  روابط  اینکه  بیان  با  میلوشکین  سرگئی 
لوتوس با آزاد انزلی الگوی موفقی از همکاری منطقه ای 
در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  افزود:  است،  روسیه  در 
اوراسیا  مسیر توسعه روابط در کریدور شمال-جنوب و 
می توان با ایجاد شرکت مشترک روسی، هندی، ایرانی 
انعقاد پروتکل همکاری ها اقدامات خود را متمرکز و  و 

گسترش داد.
و  بندری  معاونین  که  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
درخصوص  طرفین  داشتند،  حضور  سازمان  اقتصادی 
به  نزدیک  آینده  در  حضوری  کاری  جلسات  برگزاری 

توافق رسیدند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با 
بیان اینکه در دوران همه گیری بیماری کرونا و تحریم های 
در  منطقه  این  خصوصی  بخش  و  سازمان  همه جانبه، 
شاخص های  اهداف  تحقق  مسیر  در  هم افزا  همکاری 
اقتصاد مقاومتی عملکرد قابل قبولی را به نسبت اهداف 
تعیین شده به دست آوردند، اظهار داشت: نخستین شاخص 
حائز اهمیت در این زمینه، میزان سرمایه گذاری تحقق یافته 
داخلی و خارجی در ده ماهه سال ۹۹ است که ظرف این 
مدت سازمان منطقه آزاد انزلی علی رغم همه مشکالت، 
سرمایه گذاری  دالر  ۶۰میلیون  حدود  جذب  به  موفق 
خارجی شد؛ این در حالی است که طی مدت مشابه سال 
گذشته سرمایه گذاری خارجی محقق شده منطقه در حدود 
4۹.۲میلیون دالر بوده که حکایت از رشد حدود ۲۲درصدی 

این شاخص ارزنده دارد.
وحید طالب پور با اشاره به صدور چندین مجوز سرمایه گذاری 
خارجی با امضای وزیر محترم اقتصاد برای شرکت های 
تولیدی منطقه در سال جاری و در دست اقدام و بررسی 
سرمایه گذاری  سازمان  توسط  دیگر  مجوز  چندین  بودن 
خارجی کشور، ارزش سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته در 
منطقه آزاد انزلی از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه سال 
جاری را افزون بر ۱۸۱۰۸میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
این در حالی است که ارزش ریالی سرمایه گذاری داخلی 
محقق شده طی مدت مشابه سال۹۸ به رقم ۱۰۶۷۹میلیارد 
رسیده بود؛ دستاوردی که بیانگر رشد حدود ۷۰درصدی این 

شاخص مهم اقتصادی می باشد.

وی درخصوص اهمیت موفقیت کسب شده در حوزه جذب 
سرمایه گذار چنین توضیح داد: در بررسی این دستاور باید 
متوجه موانع پیش رو، اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه 
افزایش  و  تورم  نرخ  باشیم که علی رغم  کشور عزیزمان 
شدند  موفق  سرمایه گذاران  پروژه ها؛  تمام شده  بهای 
بندری،  حوزه های  در  را  خود  سرمایه گذاری  پروژه های 
صنعتی،گردشگری، تجاری و خدماتی بنادر کاسپین و انزلی، 
شهرک های صنعتی و فاز تجاری منطقه و دیگر نواحی با 
پیشرفت قابل مالحظه به پیش برده و تعدادی از آنها را نیز 

به بهره برداری رسانند.
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
انزلی، پروژه های افتتاح شده در منطقه آزاد انزلی در هفته 
دولت، دهه مبارک فجر و برنامه افتتاح ویدئو کنفرانسی 
رئیس جمهور محترم را ازجمله نتایج مجاهدت فعالین بخش 
خصوصی و پرسنل سازمان بیان کرد و گفت: از سوی دیگر 
بخشی از پروژه های سرمایه گذاری سنوات قبل نیز در برش 
سالیانه خود با پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه مدون در 
حال احداث و اجرا می باشد که در اواخر سال جاری و یا 

اوایل سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
طالب پور با اشاره به جذب چندین پروژه سرمایه گذاری 
جدید در زمینه های هتل، شهر و پارک بازی از طریق 
انتشار فراخوان که توسط هیات مدیره محترم سازمان 
به مرحله نهایی انعقاد قرارداد رسیده و به زودی مراحل 
آنها شروع می شود، تصریح کرد:  اجرایی  آغاز عملیات 
گرفته  صورت  مجدد  صادرات  و  صادرات  مجموع 

به  مدت  این  ظرف  منطقه  تولیدی  واحدهای  توسط 
رقم ۱۵۰میلیون دالر رسید و ارزش صادرات کاالهای 
تولیدی و خدمات منطقه طی ده ماهه سال جاری نیز 
بالغ بر ۱۷.3میلیون دالر بوده و این در حالی است که 
زمانی  بازه  این  شده طی  انجام  مجدد  میزان صادرات 
نیز ۱3۲.۷میلیون دالر می باشد، موضوعی که حکایت 
این دو شاخص  از تحقق ۸۸درصدی مجموع عملکرد 
مقاومتی هدفگذاری  اقتصاد  برنامه های  ارزشمند  بسیار 
شده برای منطقه آزاد انزلی از سوی دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد، دارد.
وی با اعالم خبر عبور صادارت واحدهای تولیدی منطقه 
به داخل کشور از مرز ۱۶۷میلیون دالر طی فروردین تا 
افزایش  دهنده  نشان  که  جاری  سال  بهمن ماه  ابتدای 
است،  قبل  با دوره مشابه سال  مقایسه  در  ۱۵درصدی 
صادرات  و  صادرات  مجموع  به  میزان  این  اگر  افزود: 
نهایی  رقم  گردد،  اضافه  کشور  از  خارج  به  مجدد 
این  و  رسید  خواهد  دالر  3۱۷میلیون  عدد  به  صادرات 
در حالی است که با توجه به اشباع کامل شهرک های 
جهت  متقاضیان  مالحظه  قابل  موج  و  منطقه  صنعتی 
سرمایه گذاری در شهرک صنعتی جدید و در حال احداث 
و  تولید  در بخش جهش  روشنی  افق  منطقه، می توان 

صادرات منطقه برای سنوات آتی تصور نمود.
و  فناور  نوآور،  ۵۵شرکت  جذب  بیان  با  طالب پور 
دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی ظرف ده ماهه گذشته، 
میزان رشد جذب شرکت های این حوزه نسبت به برنامه 

با  و  اعالم  ۲۷۵درصد  را  سال  ابتدای  در  شده  تدوین 
بسیار  عملکرد  دهنده  نشان  مهم  این  اینکه  بر  تاکید 
خوب سازمان منطقه آزاد در این شاخص مهم ارزیابی 
عملکرد در حوزه اقتصاد مقاومتی است، گفت: در همین 
اقتصاد  پروژه های  پیشرفت  ۹ماهه  گزارش  در  راستا 
آزاد  منطقه  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مقاومتی 
انزلی موفق به کسب رتبه ممتاز و قرارگیری در سطح 
میان  در  مقاومتی  اقتصاد  شاخص های  عملکرد  سبز 

مناطق آزاد کشور شده است.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
عالی  مدیریت  راهبرد  به  اشاره  با  پایان  در  انزلی  آزاد 
سازمان در جهت دستیابی این منطقه به جایگاه مرکز 
ثقل مراودات کشورهای جنوب آسیا با اوراسیا و شرق 
اروپا، تصریح کرد: استراتژی سازمان برای نیل به این 
و  اسکله ها  نمودن  اضافه  و  تکمیل  بر  عالوه  مهم ، 
امکانات بندری و لجستیک در مجتمع بندری کاسپین 
ریل  خط  به  بنادر  این  اتصال  انزلی ،  بندر  همچنین  و 
کشورمان  جنوبی  بنادر  شدن  وصل  و  کشور  سراسری 
مسیر  در  کاال  ترانزیت  و  این طریق  از  دریای خزر  به 
مزبور می باشد. همچنین دو برابر کردن وسعت پهنه های 
صنعتی منطقه از طریق ایجاد سومین شهرک صنعتی 
منطقه در دستورکار سازمان قرار دارد، تا از این رهگذر 
و تالش و همدلی سازمان با بخش خصوصی، در آینده 
تعامالت  محورهای  از  یکی  به  منطقه  این  نزدیک 

کشورمان و کشورهای منطقه تبدیل گردد.

و  فنی  معاون  خانزادی  مصطفی  دکتر 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  زیربنایی 
عمرانی  طرح های  از  اقتصادی،  ویژه  و 
ویژه  به  انزلی  آزاد  منطقه  زیرساخت  و 
بندری  مجتمع  به  راه آهن  اتصال  روند 
کاسپین بازدید به عمل آورده و با مهندس 
سیدمهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه 
آزاد انزلی درخصوص مسائل مرتبط با این 

حوزه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در این نشست که با حضور معاون فنی و 
زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار 
اجرای  در  تسریع  لزوم  بر  طرفین  شد، 
به  رسیدن  منظور  به  عمرانی  پروژه های 
ارتقای شاخص های جذب سرمایه گذاران 
در  فعال  نقش  ایفاگری  و  بین المللی 

از  بین المللی عبوری  ترانزیتی  مسیرهای 
طریق این منطقه آزاد تصریح کردند.

بنایی  زیر  و  فنی  معاون  ادامه،  در 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
اقتصادی به همراه معاون فنی و زیربنایی 
مقام  قائم  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
بنادر  راه آهن،  توسعه  و  ساخت  معاونت 
و فرودگاه ها از نزدیک از روند ساخت و 
بندری  مجتمع  به  رشت  راه آهن  تکمیل 
ایستگاه  و  انزلی  آزاد  منطقه  در  کاسپین 
پیربازار بازدید به عمل آورد و با مذاکره 
کرد  تاکید  ملی  طرح  این  پیمانکار  با 
در  اجرایی  عملیات  و  کاری  جبهه های 
و  کرده  پیدا  سرعت  مختلف  بخش های 

افزایش یابد.

اخبار منطقه آزاد انزلی در گفت وگوی تصویری مهندس نقوی با سرگئی میلوشکین مطرح شد:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

 روابط منطقه ویژه لوتوس با منطقه آزاد انزلی
الگوی موفقی از همکاری منطقه ای

تحقق ۶0میلیون دالر طرح سرمایه گذاری خارجی در 10ماهه سال 99 در منطقه آزاد انزلی

حمایت از تسریع در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپینحمایت از تسریع در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپین
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در بررسی کارشناسی نهادهای ایرانی و جمهوری آذربایجان و 
روسیه، دستگاه آنالیزور ۵پارامتری شرکت دانش بنیان »سیال ابزار 
دقیق میهن« منطقه آزاد انزلی، دارای عملکرد بهتری نسبت به 

نمونه های خارجی است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »سیال ابزار دقیق میهن« که واحد 
تولیدی آن در دهه فجر ۹۹ با حضور سرپرست سازمان منطقه 
آزاد انزلی، استاندار گیالن و تعدادی از مسئولین شهرستانی به 
صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت، درخصوص شرکت 
متبوع خود با بیان اینکه این شرکت از سال ۱3۹۰ به منظور تامین 
تجهیزات ابزار دقیق صنایع نفتی، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی 
کشور در پارک علم و فناوری گیالن، مرکز رشد بندر انزلی شروع 
به کار کرده، اظهار داشت: بعد از دو سال کار پژوهشی و تحقیقات 
آزمایشگاهی، نمونه تولید شده به پارک علم و فناوری گیالن 
عرضه و به عنوان یک شرکت فناور در مرکز رشد بندر انزلی 

مشغول به فعالیت شدیم.
مهدی حیدری با اشاره به اینکه در ابتدا نمونه های تولیدی در 
تصفیه خانه ها و آزمایشگاه آبفای گیالن و در ادامه در ایستگاه 
آبرسانی غرب تهران به صورت آزمایشی نصب و راه اندازی شد، 
اضافه کرد: در گذر زمان و با رایزنی ها و بازاریابی های صورت 
گرفته، روند تولید و فروش محصوالت افزایش یافت؛ موضوعی 
که برآمده از عملکرد موفق نمونه تولیدی شرکت در مقایسه و 

پایش با نمونه های آلمانی و آمریکایی بود.
وی با بیان اینکه صنایع و تعدادی از شرکت های داروسازی، 
واحدهای نیروگاهی، صنایع غذایی و... مجهز به تجهیزات این 
شرکت شده اند، گفت: در پی بازاریابی صورت گرفته با حمایت و 
همراهی آقای اصغر امانی رئیس انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران 
منطقه آزاد انزلی در کشور جمهوری آذربایجان شرکت موفق به 
اخذ مجوز و صدور محصول خود به تصفیه خانه جیران باتان باکو 
به عنوان بزرگترین تصفیه خانه جهان که توسط بانک جهانی 
ساخته شده، گردید و براساس مکاتبات صورت گرفته، تصریح شد 
که محصوالت آنالیزور آب این شرکت در مقایسه با محصوالت 
آلمانی از عملکرد بهتری برخوردار می باشند و در همین راستا موفق 
به اخذ گواهی شرکت از آزمایشگاه مرجع صنایع انرژی ایران )اپیل( 

و گواهینامه های استاندارد اروپا CE  شدیم.
حیدری با اشاره به درخواست دولت جمهوری آذربایجان مبنی بر 
همکاری در احداث کارخانه تولید این محصوالت در آن کشور 
و از قبول پیشنهاد همکاری مدیرعامل وقت سازمان منطقه 
آزاد انزلی دکتر رضا مسرور مبنی بر تاسیس این واحد تولیدی 
در منطقه آزاد انزلی خبر داد و افزود: بر این اساس در سال ۹۵ 
کلنگ ساخت واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰مترمربع 
در شهرک صنعتی ناحیه دو منطقه به زمین زده شد و علی رغم 
پیگیری های صورت گرفته موفق به اخذ تسهیالت بانکی نشده 
و به دلیل ساخت براساس فروش محصول، بهره برداری به دهه 

فجر اخیر موکول شد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »سیال ابزار دقیق میهن« با قدردانی 
سازمان،  اقتصادی  معاونت  مدیران  و  معاون  همراهی های  از 
مجموعه فعال در منطقه آزاد انزلی را مشتمل بر هلدینگی از سه 
شرکت سیال ابزار دقیق میهن، سیال ابزار کاسپین منطقه آزاد 
انزلی و فناوران آزمون صنعت تتیس اعالم کرد که هر یک امور 
مرتبط با تحقیق و توسعه، تولید و بازاریابی را برعهده دارند، گفت: با 
قرارداد منعقده با معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری، تحقیق 
و توسعه و تولید همین محصوالت با محوریت پساب های صنعتی 
و بهداشتی  توسط این مجموعه در منطقه آزاد انزلی بومی سازی 

و تولید انبوه می شود.
وی با بیان اینکه آنالیز کننده های آب در پساب های صنعتی و 
جلوی  که  است  باالیی  بسیار  افزوده  ارزش  دارای  بهداشتی 
هدررفت هزینه های زیاد ارزی برای واردات و تامین قطعات را 
گرفته، اضافه کرد: تجهیزات ابزار دقیق شامل آنالیزور های آب، 
کلر، ph، کدورت و هدایت الکتریکی است که در ابتدا به صورت 
تک سنسوری با قابلیت اندازه گیری تک پارامتری تولید می گردید 

که در ادامه در یک دستگاه تجمیع شد.
حیدری تصریح نمود: دستگاه مولتی چنل این شرکت با رفع 
ایرادات نمونه های موجود و امکان اندازه گیری پنج شاخص کلر، 
کدورت، هدایت الکتریکی، ph  و دما؛ کشورمان را به جرگه پنج 
کشور تولیدکننده این محصول در جهان ارتقاء داد و با اضافه کردن 
قابلیت تنظیم و کالیبراسیون از راه دور، محصول بی نظیری توسط 

نخبگان ایرانی در سطح جهان تولید شده است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »سیال ابزار دقیق میهن«، امکان 
کاربری در اماکنی که دسترسی سخت بوده و ساخت سامانه ای که 
از داخل شرکت در منطقه آزاد انزلی، فرصت اجرا و تغییر تنظیمات 
وجود دارد را از وجوه متمایز این محصول برشمرد و افزود: به 
دلیل شرایط تحریمی که منجر به سخت شدن بازگشت سرمایه 
شده است، علی رغم صدور و وجود بازار در روسیه و جمهوری 
آذربایجان، تمرکز خود را بر تامین نیازهای داخلی در راستای 

جلوگیری از خروج ارز گذاشته ایم.
وی، شرکت متبوع خود را تنها تولیدکننده سنسورهای آنالیزور آب 
در ایران و خاورمیانه عنوان کرد و گفت: در عین همکاری های 
معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی 
و سازمان منطقه آزاد انزلی، مهم ترین مشکالت پیش روی را 
می توان تضامین سخت در تسهیالت بانکی، بوروکراسی اداری، 

مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت اخذ مالیات بیان نمود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »سیال ابزار دقیق میهن« در پایان 
با بیان اینکه هم اکنون ۱۸نفر به صورت مستقیم و همین تعداد نیز 
به صورت غیرمستقیم در این مجموعه مشغول به کار می باشند، 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در ارزیابی صورت گرفته به جای شرکت 
صنعتی نوع یک، در گروه شرکت صنعتی نوع دو دسته بندی و 
مشمول مالیات شدیم؛ در نتیجه اگر حمایت های قانونی منطقه 
نبود، با مشکالت بیشتری دست به گریبان بودیم و امیدواریم 
مسئولین متوجه باشند در ابتدای فعالیت شرکت های نوپا، اعمال 
چنین قوانینی زمینه تضعیف شرکت و به تبع آن جلوگیری از 

اشتغال زایی، تولید و صادرات را فراهم می کند.

ایران یکی از پنج کشور 
تولید کننده دستگاه 
آنالیزور آب در دنیا

 با تولید محصول آنالیزور آب در
 منطقه آزاد انزلی محقق شد:

در بازدید معاون فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی از منطقه آزاد انزلی تصریح شد:در بازدید معاون فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی از منطقه آزاد انزلی تصریح شد:
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گزارش: 
 مرضیه حسینی

ملیحه اسناوندی

صنعت پتروشیمی  ازجمله صنایع اصلی کشور است که در خلق ارزش 
افزوده در منابع نفت و گاز تاثیری بی چون و چرا دارد؛ صنعتی که در 
چهار دهه گذشته تحوالت اساسی به خود دیده و به دستاوردهای بزرگی 
حال  در  اقتصاد  محرکه  موتور  که  اشتغال زا  صنعت  این  است.  رسیده 
توسعه ایران است، در صادرات غیرنفتی نقش اول را ایفا می کند و بند 

ناف سایر بخش های صنعتی کشور به همین بخش متصل است.
لذا باید تاکید داشت که صنعت پتروشیمی مهم ترین صنعت داخلی است 
و می تواند برای کشور ارزآوری باالیی داشته باشد. با توجه به اهمیت 
این صنعت برخی از مناطق آزاد کشور همچون کیش و قشم عزم خود را 
برای اختصاص سهم شایسته تری از این صنعت در منطقه جزم کرده اند 
همایش ها  این  زدند.  دست  وبینار  و  نمایشگاه  همایش،  برگزاری  به  و 
اتکا  برای  ملی  ترغیب  ایجاد  هدف  با  تولید،  جهش  سال  با  همزمان 
متخصصان  و  کارشناسان  اجرایی  توان  و  مهندسی  دانش  به  افزون تر 
و  کیش  مناطق  در  توسعه  فعالیت های  و  امور  سریع تر  پیشبرد  کشور، 

قشم طراحی شده بود.  
با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک جزیره قشم در خلیج فارس و 
دسترسی به آب های آزاد و معافیت های گمرکی و مالیاتی، قشم آماده 
تبدیل شدن به هاب نفت، گاز و پتروشیمی در آینده نزدیک است و از 
طرفی کیش نیز می تواند منشا تحوالت گسترده ای در حوزه پتروشیمی 

در کشور شود .
فرصت های  تخصصی  همایش  سومین  که  بود  22بهمن ماه  و   21 اما 
حضور  با  انرژی  و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  حوزه  در  قشم  سرمایه گذاری 
این همایش  مقامات و مسئوالن و صاحب نظران برگزار شده بود. در 
دو روزه، مسئوالن مربوطه با محوریت معرفی طرح های هاب نفت، گاز 
ارائه راهکارهای تامین مالی در شرایط  و پتروشیمی منطقه آزاد قشم، 
تحریم، بهره مندی از شرکت های دانش بنیان و نوآور جهت تامین دانش 
تجهیزات  تامین  برای  داخل  ساخت  توان  از  استفاده  و  نیاز  مورد  فنی 
طرح های مذکور و همچنین بررسی چالش های اجرایی طرح های حوزه 

نفت، گاز ، پتروشیمی و انرژی قشم سخنرانی کردند. 
و  سیاست  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  جذب  جهت  در  تسهیل  را  را  خود  متبوع  سازمان  راهبردی  برنامه 
این  کردن  تبدیل  هدف  با  خصوصی  بخش  و  خارجی  سرمایه گذاری 

جزیره به هاب و کانون انرژی در کشور و منطقه دانست. 
1500کیلومتر  وسعت  با  قشم  جزیره  مومنی  حمیدرضا  گفته های  طبق 
مربع و وجود 17میدان نفت و گاز، یکی از نقاط استراتژیک کشور است 
بهره برداری و توسعه مخازن ذخیره سازی نفت خام  آغاز مراحل  با  که 
و فرآورده  های نفتی ، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی 

انرژی در کشور را داراست.
طبق اظهارات مقامات مسئول منطقه آزاد قشم، فاز نخست پاالیشگاه 
با ظرفیت فرآورش  پاالیش  بهین  به شرکت  نفت فوق سنگین متعلق 
روزانه 35هزار بشکه نفت فوق سنگین به بهره برداری رسیده و همزمان 
این  ظرفیت  آینده  سال  تا  و  شده  آغاز  آن  دوم  فاز  اجرایی  عملیات 
یوتیلیتی  مجتمع  همچنین  رسید.  خواهد  بشکه  70هزار  به  مجموعه 
شرکت قشم مولد با هدف تامین نیازهای پاالیشگاه نفت فوق سنگین 
و ارائه سرویس های جانبی آب، برق، بخار، نیز به بهره برداری رسیده و 
به زودی اسکله نفتی حرا با ظرفیت 14.5میلیون تن نیز به بهره برداری 

خواهد رسید. 
ظرفیت  بشکه  2.3میلیون  از  بیش  حاضر  حال  در  است،  ذکر  به  الزم 
ذخیره سازی نفت در قشم به بهره برداری رسیده و عملیات توسعه آن تا 
سقف 30میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در این جزیره توسط 

بخش خصوصی آغاز شده است.
برای  جزیره  این  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته های  طبق 
شناورهای  و  کشتی ها  به  دریایی  سوخت رسانی  و  بانکرینگ  توسعه 
به  توجه  با  و  است  استراتژیک  موقعیتی  دارای  هرمز،  تنگه  از  عبوری 
ظرفیت های موجود، در آینده ای نزدیک می تواند به ایفای نقش راهبردی 

در منطقه بپردازد.
داخل  ساخت  از  »حمایت  تخصصی  همایش  و  نمایشگاه  دومین  اما 
همایش  از  بعد  هفته  یک  نیز  کیش«  جزیره  در  پتروشیمی  در صنعت 
تخصصی قشم برگزار شد. در این نمایشگاه و همایش تخصصی که از 
27 تا 2۹بهمن ماه در مرکز نمایشگاه ها و مرکز همایش های بین المللی 
جزیره کیش برگزار گردید، نشست های متعدد تخصصی و همایش جانبی 
با محوریت معرفی محصوالت  بین المللی کیش  در مرکز همایش های 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی و تامین مالی پروژه های پتروشیمی و 

نقش بازار سرمایه در صنعت پتروشیمی برپا شد.
مشاوره،  زمینه های  در  داخلی  توان  از  حداکثری  بهره گیری  و  حمایت 
محصوالت  حداکثری  خرید  خدمات،  و  محصوالت  تولید  مهندسی، 
پررنگ  حضور  داخلی،  تولیدکنندگان  از  حمایت  راستای  در  ایرانی 
از  استفاده  و شرکت ها،  پروژه ها  مالی  تامین  پولی جهت  و  مالی  حوزه 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان، توجه به تقویت زنجیره تولید در صنعت 
پتروشیمی و راه اندازی نهضت ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، حضور 
بسیاری از مدیران پتروشیمی های سراسر کشور، جهت بازدید و مذاکره 
تجاری  مالقات  300قرار  از  بیش  برگزاری  برنامه ریزی  شرکت ها،  با 
رونمایی  پتروشیمی،  مجتمع های  مدیران  و  داخل  تولیدکنندگان  میان 
از هاب جدید پتروشیمی ایران در قالب پاویون قشم، ازجمله برنامه ها و 

ویژگی های عمده این رویداد مهم در جزیره کیش بود. 
این نمایشگاه به همت شرکت بهاران تدبیر کیش، سازمان منطقه آزاد 
کیش و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار شد و شرکت صنایع 
صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  فارس،  خلیج  هلدینگ  پتروشیمی 
نفت ایران )استصنا( و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حامیان 

اصلی برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی بودند.
آیین  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
را هدف  توانمند داخلی  از شرکت های  نمایشگاه، حمایت  این  گشایش 
اصلی برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی عنوان کرد و تاکید 
داشت که این نمایشگاه فرصت مطلوبی برای هم افزایی دست اندرکاران 
و  مالی  منابع  تامین  در جهت  بانک ها  تعامل  ایجاد  پتروشیمی،  عرصه 

تقویت زمینه تولیدات داخلی است.
کنار  در  زیرساخت های الزم  ایجاد  با  گفته غالمحسین مظفری،  طبق 
مطلوب  مرکزی  کیش  جزیره  منطقه،  این  اقلیمی  شرایط  و  تجهیزات 

برای برگزاری نشست های تخصصی است. 
وی به نقش مهم برگزاری دومین نمایشگاه صنعت پتروشیمی در جهت 

بومی سازی این صنعت در منطقه آزاد کیش اشاره داشت. 
بنا به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ایجاد دبیرخانه دائمی 
فن  مالی،  مرتبط  مجموعه های  از  کنسرسیومی  تشکیل  و  نمایشگاه 
زمینه  فارس،  پتروشیمی هلدینگ خلیج  و  داخلی  تولیدکنندگان  آوری، 

حضور شرکت های بزرگ و توانمند را در این منطقه فراهم می کند. 
درخصوص  همایش  و  نمایشگاه  دو  هفته،  یک  فاصله  با  حال  هر  به 
به  کیش  آزاد  منطقه  اما  شد؛  برگزار  قشم  و  کیش  پتروشیمی  صنعت 
دنبال آن است که شرکت های دانش بنیان را گردهم آورده و تجهیزات 
پتروشیمی و دستگاه های مربوط به این صنعت را با همراهی شرکت های 
از  حمایت  در  مهم  گام  می تواند  که  اقدامی  بسازد؛  داخلی  دانش بنیان 

تولیدات داخلی و توسعه صنایع پتروشیمی محسوب شود. 
کشور  نفت  صنایع  پشتیبانی  شرکت های  حضور  که  داشت  تاکید  باید 
نیاز  در جزیره کیش و وجود هتل های خوب و فضاهای آموزش مورد 
را  فرصتی  نوآوری کیش،  مرکز  کنار  در  به صورت همزمان  شرکت ها 
فراهم کرده که این جزیره نقشی موثری در توسعه آبادانی کشور به ویژه 

در حوزه های دانش بنیان ایفا کند. 

در  پتروشیمی  به هاب  آن است که  دنبال  به  نیز  از سوی دیگر، قشم 
منطقه تبدیل شود. 

لذا دو منطقه آزاد قشم و کیش می توانند با هم افزایی یکدیگر، صنعت 
پتروشیمی کشور را تکان دهند و ارتقای سهم پتروشیمی  در اقتصاد ملی 

و حضوری قوی تر ایران در بازارهای جهانی را رقم زنند. 
پتروشیمی  در 10سال  اتفاقات خوب حوزه  از  به ذکر است، یکی  الزم 
بومی سازی  جهت  داخلی  دانش بنیان  شرکت های  توسعه  اخیر، 
فناوری های نوین بوده که قطعا این اتفاق یک افتخار محسوب می شود. 
بدین ترتیب امید است با توسعه بازار، تولیدات کشورمان متنوع تر شود و 

این اتفاق در صنایع باالدستی نیز رخ دهد.
پایدار  توسعه  پتروشیمی  در  صنعت  انکارناپذیر  اهمیت  به  توجه  با  اما 
با  اقتصادی کشور  برای شکوفایی و رشد  این صنعت  و مزایای متعدد 
برگزاری  از  و قشم پس  آزاد کیش  مناطق  مدیران عامل سازمان های 
همایش و نمایشگاه های تخصصی دو منطقه ظرف دو هفته گذشته، به 

گفت و گو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان کیش در 

صنعت پتروشیمی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در گفت وگو با 
نشریه، درخصوص اقدامات انجام شده در صنعت پتروشیمی گفت؛ راجع 

به کیش و اتفاقاتی که در حوزه انرژی افتاده است .
پایانی  روزهای  در  کرد:  تاکید  گفت وگو  این  در  مظفری   غالمحسین 
از  وسیعی  طیف  میزبان  کیش  زیبای  جزیره  گذشته،  سال  بهمن ماه 
فعاالن و دست اندرکاران صنعت پتروشیمی کشور بود. در این رویداد که 
تحت عنوان »حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی« برگزار شد، 
ده ها توافق نامه میان شرکت های دانش بنیان و سازنده تجهیزات صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی با شرکت های تولیدکننده محصوالت پتروشیمی 
این صنعت رشد  فرآیندهای  و  بومی سازی محصوالت  تا  منعقد گردید 

بیشتری کند.
 وی ادامه داد: برگزاری نخستین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت صنایع پتروشیمی 
و  پول  بازار  فعاالن  و  نفت  تولیدکنندگان صنعت  انجمن  فارس،  خلیج 
استفاده  و  داخلی  تولید  از  برای حمایت  موثر  اقدامات  از  سرمایه، یکی 
پتروشیمی  تجهیزات صنعت  تولیدکننده  توان شرکت های  از  حداکثری 
بررسی های دقیق و  اذعان  به  بود که  دانش بنیان  ویژه شرکت های  به 
را به عینه می توان  از گذشت یک سال، برکات و دستاوردهایش  پس 

به تماشا نشست.
 رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: حضور بیش 
از 1۶0شرکت داخلی در مساحتی به وسعت 21هزار مترمربع، برگزاری 
17نشست تخصصی با حضور مسئوالن و دست اندرکاران هلدینگ خلیج 
فارس، مسئوالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازندگان 
تجهیزات صنعت پتروشیمی و شرکت های نوآور و دانش بنیان، برگزاری 
بیش از 400جلسه از پیش هماهنگ شده بین مشارکت کنندگان و در 
نهایت عقد 24تفاهم نامه که عمده آنها به مرحله اجرا و تحویل سفارش 
مورد نظر رسید، بخشی از دستاوردهای این رویداد بزرگ در سال گذشته 
بود. الزم به ذکر است، در برگزاری 17نشست تخصصی و فنی که با 
حضور کلیه عناصر فعال در زیست بوم پتروشیمی، فعاالن سرمایه گذاری، 
نهادهای پولی و مالی برگزار شد، عزم راسخ و اراده ای امیدوارکننده برای 
ترسیم آینده این صنعت عظیم رقم خورد و به یاری خداوند در رویداد 

امسال، بسط و توسعه بیشتری خواهد یافت.
امضای  نخست،  رویداد  دستاوردهای  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  مظفری 
پتروشیمی  فعال در صنعت  از شرکت های  پنج جانبه حمایت  تفاهم نامه 
توسعه  و  رشد  راستای  در  مناسب  زمینه  فراهم سازی  هدف  با  که  بود 
فعالیت های صنعتی دانش بنیان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با اتکاء به 
دانش بومی و بهره گیری از ظرفیت های منطقه آزاد کیش، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک 
صادرات ایران و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به امضاء رسید.
 وی خاطرنشان کرد: فراهم سازی زمینه مناسب برای حضور هرچه بیشتر 
شرکت های دانش بنیان، ارائه تسهیالت ویژه توسط سازمان منطقه آزاد 
تامین مالی سازندگان تجهیزات حوزه نفت، گاز  این حوزه و  کیش در 
تفاهم نامه  این  مفاد  مهم ترین  از  صادرات،  بانک  توسط  پتروشیمی  و 
بود که براساس آن سازندگان با تسهیالت دریافتی می توانند در جزیره 
کیش، عالوه بر شرکت، کارخانه تولیدی نیز در جزیره راه اندازی کنند. 
در بخش دیگری از این تفاهم نامه، مبلغ 25میلیارد ریال برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و سازندگان داخلی تجهیزات حوزه پتروشیمی، 

تسهیالت در نظر گرفته شد.
دبیرخانه  تاسیس  داشت:  اذعان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دائمی نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی نیز، از دیگر 
اتفاقات ارزنده رویداد سال گذشته بود. تاسیس این دبیرخانه به منظور 
ایجاد شده بین مشارکت کنندگان و  ارتباطات  استمرار فعالیت ها، تداوم 

پیگیری تفاهم نامه های منعقد شده صورت گرفت.
افتخار کافی است  این  آزاد کیش  برای سازمان منطقه   مظفری گفت: 
که بر اساس ارزیابی های به عمل آمده دقیق، این رویداد ملی توانست تا 
حد قابل قبولی به اهداف مورد نظر ازجمله تقویت توان داخلی در صنعت 
شرکت های  رشد  خارجی،  نمونه های  به  وابستگی  کاهش  پتروشیمی، 
دانش بنیان در حوزه انرژی، تعامل بین فعاالن صنعت، کمک به تامین 
پایین دستی،  و  باالدستی  صنایع  در  پتروشیمی  بزرگ  طرح های  مالی 
گسترش همکاری ها و ارتباطات و از همه مهم تر ایجاد روحیه و انگیزه 
در بدنه صنعت پتروشیمی برای تحقق افق های بزرگ در جهش دوم و 

سوم پتروشیمی، دست یابد.
 وی افزود: امسال در ادامه سلسله نامگذاری سال های قبل از سوی مقام 
با وجود تمامی  نام گرفته است و  معظم رهبری، سال »جهش تولید« 
شرایط سخت و دشوار حوزه اقتصادی، ظرفیت های خوبی برای کشور 

شکل گرفته است. 
این مقام مسئول تاکید کرد: اطمینان دارم که در صنعت پتروشیمی به 
و  دارد  وجود  پیشران کشور، ظرفیت های خوبی  از صنایع  یکی  عنوان 
گام های بزرگی نیز در این حوزه برداشته شده است. با وجود نیروهای 
جوان، توانمند و برومند و شرکت هایی که با تالش فراوان صاحب دانش 
این  از  مختلف،  حوزه های  در  که  شده  فراهم  امکانی  شدند،  تجربه  و 

فرصت ها برای توسعه کشور عزیزمان استفاده نماییم .
وجود  با  پتروشیمی،  صنعت  پرتوان  تالشگران  نمود:  تصریح   مظفری 
تحریم های ناعادالنه سال های اخیر، ضمن تامین نیازهای داخلی کشور، 
حضور موثری در بازارهای صادراتی و تامین ارز سامانه نیما داشته اند و 
امید می رود با بهبود نسبی شرایط در آینده نزدیک، شاهد رونق روزافزون 

در تحقق اهداف متعالی این صنعت باشیم. 

ورود  تولید،  موانع  کاهش  برای  رو،  پیش  مسیر  در  داد:  ادامه  وی 
جریان های فناور و نوگرا جهت تسهیل فرآیند تولید و گذر از تنگناهایی 
که می توانند که فرصت آفرین باشند، هم افزایی تمامی ارکان مرتبط در 
ساختار اجرایی دولت و سایر دستگاه های ذیربط مورد تاکید قرار گرفته 
است. صنعت پتروشیمی عمده ترین صادرات غیرنفتی کشور را در برگرفته 
و به عنوان مسیری مطمئن جهت سرمایه گذاری، خلق ثروت و فراهم 
آوردن زمینه های انتقال دانش و فناوری های نوین تلقی می گردد. بدون 
تردید تبادل نظر، انتقال تجربیات و هم افزایی متخصصان، صنعتگران، 
تولیدکنندگان در چنین رویدادهایی می تواند زمینه مناسبی را برای رشد 

و توسعه هرچه بیشتر این صنعت فراهم نماید.
مایه خرسندی  بسیار  اظهار کرد:  آزاد کیش  منطقه   مدیرعامل سازمان 
است که اعالم کنم جزیره کیش که شاید در ذهن خیلی از هموطنان 
عزیزمان یک جزیره با رویکرد گردشگری نقش بسته است، به بخش 
مهمی از پشتیبانی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور در کیش مستقر 
است که این رخداد به این صنعت کمک شایانی می کند. حضور ده ها 
شرکت پشتیبانی نفت، گاز و پتروشیمی در جزیره کیش و ایجاد فضاهای 
تحقیق و توسعه مورد نیاز شرکت ها به صورت همزمان در مرکز نوآوری 
توسط  و  ریاست جمهوری  معاونت علمی  با کمک و تالش  کیش که 
و  بزرگترین  از  یکی  رسیده،  بهره برداری  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
بهترین های کشور است که فرصتی را فراهم کرد که این جزیره نقشی 
موثری در توسعه آبادانی کشور به ویژه در حوزه های دانش بنیان ایفا کند.
 مظفری تاکید کرد: پیشنهاد ما به شرکت های دانش بنیان فعال در صنایع 
استفاده  نوآوری  مرکز  در  استقرار  فرصت  از  که  است  این  پتروشیمی 
کنند تا شاهد اتفاقات خوبی با کمک همه عزیزان دست اندرکار صنایع 
پتروشیمی در جزیره باشیم. همچنین امیدوارم این همایش، گام بلندی 
اقتصاد  رونق  و همچنین  داخل  پتروشیمی ساخت  توسعه صنایع  برای 

کشور باشد.
 وی گفت: برپایی دومین نمایشگاه و همایش ساخت داخل در صنعت 
پتروشیمی، در شرایطی که ایران عزیز ما از یکسو در سخت ترین دوران 
تحریمی خود قرار دارد و از سوی دیگر همچنان با  شیوع و همه گیری 
کرونا دست و پنجه نرم می کند، با لحاظ تمامی جنبه ها و ضوابط قانونی 
با هدف تجلی توانمندی های به  و رعایت بهداشت و سالمت عمومی 
دست آمده که ناشی از عزم ملی و همه جانبه دست اندرکاران است، به 
صورت فیزیکی و آنالین برپا شده است تا اخبار خوشی را از این حوزه 

به سمع و نظر افکار عمومی برساند. 
گذشته  سال  کرد:  بیان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
75درصد  حدود  که  شد  اشاره  موضوع  این  به  امر  متولیان  سخنان  در 
از  امیدوارم که پس  قابل ساخت است.  پتروشیمی در کشور  تجهیزات 
یک سال، به این خبر خوش برسیم که درصدی قابل قبول بر میزان 
از  است.  شده  افزوده  کشور  از  خارج  به  اتکا  کاهش  و  داخل  توانایی 
همه سازمان ها، نهادها و مجموعه هایی که در شکل گیری این رخداد 
و  قدردانی  کمال  داشته اند،  مشارکت  آن،  دستاوردهای  و  تاثیرگذار 
سپاسگزاری را دارم. سازمان منطقه آزاد کیش با ایجاد دبیرخانه دائمی 
نمایشگاه ها و همایش ها، زمینه رشد کمی و کیفی نشست های تخصصی 

در این منطقه را فراهم کرده است .
این مقام مسئول، هدف اصلی برگزاری این همایش و نمایشگاه که هفته 
پیش با حضور مدیران و متخصص برگزار شد را حمایت از شرکت های 
زیرساخت های  ایجاد  با  واقع  در  نمود:  اظهار  و  دانست  داخلی  توانمند 
به مرکزی  این منطقه، جزیره کیش  اقلیمی  الزم، تجهیزات و شرایط 

مطلوب برای برگزاری نشست های تخصصی تبدیل شده است. 
پتروشیمی  صنعت  نمایشگاه  دومین  برگزاری  کرد:  تاکید  مظفری 
نقش  ایفای  کیش،  آزاد  منطقه  در  صنعت  این  بومی سازی  جهت   در 
مهمی است. ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه و تشکیل کنسرسیومی از 
مجموعه های مرتبط مالی، فن آوری، تولیدکنندگان داخلی و پتروشیمی 
هلدینگ خلیج فارس، زمینه حضور شرکت های بزرگ و توانمند را در 
کشور  اصلی  بانک  چهار  نمایشگاه  این  در  می کند.  فراهم  منطقه  این 
صنعت  مهم ترین  پتروشیمی  صنعت  داشتند.  حضور  پتروشیمی های  و 
داخلی است که برای کشور ارزآوری باالیی دارد، ما نیز برای اختصاص 
دومین  می کنیم.  تالش  منطقه  در  صنعت  این  از  شایسته تری  سهم 
شرکت های  گسترده  حضور  با  حالی   در  پتروشیمی  صنعت  نمایشگاه 

توانمند داخلی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار گردید که 
در سال گذشته دستاوردهای خوبی از برگزاری این نمایشگاه در جزیره 

کیش حاصل شده بود.
قراردادهای  تومان  1200میلیارد  از  بیش  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
اجرایی و 20تفاهم نامه از سال گذشته در این نمایشگاه به امضاء رسیده 
و امسال این تعداد از تفاهم نامه ها به 72تفاهم نامه افزایش یافته است. 
با نظارت  پتروشیمی  نمایشگاه صنعت  به ذکر است، دومین  البته الزم 
تا  برگزارشد  بهداشتی  دقیق ضوابط  رعایت  زمینه  در  گسترده  و  دقیق 

مشکلی از جهت شیوع دوباره کرونا ایجاد نشود.
راستای  در  کرد:  خاطرنشان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
رهنمودهای مقام معظم رهبری و همسو با شعار سال »جهش تولید«، 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش 
قرار گرفته است. با فراهم کردن شرایط استقرار شرکت های دانش بنیان 
در مرکز نوآوری کیش، امیدواریم جزیره کیش بستر مناسبی برای ایجاد 
چنین نشست های تخصصی باشد که منشا تحوالت گسترده ای در تولید 

داخلی باشد.
مظفری گفت: نکته مهم آنکه در سال های گذشته کیش به عنوان هاب 
منطقه لجستیکی به صنایع نفت و گاز کشور تبدیل شده و اکنون این جزیره، 
پشتیبانی کننده اصلی صنعت نفت و گاز کشور در حوزه های فنی و پشتیبانی 
است. اهمیت فعالیت سایت های هلیکوپتری در توسعه خدمات پشتیبانی حوزه 
نفت و گاز بسیار مهم است و برای این منظور، نخستین هلی پورت کشور در 
جزیره کیش امسال به بهره برداری رسید. این هلی پورت در شهریور ماه امسال 
با هدف پشتیبانی از اسکله ها و صنایع نفت و گاز مستقر در خلیج فارس در 
جزیره کیش آغاز به کارکرد. شرکت هایی که در جزیره کیش برای پشتیبانی 
از صنایع نفت و گاز فعالیت می کنند، شرکت های توانمندی در حوزه دانش 

فنی و تجهیزات هستند.
الگویی  پتروشیمی کیش،  نمایشگاه صنعت  برگزاری  وی تصریح کرد: 
بخش های  سایر  به  را  مدل  این  باید  که  است  کشور  سطح  در  موفق 
این  امکانات  و  زیرساخت ها  گرفت.  بهره  آن  از  و  داد  تعمیم  اقتصادی 
ازجمله  ارزشمندی  و  موفق  رویدادهای  برگزاری  زمینه ساز  نیز  منطقه 
در  است.  گاز  و  نفت  و  ساختمان  صنعت  فوالد،  صنعت  حوزه های  در 
جزیره کیش با برنامه ریزی راهبردی بلندمدت؛ سرمایه گذاری های قابل 
توجهی در حوزه های مختلف انجام شده است. با ایجاد زیرساخت های 
و همایش های  نمایشگاه ها  برگزاری  مکان  نیز  و  اقامتی  نظر  از  اصلی 
و  نمایشگاه ها  برگزاری  زمینه ساز  و  بستر  منطقه  این  تاثیرگذار،  و  ملی 
زیادی  بسیاری  فرصت های  اساس،  این  بر  است.  بزرگ  همایش های 
کیش  جزیره  در  کارشناسی  و  تخصصی  نشست های  برگزاری  برای 
کارشناسان  و  فنی  متخصصان  گسترده  استقبال  با  است.  شده  فراهم 
مجرب صنعت پتروشیمی، در این نمایشگاه شاهد به امضا رسیدن بیش 
از 72تفاهم نامه و قرارداد در زمینه های مختلف بودیم. با ایجاد دبیرخانه 
دائمی نمایشگاه ها و همایش ها در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش؛ 
تعامل میان سازندگان داخلی  بسیار خوب و موفقی درخصوص  تجربه 
بانک های مطرح کشور، معاونت  پتروشیمی،  و مصرف کنندگان صنعت 
علمی ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان در این رویداد مهم و 
ارزشمند رقم خورد. هدف اصلی تمام فعالیت های صنعتی و غیرصنعتی 
کیش، تحقق یافتن شعار سال »جهش تولید« است. با توجه به تاکید 
دومین  برگزاری  تولید؛  و  اقتصادی  رونق  برای  رهبری  معظم  مقام 
نمایشگاه بین المللی صنعت پتروشیمی و همایش های تخصصی، یکی از 

اقدامات مهم در راستای شعار سال بود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش افزود:  بیش از 4هزار میلیارد 
و مجموعه  بزرگ  بسیار  دو طرح  و ساخت  قرارداد  ریالی  تومان حجم 
پتروشیمی صد در صد داخلی که بیش از 3میلیارد یورو سرمایه گذاری 
شده است، یکی از اتفاقات خوب این رویداد بود. خوشبختانه در سطح 
صنایع  پیشرفته  فناوری  و  داخلی  خوب  توان  از  ساخت  برای  کشور 
برطرف  را  کشور  نیازهای  می تواند  تنها  نه  که  برخورداریم  پتروشیمی 
سایر  به  را  تولیدی  محصوالت  و  فنی  دانش  این  می تواند  بلکه  کند، 
این آمادگی برای سازندگان و تولیدکنندگان در  نماید.  کشورها عرضه 
سطح کشور ایجاد شده و عالوه بر نیازهای داخلی می توانند در بازار های 

بین المللی نیز فعالیت داشته باشند.
مظفری گفت: در جزیره کیش عالوه بر اقدامات توسعه ای در حوزه های 

شده  برداشته  موثری  گام های  گاز،  و  نفت  سرمایه گذاری،  گردشگری، 
است؛ ضمن اینکه جزیره کیش به عنوان  پشتیبان اصلی این صنایع در 
حوزه های لجستیکی و خدمات دانش های فنی و مهندسی می تواند به 

کشورهای همسایه خدمات شایسته ای ارائه دهد.
است  آن  کنم،  اشاره  آن  به  باید  که  دیگر  مهم  نکته  داد:  ادامه  وی 
با  خصوصی  بخش  هم افزایی  حاصل  بزرگ  طرح های  اجرای  که 
مجرب  و  توانمند  خصوصی  بخش  و  بوده  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
این  بزرگ  طرح های  اجرای  راهگشای  سازمان،  تصمیم گیری های  در 

منطقه است. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: بنده در مجمع توسعه 
و نوآوری سازندگان کیش نیز این سخنان را مطرح کردم و اشاره نمودم 
که ارائه پیشنهادات و ایده های نوآورانه از سوی فعاالن بخش خصوصی، 
در تصمیم گیری های سازمان منطقه آزاد کیش مهم و مثبت است. بخش 
خصوصی به عنوان مشاور مجرب در کنار سازمان منطقه آزاد کیش در 
با  ایفا می کند.  موثری  نقش  برند کیش  و حفظ  باکیفیت  ارائه خدمات 
می توانیم  کیش  بخش خصوصی  نوآورانه  ایده های  و  پیشنهادات  ارائه 

طرح های بزرگ را در این منطقه اجرا کنیم.
مظفری اظهار داشت: جزیره کیش از ویژگی های خاص و ظرفیت های 
و  فرهنگی  گردشگری،  عمرانی،  اقتصادی،  حوزه های  در  توجهی  قابل 
هنری برخوردار است. سازمان منطقه آزاد کیش با ایجاد زیرساخت های 
الزم و فراهم کردن شرایط ایده آل برای فعاالن بخش خصوصی، از ارائه 
ایده های نو و طرح های بزرگ اقتصادی استقبال می کند. ما باید طراحی 
عنوان سرمایه  به  را  بزرگ بخش خصوصی کیش  اجرای طرح های  و 
اصلی کشور تلقی کنیم. توسعه ساختار اداری سازمان منطقه آزاد کیش 
در کنار هم افزایی و همراهی بخش خصوصی موجب اجرای طرح های 

بزرگ اقتصادی و گردشگری در این منطقه خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: بهره گیری از تجارب بخش خصوصی در اصالح 
این منطقه  ارزشمند در  اقدام  نیز یک  آزاد کیش  شیوه نامه های منطقه 
است. هنر مجموعه بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش داشتن 
تا تمام موضوعات و مشکالت پیش رو  بینا است  گوش شنوا و چشم 
شناسایی و برای برطرف کردن آن راهکارهای جدید ارائه کند. نتیجه 
با سازمان منطقه آزاد کیش و  هم افزایی و هم فکری بخش خصوصی 
پیشرفت  و  توسعه  منطقه،  این  در  شده  ایجاد  فرصت های  از  استفاده 
جزیره کیش است. برای اجرای طرح های نوآورانه هیچ محدودیتی وجود 
ندارد و با طراحی کاربری ها می توانیم به توسعه این منطقه کمک کنیم 

و بهترین خدمات را به گردشگران ارائه دهیم.
بهره گیری  و  حمایت  کرد:  بیان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تولید  مهندسی،  مشاوره،  زمینه های  در  داخلی  توان  از  حداکثری 
راستای  در  ایرانی  محصوالت  حداکثری  خرید  خدمات،  و  محصوالت 
پولی  و  مالی  حوزه  پررنگ  حضور  داخلی،  تولیدکنندگان  از  حمایت 
جهت تامین مالی پروژه ها و شرکت ها، استفاده از ظرفیت شرکت های 
و  پتروشیمی  صنعت  در  تولید  زنجیره  تقویت  به  توجه  دانش بنیان، 
برنامه ریزی  پتروشیمی،  صنعت  در  داخل  ساخت  نهضت  راه اندازی 
داخل  تولیدکنندگان  میان  تجاری  مالقات  300قرار  از  بیش  برگزاری 
از  رونمایی  و  فارس  خلیج  هلدینگ  پتروشیمی  مجتمع های  مدیران  و 
و  برنامه ها  ازجمله  پاویون قشم،  قالب  در  ایران  پتروشیمی  هاب جدید 

ویژگی های عمده این رویداد مهم در جزیره کیش بود.
درخصوص  کشور  استراتژی  به  گفت وگو،  این  از  بخشی  در  مظفری 
در  که  اقلیمی  شرایط  لحاظ  به  نمود:  اظهار  و  پرداخت  صنعت  این 
ولی  ندارد؛  وجود  پاالیشگاهی  و  فرآوری  کارهای  امکان  داریم،  کیش 
برای  بزرگ  ذخیره  یک  ظرفیت هایش  و  منطقه  این  که  است  طبیعی 
کشور محسوب می شود و باید برای آن طراحی و برنامه ریزی کرد. اما 
مهم ترین ویژگی هایی که داریم این است که کیش یک بستر مناسب 
برای اتفاقات رویدادهای ملی و بین المللی است و به تعبیری پایگاه بسیار 

خوبی است برای آنکه حلقه اتصال باشد.  
وی تاکید کرد: پیشنهاد اولیه این نمایشگاه از خود سازمان و نشست هایی 
که با آقای ربیعی )مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس( داشتیم،  بوده؛ در 
مرحله بعد نیز انجمن سازندگان و البته معاونت علمی و سیستم مالی و 
پولی کشور هم به میدان آمدند. واقعیت این است که اول این احساس 
نبود که این نمایشگاه مشترک برگزار شود، البته به حق بگوییم که آقای 

را  اعتقاد  و  باور  این  فارس  مدیرعامل هلدینگ خلیج  عنوان  به  ربیعی 
داشت و ما هم طبیعتا از این فرصت استفاده و خواهش کردیم که این 
کار مشترک انجام شود و در جلسه افطاری سال قبل هم بنده پیشنهاد 
دادم که دبیرخانه دائمی اش را راه بیندازیم؛ نه اینکه این دبیرخانه فقط 
روی نمایشگاه و همایش کار کند، بلکه بررسی هایی صورت بگیرد که 
چه کارهایی می شود انجام داد. در نهایت کنسرسیوم پنجگانه، محصول 

شکل گیری این دبیرخانه بود . 
استمرار  نمود:  تصریح  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
جلسات و پیگیری های جدی، نتایج ملموسی را در این حوزه به همراه 
از  استفاده  زمینه  در  موثری  گام های  بتوانیم  می رود  امید  و  داشت 

ظرفیت های این منطقه در جهت رشد صنعت پتروشیمی برداریم.
مظفری افزود: به هر حال  این با پنج ضلع یک کنسرسیوم تشکیل و 
تفاهم نامه ای امضاء شد . طبیعتا از مرحله صرفا نمایشگاه و دید و بازدید 
به سمتی رفت که مرتب جلسات برگزار شد و هر کسی هر موضوعی 
داشت، مطرح می کرد. بیشتر اظهارات هم حول این محور بود که توانی 
که در داخل وجود دارد احیا و لینک بین سازندگان و مصرف کنندگان که 
پتروشیمی ها هستند، برقرار شود. بازدیدهای خوبی هم صورت گرفت و 
بنده در این فاصله سه بازدید رفتم و به هر حال برای خودم هم موثر 
بود. البته به لحاظ کاری خیلی به صورت مستقیم ارتباطی با بنده نداشت، 
اینکه دبیرخانه فعال شود و  اما به دلیل تعهدی که داشتم و به جهت 
این بازدیدها صورت بگیرد جلسات مختلفی در دفتر ما در تهران برگزار 
گردید، لذا چهار ضلع دیگر که عرض کردم، محصولش این شد که بنا 
به فرض اگر سال قبل 500میلیارد تومان قرارداد اجرایی داشتیم، امسال 

به 4هزار و دویست میلیارد رسیده است.
وی تاکید کرد: امسال تفاهم نامه هایی برای دوتا از پروژه های بزرگ در 
عسلویه و ماهشهر که یکی 2.7میلیارد دالر و دیگری 3میلیارد دالر که 

در قالب کنسرسیوم تامین مالی می کنند، اجرایی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اضافه کرد: امسال به جای یکی از 
بانک هایی که سال قبل به میدان آمدند، چهار بانک اصلی وارد شدند و همه 
تعهد پذیرفتند و این نشان می دهد که ما اگر به ظرفیت هایی که در داخل 
کشور داریم توجه کنیم و به آن باور و اعتقاد داشته باشیم و همت و تالش و 

پیگیری مستمر صورت بگیرد، حتما به نتیجه مثمرثمر می رسیم. 
مظفری ادامه داد: به هر حال امکاناتی که داریم کم نیست، اینکه در 
پتروشیمی مطابق تفاهم هایی که امسال صورت گرفت ساخت داخل را 
به 85درصد برسانیم خیلی فرصت خوبی است؛ البته مابقی اش را هم نه 
اقتصادی نیست که همه محصوالت تولید  بلکه  نباشد،  امکانش  اینکه 

داخل باشد.
می توانند  دوستان  اکنون  که  کرد  ادعا  می توان  کرد:  اظهار  وی 
اینکه  است .  بزرگی  اتفاق  این  و  کنند  احداث  ایرانی  کامال  پاالیشگاه 
اتفاقات چه می تواند  ما به عنوان منطقه آزاد نقش و سهم مان در این 
باشد، مهمترین اش این است که ما یک بستر بزرگی برای تمامی این 
اتفاقات داریم. یکی از پیشنهادهایی که می توان طرح کرد این است که 
بسیاری از شرکت های بزرگ خارجی که در داخل محدودیت دارند و وارد 
کردن کاالهایشان دچار بحث هایی به لحاظ فنی است و به خاطر وجود 
تحریم ها شرایط الزم را ندارند، ما به آنها امکانات الزم را در مناطق آزاد 
بدهیم تا شرایط برای تولید داخل و هم صادرات خارجی فراهم شود و 

البته که این آمادگی وجود دارد . 
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ما جزایر خوبی در 
خلیج فارس داریم که می توانند بستر این اتفاقات باشد . بعد از برگزاری 
نمایشگاه بحث هایی مطرح شد یک بخش از این ایده ها این بود که یکی 
از جزایرمان را برای 50شرکت بزرگ دنیا که برای صنایع مختلف کار 
می کنند، صنعتی نماییم. مثال برای جزیره فارور کوچک  که بیش از هزار 
هکتار زمین دارد، این موضوع را تعریف کنیم و بگوییم مثال از این هزار 
هکتار، 700هکتار، بیست قطعه 30هکتاری تقسیم شود تا شرکت های 
به  توجه  با  تجار  از  بخش  یک  و  کنند  تولید  آن  در  بین المللی  بزرگ 
شرایطی که وجود دارد فعالیت کنند در واقع هم تامین کننده نیازهای 

داخل باشند و هم کاال را به منطقه بفرستند.
و  نفت  مناطق  بزرگترین  از  یکی  حال  هر  به  داشت:  اذعان  مظفری 
را  و می توان یک قسمتی  است  دریای عمان  و  فارس  دنیا، خلیج  گاز 
ایجاد  این موضوع می تواند جهشی  قرار دهیم؛ چراکه  اتفاق  این  برای 
کند. مثال در کنار جزیره قشم، جزیره هنگام وجود دارد که ویژگی های 
خاصی دارد، مثل هندورابی که در بحث گردشگری به آن توجه می شود. 
لذا می خواهم بگویم توان در داخل کشور باالست و به نظر می رسد که 
می توانیم از این فرصت ها استفاده کنیم و فراتر از بحثی که امور جاری 

است به این نکات هم توجه نماییم.
وی ادامه داد: دستاوردهای این همایش و نمایشگاه باید در خود برگزاری 
این نوع مراسم ها هم باشد، یعنی باید الگویی برای نمایشگاه های دیگر 
باشند . این نمایشگاه  ها دستاوردهایی که مثال در حوزه های پتروشیمی، 
اتفاق  اگر  دهند.  تعمیم  دارد،  سازندگان  با  ارتباطاتشان  داخل،  ساخت 
و همایش های  نمایشگاه ها  این  برگزارکنندگان  دارد، خود  وجود  خوبی 
با هم جلساتی بگذارند، تفاهم و پیش بینی  تخصصی در طول یکسال 
و  بیاورند  را  قراردادها  پیش نویس  دادند،  انجام  مشترک  بازدید  کنند ، 

نهایت تفاهم کنند و بعد تفاهم نامه ها بالفاصله به مرحله اجرا برسند . 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: مثال در نمایشگاه فوالد، 
برگزار  که  دیگری  نمایشگاه  هر  و  دریایی  صنایع  ساختمانی،  صنایع 

می شود، ابتدا باید خروجی اش برای برگزارکننده ها مهم باشد .
مظفری افزود: یکی از بحث هایی که در کیش برای برگزاری نمایشگاه 
کیش  که  است  مهم  نکته  این  است،  متفاوت  هم  تهران  با  و  داریم 
می تواند این فرصت را به خوبی ایجاد کند که وقتی نمایشگاهی برگزار 
می شود، کسانی به اینجا می آیند که کار تخصصی در نمایشگاه انجام 
این در  نمایشگاه هستند؛  با  افراد مرتبط  و  از متخصصین  دهند، صرفا 
به  تفریح  برای  افراد  از  بسیاری  بزرگ  شهرهای  در  که  است  حالی 
نمایشگاه نفت و گاز  این بد نیست، ولی مثال  البته  نمایشگاه می روند؛ 
و پتروشیمی شاید در این شرایط بیست درصد جمعیتش از متخصصین 
و هشتاد درصد عموم مردم باشند. البته طبیعی است که آنها حق دارند 
که نمایشگاه را ببینند، اما به نظرم نمایشگاه های تخصصی فرق دارد. 
نمایشگاه های کتاب، پوشاک، لوازم خانگی و... به گونه ای است که مردم 
عادی حضور پیدا می کنند، ولی نمایشگاه های تخصصی را باید در جایی 
برگزار و امکانی را فراهم کنیم که صرفا نمایشگاه های تخصصی در آن 
برگزار شود و افراد متخصص به آنجا بیایند. لذا اگر 200شرکت می آیند، 
طبیعی است که در شرایط سخت کرونایی متخصصین امر بیایند و مردم 
گرفتار آن نشوند. به هر حال این فرصتی است که با توجه به بستری که 

کیش دارد، می توان به آن فکر کرد .
دو  که  جهت  این  از  محیطی  زیست  نگرانی  درخصوص  ادامه  در  وی 
جزیره به سمت تولیدی نروند که محیط زیست از بین برود، تصریح کرد:  
کیش قطعا امکان تولید در این حوزه ها را ندارد. برای صنایعی که در 
کیش وجود دارند، استانداردهایی تعیین شده است، از این جهت که حتما 

باید صنایع پاک و غیرآالینده باشند؛ لذا اصال آثار زیست محیطی ندارند . 
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: برای راه افتادن 
صنعت در کیش، حتما نظر محیط زیست گرفته می شود. کیش به لحاظ 
ظرفیت سرزمینی، امکان اینکه صنایع بزرگ ایجاد کند را ندارد. بیشتر 
صنایعی که حجم کارشان به لحاظ فیزیکی زیاد نیست و شاید حجم 
تولیدشان ارزش باالیی داشته باشد، در کیش ایجاد می شوند و البته که 
قرارمان  و   و های تک می رویم  دانش بنیان  به سمت صنایع  بیشتر  ما 

این بوده و هست. 
مظفری بیان داشت: شرکت هایی که مساحت شان بیشتر از یک هکتار 

باشد، در کیش خیلی محدود است.
وی خاطرنشان کرد: البته این شرایط در مورد قشم متفاوت است؛ چراکه 
این منطقه از 17کشور دنیا بزرگتر است؛ کیش ۹0کیلومتر مربع است، 
کاربری و کارکردش نیز متفاوت است؛ ولی قشم را نباید محدود کنیم. به 
نظرم قشم یکی از پایگاه های بزرگ تولیدات مرتبط با صنایع پتروشیمی 

می تواند باشد. 
پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تصریح نمود: اگر پل خلیج فارس قشم به سرزمین اصلی وصل شود، 
فرصت بسیار مناسبی ایجاد می شود. ضمن اینکه ظرفیت هایی که وجود 
دارد را نباید صرفا به کارهای جزیره محدود کنیم. قشم جزیره ای است 
که از بحرین و یا چندین کشور دیگر منطقه بزرگتر است و نباید بیهوده 
البته که موظف هستیم استانداردها و قوانین  دست و پایش را ببندیم؛ 
محیط زیست را رعایت کنیم و مهم تر اینکه مدیران مناطق آزاد خودشان 

را مدافع محیط زیست می دانند و حتما استانداردها را رعایت می کنند .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
آینده قشم؛ هاب پتروشیمی در کشور و منطقه

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در گفت وگو 
با نشریه، از اقدامات انجام شده در این منطقه درخصوص پتروشیمی و 

انرژی گفت.
حمیدرضا مومنی اظهار داشت: طی مطالعاتی که از قبل توسط مشاوران 
از  دادیم، یکی  انجام  بوده و مطالعاتی که خودمان  انجام شده  خارجی 
است. 17میدان  بوده  ویژه جزیره قشم وجود ذخایر فسیلی  مزیت های 
هیدروکربنی در اطراف و داخل قشم موجود می باشد که در حال حاضر 
یکی از آنها فعال است. ما پاالیشگاهی در گورزین )یکی از روستاهای 

جزیره قشم( داریم که یکسری تولیدات را در آنجا انجام می دهیم . 
وی ادامه داد: خروجی مطالعات مزبور این بود که اگر بتوانیم در حوزه 
نفت، گاز و پتروشیمی اقدامات و زیرساخت هایی را انجام دهیم، با توجه 
به اینکه مزیت منطقه آزاد را نیز داریم، در نتیجه می توان در حوزه تولید 
در  را  تولید  کار  می توان  واقع  در  داشت.  مالحظه ای  قابل  اثر  رقابتی، 
منطقه آزاد بهتر انجام داد و به تبع آن بحث صادرات هم انجام بگیرد. 

مومنی افزود: یکی از منویات مقام معظم رهبری در مورد مناطق آزاد بحث 
صادرات محصوالت و تولیداتی که انجام می شود، بوده است؛ در واقع با یک 
تیر چند هدف می توانستیم بزنیم، هم بحث توسعه را می توانستیم جدی 
بگیریم )زیرا صنایع پتروشیمی، خود محصوالت اصلی یک موضوع جدی 
است(، ولی مهم تر از آن صنایع پایین دست و ساخت و سازهای داخلی و 
دانش فنی است که منتقل می شود . بنابراین چند هدف را با این موضوع 
می توانستیم محقق کنیم . لذا این اتفاق افتاد و مطالعات جمع بندی شد و 
سه سال است که ما کارمان را شروع و بررسی کردیم که برای آغاز چه 

پیش نیازهایی وجود دارد و چه الزاماتی باید انجام بگیرد. 
باید  آزاد قشم اظهار کرد: چند کار  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
و خوراک  تولید می کردیم  را  آب  و  برق  باید  اینکه  اول  انجام می شد؛ 
یکسری  مالی  منابع  تامین  بحث  در  اینکه  هم  دیگر  یکی  می آوردیم؛ 
با  مالی  تولید  حوزه  در  سرمایه گذاران  اگر  که  می دادیم  انجام  اقدامات 
مشکلی مواجه شدند، با توجه به ارتباطاتی که داریم و توافقاتی که با 
بانک ها می کنیم، بتوانیم این مشکل را مرتفع نماییم. در نهایت هم این 
کار صورت گرفت و اولین واحد پاالیشگاهی قشم یعنی بهین پاالیش 
آینده هم تولیداتش  تا یک ماه  یک ماه پیش راه اندازی شد و حداکثر 

شروع می شود و بحث صادرات هم انجام می گیرد. 
وی اضافه کرد: از آن طرف احساس کردیم باید فضایی داشته باشیم که 
اینها در یک فضا مجتمع شوند، چراکه ما جزیره هستیم و حداکثر هزار 
تمام شده  قیمت  و  تولید  به جهت  لذا  داریم.  کیلومتر مساحت  پانصد  و 
تولید منطقی نیست که واحدهایمان را پراکنده کنیم. بنابراین منطقه ای 
را با وسعت دوهزار و پانصد هکتار در سلخ تعیین کردیم و مطالعاتش 
توسط مشاور انجام گرفت و اکنون با جانمایی هایی که انجام شده، برای 
احداث پتروشیمی ها آماده است. پنج واحد پتروشیمی در نظر گرفتیم که 
در آنجا اتفاق بیفتد. دسترسی به آب و نزدیکی به انرژی از مشخصات 
آن  ویژگی های  دیگر  از  نیز  بندر تخصصی  داشتن  است؛  این محدوده 
10هزار  اسکله  پست  سه  با  بندر  این  آینده  دوماه  تا  حداکثر  می باشد؛ 
تنی، 70هزار تنی و 35هزار تنی به بهره برداری می رسد. بنابراین در یک 
فضایی توانستیم تمام پیش نیازها را تامین کنیم. حال سرمایه گذار باید 
فکر کند که در داخل کشور چه منطقه ای مزیت دارد و چه منطقه ای 
تمام این امکانات را در خود تجمیع کرده که بتواند انتخاب کند و حضور 
یابد؟ بنابراین ما احساس می کنیم در فاز اول بحث شناخت بوده و در 

فاز دوم بحث انجام یوتیلیتی ها و پیش نیازهای زیرساختی بوده است. 
قشم  در  برق  مگاوات  صد  و  هزار  دولت  پایان  تا  کرد:  تاکید  مومنی 
تولید می کنیم که اکنون نزدیک حدود 500مگاوات تحویل شبکه شده 

و آماده است. 
می توانیم  همچنین  نمود:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دویست هزار مترمکعب در روز آب تولید کنیم؛ چراکه صنایع پتروشیمی 
صنایع آب بر است. آب و برق که تامین شود، بحث بخار مطرح است که 
خودشان بعدها در سیستم یوتیلیتی باید تامین کننده باشند. درخصوص 
بحث خوراک گاز طبیعی هم 52میلیون مترمکعب در روز با وزارت نفت 
به توافق رسیده ایم. این موضوع در فاز اول 25میلیون مترمکعب است 
که از طریق یک خط انتقال سی اینچ از خط هفتم سراسری بندرعباس 
با طول 57کیلومتر به قشم می رسد که عملیات اجرایی آن توسط قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( به عنوان پیمانکار شرکت ملی گاز ایران در حال احداث 

می باشد  که تا پایان سال1400 به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم نهایتا یک سال دیگر این 25میلیون 
وصل  نظر  مورد  محل  به  را  گاز  بتوانیم  و  بیاید  قشم  به  مترمکعب 
نماییم؛ برق هم وجود دارد، اسکله هم تا آن زمان تمام به طور کامل 
به بهره برداری می رسد. در حوزه تامین مالی نیز تفاهم نامه ای با بانک 
عالقه مند  هم  دیگر  بانک های  حاضر  حال  در  که  داشته ایم  صادرات 
هستند که این اتفاق مشارکت داشته باشند. در فاز اول مقرر شد بیست 
معرفی  بانک  به  ما  که  متقاضیانی  اختیار  در  وام  تومان  میلیارد  هزار 
صنعت  این  در  قشم  مزیت  بنابراین  شود.  داده  اختصاص  می کنیم، 
می تواند خوراک، تامین اعتبارات ریالی و ارزی توسط بانک های عامل 

و بندر اختصاصی باشد.

مومنی گفت: اما یک موضوع خیلی مهم در این قبیل صنایع، بحث های 
محیط زیستی است. یکی از ماموریت های اصلی سازمان و وظیفه ملی 
این است که به هیچ عنوان اجازه نخواهیم دادیم صنایعی در قشم مستقر 
شوند که بخواهد در محیط زیست تاثیر منفی بگذارد؛ این اصل کار ما 
است. در حال حاضر بیش از سه یا چهار متقاضی در منطقه داریم که 
می خواهند در حوزه فوالد سرمایه گذاری کنند؛ اما ما اعالم کردیم اوال در 
فوالد باید ظرفیت برای تولید محدود باشد و دوم اینکه به سمت صنعت 

سبز بروند و تکنولوژی و ماشین آالت دست دوم نیاورند. 
نیست  قرار  آزاد قشم تصریح کرد:  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
به هر قیمتی فضای سبز و پاک جزیره قشم را فدای صنعت پتروشیمی 
مترمکعب  50میلیون  از  بیشتر  پتروشیمی  حوزه  در  بنابراین  کنیم . 

نمی توانیم واحد بیاوریم. 
وی افزود: اکنون با 5واحد مذاکرات مان تمام شده و 2واحد قطعی گردیده 
و بقیه نیز در حال کار است. با این اوصاف 12میلیون تن محصول تولید 
می شود و به تناسب تولیدی که می شود، صنایع پایین دستی توسعه پیدا 

می کند.  
همایش  و  نمایشگاه  دومین  که  اهدافی  از  یکی  داشت:  اظهار  مومنی 
جزیره  در  پتروشیمی  صنعت  در  داخل  ساخت  از  »حمایت  تخصصی 
کیش« شرکت نمودیم، بحث صنایع پایین دستی است؛ چراکه سازندگان 
از  داخلی و شرکت های دانش بنیان در این رویداد گردهم آمدند. بیش 
هم  و هدف  داشتند  کیش شرکت  همایش  در  دانش بنیان  200شرکت 

برای آن بود که قشم را معرفی کنیم و دیگران آن را بشناسند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اذعان داشت: استقبال بسیار خوبی 
هم از قشم شد؛ هم مدیران عامالن بانک ها و هم شرکت سرمایه گذاری 
پتروشیمی ایران ابراز کردند که قشم در آینده به عنوان هاب پتروشیمی 
نه  و  دارد  زیستی  نه مشکالت محیط  سوم کشور شناخته می شود که 
مشکالت صادرات و نه مشکالت اسکله؛ بلکه یک تکنولوژی روز قابل 

قبول با حفظ استانداردهای بین المللی انشااهلل مستقر می شود .
وی گفت: فکر می کنم قشم تنها منطقه ای است که در کنار این اتفاقات 
دلیل  به  و  ساله  بیست  معافیت  مزیت هایی همچون  گرفتن  نظر  در  با 
اینکه جزء مناطق محروم محسوب می شود، تا سی درصد برای صنایع 
پایین دستی که محصوالتشان در این حوزه قرار است به کار گرفته شود، 

تخفیف می گیرند.
داخلی  تکنولوژی  و  داخل  ساخت  دامنه  چقدر  هر  داد:  ادامه  مومنی 
به  نسبت  ما  می کنند .  استفاده  بیشتر  تخفیف  این  از  شود،  بیشتر 
قابل  عدد  این  و  داریم  مالیاتی  معافیت  سال  بیست  اصلی  سرزمین 
فرصتی  این  و  کرد  اضافه  آن  به  باید  هم  گاز  تخفیف  است.  توجه 
این  هم  قشم  در  که  دادند  قرار  محروم  مناطق  اختیار  در  که  است 
حرا  نفتی  اسکله  اسم  به  را  کار  این  تخصصی  اسکله  می افتد.  اتفاق 
پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  منطقه  تنها  شاید  اینها  از  مهم تر  داریم؛ 
کار  چه  می دانیم  انتها  تا  ابتدا  از  ما  دارد.  جامع  طرح  که  باشیم 
پشت  که  شده  گونه ای  به  طراحی ها  تمام  دهیم.  انجام  می خواهیم 
صادراتش  و  تولیدات  و  پایین دستی  صنایع  با  پروژه ها  این  هم  سر 
میلیارد  13هزار  حدود  کرده ایم  پیش بینی  و  شوند  راه اندازی  بتوانند 

دالر مجموعه این سرمایه گذاری است که باید انجام گیرد .
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: همچنین 
یک پاالیشگاه با ظرفیت 35هزار بشکه در روز محصول قیر از نفت خام 
فوق سنگین پیش راه اندازی شده است که آغاز عملیات اجرایی فاز دوم 

نیز با همین ظرفیت در حال حاضر آغاز شده است.
وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری صادراتی برای پتروشیمی های 
ما صادرات محور  برنامه  به طور کلی  اظهار داشت:  قشم چگونه است، 
است؛ چراکه به اندازه کافی در داخل کشور واحد داریم. به نظر می رسد 
اینکه ما  اکنون دو مشکل عمده در حوزه پتروشیمی وجود دارد؛ یکی 
باالدست  ما  تولیدی  محصوالت  منتها  داریم  را  تولیدی  محصوالت 
است. خارجی ها محصوالت ما را می گیرند و به کشورهای خودشان یا 
کشورهای ثالث می برند و به محصوالت با مصرف بیشتر و مورد نیازتر 
تبدیل می کنند و با چند برابر قیمت می فروشند؛ در واقع ما ارزش افزوده 

را به سایر کشورها منتقل می کنیم. 
مومنی افزود: اینکه ما می گوییم در صنایع پایین دستی باید فعالیت کنیم، 
محصول  عنوان  به  ما  محصول  که  بدانیم  باید  است.  دلیل  همین  به 
نهایی تلقی نمی شود، ولی اگر به صنایع پایین دستی برود و به نهایی ترین 
محصولی که باید تولید شود، برسد؛ بنابراین آن وقت می توانیم محصول 
نهایی صادر کنیم. کل محصوالتی هدفگذاری شده در قشم صادراتی 
است؛ هنگامی که واحدها یکی پس از دیگری به بهره برداری برسند، در 

حوزه صادراتی می توانند فعالیت کنند.
برنامه ریزی  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
برای استفاده از شرکت های دانش بنیان در این زمینه دارید، گفت: اول 
نماییم،  برگزار  قشم  در  آینده  سال  را  همایش  این  عالقه مندیم  اینکه 
مقام  تاکید  با  که  است  این  بود،  توجه  مورد  همایش  این  در  آنچه  اما 
فناوری  و  علمی  معاونت  و  جمهوری  محترم  ریاست  و  رهبری  معظم 
ریاست جمهوری، هدف این است که  از پیشرفت هایی که شرکت های 
دانش بنیان در عرصه های مختلف داشتند خصوصا در حوزه ساخت داخل 

هم در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری، بیشتر مورد استفاده گیرند.
قابلیت  این  درصد  هشتاد  تا  حداکثر  می کنم  فکر  بنده  داد:  ادامه  وی 
بیست  ماموریت  و  شود  ساخته  ایران  داخل  در  قطعات  که  دارد  وجود 
درصدی که حتما شرکت های دانش بنیان باید کمک کنند که این مقدار 
و  همت  اگر  انشااهلل  کرد  امیدواری  ابراز  می توان  لذا  شود.  ساخته  هم 
حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان صورت گیرد، حداکثر ظرف 4 یا 
5سال آتی ما بیش از ۹5درصد از تجهیزات حوزه پتروشیمی را در داخل 
می توانیم تولید نماییم. بنابراین یکی از هدف های اصلی ما، حمایت از 

شرکت های دانش بنیانی است که در حوزه پتروشیمی فعال هستند.
پرورش  راستای  در  کیش  آزاد  منطقه  اقدامات  درخصوص  مومنی 
باالدستی و همکاری دوطرفه  دانش بنیان در حوزه صنایع  شرکت های 
کیش و قشم اظهار نمود: اکنون کارهای مشترکی می توانیم در زمینه 
تولید میگو داشته باشیم، ما تجربه خیلی خوبی در قشم داریم؛ زیرا کیش 
از لحاظ فضا محدودیت های خاص خود را دارد؛ بنابراین می شود یک 
تقسیم کار کرد . مثال حوزه نرم افزاری را کیش انجام دهد که البته این 
اتفاق هم افتاده است و ما واقعا استقبال می کنیم؛ آقای مظفری هم با 
دید وسیعی که دارند در این حوزه می توانند به ما کمک کنند و طبیعتا ما 

هم حوزه سخت افزاری را برعهده می گیریم.
وی تاکید کرد: بنابراین برای ما فرقی نمی کند که این کارها را چه کسی 
اسالمی  جمهوری  در  اقدامات  این  که  است  این  هدفمان  دهد،  انجام 
می گیرد ،  انجام  نیز  قطعا صادرات  بیفتد،  اتفاق  که  تولید  گیرد.  صورت 
پیدا  توسعه  داخل  ساخت  و  فنی  دانش  برگردد ،  کشور  به  ارزی  درآمد 
می کند. حال تقسیم کار سازمانی میان منطقه آزاد کیش و قشم می ماند 
که آن را انجام خواهیم داد. در واقع کیش می تواند تحقیقات و آزمایشات 
را انجام دهند و در قشم شرایط را برای تولید انبوه و راه اندازی واحدهای 
به  هم افزایی  و  همکاری  این  کنیم؛  آماده  پاالیشگاهی  و  پتروشیمی 

راحتی قابل دسترسی است .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان بیان 
را  مسیرمان  اقتصادی  شدید  فشارهای  و  تحریم ها  وجود  با  ما  داشت: 
هماهنگی ها صورت  و  توزیع شده  و  وظایف مشخص  کردیم ؛  انتخاب 
را  استراتژیک  تولید  کشور،  خارج  به  اتکاء  و  وابستگی  بدون  و  گرفته 
اینکه  در داخل انجام خواهیم داد تا هم اشتغال را ایجاد نماییم و هم 
را در داخل کشور  افزوده  ارزش  بتوانیم  به ثروت کشور اضافه کنیم و 
مناسب  ارزآوری  و هم  ببریم  باال  را  آمار صادرات  تا هم  باشیم  داشته 
داشته باشیم. به نظر می رسد این اتفاق میمون در حال رخ دادن است و 
هر کسی که در این مسیر به ما یاری رسانده و کمک می کند، دستش 
را می بوسیم و امیدواریم که این اقدامات مایه سربلندی ایران اسالمی 

باشد .

در گفت و گو با مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم مطرح شد:

ترسیم افق های جدید صنعت پتروشیمی در مناطق آزاد قشم و کیش



نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت سازی های بیرونی 
یک  اتخاذ  با  داخلی  ظرفیت سازی های  طریق  از 
دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی 
ویژه  مناطق  و  جدید  ۸منطقه  درخصوص  که  است 

پیشنهادي موردنظر بوده است. 
بر اساس مدل توسعه ای طراحی شده اند  این مناطق 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  دوره های  در  بتوانند  تا 
کشورهای  هدف  بازارهای  جذب  اهداف  بلندمدت، 
منطقه ای را که به طور طبیعی بازاری مناسب برای 

صادرات کاالهای ایرانی اند، تامین کنند. 
امروزه توسعه مناطق از منظر بین المللی بسیار حائز 
اهمیت است و باید زیرساخت های آن به درستی از 
طریق حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی 
سفارتخانه های کشور در خارج مدنظر قرار گیرد، زیرا 
و  ساز  با  خارجی  رقابتی  بازارهای  به  دست اندازی 
کارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است. از این رو، 
فعالیت های توسعه ای و تقویت تاسیسات زیرساختی 
پیشرفته، از الزامات جذب سرمایه گذاری خارجی باید 
کارشناسان  و  مدیران  اذهان  در  را  متفاوت  نگاهی 
نگاه های  یعنی  آورد،  وجود  به  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اهداف  مهم ترین  از  که  بازار  جذب  برای  تاثیرگذار 

اقتصادی کشورها به شمار می رود. 
با رویکرد جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به 
موفق  آزاد  مناطق  با  خارجی  ارتباطات  می رسد  نظر 
اساسی  گسترش  باید  امریکا  و  اروپا  و  آسیا  در  دنیا 
پیدا کند، از مدیران و کارشناسان آنها دعوت به عمل 
آید و کارشناسان و مدیران توانمند را به آن مناطق 
و  جهانی  و کالس  باتجربه  مدیران  تا  شوند  گسیل 
استفاده  البته  شوند.  تربیت  خبره  کارشناسان  بالطبع 
از امکانات و ظرفیت های وزارت خارجه در این زمینه 
بسیار راهگشا خواهد بود. آنچنان که رئیس جمهوری 
شورای  مجلس  نمایندگان  رای گیری  مراسم  در 
از  خود،  دوم  دولت  در  امورخارجه  وزیر  به  اسالمی 
وی خواسته بود فرصت های اقتصادی را پیش روی 

اقتصاد ایران قراردهد. 
و  سیاسی  مناسبات  گسترش  که  است  مسلم 
اقتصادی با جهان با اولویت بنیادی سیاست خارجی 
و  با گسترش همکاری های دوجانبه  دولت دوازدهم 
رئیس  که  بود  مهمی  موارد  از  منطقه ای  چندجانبه 
جمهوری همواره ازآن یاد کرده است. روحانی اولویت 
در  اقتصادی  دیپلماسی  تقویت  را  خارجی  سیاست 
جهت پیشبرد سیاست های اقتصادی با هدف دستیابی 
به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل 
تقویت  گردشگر،  جذب  و  فناوری  سرمایه،  جذب 
بازارهای صادرات کاالی غیرنفتی و خدمات فنی و 
هدفمند  و  موثر  حضور  برای  زمینه سازی  مهندسی، 
و  جهانی  و  منطقه ای  بازارهای  در  بخش خصوصی 
نیز شناسایی فرصت ها و مزیت های نسبی یاد کرده 
باید در صدر برنامه های دولت در مناطق آزاد و  که 
ویژه هم قرار گرفته شود و ابتکارهای جدیدی را به 

صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند. 
رئیس جمهوری خواهان فراهم آوردن شرایط الزم برای 
افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا است 
و این اولویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حال 
حاضر است. روحانی در ابالغیه ای که ۲۱فروردین ماه صادر 
کرده بود، خطاب به وزیر امور خارجه، تدوین برنامه اجرایی 
نحوه شکل دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف 
توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، 
فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای 
محصوالت ایرانی و خدمات فنی و مهندسی را با همکاری 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، روسای سازمان ها و 

دستگاه های اجرایی یادآور شده بود. 
بر اساس این دستور بود که تشکیل معاونت اقتصادی در 
وزارت امور خارجه شکل گرفت تا تمامی سفارتخانه ها 
پاسخگوی معاونت جدید در وزارت امور خارجه باشند. 
تشکیل  برای  خارجه  امور  وزارت  هدف  اصلی ترین 
اقتصاد  حوزه  در  نقش آفرینی  نیز  اقتصادی  معاونت 
اقتصادی  توانمندی های  معرفی  قالب  در  بین المللی 
داخلی به خارج کشور و فراهم آوردن امکانات کشورهای 
بود که مناطق  داخلی  برای بخش خصوصی  خارجی 
به  باید  آنکه  ضمن  هستند.  آن  ازجمله  ویژه  و  آزاد 
تحکیم بخشی ابراولویت های رئیس جمهوری در مناطق 

آزاد توجه اساسی داشته باشد. 
امور خارجه در ۴۰سال گذشته به دالیل شرایط  وزارت 
منطقه ای بیشتر جهت گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر 
به موضوع اقتصادی به منزله فرصت سازی برای بازپروری 
اقتصاد ایران و ازجمله مناطق آزاد و ویژه توجه کرده است و 
اکنون باید در حوزه بازارسازی برای صادرات کاالهای ایرانی، 
خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و فرصت سرمایه گذاری 
خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه اکید داشته باشد 
تا اقتصاد این مناطق مقاوم شده و مانع و راه گشایی برای 
رفع تنگنای تحریم دوباره ایران  بعد از لغو تحریم ها باشد. 
به عالوه، مناطق آزاد یکی از ساز و کارهای مقابله با تحریم 
و مبادالت بدون انتقال ارز در حوزه واردات کاال  و ارزهاي 
دیجیتال است که مجوز آن نیز از سوی هیات وزیران اعالم 

شده است.

توسعه تعامالت منطقه ای و جذب 
سرمایه گذاری های بین المللی

اهمیت  قابل  ایران  آزاد و ویژه  امروز در مناطق  آنچه 

است، توجه ویژه به جذب سرمایه های ایرانیان خارج از 
کشور که ۱5۰هزار میلیارد دالر برآورد شده است و جذب 
سرمایه گذاری خارجی به ویژه بخش خصوصی خارجی، 
جذب فناوری پیشرفته و ورود گردشگران خارجی است. 
از طریق این راهکارهاست که می توان نیروی جدید و 
متخصص را که از الزامات توجه به اقتصاد بین الملل 
و تجارت خارجی است، جذب کرد و به عالوه آموزش 
وادي  در  را  مختلف  آموزشی  دوره های  در  کارکنان 
رویکرد  براساس  استعداد  مدیریت  و  دانش  مدیریت 

قابلیت هاي مناطق آزاد مطمح نظر قرار داد. 
ویژه  مناطق  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  ایجاد 
نوینی  مدیریت  کار  و  ساز  ضرورتا  جدید  اقتصادی 
از شیوه های جدید،  استفاده  با  بتواند  را می طلبد که 
اقتصادی  سیاست های  و  مناطق  اهداف  به  رسیدن 
ستادی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشور فراهم 
کند، یعنی تغییری بنیادی متناسب با نگاه اقتصادی 
و  سیاسی  مناسبات  گسترش  برای  جمهوری  رئیس 
اولویت  با  منطقه  کشورهای  و  جهان  با  اقتصادی 
چندجانبه  و  دوجانبه  همکاری های  گسترش  بنیادی 
منطقه ای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که 

فرصت تعامل کشور با دنیای خارج است. 
باید  جمهوری  رئیس  اخیر  دیدگاه های  رو،  این  از 
و  آزاد  مناطق  توسعه ای  برنامه های  فصل الخطاب 
ویژه در دوره جدید برای ارتقای فعالیت های آنها قرار 
عنوان  به  آن  از  می توان  که  رویکردی  شود.  گرفته 
ابراولویت مناطق آزاد ایرانی نام برد؛ صادرات، جذب 
ایجاد  و  مهم  طرح های  اجرای  پایلوت  گردشگر، 
سرمایه گذاری های  جذب  برای  خارجی  بانک های 
بین المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که 
از فرصت های مهم برای مقابله با تحریم های از نوع 

امریکایی و پساتحریم دوره جو بایدن است.

تشویق اقتصاد سنتی بازار به سوي 
برون گرایي اقتصاد از منظر خارجي

سوي  به  بازار  سنتی  اقتصاد  تشویق  دیگر،  مهم  نکته 
و  سازندگی  است.  خارجي  منظر  از  اقتصاد  برون گرایي 
پرتوانی در حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و راغب 
بودن به جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات و استفاده 
از  ملی،  اقتصاد  رشد  برای  پیشرفته  فناوری  انتقال  از 
تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران از وضعیت 
فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد است؛ به ویژه 
که مناطق آزاد حسب بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در سال های ۹5 و ۹۶ به همه تکالیف خود برای افزایش 
صادرات کاالی تولیدی و رشد واحدهای دانش بنیان عمل 
کرده است. از این جهت، هجمه های وارد شده به مناطق 
آزاد در حال حاضر به ویژه در مواقعی که بحث افزایش 
مناطق آزاد مطرح است، غیرمنصفانه و فاقد منطق است. 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  تکالیف  که  ویژه  به 
در مناطق آزاد به سرانجام رسیده و انقالبی در ماهیت 

فعالیت های مناطق آزاد ایجاد کرده است. 
در  اقتصادی  خبره  دست اندرکاران  همه  که  اکنون 
مناطق  فعالیت  منظر  این  از  کشور  فعلی  وضعیت 
منزله  به  را  آزاد  را مستحق دفاع می دانند و مناطق 
تا  اقتصاد ملی تلقی می کنند، جا دارد  فرصتی برای 
نگاه های تاثیرگذار شرایط را برای تقویت مناطق آزاد 

بیش از پیش فراهم نماید.
در  مصلحت  تشخیص  مجمع  نهایی  نظر  که  حال 
هجمه های  چرا  نیست  معلوم  است،  تصویب  حال 
به  بی توجهان  برخی  جانب  از  آزاد  مناطق  به  زیاد 
مقوله اقتصاد توسعه آن هم در جایی که قرار نیست 
هزینه ای متوجه دولت باشد، بیش از پیش دامن زده 
می شود که به نظر می رسد ریشه در ایجاد مناطق آزاد 

مرزی جدید داشته باشد. 
سرمایه داران  و  سنتی  اقتصاد  به  وابستگان  از  برخی 
کمپرادور به عنوان طالیه داران مخالف و بی اطالع از 

روند شکل گیری مناطق آزاد در کشور چه هفت منطقه 
بانه و مریوان در  سابق و چه هشت منطقه جدید در 
در  جاسک  ایالم،  استان  در  مهران  کردستان،  استان 
استان هرمزگان، بوشهر در استان بوشهر، قصرشیرین 
در استان کرمانشاه، اینچه برون در استان گلستان، زابل 
در استان سیستان و بلوچستان و اردبیل در استان اردبیل 
هر یک با افزایش ظرفیت های تجاری و اقتصادی همراه 
خواهد بود و بی اعتنا به عملکرد مثبت مناطق در دولت 
جدید، با استفاده از برخی نقدهاي کلیشه اي و ابزاري 
عملکرد مناطق آزاد و به ویژه ایجاد مناطق آزاد مرزی 
را مورد نقد قرار داده و حضور آنها را در پیشبرد اقتصاد 

کشور مثبت ارزیابي نمي کنند. 
حال آنکه این مناطق برای دستیابی به اهداف آمایشی 
پایداری  به  آبادانی مناطق مرزی و کمک  عمران و 
امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه های تعامل 
نظام مند اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره گیری 
حداکثری از بازارهای این کشورها و تسریع در تقویت 
و توسعه زیرساخت های مطلوب زمینه ساز و ضروری 
برای نیل به اهداف کشور در سند چشم انداز متناسب 
ظرفیت های  و  ژئواکونومیک  موقعیت  قابلیت ها،  با 
شده  پیشنهاد  دیگر  آزاد  منطقه  ایجاد هشت  بالقوه، 
تا پس از تصویب آنها بتوان از مجموع مناطق آزاد 
برای  شده  تجربه  موفق  راهبرد  عنوان  به  کشور 
و  گذار  حال  در  اقتصادهای  در  شکوفایی  و  تقویت 
نظام  به  پیشرفته  اقتصادهای  رقابت پذیری  افزایش 

توسعه ملی تحرکی مضاعف بخشید.
به  را  آزاد  مناطق  افزایش  اظهارنظری  در  مخالفان 
به  مصرفی  کاالهای  ورود  منافذ  گسترش  منزله 
وانمود  را  ملی  تولید  بر  منفی  تاثیر  و  دانسته  کشور 
نقد سنتی و مربوط  نگاه  این  می کنند، در حالی که 
به گذشته است و در حال حاضر که آمار واحدهاي 
افزایش  فناور  و  نوآور  ۶۸۰واحد  و  به ۲۲۰۰  تولیدي 
اجرای  دو سال  در  آزاد  مناطق  است. عملکرد  یافته 
اقتصاد مقاومتی دارای رشدی معادل ۲۸درصد بوده و 
در مقایسه با سرزمین اصلی رشدی حدود پنج برابری 

در حوزه تولید و صادرات داشته است. 
نشان مي دهد در مسیر  آمارها  آن است که  واقعیت 
تبدیل مناطق آزاد از واردکننده کاال به صادرات کننده 
تولیدات و محصوالت کشور، این مناطق موفق بوده 
بر  بالغ  رقمي  به  کشور  خارج  به  مناطق  و صادرات 
۱3۸میلیارد دالر به همراه مناطق ویژه رسیده است 
با واردات در مجموع ۴7میلیارد دالر  که در مقایسه 

رقم عمده اي به شمار مي رود. 
باید گفت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای فعالیت ها و 
جذب سرمایه گذاری و اجرای مسئولیت بزرگ در صادرات 
مراکز  ایجاد  و  مجدد  صادرات  تولیدی،  کاالی  قطعی 
انتقال فناوری پیشرفته طي سال هاي ۹۲ تا ۹۹  ارتقاء و 
پیشرفت هاي زیادي داشته و موفقیت هاي مطلوبی برای 

فعالیت آنها از بابت جذب سرمایه گذار انجام گرفته است. 
قابل توجه آنکه میزان سرمایه گذاري داخلي محقق 
امروز،  به  تا  سال ۹۲  از  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  شده 
به اضافه ۲۸.5میلیارد  تومان  جمعا ۱۰۸هزار میلیارد 
دالر بوده است. عالوه بر آن بالغ بر 5.5میلیارد دالر 
شده  محقق  مناطق  این  در  خارجي  سرمایه گذاري 
نقش پذیري  از  روشني  نشان  عملکرد  این  که  است 
براي  مناسب  اقلیم  فراهم سازي  در  مناطق  موفق 
فعالیت هاي اقتصادي براي جذب سرمایه هاي داخلي 

و خارجي مي باشد. 

مناطق آزاد، الگوی اقتصادی دنیا
باید پذیرفت که مناطق آزاد ساز و کاري جدید است، 
موجود  راه هاي  از  یکي  حاضر  حال  در  مناطق  این 
کشور برای رها شدن از تحریم های اقتصادی است 
که از جانب آمریکا به صورت جدی دنبال شده است. 
این نکته قابل توجه است که با شناخت وضعیت 

سازمان  در  ایران  عضویت  جدید  اقتصاد  فعلی 
و  خلل  در  را  آزاد  مناطق  روح  جهانی،  تجارت 
این  می کند،  ساری  و  جاری  کشور  اقتصاد  فرج 
کشور  اقتصادی  دست اندرکاران  همه  را  شرایط 
به درستی می دانند. اگر در کشور مناطق آزاد و 
است  طرح  قابل  مسئله ای  هنوز  اقتصادی  ویژه 
و نسخه ای برای عرضه دارد، به دلیل آن است 
در  ایرانی  محصوالت  رقابتی  حضور  برای  که 
این  تعداد  اینکه  به  توجه  با  جهان  کشورهای 
چهار  از  بیش  به  حاضر  حال  در  دنیا  در  مناطق 
نقش  عمال  مناطق  این  می رسد،  منطقه  هزار 

ایفا می کنند.  را  اقتصادی  الگوی 
مسلم است بعد از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، انتظار مي رفت بخش 
خصوصی قوام الزم را پیدا کند و بخش دولتی نیز به 
دلیل نگاه حاکمیتي کارایی مطلوب را با شناخت مناسب 
از بازار داخلی به بخش خصوصي توانمند واگذار کند و 
نمایندگی های خارجی برای فروش محصوالت خارجی 
خود در ایران، توان و انگیزه ای برای سرمایه گذاری در 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  و  ایران  اقتصادی  فعالیت های 
اقتصادی پیدا کنند تا حمایت از کاالی ایرانی به جد در 

برنامه های اقتصادي قرار گیرد. 
تحقق  برای  اقتصادی  فعالیت های  رونق  بنابراین، 
بسترسازی  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سیاست های 
بند ۱۱  مهم  موضوع  چهار  ظرفیت سازی  برای 
و  آزاد  مناطق  درباره  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
در کشور  مناطق  این  توسعه حوزه عمل  برای  ویژه 
است. از این رو، اگر به آمار تولید، صادرات در مناطق 
آزاد و ویژه بنگریم، به درستی آمار آنها از کل کشور 

بیشتر نمودار می شود. 
در بدو ورود مناطق آزاد کشور از مساحت پنج هزار 
و 3۸۸کیلومتر مربعی تمام آنها که فقط ۰.33درصد 
به خود اختصاص داده است،  را  کل مساحت کشور 
نظارت  هم  کاال  خروج  بر  و  شده  مستقر  گمرک 
دارد. باید سعی کرد زیرساخت های الزم برای جذب 
یا  اولیه  زیرساخت های  و  خارجی  سرمایه گذاری 
پیشرفته را بیش از پیش فراهم کرد تا سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی با این اوصاف در مناطق آزاد برای 
فعالیت اقتصادی حضور یابند. به عالوه، مناطق آزاد 
و به ویژه مناطق آزاد مرزی جدید، به دنبال توسعه 
و  صادرات  و  تولید  تا  صنعت اند  و  تجارت  منظر  از 

ترانزیت به خوبی شکل گیرند. 
باید پذیرفت که امروزه مسئله قاچاق در مناطق آزاد با 
استقرار گمرک در بدو ورود و درب خروج منتفی است 
مناطق  متوجه  را  آن  مسئولیت  فرافکنی  با  نباید  و 
آزاد دانست؛ چراکه متولی خروج کاال از مناطق آزاد 
گمرک و نیروی انتظامی است، هرچند نباید با بدبینی 
آزاد جدید در مناطق مرزی  ایجاد مناطق  به  نسبت 
کشور بدون توجه به وضعیت فعلی آنها امید مردم را 
در شهرهای مرزی برای تاسیس مناطق آزاد از بین 
برد. تشکیل دادن منطقه آزاد نواحی مرزی در واقع 
مسئوالن  برخي  کم کاری  و  مافات  جبران  مي تواند 

نیز باشد.
بنابراین، باید با رعایت الزاماتی در حوزه تامین منابع مالی برای 
ساخت زیربناهای مناطق با هدف جذب سرمایه خارجی، تولید 
و صادرات با تمهیداتی در زمینه اقتصادی کردن مزیت های 
مناطق آزاد و ویژه، موقعیتی را برای مناطق آزاد به وجود آورد 
تا همه دلسوزان کشور از وجود این مناطق به خود ببالند و 

فرصتی برای اشتغال جوانان شریف این مرزوبوم باشد. 
و  تجاری، صنعتی  توسعه ای  آزاد،  مناطق  در  توسعه 
اقتصاد  برای  فرصتی  مناطق  این  است.  گردشگری 
کشور برای گذر از شرایط تحریم ها و دوره پساتحریم 
است. باید به منتقدان گوشزد کرد نباید فرصت های 
اقتصادی کشور را از طریق مناطق آزاد و ویژه از بین 
برود. از مناطق آزاد باید استفاده بهینه کرد. تصویب 
اقدام  این  از  مردم  داد که  نشان خواهد  مناطق  این 

چقدر خوشحال خواهند شد.

یادداشت: محمد کریمی- کارشناس مدیریت

پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که 
اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز 
باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی 
باشد. هدف  برخوردار  باال  باانگیزه  و  متخصص، خالق 
از ظرفیت هاي  استفاده  انساني،  نیروي  توانمندسازي  از 
بالقوه انسان ها به منظور توسعه ارزش افزوده سازماني، 
و  ناتواني ها  بر  اعتمادبه نفس و چیرگي  تقویت احساس 
از  هدف  دیگر  عبارت  به  است.  فردي  درماندگي هاي 
هر  به  مربوط  فکري  منابع  بهترین  ارائه  توانمندسازي 

زمینه اي از عملکرد سازمان است.
یکی از روش های مهم متبلور کردن خالقیت، به وجود 
آوردن فضای محرک، مستعد و به طور کلی خالق است.
آن  طی  که  می شود  اطالق  فرآیندی  به  توانمندی 
برای  الزم  توانایی  تا  می کند  کمک  کارکنان  به  مدیر 
نه  فرآیند  این  آورند.  به دست  را  مستقل  تصمیم گیری 
تنها در عملکرد افراد، بلکه در شخصیت آنان نیز موثر 
است. افراد توانمند نه تنها از امکانات انجام دادن برخی 
آنان درباره خود  اندیشه  بلکه  کارها برخوردار می شوند، 
متفاوت  داشته اند،  شدن  توانمند  از  پیش  آنچه  با  نیز 

می گردد.
از  مقاومتی  اقتصاد  کلی  ابالغ سیاست های  به  توجه  با 
سوی مقام معظم رهبری که در بند۱۱ به نقش مناطق 
آزاد کشور اشاره شده است، مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی کشور می توانند نقش موثری در پیشبرد 

اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.
از  واقع بینانه  ارزیابی  گام ،  نخستین  مقاومتی  اقتصاد  در 
شرایط و توان داخلی و شناخت موانع پیش رو است و 
پس از آن با بهره گیری از مدیریت هماهنگ، عملیاتی 
متخصصان  علم،  از  بهینه  استفاده  امکان  هوشمند،  و 
و  سود  بیشترین  به  دسترسی  در جهت  داخلی  منابع  و 

کاهش هزینه ها و هدررفت منابع فراهم می شود.
اقتصاد مقاومتی در واقع اقتصاد ایده آلی است که بر پایه 
نوآوری،  سالم،  کارآفرینی  با  و  شده  بنا  اسالمی  اصول 
مبارزه با رانت خواری و تقویت تولید داخلی، زمینه رشد 
این مهم، وارد  را فراهم می کند. برای تحقق  و توسعه 
کردن سرمایه های مردمی در چرخه تولید و البته جذب 

سرمایه گذاری های خارجی نقش موثری دارد.
اجرایی درجذب سرمایه گذاران  روان سازی سیاست های 
توسعه  فاکتورهای  از  یکی  نیز  کشور  آزاد  مناطق  در 

اقتصاد مقاومتی است.
از توان پژوهشی محققان داخلی و تقویت  اگر استفاده 
در  موثر  راهکارهای  عنوان  به  را  دانش بنیان  صنایع 
مراکز  توسعه  بگیریم ،  نظر  در  مقاومتی  اقتصاد  تقویت 
دانشگاهی و تحقیقاتی و تاسیس کارخانه های صنعتی با 
فناوری باال در مناطق آزاد کشور، امکان بهره مندی از 
طرح های تازه پژوهشی ، ایجاد واحدهای تولیدی ، توسعه 
صادرات و حضور موفق در بازارهای منطقه ای را فراهم 
کرده است و البته با اجرای سیاست های حمایتی دولت 

این چرخه شتاب بیشتری خواهد گرفت.
بانکی  اعمال سیاست های  هدایت هدفمند سرمایه ها و 
در راستای حمایت از فعالیت سرمایه گذاران یکی دیگر 
داخلی  تولیدات  تقویت  زنجیره  مفقوده  حلقه های  از 
است که با توجه به قوانین مناطق آزاد و تمایل فعاالن 
اقتصادی برای فعالیت در این مناطق می تواند به نقطه 

قوتی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
تحقق  جهت  موردنیاز  سرمایه های  مهم ترین  از  یکی 
ابالغی  سیاست های  بند۱۱  در  شده  تعیین  اهداف 
یک  ماده  در  شده  تعین  اهداف  نیز  و  مقاومتی  اقتصاد 
است  انسانی  منابع  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
که به عنوان مهم ترین سرمایه و رکن اصلی سازمان ها 

محسوب می گردد.
باعث  که  فرآیندی  است،  توسعه  فرآیند  توانمندسازی 
بینش  ارتقای  برای حل مشکل  کارکنان  توان  افزایش 
قادر  را  آنان  و  می شود  کارکنان  اجتماعی  و  سیاسی 
تحت  و  کنند  شناسایی  را  محیطی  عوامل  تا  می سازد 

کنترل خود درآورند.
تعهد سازمانی عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد 
نسبت به کل سازمانی )نه شغل( است که در آن مشغول 
به کارند. در مناطق آزاد یکی از مهم ترین تعهدات ، تعهد 
قانون  یک  ماده  در  که  است  اهداف  و  ماموریت ها  به 
چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست های بند۱۱ اقتصاد 

مقاومتی به آن اشاره شده است.
مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند 
و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان 
در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت 

شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.
نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که بین توانمندی کارکنان 
با  با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 
توجه به اینکه مهم ترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، 
منابع انسانی می باشد، از این رو مهم ترین ابزار برای ایجاد 
است.  انسانی  نیروی  توانمندسازی  سازمان،  درهر  تحول 
در  مدیران  تالش  محوری ترین  کارکنان،  توانمند سازی 
نوآفرینی ، تمرکززدایی و حذف دیوان ساالری در سازمان ها 
است. از آنجایی که میزان وفاداري کارکنان در سرنوشت و 
بقای سازمان تاثیرگذار است و الزمه این بقا وجود کارکنان 
توانمندی  مسقیم  ارتباط  پس  است،  سازمان  به  متعهد 
کارکنان متعهد با تعهد کارکنان، باعث افزایش عملکرد و 

بهره وری سازمان خواهد شد.
کاری  ظرفیت های  توانمندسازی،  برنامه های  طریق  از 
در  خودمختاری  مسئولیت،  افزایش  اختیار،  تفویض  با 
در  و  می یابد  افزایش  احساس خودکامی  و  تصمیم گیری 
می یابد.  افزایش  سازمان  اثربخشی  و  بهره وری  نتیجه 
آنها  ازجمله  که  است  زیادی  مزایای  دارای  توانمند سازی 
می توان تمرکز بر مشتری ، اتحاد در تصمیمات مشارکتی، 
مشارکت کارکنان در مسئولیت ها، افزایش مهارت، چابکی 
در سازمان ، کاهش استرس ، بهبود شرایط و... را ذکر کرد، 
که پیاده سازی این موارد منجر به ایجاد کارکنان متعهد در 
سازمان می شود که سازمانی با کارکنان متعهد و توانمند 

سازمانی، کارایی باالیی خواهد داشت.
لذا در صورتی که مناطق آزاد به دنبال تحقق اهداف ماده 
یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست های بند۱۱ 
اقتصاد مقاومتی باشند، بایستی با توانمند سازی نیروی انسانی 

موجبات افزایش تعهدات سازمانی آنها را فراهم سازند .

شتاب دهی به فرآیند 
توسعه با توانمند سازی 
سازمانی در مناطق آزاد
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واکاوی نقش مناطق آزاد در افزایش جذب سرمایه های خارجی به کشور:

 مناطق آزاد، فرصت اقتصادی برای گذر 
از شرايط تحريم و دوره پساتحريم

گزارش: 
 دکتر عبدالرسول خلیلي

کارشناس مناطق آزاد



مدیر زیرساخت های فن آوری اطالعات و ارتباطات 
سازمان منطقه آزاد اروند، از توافق حاصل شده با 
کاهش  جهت  خوزستان  استان  مخابرات  شرکت 
به شهروندان  ارائه خدمات  و  اینترنتی  تعرفه های 
صاحبان  و  اقتصادی  فعالین  اروند،  آزاد  منطقه 

کسب و کار در عرصه های مختلف خبر داد.
شرکت  ارشد  مدیران  مشترک  نشست  از  پس 
فن آوری  زیرساخت های  مدیر  و  استان  مخابرات 
اروند؛  آزاد  منطقه  سازمان  ارتباطات  و  اطالعات 
مقرر گشت طی تفاهم نامه ای تعرفه های اینترنتی 
اروند  آزاد  منطقه  شهروندان  به  خدمات  ارائه  و 

کاهش یابد.
با تالش  افزود:  این خبر  آرش تمی ضمن اعالم 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
ارائه طرح های  راستای  در  و  در سال ۱۳۹۲  اروند 
قرارگیری  این منطقه و  توسعه  مختلف در جهت 
شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد 
اروند، راهبرد سازمان در حوزه ایجاد زیرساخت ها 

و تحول در منطقه، تغییرات بسزایی داشته است.
آزاد  منطقه  شهروندان  انتظارات  کرد:  اظهار  وی 
زیرساخت های  حوزه  در  تحول  این  از  پس  اروند 
پیشرفت  به  توجه  با  اطالعات  فناوری 
است؛  یافته  تغییر  نیز  مخابراتی  تکنولوژی های 
تفاهم نامه ای  موجب  به  سازمان  راستا  همین  در 
با شرکت مخابرات استان خوزستان، طرح اجرای 
شبکه فیبرنوری و مخابراتی بر اساس ایجاد شبکه 
در نقاط مورد درخواست سازمان منطقه آزاد اروند، 
اولین گام را جهت پیاده سازی و گسترش بستر فیبر 
مینوشهر  و  خرمشهر  آبادان،  شهرهای  در  نوری 
وقت  وزیر محترم  توسط  این طرح  که  برمی دارد 
پایلوت  عنوان  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

طرح فیبرنوری خانگی افتتاح گردید.
مدیر زیرساخت های فن آوری اطالعات و ارتباطات 

سازمان  اصلی  هدف  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
شبکه  به  اتصال  و  طرح  این  سرمایه گذاری  در 
اقتصادی،  پایگاه  عنوان  به  را  کشور  نوری  فیبر 
جنوب  فرهنگی  و  توریستی  صنعتی،  تجاری، 
در  موجود  پتانسیل های  و  خوزستان  استان  غرب 
منطقه آزاد اروند در حوزه های یاد شده، گسترش 
اشتغال  تولید،  سمت  به  حرکت  سرمایه گذاری، 
شهروندان  به  نوین  مخابراتی  خدمات  ارائه  و 
توجه  با  راستا  همین  در  گفت:  و  دانست  منطقه 
کارخانجات  بهره برداری  و  سرمایه گذاری  به 
مختلف در حوزه تولید و مونتاژ صنایع الکترونیک 
و  آبادان  صنعتی  شهرک های  در  مخابرات  و 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  با  خرمشهر 
زیرساخت های  از  بهره گیری  در  شرایط مساعدی 
این  بومی سازی  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

صنایع در سطح منطقه فراهم شده است.
بودن  فعال  طرفی  از  کرد:  تصریح  تمی  آرش 
کارخانجات صنعتی، مراکز و اماکن تجاری، اصناف، 
بهداشتی،  و  درمانی  فرهنگی،  مراکز  دانشگاه ها، 
مدارس، شرکت های بازرگانی، مراکز اداری متعدد در 
سطح منطقه و...، فرصت مناسبی برای ارائه خدمات 
در بستر فیبر نوری و مزیت های این تکنولوژی با 
توجه به گسترش آن در منطقه را ایجاد نموده است 
و در این راستا شرکت مخابرات و اپراتورهای مختلف 

می بایست از این فرصت استفاده نماید.
شرکت  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  انتظار  وی، 
ارائه  با  را در همکاری  استان خوزستان  مخابرات 
بر  همزمان  صورت  به  ارائه  قابل  سرویس های 
و  کرد  عنوان  منطقه  در  موجود  نوری  فیبر  بستر 
افزود: از مهم ترین سرویس های موردنظر می توان 
و  پرسرعت  فوق  اینترنت  همچون  مواردی  به 
و  نرم افزار  فیلم،  دانلود  برای  وقت  اتالف  بدون 
سرویس های  و  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

و  تصویری  تلفن  وقفه،  بدون  OTTدولتی 
بازی  راه دور،  از  آموزش پزشکی  ویدئوکنفرانس، 
کار،  و  کسب  مطمئن  راه اندازی  آنالین،  خرید  و 
در  و  الکترونیک  دولت  و  الکترونیک  بانکداری 
نهایت فراهم سازی شرایط ایجاد شهر هوشمند در 
است،  برخوردار  زیادی  قابلیت های  از  که  منطقه 

اشاره نمود.
و  اطالعات  فن آوری  زیرساخت های  مدیر 
بر  تاکید  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  ارتباطات 
تعهدات  اجرای  راستای  در  سازمان  این  تقاضای 
فراهم  همانا  که  مابین،  فی  تفاهم نامه  موضوع 
از  بهره برداری  در  اجتماعی  مزیت های  نمودن 
اذعان  است،  منطقه  نوری  فیبر  گسترش  پروژه 
دانش  و  فرهنگ  افزایش سطح  داشت: همچنین 
آموزشی،  برابر  فرصت های  ایجاد  با  عمومی 
اروند  آزاد  منطقه  شهروندان  وقت  اتالف  کاهش 
در  ارتباطی  خدمات  سرعت  افزایش  واسطه  به 
بستر فیبر نوری در مقایسه با سرویس های مبتنی 
رضایت مندی  افزایش   ،ADSL نظیر سیستم  بر 
لحاظ  نهایت  در  و  ارتباطی  خدمات  از  عمومی 
سایر  و  اینترنتی  تعرفه های  در  تخفیف  نمودن 
خدمات به شهروندان، فعالین اقتصادی و صاحبان 
به  توجه  با  مختلف  عرصه های  در  کار  و  کسب 
این  درخواست  مورد  مابین،  فی  تفاهم نامه های 
مخابرات  شرکت  امیدواریم  که  می باشد  سازمان 

استان خوزستان به این مهم اهتمام ورزد.
آرش تمی ضمن اشاره به شرایط کنونی و شیوع 
اینترنت پرسرعت را بیش از  ویروس کرونا، لزوم 
حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  پیش 
اداره  مجازی  صورت  به  آموزشی  مراکز  تمامی 
می شوند و قطعا اساتید، دانشجویان، دانش آموزان 
با  اینترنتی  سرویس های  ارائه  به  فرهنگیان  و 
سرعت و قابلیت اطمینان باال و با هزینه پایین و 

حتی طرح های تشویقی در سطح منطقه به منظور 
پیشگیری از کاهش کیفیت آموزشی نیاز دارند که 

می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موارد مورد 
بررسی  گفت:  و  پرداخت  نشست  این  در  توافق 
پروژه  اجرای  در  پیوستگی  درخصوص  مطالعه  و 
فیبر نوری منطقه )انعقاد تفاهم نامه های جدید( با 
اطالعات  فناوری  زیرساخت های  مدیریت  معرفی 
کلیه  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  ارتباطات  و 
مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، مطب پزشکان 
بازرگانی،  تجاری،  صنعتی،  مراکز  داروخانه ها،  و 
اصناف و شهروندان؛ تخفیف در تعرفه ها از سوی 

شرکت مخابرات شامل شان شود.
مدیر زیرساخت های فن آوری اطالعات و ارتباطات 
نمود:  اظهار  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
سازمان  همکاری  با  خوزستان  مخابرات  شرکت 
سرویس های  ارائه  جهت  اروند  آزاد  منطقه 
امنیت  تامین  با  و  اختصاصی  به صورت  موردنظر 
با  آشنایی  منظور  به  آموزشی  سمینارهای  ارائه 
سرویس های مخابراتی در بستر فیبر نوری منطقه 
آزاد اروند، برای سازمان ها، ادارات، بانک ها، مراکز 
اعالم  فرهنگی  و  بهداشتی  درمانی،  آموزشی، 

آمادگی نموده است.

اخبار منطقه آزاد اروند

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد اروند، از برگزاری کارگاه فنون و تکنیک های 
در  دستی  صنایع  و  بوم گردی  به  مربوط  تسهیل گری 
جوامع محلی و چگونگی ترویج کسب و کارهای مرتبط با 

گردشگری جامعه بنیاد در این منطقه خبر داد.
فارغ التحصیالن  ویژه  را  کارگاه  این  قنبری  محسن 
گردشگری عالقه مند به فعالیت در جهت تسهیل گری و 
توانمند سازی محلی در منطقه آزاد تجاری اروند و استان 
خوزستان دانست و افزود: سرفصل های مورد اشاره در 
این دوره آموزشی شامل، آشنایی با مبانی و اصول اولیه 
تسهیل گری، خصوصیات مورد نیاز برای یک تسهیل گر در 
جوامع محلی، شناخت خصوصیات جامعه محلی و چگونگی 
ارتباط با آنها، مفاهیم پایه ای درخصوص کسب و کارهای 
گردشگری جامعه بنیاد و چگونگی ارتباط و توانمند سازی 

عالقه مندان در جوامع محلی است.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
با فنون و تکنیک های  افراد  اروند، آشنایی  آزاد  منطقه 
تسهیل گری در جوامع محلی را یکی از نتایج و دستاورد های 
این کارگاه عنوان کرد و گفت: عالوه بر مورد ذکر شده، 
آماده شدن گروهی از عالقه مندان تحصیلکرده منطقه به 
عنوان تسهیل گر محلی، توسعه هرچه بیشتر گردشگری 
پایدار در بستر جامعه محلی با همکاری این افراد و امکان 
راهنمایی و ارتباط مداوم این افراد با تسهیل گر کارگاه و 
تدوام فعالیت های محلی، از دیگر نتایج مهم این کارگاه 

خواهد بود.
»بابک  توسط  آموزشی  کارگاه  این  است،  گفتنی 
مغازه ای«، تسهیل گر گردشگری جامعه بنیاد و کسب 
و کارهای گردشگری بومی و عضو کارگروه گردشگری 
روستایی کشور با سابقه برگزاری کارگاه های توان افزایی 
در ۲۳استان کشور طی یک تا دو روز همراه با تمرینات 

عملی با حضور حداکثر ۲۵نفر برگزار خواهد شد.
همچنین زمان کارگاه، شکل اجرا و تعداد نفرات با توجه 
به شرایط موجود برای اجتماع افراد در یک مکان، تنظیم 
خواهد شد. عالقه مندان نیز برای ثبت نام و حضور در 
این کارگاه می بایست رزومه و برنامه اولیه خود برای 
تسهیل گری را به شماره واتس اپ ۰۹۱۸۸۱۲۶۰۲۵ به 
نام بابک مغازه ای ارسال نمایید؛ تا افراد واجد شرایط 

برای این کارگاه بنا بر ظرفیت انتخاب شوند.

هنرمندان هنرهای سنتی اروند در بانک 
اطالعات ثبت نام کنند

همچنین، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
هنرمندان  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  مان  ساز  دستی 
هنرهای سنتی منطقه در بانک اطالعات ثبت نام کنند.

محسن قنبری ضمن اظهار داشت: پژوهشگاه میراث 
و  ثبت  شناسایی،  به  منظور  گردشگری  و    فرهنگی 
ضبط آثار، شرح  احوال و اشاعه فنون تجربی و سنتی 
هنرمندان به  صورت علمی، امکان ثبت نام هنرمندان 
هنر های سنتی در بانک اطالعاتی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه بانک اطالعات در عصر حاضر به  
عنوان یک ابزار ارتباطی و اطالعاتی فرصت های نوینی 
را برای برنامه ریزی های منطبق با اهداف و نیازهای 
هر سیستم و دستگاهی فراهم می کند، اذعان نمود: 
هدف بانک اطالعات، شناسایی، ثبت و ضبط آثار و 
شرح احوال هنرمندان به  منظور اشاعه فنون تجربی و 
سنتی آنان به  صورت علمی از یکسو و فضاسازی برای 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و تعیین اهداف و راهکارها در 

حوزه هنرهای سنتی کشور از سوی دیگر است.
قنبری تصریح کرد: منابع مکتوب و اطالعات مدون 
به  صورت تصویری و شفاهی در بسیاری از رشته های 
بانک  راه اندازی  با  که  ندارد  وجود  سنتی  هنرهای 
اطالعات می توان خأل ها و نواقص مربوط به اطالعات 
هنرهای  حوزه  در  پیشکسوتان  و  استادان  تخصصی 

سنتی را تا حد بسیار زیادی مرتفع کرد.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساز 
در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  مان 
این راستا پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری در 
همکاری با انجمن طراحان فرش تهران به شناسایی، 
ثبت و ضبط آثار و شرح احوال هنرمندان به  منظور 
علمی  به  صورت  آنان  سنتی  و  تجربی  فنون  اشاعه 

پرداخته است.
گفتنی است، استادان و هنرمندان طراحی فرش و طراحی 
سنتی می توانند اطالعات خود را با تکمیل فرم در سایت 
ارسال  و   /http://www.tcda.ir نشانی به  انجمن 

اطالعات در بانک اطالعات هنرمندان ثبت کنند.
مدارک مورد نیاز :

۱( تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه
۲( عکس پرسنلی ۳ * ۴

۳( تصویر مدرک تحصیلی و درجه هنری
۴( تصاویر آثار هنری )حداقل پنج و حداکثر ۱۵تصویر( 

JPG ۲  در فرمتMB حجم هر فایل حداکثر
۵( تصاویر جوایز و فعالیت های علمی و هنری

۶( ارائه معرفی نامه از انجمن های هنری استان ها و یا 
معرفی از طرف استادان پیشکسوت طراحی

برگزاری کارگاه فنون و 
تکنیک های تسهیل گری 

بوم گردی و صنایع دستی 
در اروند

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند گفت: به منظور ایجاد زیرساخت های 
استثنایی  آموزش  مراکز  در  توانبخشی  و  آموزشی 
منطقه آزاد اروند، صورتجلسه ای فی مابین سازمان 
منطقه آزاد اروند، سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
و اداره کل آموزش و پرورش استثنایی کشور تهیه و 

به امضاء رسید.
قدرت اله طمیمیان با بیان اینکه صورتجلسه مذکور با 
حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور به امضاء رسید، افزود: بر مبنای این 
نشست نامه، طرفین موافقت کردند یک مرکز جامع 
برای  آموزشی  فضاهای  توانبخشی شامل  آموزشی 
اتاق  یادگیری،  ویژه  مشکالت  دچار  دانش آموزان 
ویژه  سالن  مدیریت  گفتاردرمانی،  شنوایی سنجی، 
جلسات اولیاء و مربیان و دیگر عملکرد های مورد نیاز 

را به انجام برسانند.
وی در توضیح نحوه مشارکت طرفین اظهار داشت: 
این موافقت نامه با مشارکت ۵۰درصدی و به نسبت 

مساوی بین دو سازمان در تامین و تخصیص اعتبارات 
انجام ضمن اینکه مقرر گشت عملیات اجرایی را سازمان 
کل  اداره  و  نماید  انجام  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
آموزش و پرورش استان خوزستان زمین مورد نیاز را به 

این امر تخصیص داده و در اختیار بگذارد.
اعتبارات  در  طرفین  اینکه  بر  تاکید  با  طمیمیان 
لحاظ  را  مربوطه  بودجه  ردیف های  سال ۱۴۰۰ 
می نمایند، تصریح کرد: همچنین قرار بر این شد تا 
تامین تعداد ۱۰هزار دستگاه تبلت به منظور استفاده 
با  خرمشهر  و  آبادان  شهرستان های  دانش آموزان 
مشارکت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، 
سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان ها، نهادها و خیرین 

آموزشی در دستورکار این متولیان قرار گیرد.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
این  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه 
میزان تبلت، تعداد ۲هزار دستگاه را آموزش و پرورش 
استثنایی تامین می نماید و مابقی را سازمان منطقه 
آزاد اروند با پیگیری های الزم جهت تامین و مشارکت 

دیگر شرکت ها و خیرین منطقه انجام خواهد داد.
گفتنی است، صورتجلسه مذکور به امضای اسماعیل 
زمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند، سیدجواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان 
مودت  کورش  و  کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش 

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان رسید.

مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسب و 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:

پروژه تعمیر تجهیز و توسعه مدارس استثنایی 
اروند، گامی جهت شکوفایی آموزش

مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسب و کارهای سازمان 
منطقه آزاد اروند، پروژه تعمیر، تجهیز و توسعه مدارس 
استثنایی منطقه را گامي براي رسیدن به شکوفایي 

آموزش دانست.
رئیس  و  وزیر  معاون  راستای سفر  در  الیاسی  علی 
جهت  کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان 
امضای صورتجلسه ای به منظور ایجاد زیرساخت های 
استثنایی  آموزش  مراکز  در  توانبخشی  و  آموزشی 
منطقه آزاد اروند، پروژه تعمیر، تجهیز و توسعه مدارس 
استثنایی منطقه را گامی برای رسیدن به شکوفایی 
مرکز  و  ۱۰مدرسه  تعداد  افزود:  و  دانست  آموزش 
استثنایی در منطقه آزاد اروند وجود دارد که از این 
تعداد، سه باب مدرسه در شهرستان خرمشهر و هفت 

باب در شهرستان آبادان واقع شده است.
وی، از این میزان مرکز، ۷باب را مدرسه و ۳باب را مرکز 
اختالالت یادگیری معرفی کرد و گفت: در سال۹۷، تعداد 
۵۱۵نفر دانش آموز استثنایی در منطقه مشغول به تحصیل 
بوده اند که از این تعداد، ۴۲۷نفر به صورت ثابت و ۸۸نفر 

به صورت مراجعه محور اقدام کردند.
الیاسی تصریح کرد: طی بازدیدهای به عمل آمده در 
اواخر سال ۱۳۹۷ و همچنین نیازسنجی انجام شده، 
مبلغ ۱۰میلیارد ریال به مدارس استثنایی تخصیص 
داده شد که در قالب موافقت نامه بین سازمان منطقه 

آزاد اروند و اداره استثنایی تنظیم و اقدام گردید.

مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسب و کارهای سازمان 
منطقه آزاد اروند، هزینه کرد مبلغ اختصاص یافته را به 
تفکیک در بخش های مختلف شرح داد و اظهار داشت: 
هزینه تعمیرات که شامل ۶باب مدرسه می شود، معادل 
۱۰باب  تجهیزات  ریال،  ۴۷۸میلیون  و  میلیارد  یک 
مدرسه به مبلغ ۸میلیارد و۸۷میلیون ریال و توسعه یک 

باب مدرسه مبلغ ۱۳۵میلیون ریال بوده است.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست این موافقت نامه، 
پیش پرداخت  صورت  به  ریال  میلیارد  سه  مبلغ 
اذعان  شد،  واریز  استان  استثنایی  اداره  حساب  به 
تعداد ۳۰دستگاه کولر،  با مبلغ پیش پرداخت،  نمود: 
چاپگر،  کپی، ۲دستگاه  رایانه، ۲دستگاه  ۱۳دستگاه 
یک دستگاه یخچال خریداری شد و در مرحله دوم 
پس از کسر کسورات قانونی، مبلغ دو میلیارد و یکصد 
میلیون ریال پرداخت و با همکاری و هم افزایی اداره 
استثنایی استان، کل عملیات پروژه اعم از خرید مابقی 

تجهیزات تعمیرات و توسعه انجام گرفت.
الیاسی، موافقت نامه اولیه را یک ساله عنوان کرد که 
به دلیل شرایط و تعطیالت ناشی از گسترش ویروس 
کرونا تا پایان سال ۹۹ مجددا تمدید گردید و افزود: تهیه 
تجهیزات اداری و اساسی شامل برد هوشمند، ویدئو 
پروژکتور، کمد ویترینی، دوربین مداربسته، میز معلم، 
میز چرخ خیاطی، وایت برد، المپ ال ای دی ۴۰وات و... 
در کنار سایر تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی شامل 
میز و نیمکت عادی و معلولین دستگاه پرکینز، نرم افزار 
گفتار درمانی، کتاب تخصصی اختالالت، کیت های 

آموزشی و... تاکنون انجام شده است.
مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسب و کارهای سازمان 
منطقه آزاد اروند در پایان تصریح کرد: به منظور تامین 
سایر نیازهای دانش آموزان مدارس استثنایی منطقه، 
بررسی های الزم انجام و اعتبار ۲۰میلیارد ریال دیگر 
برای ۱۱باب مدرسه )۷۸۶دانش آموز( پیش بینی شده 
است که نیازسنجی تک تک مدارس انجام و طرح 
توجیهی آن تهیه و آماده انعقاد موافقت نامه با اداره 

استثنایی استان است.

 توسعه زیرساخت های آموزشی و توانبخشی
در مراکز آموزش استثنایی منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند گفت: در نشست مشترک انجمن 
شرکت های خدمات گردشگری استان های جنوبی 
کشور عراق با منطقه آزاد اروند؛ طی تفاهم نامه ای 
ورود  کانال  تنها  اروند  آژانس های  گشت  مقرر 
مسافران استان های جنوبی کشور عراقی به ایران 

باشند.
افزود:  خبر  این  اعالم  ضمن  طمیمیان  قدرت اله 
ایجاد  کانالی  که  بود  اساس  این  بر  مبنای جلسه 
ایران  به  سفر  قصد  که  عراقی  مسافران  تا  شود 
را  وگردشگری  پزشکی  خدمات  از  استفاده  جهت 
گردشگری  خدمات  آژانس های  طریق  از  دارند، 

اروند، وارد خاک کشور شوند.
که  ایران  در  آژانسی  هر  اینکه  توضیح  با  وی 

یک  طریق  از  باید  بگیرد  عراقی  مسافر  بخواهد 
تصریح  کند،  کار  این  به  اقدام  اروند  در  آژانسی 
هر  نیز  عراق  کشور  و  مرز  سوی  آن  در  نمود: 
سفر  ایران  به  و  بگیرد  ویزا  بخواهد  که  مسافری 
کند؛ می بایست حتما از طریق آژانس های عراق به 

آژانس های اروند معرفی شود.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ایجاد  راستای  در  را  اقدام  این  اروند  آزاد  منطقه 
امنیت بیشتر برای مسافران دانست و گفت: با این 
قطعا دست دالل ها کوتاه می شود و ضمن  اقدام 
خواهد  پایین تر  هم  قیمت ها  محیط،  امن تر شدن 

آمد.
طمیمیان، اجرای این تفاهم نامه را گامی در بهتر 
شدن کیفیت سرویس دهی به مسافران عنوان کرد 

و اظهار داشت: ازجمله مزایای این کار، ماندگاری 
بیشتر مسافران در اروند خواهد بود؛ چراکه ممکن 
است بتوانند خدماتی که نیاز دارند را در اروند پیدا 

کنند.

عراق  کشور  مهمان های  داشت:  اذعان  وی 
در  را  منطقه  پزشکی  مراکز  از  بازدید  همچنین 
دستورکار خود داشتند و توانستند با دانشکده علوم 
پزشکی آبادان ارتباط بگیرند و در نهایت ماحصل 
ایجاد یک  تفاهم نامه ای جهت  امضای  این سفر، 
آژانس های  اعضای  برای  اروند  در  مشترک  اتاق 
دوطرف بود تا بتوانند سیکل آمد و رفت مسافران 

را از طریق این کوریدور ارتباطی تعیین کنند.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
طی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه 
مشترک  کمیته  جلسه  اولین  نیز  آینده  هفته  دو 
آژانس عراقی و ایرانی در شلمچه تشکیل می شود 
و دوطرف بر روی نحوه این کار و جزئیات با یک 

دیگر صحبت خواهند نمود.

مدیر زیرساخت های فن آوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

کاهش تعرفه های اینترنتی و ارائه خدمات شایسته به شهروندان منطقه آزاد اروند

آژانس های اروند، تنها کریدور ورود مسافران استان های جنوبی عراقی به ایران
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اخبار منطقه آزاد قشم

تفقد از خانواده شهدا، 
وظیفه سازمان منطقه آزاد 

قشم است

ثبت سفارش 2هزار و 
478پرونده واردات در 

منطقه آزاد قشم

حمیدرضا مومنی در دیدار با مدیرکل بنیاد 
شهید و ایثارگران استان هرمزگان مطرح کرد:

در 10ماهه سال جاری صورت گرفت:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
ایثارگران وظیفه  و  از خانواده شهدا  تفقد  و  گفت: تجلیل 
سازمان منطقه آزاد قشم است و تمام تالش های صورت 
گرفته در این زمینه نمی تواند از خودگذشتگی این عزیزان 

را جبران کند.
حمیدرضا مومنی در دیدار با عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید 
و ایثارگران استان هرمزگان اظهار کرد: برای کمک به حل 
و  شهدا  خانواده  اعضای  اشتغال  ازجمله  جاری  مشکالت 

ایثارگران برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم وظیفه خود می داند 
که به شکل مستمر، پیگیر مسائل مربوط به خانواده شهدا و 
ایثارگران جزیره باشد و با ایجاد ارتباطات قوی، تسهیالتی را 
برای حل و فصل مشکالت این خانواده های عزیز و ارجمند 

فراهم کند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: 
ساماندهی گلزار شهدای قشم نیز یکی از موضوعاتی است 
که برای آن برنامه ریزی شده و در آینده نزدیک شاهد اجرای 

عملیات بهسازی آن خواهیم بود.
به گفته مومنی؛ فرهنگ ایثار و شهادت پیشنه ای عمیق و 
محکم در فرهنگ دینی ما دارد و باید با قدردانی از این 
روحیه و فرهنگ، زمینه ساز ترویج و نشر آن در جامعه باشیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با بسیج امکانات موجود و 
سرمایه های سازمان، با رویکردی فرهنگی تالش مضاعفی 
و  شهدا  معزز  خانواده های  به  خدمت  و  حمایت  برای  را 

ایثارگران در ابعاد مادی و معنوی به کار گرفته شود.
و  بنیاد شهید  مدیرکل  ناوکی  گزارش، عطا  این  براساس 
ایثارگران استان هرمزگان نیز در این جلسه با تقدیر از نگاه 
ویژه سازمان منطقه آزاد قشم برای ارائه خدمات شایسته 
به خانواده شهدا و ایثارگران در جزیره، گفت: طی سال ها 
و به ویژه در ماه های گذشته اقدامات خوبی در حوزه های 
موضوعات  همچنین  و  شهدا  خانواده  به  خدمات رسانی 

فرهنگی صورت گرفته است.
از  یکی  قشم  شهدای  گلزار  ساماندهی  داد:  ادامه  وی 
همراهی  و  همکاری  با  امیدواریم  که  است  موضوعاتی 
سازمان منطقه آزاد قشم در زمانی کوتاه تر و طی ماه های 

آینده اجرایی شده و به اتمام برسد.
مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان هرمزگان تصریح کرد: 
در حوزه های فرهنگی خصوصا استفاده از فضاهای شهری 
مانند نوسازی و نصب تمثال های جدید شهدا نیز فعالیت های 

خوبی انجام گرفته که شایسته تقدیر است.
گفتنی است، در ابتدای این جلسه فرزاد میراب زاده اردکانی 
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور خانواده 
شهدا و ایثارگران و نرگس بحرینی رئیس اداره بنیاد شهید و 
ایثارگران شهرستان قشم گزارشی درباره فعالیت های صورت 
گرفته در ارتباط با رسیدگی به وضعیت خانواده های شهدا و 

ایثارگران طی ماه های گذشته ارائه کردند.

گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اصناف  و  بازرگانی  مدیر 
و  2هزار  از  بیش  دی ماه،  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از 
478پرونده به ارزش 178میلیون دالر در منطقه آزاد قشم 

ثبت سفارش شده است.
هرمز امیری با بیان این مطلب اظهار کرد: 904پرونده ثبت 
سفارش شده مربوط به کاالهای مصرفی در جزیره به ارزش 

تقریبی 17میلیون دالر است.
وی ادامه داد: یک هزار و 463پروانه واردات کاالی همراه 
مسافر نیز به ارزش تقریبی 16میلیون دالر از تا پایان دی ماه 

در منطقه آزاد قشم صادر شد.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
کرد: در این مدت 131میلیون دالر برای واردات مواد اولیه و 
قطعات شرکت های تولیدی در قالب 75پرونده ثبت سفارش، 

تخصیص یافت.
امیری اظهار داشت: همچنین 36پرونده ثبت سفارش به 
ارزش حدود 14میلیون دالر نیز برای واردات ماشین آالت 
مربوط به خطوط تولید واحدهای صنعتی اختصاص یافته 

است.
وی تاکید کرد: پرونده ثبت سفارش در منطقه آزاد قشم 
در کمتر از 24ساعت برای بررسی نهایی و انجام مراحل 

تخصیص ارز به دبیرخانه ارسال می شود.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
تاکید کرد: متقاضیان و بازرگانان می توانند پس از ثبت نام 
کشور  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  یکپارچه  سامانه  در 
»سیفام«، درخواست خود برای ثبت سفارش کاالهای مجاز 

را انجام دهند.
برای  شده  صادر  دستورالمعل های  مطابق  است،  گفتنی 
تعیین شده و  واردات کاالی همراه مسافر، 800قلم کاال 
محدودیتی برای واردات این اقالم توسط تجار و بازرگانان 

دارای مجوز و کارت بازرگانی وجود ندارد.

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست با نمایندگان مجلس اظهار داشت:

 منطقه آزاد قشم بازوی کمکی
کشور در شرایط سخت اقتصادی

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پتروشیمی مطالعه  تنها هاب  اینکه  بیان  با  آزاد قشم 
گفت:  است،  شده  ایجاد  قشم  جزیره  در  کشور  شده 
برای سرمایه گذاران داخلی که بخواهند در این هاب 
اعتبار  تومان  میلیارد  20هزار  کنند،  سرمایه گذاری 

تامین شده است.
حمیدرضا مومنی در حاشیه برگزاری دومین نمایشگاه 
»حمایت از ساخت صنایع داخلی صنعت پتروشیمی کشور 
در کیش« گفت: کار مطالعات این هاب به پایان رسیده 
و در حوزه زیرساخت ها تمامی موارد مورد نیاز تامین شده 

است.
وی با تاکید بر اینکه برای تامین زیرساخت های حوزه 
انرژی در قشم تا پایان دولت 1100مگاوات برق تحویل 
شبکه خواهیم داد، بیان کرد: بندر اختصاصی این مرکز 
بزرگ پتروشیمی نیز تا اردیبهشت1400 به بهره برداری 

می رسد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اذعان داشت: 
یکی از مشکالت اصلی صنایع پتروشیمی کشور، تامین 
خوراک است که برای حل این موضوع، توافقی با وزارت 
نفت منعقد کرده ایم که 52میلیون مترمکعب گاز به جزیره 

قشم اختصاص یابد.
مومنی افزود: در فاز اول این قرارداد، 25میلیون مترمکعب 
نهایی شده که در حال اتصال خط لوله آن هستیم که 
توان تامین خوراک برای راه اندازی سه فاز پتروشیمی را 

دارا است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان بیان کرد: با مشارکت بانک صادرات مبلغ 
20هزار میلیارد تومان در این حوزه تامین اعتبار شده که به 
سرمایه گذاران داخلی عالقه مند به سرمایه گذاری در هاب 

نفت، گاز و پتروشیمی قشم اختصاص می یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:
منطقه آزاد قشم، تنها هاب مطالعه شده پتروشیمی کشور

ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
نگاهی  با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
منصفانه باید بگوییم که با اجرای پروژه های زیرساختی 
توسط سازمان منطقه آزاد قشم، وضعیت جزیره نسبت به 
سال های قبل متحول شده و این مسئله به وضوح قابل 

مشاهده است.
معاونین  مدیرعامل،  با  دیدار  در  پاشایی بهرام  معصومه 
نظر  داشت:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
سایر  به  نسبت  قشم  جزیره  که  است  این  من  شخصی 
اقدامات  با  و  دارد  ویژه ای  شرایط  کشور  آزاد  مناطق 
جهت  اقتصادی  و  زیرساختی  حوزه های  در  شده  انجام 
رفع عقب ماندگی های سال های گذشته، در آینده نزدیک 

نتیجه این فعالیت ها را مشاهده خواهیم کرد.
اینکه فرهنگ، تمام داشته ها و هویت یک  بیان  با  وی 
اقدامات  نتایج  بودن  دیربازده  داد:  ادامه  است،  ملت 
مدیران کشوری  از  بسیاری  تا  موجب می شود  فرهنگی 
کمتر به این حوزه بپردازند و به سراغ کارهای زودبازده 
و  درست  سیاستگذاری  قشم  آزاد  منطقه  در  اما  بروند؛ 

اقدامات خوبی را در عرصه های فرهنگی شاهد هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح 
در  گردشگری  صنعت  ظرفیت های  از  استفاده  کرد: 
حقیقت فرصتی مناسب برای به معرض نمایش گذاشتن 
فعالیت های  زمینه  در  خوبی  اقدامات  و  است  فرهنگ 
فرهنگی و به ویژه حوزه گردشگری در مناطق آزاد کشور 

اجرایی شده است.
رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس با 
در جزایر قشم و کیش  اینکه گردشگری خصوصا  بیان 
یک مزیت بسیار خوب و صنعتی ارزنده جهت کمک به 
اجازه  مطالعه  و  برنامه ریزی  با  باید  افزود:  است،  توسعه 
در  آالینده،  صنایع  ویژه  به  غیرضرور  صنایع  تا  ندهیم 
جذب  و  گردشگری  صنعت  توسعه  مستعد  که  مناطقی 

گردشگر هستند، ایجاد شود.
در  ژئوپارک ها  کرد:  اضافه  یازدهم  مجلس  نماینده  این 
علمی  نقاط جهان یک مقصد گردشگری طبیعی،  تمام 
از  استفاده  طریق  از  می توانیم  و  هستند  آکادمیک  و 
گردشگری  مقصد  یک  به  را  منطقه  آن،  ظریفت های 
مسیر  این  در  قشم  خوشبختانه  که  کنیم  تبدیل  جهانی 

قرار دارد.
به  خود  پیشین  سفرهای  به  اشاره  با  پاشایی بهرام 
ایجاد  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  کرد:  تاکید  قشم  جزیره 
در  گردشگری  صنعت  و  صنایع  توسعه  و  زیرساخت ها 
نگاهی  اگر  و  شده  اجرایی  گذشته  سال های  طی  قشم 
جزیره  وضعیت  که  بپذیریم  باید  باشیم،  داشته  منصفانه 

نسبت به سال های قبل متحول شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تصمیمات 
آنی و  خلق الساعه تبدیل به یکی از بزرگترین  مشکالت امروز 
اقتصاد کشور شده است و سرمایه گذاران نمی دانند که روزهای 
آینده با چه تصمیمی روبه رو خواهند شد که همین موضوع 
می تواند موجب خروج سرمایه و کاهش انگیزه سرمایه گذاران 

برای حضور در مناطق آزاد شود.
در  سرمایه گذاران  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
مناطق آزاد با وجود برخی قوانین و بخشنامه های متعدد 
مواجه  مشکالتی  با  گمرک  و  مالیات  حوزه  به  مربوط 
هستند، ادامه داد: نشست های مختلفی در مورد مشکالت 
با مناطق آزاد به ویژه قشم و کیش در مجلس  گمرک 
تشکیل شده و امیدوار هستیم تصمیم مناسبی برای این 

موضوع اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد از مشوق های مناسبی 

برخوردار بودند، اما این مناطق هر چند دیر حرکت خود را 
آغاز کرده اند، اما طی سال های گذشته در مسیر رسیدن 
به بلوغ هستند و در این زمان یا مشوق ها را حذف کردیم 

و یا مدت آن تمام شد.
به گفته پاشایی بهرام؛ بخشی از مشوق های مناطق آزاد 
کشور برای ورود بخش خصوصی حذف شدند و یا تغییر 
مناطق  این  به  سرمایه  ورود  از  مانع  امر  این  که  یافتند 

می شود.
مجلس  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
افزود: مزایای مناطق آزاد باید برای جامعه در سطح ملی 
تبیین شود، چراکه این مردم هستند که دیدگاه بسیاری 

از نمایندگان را شکل می دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
فرآیند  در  را  خصوصی  بخش  از  نمایندگانی  حضور 
اظهار  و  دانست  ضروری  اقتصادی  تصمیم گیری های 
تحریم ها  در  می تواند  که  است  خصوصی  بخش  نمود: 
کمک کنند و گره گشا باشند و اگر بخش خصوصی نبود، 

کشور ما در تحریم ها با شکست مواجه می شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی:

توسعه پرشتاب جزیره قشم با ایجاد 
زیرساخت ها طی سال های گذشته

همچنین، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و برخی معاونان و مدیران این سازمان گفت: 
توسعه در قشم با ایجاد زیرساخت های مختلف از سوی 
بخش  سرمایه گذاران  جذب  و   آزاد  منطقه  سازمان  

خصوصی شتاب یافته است.
اله وردی دهقانی اظهار کرد: برخی سیاست های اشتباه در 
انگیزه بخش  در عمل موجب کاهش  سال های گذشته 

خصوصی جهت سرمایه گذاری شده است.
با اشاره به مزیت های مناطق آزاد در جهت حضور  وی 
سرمایه گذاران، ادامه داد: با اجرای دقیق قوانین مناطق 
آزاد، به طور حتم  می توان به بازگشت این سرمایه گذاران 
و  توسعه هر چه بیشتر مناطق آزاد و  ویژه اقتصادی کشور 

امیدوار بود.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر مزیت های 
مناطق آزاد حذف شود، انگیزه سرمایه گذاران برای حضور 
در این مناطق از بین می رود و نمایندگان مجلس، دولت 
و تمامی دستگاه های مرتبط با این حوزه باید با دیدی باز 

برای توسعه و رونق مناطق آزاد کشور اقدام کنند.
مشاهده  داشتیم،  که  بازدیدهایی  در  دهقانی؛  گفته  به 
و  انجام شده  در همه حوزه ها  جزیره  توسعه  که  کردیم 
بخش های  در  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  بر صنایع  عالوه 
گردشگری، فرهنگی، تولید محصوالت غذایی دریایی و 

صنایع دریامحور نیز رشد مشاهده می شود.
سال های  طی  که  است  درست  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  اما  کرده؛  ایجاد  دشواری هایی  تحریم ها،  گذشته 
فعالیت  تسهیل  و  آزاد  مناطق  ظرفیت های  از  استفاده 
بیشتر  توسعه  و  رونق  شاهد  می توانیم  بخش خصوصی 

در بخش های اقتصادی این مناطق باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در پایان با بیان اینکه پتانسیل های خوبی در حوزه های 
مختلفی در جزیره قشم وجود دارد که باید از آنها استفاده 
کرد، گفت: طی سال های گذشته با ایجاد زیرساخت های 
جذب  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  مختلف 
پررنگ بخش خصوصی، شاهد  و حضور  سرمایه گذاران 

سرعت گرفتن توسعه بخش های مختلف هستیم.

 معاون حقوقی و امور مجلس
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:
 رابطه میان نمایندگان مجلس و

 مناطق آزاد سازنده است
معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این جلسه گفت: بازدیدهای 
مستمر و حضور نمایندگان مجلس در مناطق آزاد کشور 
می تواند موجب آشنایی و توجه بیشتر به این مناطق شده 

و نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
حسین گروسی با بیان اینکه امروز رابطه میان مجلس و 
مناطق آزاد کشور مثبت و سازنده است، ادامه داد: ممکن 
است برخی انتقادها و نظرات مخالف درباره مناطق آزاد 
نمایندگان  تمام  نظر  قطعا  مواضع  این  اما  شود،  شنیده 

مجلس نیست.
وی تصریح کرد: ثبات قوانین، وجود مزیت های اقتصادی 
و تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی در مناطق 
آزاد می تواند موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران جهت 

حضور در این مناطق شود.
معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق 
پیگیری های  به  اشاره  با  پایان  در  اقتصادی  ویژه  آزاد و 
آزاد،  مناطق  فراکسیون  سوی  از  گرفته  صورت  مفید 
که  مثبتی  و  خوب  حرکت  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان 
است،  شده  آغاز  آزاد  مناطق  در  گذشته  سال های  طی 

نتیجه بخش باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
 تحقق توسعه متوازن جزیره قشم 

با وجود تحریم ها
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
نرخ  افزایش  مالی،  دشواری های  وجود  با  گفت:  قشم 
ارز، تاثیرات منفی تحریم ها و شیوع بیماری کرونا موفق 

شدیم تا توسعه متوازن را در قشم ایجاد نماییم.
مختلفی  چالش های  کرد:  اظهار  مومنی  حمیدرضا 
تمام  با حمایت  دارد که  آزاد وجود  مناطق  پیش روی 
از  استفاده  امکان  و  شده  حل  می تواند  دستگاه ها 
ظرفیت های این مناطق برای رشد و توسعه اقتصادی 

کشور فراهم گردد .
حوزه های  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
زیرساختی در طی سال های گذشته، ادامه داد: در ابتدای 
نمی شد،  تولید  برق  قشم  جزیره  در  امید  و  تدبیر  دولت 
دولت  پایان  تا  گرفته،  با هدفگذاری صحیح صورت  اما 
یک هزار و 100مگاوات برق تولیدی جزیره در مدار قرار 

می گیرد.
اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
داشت: در بخش تولیدات محصوالت دریایی با اصالح در 
روش به صورت متراکم و فوق متراکم، هدفگذاری برای 
تولید 30هزار ُتن میگو و ماهی تا پایان دولت دوازدهم در 

قشم ایجاد خواهد شد.
بخش  در  گذشته  سال های  طی  مومنی؛  گفته  به 
در  گردشگری  زیرساخت های  ایجاد  با  گردشگری 
بخش هتلینگ سه برابر رشد و با ساخت 14کمپ پارک 
صنعت  توسعه  شاهد  قشم،  جزیره  سواحل  بهترین  در 

گردشگری و افزایش ظرفیت گردشگرپذیری هستیم.
با  و  گرفته  صورت  فعالیت های  با  اینکه  بیان  با  وی 
و...  گردشگری  اقتصادی،  مختلف  واحدهای  راه اندازی 
پنج درصد  در قشم حدود  بیکاری  نرخ  امروز  در جزیره 

پایان  تا  گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق  افزود:  است، 
دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری در این منطقه به حدود 

4.6درصد می رسد.
قشم  کرد:  عنوان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
برای  مناسب  و  امن  مکانی  گازی،  و  نفتی  17میدان  با 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه های نفت، گاز و 
پتروشیمی است و با توسعه زیرساختی این امر امکان پذیر 

است.
گرو  در  کشور  در  خودکفایی  کرد:  خاطرنشان  مومنی 
توسعه مناطق آزاد است و طی سال های گذشته با وجود 
منفی  تاثیر  ارز،  نرخ  افزایش  مالی،  دشواری های  برخی 
تحریم ها، شیوع بیماری کرونا و برخی دستورالعمل ها و 
ایجاد  قشم  در  را  متوازن  توسعه  توانسته ایم  بخشنامه ها 

نماییم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
پایان اظهار نمود: مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد  در 
قشم با حمایت تمام دستگاه ها می تواند به بازوی کمکی 
اقتصادی  سخت  شرایط  در  تحریم ها  زدن  دور  برای 

تبدیل شود.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  همچنین، 
منطقه آزاد قشم در این جلسه گفت: با مطالعات صورت 
با  و  جامع  طرح  دارای  پتروشیمی  هاب  اولین  گرفته، 
رعایت و در نظر گرفتن تمامی دستورالعمل های محیط 

زیستی در قشم ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: بانکرینگ رسمی کشور در روستای َسلَخ، 
ایجاد قطب انرژی کشور در قشم، اسکله  نفتی حرا و توان 
ذخیره نفت در بزرگترین انبار نفتی پس از خارک، از سایر 

فعالیت ها در این جزیره به شمار می رود.
سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  نشست،  این  ادامه  در 
منطقه آزاد قشم اظهار کرد: شفافیت، از فرآیندهایی است 
که در این دوره بر آن تاکید شد و هم اکنون فرآیند ارائه 
88خدمت در سازمان منطقه آزاد قشم به صورت مجازی 
115فرآیند  به   رقم  این  دولت  پایان  تا  و  شده  ممکن 

می رسد.
عابدین سعادتفر، بهره وری و چابک سازی نیروی انسانی 
و  عنوان  این سازمان  موفقیت  از علل  یکی  را  در قشم 
اظهار کرد: در آغاز کار در این سازمان بیش از یک هزار 
همه  در  700نفر  هم اکنون  که  می کردند  فعالیت  نیرو 

بخش های آن فعال هستند.
همچنین، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم 
در بخش دیگری از این نشست گفت: 600کیلومتر راه 
عالوه  روستاها  همه  و  شده  بازسازی  و  ایجاد  روستایی 
بلوار،  و  روشنایی  ایجاد  با  اصلی،  راه های  به  اتصال  بر 

دسترسی بهتری به مرکز جزیره دارند. 
بنیاد  با  تفاهم نامه  ایجاد  با  کرد:  تاکید  بهاروند  محرم 
از روستاها تکمیل شده و  بسیاری  مسکن، طرح هادی 

مابقی آن نیز تا پایان دولت اجرایی می شود. 
وی اظهار داشت: افزایش 2.5برابری سرانه فضای سبز، 
دفع مناسب زباله در شهر و روستا، بازیافت 100درصدی 
فاضالب و استفاده از آن برای فضای سبز قشم از سایر 

فعالیت های این سازمان است
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
بهمن  اسکله  طول  360متری  افزایش   کرد:  خاطرنشان 
این اسکله، تهیه طرح  تناژ  قشم و 10برابر شدن حجم 
تفصیلی سه شهر قشم، درگهان و سوزا و ایجاد 500هزار 
مترمربع کمپ گردشگری نیز از دیگر برنامه های سازمان 

منطقه آزاد قشم است.
منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
حافظ  3هزار  حضور  جلسه،  این  ادامه  در  نیز  قشم  آزاد 
در  جمعه  65نماز  برگزاری  و  380مسجد  کریم،  قرآن 
جزیره قشم را ازجمله ویژگی های قشم برشمرد و تصریح 
بی سابقه  جزیره  این  در  وحدت  و  مذاهب  تقریب  کرد: 

است و این امر در هیچ جای کشور مشاهده نمی شود. 
مرتضی شیخ زاده اظهار کرد: تبدیل 19تخت بیمارستانی 
با امکانات محدود به 250تخت با امکانات کامل شامل 
بیمارستان 120تخت خوابی پیامبر اعظم قشم، بیمارستان 
جیجیان و خلیج فارس قشم، از خدمات حوزه بهداشت 

و درمان است. 
قشم  جزیره  در  مستقل  ورزشی  از حضور 35هیات  وی 
خبر داد و تصریح نمود: این هیات های ورزشی زیر نظر 
حضور  سهیمه  و  هستند  فعال  کشور  فدراسیون های 
ورزشکاران را به صورت مستقل در مسابقات ورزشی به 

خود اختصاص داده اند. 
منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
قشم  ورزشی  سرانه  کرد:  تاکید  پایان  در  قشم  آزاد 
پیست  یک  و  تنیس  زمین  پنج  و  است  شده  برابر  پنچ 

اتومبیلرانی تا پایان سال به آن افزوده می شود.
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