
سرمقاله

 تامین مالی در مناطق آزاد، نیازمند
ثبات در قوانین و مقررات و تصمیم گیری ها

الزامات توسعه هر منطقه، گسترش و تقویت زیرساخت ها می باشد،  یکی از مهم ترین 
که این امر در گرو تامین منابع مالی و برخورداری از بودجه مناسب برای اتمام پروژه ها 

و طرح های نیمه تمام است . 
به واقع شاید اصلی ترین عامل شکست در پروژه ها، عدم اولویت بندی و امکان سنجی 
پروژه ها و فقدان فاز مطالعاتی قبل از آغاز طرح  باشد. همچنین عدم پیش بینی منابع 
مالی و بودجه و در کنار آن نبود روش مناسب تامین مالی و نحوه تحقق آن، عامل اصلی 
نیمه کاره بودن اجرای پروژه ها است. همچنین، عدم وجود استراتژی مناسب و شناسایی 
نکردن نقاط قوت، ضعف ، تهدید و فرصت ها از دیگر عوامل این چالش بشمار می رود. 

تامین  برای  منابع  در جذب  اخیر  سال های  در  کشورمان  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
مالی پروژه ها ناکام عمل کرده اند و دالیل متعددی در این ناکامی موثر بوده است؛ اما 
باید گفت شاید مهم ترین دلیل برای این عدم توفیق، توجیه نامناسب و غیرکارشناسی 
برای طرح ها و پروژه های عمرانی بوده است. نبود طرح توجیهی مناسب و پیش بینی 
این  از عوامل موثر در عدم جذب سرمایه در  پروژه ها، یکی دیگر  نادرست سودآوری 
مناطق بوده است. مناطق آزاد در جهان به گونه ای طراحی شده اند که از امنیت کافی 
برای سرمایه گذاری برخوردار باشند، این مناطق معموال از تهدید و بند مقررات داخلی 

کشورها به دور بوده اند.
در سراسر دنیا، مناطق آزاد تالش دارند به سرمایه گذاران خارجی این اطمینان را دهند 
که حفظ سرمایه و سود آن در کمترین مدت به دست خواهد آمد. اما در مناطق آزاد ما 
عدم انطباق بخشنامه های دولتی و دستورالعمل های مختلف دولتی و نهادهای مختلف 
کشور باعث شده است قانون مناطق آزاد نتوانند در جذب سرمایه های خارجی توفیق 
داشته باشد. این مناطق از کشور در جذب سرمایه های خارجی برای تامین پروژه ها از 

موفقیت چندانی برخوردار نبودند و پروژه های عمرانی در مناطق آزاد از دو ناحیه تامین 
مالی و طراحی بد آسیب دیده اند. 

از سوی دیگر تغییر مکرر مدیریت های اجرایی و در نتیجه تغییر رویکرد و اولویت های 
در  برد.  نام  شکست  این  عوامل  از  دیگر  یکی  می توان  نیز  را  جدید  مدیران  انتخابی 
تعریف پروژه های عمرانی دو اصل همزمان می بایست در نظر گرفته شود: اول کمک 
به رشد اقتصادی منطقه و دوم تغییر محسوس در زندگی روزمره مردم در سطح ملی 
و منطقه ای؛ و در صورتی که این دو اصل محقق نگردد، نمی توان به موفقیت پروژه 
متمرکز  صورت  به  پروژه  کنترل  سیستم  و  ریسک  مدیریت  کردن  پیاده  بود.  امیدوار 
می تواند بسیاری از عوامل توقف را پیش بینی و پاسخ مناسب را ارائه نماید؛ لذا بهترین 
راهکار، امکان سنجی پروژه ها، تعیین اولویت ها و استفاده از روش تامین مالی مناسب و 

استفاده از مشارکت بخش عمومی و خصوصی می باشد.
مدیریت مالی و تامین منابع در حقیقت روش به کارگیری وجوه برای رسیدن به اهداف 
اقتصادی است و بهره گیری در منابع مالی و تامین سرمایه بایستی به گونه ای مدیریت 

شود که هم سهامداران و هم شرکت یا سازمان سرمایه پذیر از آن سود ببرند.
انجام  برای  مدیران  می باشد.  مالی  تامین  بحث  مدیران،  دائم  نگرانی های  ازجمله 
و  رشد  با  دارند.  نیاز  مالی  تامین  به  گردش،  در  سرمایه  تامین  یا  توسعه ای  طرح های 
ابزارها  از  انبوهی  با  مدیران  مالی،  تامین  ابزارهای  انواع  طراحی  و  مالی  علوم  توسعه 
یکی  نیز  مالی  تامین  روش های  در  اولویت بندی  و  انتخاب  هستند.  مواجه  روش ها  و 
کشور  در  موجود  ریسک های  به  توجه  با  لذا  می باشد.  تاثیرگذار  و  بااهمیت  نکات  از 
ازجمله »ریسک مالی، سیستماتیک، اعتباری، نرخ سود، سیاسی، بازار و نقدینگی«، کلیه 
ریسک ها در هر یک از روش های تامین مالی باید توسط مدیران به طور کامل مورد 

بررسی قرار گیرد تا در مجموع منجر به افزایش بازده گردد.
بخش مالی اقتصاد شامل بازار پول و بازار سرمایه همواره باید در خدمت بخش واقعی 
اقتصاد باشد. استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه یا از طریق ابزارهای مبنی بر بدهی 
و یا مبنی بر سرمایه ، قابل تحقق می باشد. ازجمله ابزارهای مبنی بر بدهی می توان به 
صکوک اجاره، سفارش ساخت، منفعت، خرید دین، مرابحه، مضاربه و... اشاره نمود. این 
ابزارها از طریق تبدیل یک دارایی غیرنقد به نقد می تواند با حفظ آن دارایی نقدینگی 
الزم را برای پروژه ها تامین نماید. از سوی دیگر، مشارکت سرمایه های کالن و خرد را 

در منافع ناشی از اجرای پروژه حاصل خواهد کرد.

از ابزارهای مبتنی بر سرمایه، می توان به صندوق های پروژه، زمین و ساختمان، جسورانه 
روش های  از  یکی  نیز  سرمایه  بازار  در  شرکت ها  اولیه  عرضه  همچنین  برد.  نام  و... 
مناسب تامین مالی می باشد که می توان با جذب منابع خرد از آحاد مردم و تخصیص به 

پروژه های اولویت بندی شده، مشارکت بخش خصوصی را نیز به وجود آورد.
انتخاب روش تامین مالی می تواند متفاوت  در واقع دیدگاه هر شرکت یا سازمانی در 
مالی  تامین  موثر  نرخ  و  مالی  درماندگی  ریسک  مالی،  نسبت های  اندازه گیری  باشد. 
موضوعاتی می باشند که همواره باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین توجه به ساختار 
بهینه سرمایه و استفاده از ظرفیت بدهی مناسب در بنگاه ها و سازمان ها برای جلوگیری 

از درماندگی مالی همواره مورد بررسی قرار گیرند.
شرکت های تامین سرمایه وظایفی همچون تامین مالی شرکت ها، مدیریت دارایی ها و 
مشاوره سرمایه گذاری را برعهده دارند. این شرکت ها، واسطه هایی هستند که خدمات 
سازمان ها  مالی  تامین  خدمات،  این  از  یکی  می دهند.  ارائه  مجموعه ها  به  را  متنوعی 
و مجموعه ها است؛ بدین معنا که اگر سازمان یا شرکتی به دنبال تامین منابع باشد، 
و  دانش  داشتن  با  تامین سرمایه  بگیرد. شرکت های  این شرکت ها کمک  از  می تواند 
تجربه و نیروهای متخصص، عمال به عنوان یک حوزه تخصصی می توانند به شکل 
بازوی اجرایی به منظور تامین مالی طرح ها عمل نمایند. همچنین، انتخاب روش مناسب 
روش  سرمایه،  بازار  از  مالی  تامین  مناسب  روش  اقتصاد،  مالی  بخش  از  مالی  تامین 
مناسب تامین مالی در سطح شرکت از محل بدهی یا سرمایه و توجه به ظرفیت بدهی 

سازمان و شرکت ها، ازجمله خدمات تخصصی شرکت های تامین سرمایه می باشد.
ثبات  نیازمند  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری  از  اعم  مالی  تامین  که  پیداست  ناگفته 
نیازهای سرمایه و سود  به  پاسخگویی  بوده و  قوانین و مقررات و تصمیم گیری ها  در 
به  اصوال  سرمایه گذار  چراکه  است؛  بسیار  اهمیت  دارای  سرمایه گذاران  برای  سرمایه 

لحاظ ماهیت بسیار محتاط بوده و با کوچکترین بحران و عدم امنیت کنار می کشد.  
سرفصل های  در  روش  ساده ترین  به  ملی،  ضرورت  یک  عنوان  به  باشد  الزم  شاید 
از  متفاوت  شیوه ای  با  کشور  بانک های  حتی  و  مالی  سازمان های  اهداف  و  مختلف 
سرمایه گذاری های  و  ملی  پروژه های  از  حمایت  که  گیرد  صورت  بازنگری  گذشته 
عمرانی به عنوان یک ضرورت ملی تلقی شده و پس از این به اهمیت سودآوری برای 
بنگاه ها پرداخت شود. ساده تر اینکه در این بازنگری، توسعه ملی بر اهداف کوتاه مدت 

و سود آوری باید پیشی گیرد.

 شماره  131-دوشنبه
 10 خرداد ماه 1400 
  سال سوم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

واکاوی روش های تامین مالی در گفت و گو با اعضای شورای تامین مالی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی:واکاوی روش های تامین مالی در گفت و گو با اعضای شورای تامین مالی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی:

 مکانیسم  تامین منابع مالی، افق نوین مکانیسم  تامین منابع مالی، افق نوین
درآمدهای پایدار در درآمدهای پایدار در مناطق آزادمناطق آزاد
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نقش آفرینی منطقه آزاد اروند نقش آفرینی منطقه آزاد اروند 
 در جهت تسهیل گری و رفع در جهت تسهیل گری و رفع

 موانع فعالین اقتصادی موانع فعالین اقتصادی

 سرپرست سازمان سرپرست سازمان
 منطقه آزاد اروند اظهار داشت: منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

3

 تبدیل منطقه آزاد انزلی تبدیل منطقه آزاد انزلی
 به هاب داد و ستد کاالهای  به هاب داد و ستد کاالهای 

اساسی و تجاری کشوراساسی و تجاری کشور

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

توسعه تعامالت بانکی در جهت توسعه تعامالت بانکی در جهت 
تامین اعتبارات مورد نیاز فعاالن تامین اعتبارات مورد نیاز فعاالن 

اقتصادی قشماقتصادی قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم امضاء مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم امضاء 
تفاهم نامه همکاری با بانک سینا اظهار داشت:تفاهم نامه همکاری با بانک سینا اظهار داشت:
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 توسعه و ارتقاء زیرساخت ها؛  توسعه و ارتقاء زیرساخت ها؛ 
از اولویت های اصلی سازمان از اولویت های اصلی سازمان 

منطقه آزاد کیشمنطقه آزاد کیش

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش تصریح کرد: منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

2

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول



کیش2

سامانه  سه  از  کشور  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
در  هوشمند  شهر  زیر ساخت های  تقویت  هدف  با  جدید 

کیش رونمایی کرد.
در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  آذری جهرمی  محمدجواد 
سفر به جزیره کیش، از سه سامانه »کیش هوشمند، جامع حقوقی 

و اطالعات جغرافیایی« که با هدف توسعه زیرساخت هاي ایجاد 
شهر هوشمند در کیش طراحي شده است، رونمایی کرد.

سامانه کیش هوشمند خود شامل  گزارش،  این  اساس  بر 
اینترنتی آدرس  با  کیش،  کاربری  حساب  سامانه  زیر   سه 

 my.kish.ir، زیرسامانه تجمیع اطالعات و گزارش گیری 
و  تحلیل  زیرسامانه  و   ،data.kish.ir  اینترنتی آدرس  با 
داشبوردهای مدیریتی با آدرس اینترنتی bi.kish.ir، است.

سازمان  اطالعات  فناوری  مدیر  سوداگران  امیر  گفته  به 
منطقه آزاد کیش، این سامانه جامع برای ارتباط و تجمیع 
و  شرکت ها  سازمان،  کابردی  سامانه های  اطالعات 
موسسات تابعه ایجاد شده است و خدمات گسترده و متنوع 
فعاالن  کارکنان،  مدیران،  به  مختلف  کاربری  سطوح  در 

اقتصادی و ساکنان کیش ارائه می کند.
خدمات ارائه شده در این سامانه ها مربوط به زیرمجموعه های 
کیش ایر،  بندر،  فرودگاه ،  شامل  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

مراکز  همچون  مختلفی  بخش های  و  تله کیش  بیمارستان، 
و  آرد  کارگران،  کارفرمایان،  خارجی،  اتباع  ساکنان ،  اقامتی، 
نان، حمل و نقل عمومی، خورو، امالک، شرکت ها، فعالیت 
اقتصادی، صنایع، گمرک، استاندارد، سرمایه گذاری، بانک و 

موسسات اعتباری است.
آدرس  با  که  حقوقی  جامع  سامانه  همچنین، 
دارای  نیز  شد  رونــمایی   ،hoghoghi.kish.ir اینتــرنتی
زیرسامانه دعاوی یکهزار و ۸۵۷پرونده الکترونیکی، زیرسامانه 
نقل و انتقاالت ۲۳هزار و ۷۱۱پرونده الکترونیکی و زیرسامانه 

قراردادهای سازمان منطقه آزاد و شرکت های تابعه است.
در این سامانه جامع، حدود یک میلیون برگ سند حقوقی الکترونیکی 
شده و اطالعات آن جمع آوری گردیده و تمام فرآیندهای کاری و 
نیازهای کاربری مربوط به پرونده های دعاوی، نقل و انتقال امالک 
و مستغالت و قراردادهای سازمان طراحی و پیاده سازی شده است، 
به گونه ای که کارکنان برای انجام فرآیندهای کاری نیاز به مراجعه به 

پرونده فیزیکی نداشته و متقاضیان نیز برای دریافت خدمات نیاز به مراجعه 
حضوری به سازمان ندارند.

سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیر  اعالم  بر  بنا 
نیز  جغرافیایی  اطالعات  جامع  سامانه  کیش،  آزاد  منطقه 
)SDI(  و  مکانی  داده  زیرساخت  شامل  ۲زیرسامانه  دارای 

زیرسامانه اطالعات جغرافیایی )GIS( است.
در این سامانه جامع، اطالعات جغرافیایی و الیه های مکانی 
و  هزار  هشت  تصویر  با  )همراه  ملکی  قطعات  به  مربوط 
۳۵۷قرارداد(، معابر شهری، حریم ساحلی، بلوک طرح جامع، 
منطقه بندی اقتصادی، صنوف خدماتی، دکل های مخابراتی 

تجمیعی و شبکه زیرساخت فیبر نوری فراهم شده است.
کاربری  بر  عالوه  جغرافیایی  اطالعات  جامع  سامانه  در 
به  دسترسی  ارائه  و  اطالعات  طبقه بندی  امکان  درون سازمانی، 
کاربران برون سازمان از طریق وب و ارائه سرویس های مکان محور 

به سامانه ها و اپلیکیشن های درون و برون سازمانی وجود دارد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از استقبال حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای معاون اول قوه قضاییه جهت تشکیل کارگروه مناطق 

آزاد در دستگاه قوه قضاییه کشور خبر داد.
حمیدرضا مومنی در نشست هم اندیشی با سرمایه گذاران، 
با اشاره بر  نمایندگان اصناف کیش؛  اقتصادی و  فعاالن 
اهمیت تشکیل کارگروه مناطق آزاد و استقبال معاون قوه 
قضاییه از این اقدام مهم، گفت: تسهیل و سرعت بخشیدن 
از  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  مشکالت  حل  به 

مزیت های بارز  تشکیل این کارگروه است.
وی، ماموریت  هر منطقه را »حجم سرمایه گذاری، تولید، صادارت، 
واردات و حضور مستمر فعاالن اقتصادی« در روند توسعه مناطق 
آزاد برشمرد و اظهار داشت: اهتمام ویژه به حوزه های درون و 
برون سازمانی از وظایفی است که به حل مشکالت پیش روی 

فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد کمک مي کند.
باید مشکالت درون  با اشاره به این موضوع که  مومنی 
سازمانی با جدیت تمام از سوی کارگروه تخصصی بررسی 
و حل شود، افزود: مشکالتی که مربوط به دستگاه های 
اجرایی ازجمله مجلس و قوه قضاییه است، از سوی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری خواهد شد  .

فعاالن  مشکالت  حل  و  بررسی  رئیس جمهور،  مشاور 

اقتصادی مناطق آزاد را از وظایف مهم و تعهدی دانست که 
در قبال آنان دارد و اظهار کرد: در سازمان های مناطق آزاد و 
دبیرخانه شورایعالی به دنبال ایجاد یک تعامل سازنده برای 

هموار کردن مسیر توسعه و پیشرفت هستیم  .
وی در همین خصوص، منطقه آزاد کیش را در ارائه محتوا، 
کارشناسی، فعالیت ها و تسلط به قوانین و مقررات به عنوان 
یک نمونه عنوان کرد و افزود: جزیره کیش در این زمینه 
سرآمد مناطق آزاد در سطح کشور است و باید از این فرصت 

ایجاد شده بهره الزم را برد.
مومنی با بیان این که شورای پارلمانی با مشارکت نمایندگان 
ادواري و تخصص های مختلف در دبیرخانه شواریعالی مناطق 
آزاد راه اندازی شد، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم پارلمان 
در خصوص مالیات ارزش افزوده بود که با سه محور»تدوین 
دستورالعمل ها با همکاری وزارت دارایی، سران سه قوه و ارائه 
طرح پیشنهادی« در تالش هستیم مشکالت فعاالن اقتصادی 

را مرتفع نماییم.
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید 
دستورالعمل ها با همکاری وزارت دارایی تدوین شود تا در 

مرحله اجرا، فعاالن اقتصادی دچار مشکل نشوند.
وی با اشاره به این که قوانین واگذاری زمین، واردات و 
دارد،  تغییرات  و  اصالح  به  نیاز  آزاد  مناطق  در  صادارت 

تصریح کرد: تحقق این مهم نیازمند تعامل سازنده با فعاالن 
اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد است.

مومنی در ادامه سخنان خود تاکید نمود: در صورتی که رویه 
موجود و دستورالعمل ها و روش ها مغایر با اهداف پیش بینی 
شده سرمایه گذاری در مناطق باشد، اصالح آن به عنوان 

ماموریت کاری تا یک ماه آینده انجام خواهد شد  .
مشاور رئیس جمهور در رابطه با حل مشکالت فعاالن اقتصادی 
در حوزه های صدور پروانه ساخت و مجوزهای اقتصادی اظهار 
کرد: برای رونق هر چه بیشتر کسب و کارها و مانع زدایی ها؛ حل 
مشکالت آنان در حوزه های مختلف در دستورکار قرار گرفته است.
جدید  پایانه  اتمام  در  استانداردها  و  کیفیت  رعایت  وی، 
صنعت  مهم  اقدامات  از  را  کیش  فرودگاه  مسافری 
برای  داشت:  اذعان  و  برشمرد  منطقه  این  گردشگری 
بهره برداری از پایانه جدید مسافري فرودگاه کیش، کیفیت، 

قانون و مقررات را فدای زمان نخواهیم کرد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در پایان، بهره گیری از خرد جمعی درخصوص 
ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در کشور را از اولویت های 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  کاری 
مطرح کرد و گفت: در این خصوص از پیشنهاد و ارائه شیوه 

و راهکارهای فعاالن اقتصادی استفاده خواهیم نمود.

گفتنی است، در نشست هم اندیشی سرمایه گذاران، فعاالن 
با حضور جعفر  اصناف کیش که  نمایندگان  و  اقتصادی 
آهنگران رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش برگزار شد؛ از بین رفتن مزیت های مناطق آزاد، 
شناسایی ابزارهای تشویق و ترغیب فعاالن اقتصادی برای 
سرمایه گذاری، اعمال مالیات ارزش افزوده، مانع زدایی ها، 
تشکیل کارگروه تخصصی، پیچیدگی بروکراسی اداری که 
مانع سرعت بخشیدن به فعالیت ها می شود، کم رنگ شدن 
قیمت رقابتی در مناطق آزاد، مهندسی مجدد برنامه ها و 
طرح ها ، اصالح آیین نامه و دستورالعمل ها براساس میزان 
سوی  از  که  بود  مباحثي  ازجمله  سرمایه گذاری،  حجم 

سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی مطرح شد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
زمینه  در  ارتباطات  وزارت  حمایت  خواستار  کیش، 
خدمات  توسعه  مخابرات،  با  ارتباطات  شرکت  تفکیک 

پستی و تقویت شرکت های دانش بنیان در کیش شد.
و  اطالعات  فن آوري  شورای  جلسه  در  آهنگران  جعفر 
آذري جهرمي  محمدجواد  حضور  با  که  کیش  ارتباطات 
وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات کشور برگزار شد؛ 
با تاکید بر ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان با 

استفاده از امکانات مرکز نوآوری کیش در جهت توسعه 
فعالیت های فناورانه در منطقه، از وزیر ارتباطات خواست 
تا با تقویت خدمات پستی و حمایت از تفکیک شرکت 
ارتباطات با مخابرات، به توسعه امکانات ارتباطی و رفع 

چالش های این حوزه در کیش کمک کند.
وی با اشاره به باال بودن استهالک جزیره به خاطر شرایط 
اقلیمی، از تمدید پروانه MNO و اعتباربخشی بیشتر به عنوان 

یکی از درخواست های حوزه فناوری ارتباطات کیش نام برد.
آهنگران با بیان این مطلب که مناطق آزاد به مراکز مالی، 
بانکی و خدماتی تبدیل شده اند و این امر در کیش با محیط 
زیست حساسی که دارد، نیاز به نسل چهارم و اینترنت به عنوان 
مهم ترین ساختار و زیرساخت را بیشتر می کند، اظهار کرد: در 
کیش شرایط مهیا می باشد و در نهایت خدمات الکترونیک و 

غیرحضوری بر پایه سرعت بخشی به اینترنت می تواند بسیاری 
از چالش های کشوری را کاهش دهد و رفع کند.

مهم ترین  کیش ،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
هوشمندسازی  سمت  به  حرکت  را،  منطقه  زیرساخت 
جزیره عنوان کرد و گفت: تمامی ظرفیت ها برای نیل به 

این هدف و نمونه شدن در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به طرح جامع مصوب ۱۳۸۴ کیش مبنی بر تبدیل 
این جزیره به شهر هوشمند و اهمیت آن، اذعان داشت: متاسفانه 
تاکنون در جهت هوشمندسازی اقدام موثری انجام نشده است.

مهم ترین  از  را  مدنی  جامعه  مشارکت  آهنگران، 
در  هوشمندسازی  افزود:  و  دانست  کیش  شاخصه های 
به  توجه  با  و  است  ضروری  کیش  حوزه های  تمامی 
سرمایه گذاران  از  می توان  خصوصی  بخش  مشارکت 

برای تحقق این هدف دعوت کرد.
وی، میانگین سنی جزیره کیش را کمتر از ۲۹سال عنوان 
از مطالبات اصلی جوانان،  اینکه یکی  با تاکید بر  کرد و 
تصریح  می باشد،  اینترنت  پرسرعت  شبکه  از  بهره مندی 
رویدادهای  به  نیل  و  ارتباطی  فناوری های  ارتقای  نمود: 
دانش بنیان، نیازمند دسترسی به شبکه قوی ارتباطی است.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان خاطرنشان کرد: طبقه متوسط در کیش 
بسیار پرتوان هستند و وجود ده هزار دانش آموز و ۷هزار 
در  فرهنگی  از جهت  بسزایی  تاثیر  جزیره،  در  دانشجو 
باسوادی  نرخ ۹۸درصدی  با  امر  این  و  داشته اند  کیش 
مردم، باز مطالبه و حق آنها را از بهره مندی از اینترنت 

قوی، بیش از پیش نمایان می سازد.

اپراتور تلفن همراه کیش با تاکید بر توسعه  مدیرعامل 
شبکه فیبر نوری کیش، از مشارکت در مزایده واگذاری 
به  کیش  تبدیل  دورنمای  به  توجه  با   »۵G« فرکانس

شهر هوشمند خبر داد.
اطالعات  فناوري  شوراي  جلسه  در  نجاری  مهدی 
کیش گفت: پرداخت قدرالسهم دولت و سازمان تنظیم 
به  مربوط  کنترلی  پیوست های  پیاده سازی  مقررات، 
مراجع امنیتی، اخذ مجوز واگذاری ۸۰هزار شماره جدید، 
سیم کارت های  ارائه  جهت  فنی  زیرساخت های  توسعه 
اعتباری، عقد قرارداد جدید با همراه اول، مشارکت در 
دورنمای  به  توجه  فرکانس »۵G«  با  واگذاری  مزایده 
حوزه  اقدامات  ازجمله  هوشمند،  شهر  به  کیش  تبدیل 

موبایل اپراتوری در کیش می باشد.
کیش،  نوری  فیبر  شبکه  توسعه  بر  تاکید  با  وی 

با  مشترکین  خدمات  نوین  سامانه  پیاده سازی  از 
پورتال  پیاده سازی  افزود:  و  داد  خبر   CRM عنوان
درگاه  گسترش  گروهی،  پرداخت  سامانه  غیرحضوری، 
آنالین  خرید  سامانه  پیاده سازی  آنالین،  پرداخت 
سیم کارت، تامین نیازمندی های سازمان تنظیم مقررات 
پورتال  جدید  نسخه  راه اندازی  رادیویی،  ارتباطات  و 
اپراتور، پیاده سازی طرح ها و پویش هاي ویژه مشترکین، 

از دیگر خدمات این حوزه به شمار می روند.
اپراتور تلفن همراه کیش با تاکید بر توسعه  مدیرعامل 
دکل های  تکمیل  طرح  اجراي  و  نوری  فیبر  شبکه 
عمومی  فراخوان  اساسنامه  تدوین  و  تجمیعی 
سرمایه گذاری، ضمن اشاره به چشم انداز و هدف اصلی 
کاهش  و  حاکمیتی  اهداف  و    ICTحوزه در  سازمان 
هزینه ها؛ از ثبت برند اپراتور تلفن همراه کیش خبر داد و 

گفت: ثبت برند و مالکیت حقوقی اپراتور سازمان منطقه 
عنوان  به  اپراتور  سرمایه ای  ارزش  افزایش  کیش،  آزاد 
افزایش وزنی  با بخش خصوصی،  پیش زمینه مشارکت 
پیش زمینه  و  ۲۵ساله  پیشینه  دلیل  به   اپراتور  این  برند 
ورود به هلدینگ سرمایه گذاری و باال بردن ارزش این 
هلدینگ در بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این شرکت 

بوده است.
نجاری با بیان این مطلب که اپراتور تلفن همراه سازمان 
منطقه آزاد کیش در سال۷۳ اولین موافقت اصولی خود 
را کسب و بعد از تمدید پروانه برای بار دوم در سال۸۴، 
پروانه رسیده است، اظهار کرد:  به تمدید  نیز  هم اینک 
تعداد ۱۰۰هزار شماره در این اپراتور موجود می باشد و 
۲۰هزار و ۲۶۸مشترک که ۱۸هزار و ۷۶۸نفر آنان فعال 

هستند، از این ظرفیت استفاده می کنند.

 ، MNO تمدید پروانه ،sowt وی با اشاره به ماتریس
در جزیره کیش و گسترش پروانه خدمات از طرح اپراتور 

تلفن همراه مناطق آزاد نیز خبر داد.
مدیرعامل اپراتور تلفن همراه کیش در پایان با اشاره به 
درآمد ۹۷۵میلیارد تومانی حوزه ICT  از مناطق آزاد در 
سال۹۸، خاطرنشان کرد: سهم مناطق آزاد از این درآمد 
تنها ۱۰درصد می باشد و در پیش بینی درآمد مناطق هیچ 
سهمی برای ICT در نظر گرفته نشده است و با توجه به 
اینکه تله کیش تنها اپراتور صد در صد دولتی می باشد، 

نیازمند توجه جدی دولت است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

 توسعه و ارتقاء زیرساخت ها؛ از اولویت های 
اصلی سازمان منطقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشور انجام پذیرفت:

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعالم کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود:

مدیرعامل اپراتور تلفن همراه کیش اظهار داشت:

رونمایی از سه سامانه جدید با هدف تقویت زیر ساخت های شهر هوشمند در کیش

تشکیل کارگروه مناطق آزاد کشور در دستگاه قوه قضاییه

هوشمند سازی؛ مهم ترین محور فعالیت های کیش در حوزه فناوری اطالعات

اقدامات توسعه اي تله کیش در راستای تحقق »کیش شهر هوشمند«

 محقق شدن شهر هوشمند
 با بومی سازی خدمات فن آوری 

در جزیره کیش

 بازدید از روند عملیات
 ساخت پایانه جدید 

فرودگاه بین المللی کیش

 مدیر فناوری و اطالعات 
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با حضور مشاور رئیس جمهور صورت گرفت:
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ارتقای  آزاد کیش بر توسعه و  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
زیرساخت های جزیره کیش با هدف تحقق شهر هوشمند، تاکید کرد.

جعفر آهنگران در نشست هم اندیشی و رسیدگی به مشکالت سرمایه گذاران جزیره کیش، بر 
نقش سازنده و تعامل موثر بخش خصوصی با سازمان منطقه آزاد کیش اشاره کرد و گفت: 
توسعه و ارتقای زیرساخت های جزیره کیش؛ آینده روشن و موفقی را در مسیر پیش روي 

این منطقه ترسیم می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: محورهای توسعه و رونق اقتصادی در جزیره کیش نیاز 
به برنامه ریزی مدون و کوتاه مدت دارد؛ در غیر این صورت با مشکالت عدیده ای 

مواجه خواهیم شد.
آزاد  منطقه  سازمان  داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کیش ضمن فراهم کردن مقدمات مورد نیاز به منظور ایجاد تحولی بزرگ در حوزه 
زیر ساخت های این منطقه، بر مانع زدایی، تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه گذاری و 

پیشرفت طرح های عمرانی اهتمام ویژه ای دارد.
آهنگران با بیان این که در طرح جامع »کیش، شهر بدون کربن« یکی از شاخص ترین 
اقدامات این طرح ارزشمند است، ادامه داد: تحقق این امر مهم مستلزم تعامل و همکاری هر 

چه بیشتر سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی منطقه است.
به گفته وی، تعامل ایجاد شده میان سازمان و سرمایه گذاران تاثیر بسزایی در 

توسعه زیرساخت ها و پیشرفت طرح های عمرانی و سرمایه گذاری کیش دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: ۲۵سال گذشته در سطح کشور نخستین 
سیستم اتوماسیون اداری »نگار« در جزیره کیش راه اندازی شد، در حالی که در استان های 

مختلف کشور سیستم اداری به صورت سنتی بود.

سطح  در  سنتی  سازمان های  تمام  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  آهنگران 
سیستم های پیشرفته توسعه یافتند، به گونه ای که از این منطقه پیشی گرفتند 
از این روی باید تالش مضاعف خود را در زمینه استفاده از سیستم هاي به روز 

به کار گرفت.
وی، مدیریت زمان در ساختار سازمانی را از مولفه های اصلی توسعه و پیشرفت این 
منطقه برشمرد و گفت: توسعه فرآیندهای اداری در بستر فناوری ارتباطات و اطالعات، 
ضمن این که سبب شفاف سازی و ارتقای عدالت اجتماعی می شود، از بروز فساد اداری 

نیز جلوگیری می کند.
مهم  اقدامات  از  را  کیش  جزیره  برق  تامین  و  خودروها  ساماندهی  آهنگران، 
سازمان منطقه آزاد کیش در راستای مسئولیت اجتماعی این منطقه عنوان کرد 
و افزود: در تالش هستیم پس از دریافت مجوزهای الزم، خودروهای هیبریدی 

را به جزیره کیش وارد نماییم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان سخنان خود، 
پردازش اطالعات و  بایگانی و  با محوریت گردش کار،  تاسیس دبیرخانه ای  از 

تسهیل خدمات به سرمایه گذاران خبر داد.
گفتنی است، در این جلسه سرمایه گذاران ضمن ارائه پیشنهادها و راهکارهای موثر برای 
رفع مانع درخصوص اصالح شیوه نامه ها، آیین نامه ها و تمدید پروانه ها، با مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.

از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اطالعات  و  فناوری  مدیر 
ایجاد نسخه بومی جهت شناسایی  استارت آپ ها و  تقویت 
نیازمندي ها و رفع مشکالت موجود در این منطقه خبر داد.

و  اطالعات  فن آوري  شورای  جلسه  در  سوداگران  امیر 
ارتباطات کیش که با حضور محمد جواد آذري  هرمي وزیر 
ارتباطات و فن آوری اطالعات کشور برگزار شد؛ از تالش 
گسترده در جهت تحقق طرح »کیش هوشمند« خبر داد و 
حوزه  به  خصوصی  بخش های  ورود  شرایط  کردن  فراهم 
استارت آپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های  تقویت  و  فناوري 
این  در  تاثیر گذاري  و  گام مهم  را  نوآوری کیش  مرکز  در 

مسیر عنوان نمود.
وی در این جلسه، ایجاد و تقویت ارتباط کیش با سرزمین 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مهم  اقدامات  از  یکی  را  اصلي 
توسعه  حوزه  در  ارزشمندی  اقدامات  گفت:  و  برشمرد 
کانال  نوری،  فیبر  زمینه  در  منطقه  این  زیرساخت های 
ساخت ارتباط فیبر نوری سازمان به مسافت ۱۰۰کیلومتر با 
سرمایه گذاری شرکت فناپ تلکام، شبکه فیبر نوری شرکت 
تعداد  به  مخابرات  تجمیعی  دکل های  کیش،  مخابرات 
داده ها، فن آوری اطالعات و شهر هوشمند  ۳۴عدد، مرکز 
انجام شده و پیگیري جدي این طرح ها  در دستورکار قرار 

گرفته است.
سوداگران، تقویت زیرساخت هاي شبکه هاي ارتباطي درون 
منطقه ای کیش با مشارکت شرکت مشاوره را  ۱۰۰کیلومتر 
از  خدماتی  اپراتورهای  تمام  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
امکانات ایجاد شده در حوزه فن آوری و اطالعات بهره مند 

شده اند.
مدیر فن آوری و اطالعات سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
توسط  اصلي  در سرزمین  ارائه شده  خدمات  تمام  که  این 
شهرداری ها انجام می شود، افزود: در جزیره کیش خدمات 
سامانه های فن آوری اطالعات توسط ۳۰نفر از کارشناسان 

این سازمان ارائه می گردد.
صورت  به  منطقه  این  در  سامانه ها  تمام  وی،  گفته  به 
آزاد کیش و شرکت های  متمرکز و توسط سازمان منطقه 

تابعه به ساکنان خدمات ارائه می دهد.
سوداگران اذعان داشت: سامانه کیش هوشمند؛ سامانه ای 
کاربردی  سامانه های  اطالعات  تجمیع  و  ارتباط  از  جامع 
تابعه  موسسات  و  ها  شرکت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 

است.
وی، سامانه های »کیش هوشمند، سامانه حقوقی و سامانه 
روند  در  مهم  سامانه  سه  را  جغرافیایی«  اطالعات  جامع 
امکانات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  زیرساخت های  ارتقاء 
ارتباطی کیش برشمرد و گفت: سامانه حقوقی، سامانه ای 
جامع، حاوی اطالعات حدود یک میلیون برگ سند حقوقی 
الکترونیکی شده است؛ به طوری که تمام فرآیندهای کاری 
و  نقل  دعاوی،  پرونده های  به  مربوط  کاربری  نیازهای  و 
این  در  سازمان  قراردادهای  و  مستغالت  و  امالک  انتقال 

سامانه طراحی و پیاده سازی شده است.
مدیر فن آوری و اطالعات سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
درخصوص سامانه جامع اطالعات جغرافیایی این منطقه اظهار 
کرد: این سامانه شامل اطالعات جغرافیایی و الیه های مکانی 
مربوط به قطعات با کاربری های مختلف و تصویر قراردادهای 
معابر شهری، حریم ساحلی، بلوک طرح جامع، منطقه بندی 
تجمیعی،  مخابراتی  دکل های  خدماتی،  صنوف  اقتصادی، 

شبکه های زیرساخت فیبر نوری در این منطقه است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، از روند ساخت پایانه جدید فرودگاه بین المللی 

کیش و میزان پیشرفت فیزیکی آن بازدید کرد.
مسافری  جدید  پایانه  از  بازدید  در  مومنی  حمیدرضا 
فرودگاه بین المللی کیش، ضمن بررسی مسائل مالی و 
اجرایی  عملیات  روند  تسریع  بر  اتمام طرح،  زمان بندی 

تاکید کرد.
همچنین، سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان 
توسعه  مدیریت  مدیرعامل شرکت  و  آزاد کیش  منطقه 
بنادر و فرودگاه های کیش در تشریح فضای پایانه جدید 
گفت: این پایانه در زمینی به مساحت ۲۲۰هزار مترمربع، 
۳۳هزار  بودن  دارا  با  مترمربعی  ۴۹هزار  زیربنای  با 

مترمربع فضای سبز، در حال ساخت است.
به گفته علی عرب، این پایانه جدید دارای  ۹۷۰مترمربع 
۱۰پله  ۱۳آسانسور،  خروجی،  سالن  بار  تحویل  فضای 
در  نقاله  تسمه  ۴دستگاه  تلسکوپی،  پل  ۱۰عدد  برقی، 
می باشد  مسافر  پذیرش  ۴۸کانتر  تعداد  و  ورودی  سالن 
و امکان نشست و برخاست همزمان ۱۰هواپیما در آن 

وجود دارد.
گفتنی است، است پایانه جدید مسافری فرودگاه بین المللی 
سال،  در  مسافر  میلیون  پذیرش شش  ظرفیت  با  کیش 
دومین پایانه بزرگ فرودگاهی کشور پس از پایانه فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( و یکی از مهم ترین طرح های 

عمرانی دولت در مناطق آزاد کشور است .



3 انزلی

نشست کارگروه توسعه مبادالت تجاری کریدور شمال-جنوب و اوراسیا با 
حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و اعضای 

این کارگروه به منظور تدوین راهکارهای توسعه مبادالت تجاری برگزار شد.

علی اوسط اکبری مقدم با تشریح برنامه های سازمان منطقه آزاد انزلی به 
منظور تبدیل شدن این منطقه به عنوان  هاب داد و ستد کاالهای تجاری بیان 
کرد: منطقه آزاد انزلی به لحاظ قرارگیری در موقعیت استراتژیک جغرافیایی، 
قزاقستان،  چین،  و  شمال-جنوب  تجاری  کریدورهای  کلیدی  نقطه  در 
ایران قرار دارد و با فعال سازی این کریدورها و افزایش و تنوع بخشی به 
محصوالت صادراتی و واردات کاالهای اساسی، می توان بندر کاسپین و 

منطقه آزاد انزلی را به عنوان هاب داد و ستد کاالهای اساسی معرفی کرد.
وی در ادامه به لزوم افزایش ارتباطات پارک های علم و فناوری استان و 
منطقه آزاد انزلی با کشورهای حاشیه خزر اشاره و اظهار داشت: در حوزه 
تولیدات دانش بنیان، فناور و نوآوری نیز باید بازاریابی مناسبی در بین 
کشورهای اوراسیا و حاشیه خزر انجام شود تا محصوالت تولیدی در این 
بخش و تولیدات مراکز بیوتکنولوژی را از طریق منطقه آزاد انزلی صادر 
کرد و در مسیر توسعه مبادالت تجاری از تمامی افراد و ظرفیت ها به 

منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور استفاده گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین بر 
حضور پرقدرت این منطقه در نمایشگاه های ملی و بین المللی به منظور 

معرفی تولیدات تاکید نمود و خاطرنشان کرد: بستر الزم به منظور معرفی 
محصوالت و تولیدات برتر منطقه و استان از طریق منطقه آزاد انزلی 
در نمایشگاه های ملی و بین المللی فراهم می شود و عالوه بر معرفی 
و تشریح تولیدات و توانمندی ها، در نمایشگاه های تخصصی به معرفی 
موقعیت مهم و استراتژیک منطقه آزاد انزلی در بین کریدورهای تجاری 
نیز پرداخته می شود تا عالوه بر جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف 

این منطقه، حلقه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی باشد.
گفتنی است، در ادامه این نشست امین افقی عضو هیات مدیره و معاون امور 
بندری و وحید طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
انزلی، اصغر امانی رئیس انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران منطقه، برزگر مدیر 
گمرک منطقه، جاللی فر عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه ، داداشی نماینده 
وزارت امور خارجه و سایر اعضای کارگروه به بررسی نقشه راه روابط تجاری 
سازمان منطقه آزاد انزلی، بررسی راهکارهای توسعه صادرات به کشورهای 
عضو اتحادیه اوراسیا و حوزه خزر، فعال سازی کریدور شمال-جنوب و ترانزیت 
کاالهای اوراسیا به کشور هند و کشور جنوب شرق آسیا و استفاده از ظرفیت 
حمل و نقل چند وجهی در توسعه ترانزیت و لجستیک از بندر کاسپین پرداختند.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین 
با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
دیدار و پیرامون سیاست های تدوین شده این شرکت بیمه 

درخصوص ارائه خدمات به بیمه گذاران گفت وگو کردند.
از  تقدیر  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پیگیری های شرکت بیمه ایران معین به منظور پرداخت 
بخشی از خسارت مجموعه »خاطره« که دچار حریق 
از  بیان کرد: مجموعه تجاری خاطره یکی  بود،  شده 
پروژه های شاخص در محدوده منطقه آزاد انزلی بود که 
فرصت شغلی قابل توجهی را برای جوامع محلی ایجاد 
کرده بود و مالکین این پروژه تجاری در نظر دارند در 
کمترین زمان ممکن و با جدیت و با بهترین شکل این 

مجموعه تجاری را مجدد راه اندازی کنند.
علی اوسط اکبری مقدم، رسالت اصلی شرکت های بیمه 

کرد :  اظهار  و  دانست  بیمه گذاران  سرمایه  از  حفاظت  را 
پشتیبانی ، ارائه خدمات به موقع و در زمان مناسب مهم ترین 
وجه تمایز شرکت های بیمه بوده که در این زمینه شرکت 

بیمه ایران معین عملکرد موفقی داشته و سازمان منطقه آزاد 
انزلی نیز با حمایت همه جانبه تالش خواهد کرد تا امنیت 

سرمایه گذاری در این منطقه تجاری را افزایش یابد.
در ادامه، مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین ضمن قدردانی 
از پیگیری های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و انجام 
به  خدمات  ارائه  افزایش  منظور  به  الزم  همکاری های 
سرمایه گذاران بیان داشت: پس از وقوع حادثه تلخ حریق 
مجموعه بزرگ خاطره، کارشناسان بیمه ایران معین بالفاصله در 
محل حادثه حاضر و فرآیند بررسی های قانونی به سرعت انجام 
شد و در کمتر از یک هفته مبلغ ۴میلیارد تومان به عنوان بخشی 
از خسارت پرداخت و پس از انجام ارزیابی های الزم مابقی مبلغ 

خسارت در کوتاه ترین زمان پرداخت خواهد شد.
داریوش محمدی در ادامه به انعقاد تفاهم نامه همکاری 
و اجرای طرح مهر در مناطق آزاد خصوصا در منطقه آزاد 

انزلی اشاره و افزود : این طرح برای نخستین بار است که 
در سطح مناطق آزاد و با همکاری نظام بانکی عملیاتی 
می شود تا مردم این مناطق در شرایط اقتصادی متاثر 
از کرونا بتوانند خدمات بیمه ای را با صرفه اقتصادی و 
آسان تر خریداری کرده و بیمه ها به ویژه بیمه های اجباری 
ازجمله بیمه اتومبیل و شخص ثالث از سبد خانوارها 
حذف نشود و در این طرح، مبلغ یکصد میلیون ریال 
تسهیالت قرض الحسنه برای مشتریان، بیمه گذاران این 

شرکت و مشتریان جدید در نظر گرفته   شده است.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین در پایان خاطرنشان 
کرد: مدت  زمان بازپرداخت این تسهیالت ۱۲ماهه است 
و مشتریان بابت تسهیالت هیچ گونه سود و حتی کارمزد 
نیز پرداخت نخواهند کرد و تنها اصل تسهیالت دریافتی 

را بازپرداخت می کنند.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون 
توسعه روابط و ارائه خدمات در حوزه تجارت در بنادر 

کاسپین و انزلی تبادل نظر کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
فعالیت های  توسعه  لزوم  به  نشست،  این  در  انزلی 
تجاری دریامحور اشاره و بیان کرد : کشتیرانی دریای 
خزر بزرگترین ناوگان کشتیرانی در این حوزه بوده و 
با تدوین برنامه های توسعه محور دو سویه، میتوان از 
مزیت های منطقه آزاد انزلی به عنوان هاب داد و ستد 

کاالهای استراتژیک بیش از پیش بهره برد.
ادامه به تکمیل پروژه  اکبری مقدم در  علی اوسط 
راه آهن سراسری و اتصال آن به بندر کاسپین اشاره 
کرد و افزود: هم زمان با اجرای این پروژه، اسکله رو-

رو این بندر نسل سوم نیز در حال تکمیل بوده و قطعا 

با توسعه زیرساخت ها در دو بندر کاسپین و انزلی در 
محدوده منطقه آزاد انزلی و فعال سازی کریدور های 
حوزه  در  کشور  اقتصادی  مناسبات  توسعه  تجاری ، 

تجارت بین المللی را شاهد خواهیم بود.
دریای  کشتیرانی  مدیرعامل  نشست،  این  ادامه  در 
خزر با اشاره به پتانسیل باالی منطقه آزاد انزلی در 
توسعه تبادالت اقتصادی بیان کرد : افزایش صادرات 
از مسیر بنادر خزر خصوصا منطقه آزاد انزلی، مهم ترین 
ماموریت کشتیرانی در خزر بوده و قانون اخذ مالیات 
از بنادر مناطق آزاد بستر فعالیت برای تجار و بازرگانان 
را سخت کرده است و امیدواریم این مسئله در سطح 

ملی بررسی و اصالح شود.
کاپیتان تفتی به لزوم توسعه زیرساخت های حمل و 
نقلی اشاره و خاطرنشان کرد: کشتیرانی دریای خزر 
در نظر دارد توان کانتینری در این حوزه را افزایش 

دهد و با تکمیل راه آهن و اتصال آن به بندر کاسپین ، 
با بهره گیری از مزیت های منطقه آزاد انزلی می توانیم 

حمل و نقل ترکیبی در سطح کشور را رونق دهیم.
همچنین، امین افقی عضو هیات مدیره و معاون امور 
انزلی در این نشست با  بندری سازمان منطقه آزاد 
ارائه گزارشی درخصوص برنامه های سازمان به منظور 
تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به تجار و بازرگانان 
بنادر  در  کانتینری  الینر  خطوط  ایجاد  کرد:  اظهار 
منطقه آزاد انزلی ، توسعه مبادالت تجاری بین بندر 
کاسپین و سالینکا که مالکیت آن با کشتیرانی دریای 
مهم ترین  از  کانتینری،  ترمینال  ایجاد  و  بوده  خزر 
برنامه های الزم به منظور توسعه همه جانبه در حوزه 

تجارت است.
مشترک،  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  است،  گفتنی 
در  خزر  دریای  کشتیرانی  اداری  ساختمان  ایجاد 

کانتینر های  تعداد  افزایش  و  بندر کاسپین  پسکرانه 
یخچال دار به منظور صادرات محصوالت کشاورزی، 

از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

دکتر سیدکامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت 
وزارت بهداشت، به منظور توسعه همکاری های 
مشترک با مهندس علی اوسط اکبری مقدم 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد انزلی دیدار و گفت و گو کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این 
سرمایه گذاران  استقبال  به  اشاره  با  نشست 
محور  سالمت  طرح های  اجرای  منظور  به 
انجام  پیگیری های  با  کرد:  بیان  منطقه،  در 
شده، یک تیم سرمایه گذاری به منظور احداث 

و  خاص  بیماری های  بخش  در  تخصصی  بیمارستان 
دهکده سالمت در منطقه آزاد انزلی جذب شده و در 
تالش هستیم با توسعه روابط با کشورهای حاشیه خزر 
و تقویت دانشگاه پردیس بین الملل بندر انزلی، در زمینه 

رشته های پزشکی نیز پذیرش دانشجو انجام شود.
در ادامه این نشست، دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت 
وزارت بهداشت به موقعیت استراتژیک منطقه آزاد انزلی و 
پزشکی  بخش  در  با کشورهای همسایه  روابط  گسترش 
اشاره کرد و اظهار داشت : منطقه آزاد انزلی با برخورداری از 
زیرساخت های حمل و نقل مناسب ، نزدیکی به تهران و قرار 

گرفتن در مرکز تجارت کشورهای منطقه، می تواند به عنوان 
یکی از مهم ترین مراکز آموزشی درخصوص رشته های پزشکی 
معرفی شود و وزارت بهداشت و درمان عالوه بر تسهیل گری 
در زمینه جذب سرمایه گذار و مشارکت در زمینه سرمایه گذاری 
طرح های سالمت محور در بخش استقرار مراکز علمی نیز در 

منطقه آزاد انزلی زمینه الزم را فراهم خواهد نمود.
گفتنی است، دکتر قربانی، مهندس افقی و مهندس ربانی 
از اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست 
مدیرعامل این سازمان با معاون توسعه مدیریت وزارت 

بهداشت و درمان حضور داشتند.

صنایع  سازمان  رئیس  خواجه فرد  دوم  سرتیپ  امیر 
با  دفاع  وزیر  معاون  و  مسلح  نیرو های  هوایی 
هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار 
و درخصوص توسعه همکاری های دوجانبه و ایجاد 
بستر الزم به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در حوزه صنایع هوایی گفت وگو کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست 
با اشاره به فعالیت های چندگانه منطقه آزاد انزلی در 
حوزه های اقتصادی ، تجارت و گردشگری بیان کرد : 
استان گیالن به لحاظ بهره مندی از  شرایط اقلیمی 
بسیاری  ظرفیت های  از  منحصر به فرد،  و  خاص 
برخوردار است که قطب اصلی آن حوزه گردشگری 
است و با توجه به زیرساخت های ایجاد شده در بخش 
حمل و نقل ریلی و ایجاد آزاد راه های ارتباطی، نیاز 

است که با بهره گیری از ظرفیت های صنایع هوایی در 
حوزه گردشگری و تجارت، نقش منطقه آزاد انزلی و 

استان گیالن بیش از پیش برجسته شود.
اوسط اکبری مقدم در ادامه به زمینه سازی تبادل تکنولوژی 
بین منطقه آزاد انزلی و کشور های حاشیه خزر پرداخت و 
اظهار داشت: در بخش آموزش ، تولید و طراحی قطعات و 
همچنین توسعه زیرساخت های حمل و نقلی با مشارکت 
سازمان صنایع هوایی و منطقه آزاد انزلی می توان از 
ظرفیت بخش خصوصی و کشورهای همسایه نیز بهره 
برد و این سازمان در اجرای طرح های سرمایه گذاری در 
حوزه صنایع هوایی مزیت ها و حمایت های الزم قانونی را 

به سرمایه گذاران ارائه خواهد نمود.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان صنایع هوایی نیرو های 
مسلح و معاون وزیر دفاع با اشاره به لزوم توسعه فعالیت های 
مشترک در منطقه آزاد انزلی بیان کرد: سازمان صنایع هوایی 

به عنوان متولی صنعت هوایی در کشور سعی می کند 
زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در کشور را به پشتوانه 
بخش خصوصی در حوزه های صنعتی تجاری و حمل و نقل 
ترکیبی فعال کند تا در این حوزه نوپا و های تک کشورمان به 

گردشگران و تجار خدمات مناسب ارائه دهد.
امیر سرتیپ دوم خواجه فرد در ادامه، مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی خصوصا منطقه آزاد انزلی را یکی از 
مناطق مستعد در حوزه توسعه صنایع هوایی اعالم 
کرد و افزود : با توجه به موقعیت جغرافیایی و و سطح 
ارتباطات منطقه آزاد انزلی، زمینه حضور سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در حوزه صنایع هوایی فراهم بوده و 
شده،  تدوین  برنامه ریزی های  اجرای  با  امیدواریم 
شاهد رشد صنعت هوایی در منطقه آزاد انزلی باشیم.

هیات  اعضای  که  نشست  این  در  است،  گفتنی 
تولید  داشتند ،  حضور  سازمان  دو  معاونین  و  مدیره 

انزلی ،  آزاد  منطقه  در  آب نشین  هواپیما  استقرار  و 
استقرار دفتر صنایع هوایی ، معرفی مزیت های قانونی 
بخش  فعالین  به  انزلی  آزاد  منطقه  پتانسیل های  و 
خصوصی در این حوزه و انعقاد تفاهم نامه همکاری، از 

دیگر مباحث مطرح شده بود.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

در دیدار مدیران عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت بیمه ایران معین انجام شد:

در نشست مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

در دیدار معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت با مهندس اکبری مقدم مطرح شد :

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و معاون وزیر دفاع مطرح شد:

تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب داد و 
ستد کاالهای اساسی و تجاری کشور

انعقاد تفاهم نامه همکاری و اجرای طرح مهر در منطقه آزاد انزلی

بهره گیری از ظرفیت منطقه آزاد انزلی جهت توسعه تبادالت تجاری در دریای خزر

مشارکت وزارت بهداشت و درمان در طرح های سالمت  محور منطقه آزاد انزلی

سرمایه گذاری شرکت های صنایع هوایی در منطقه آزاد انزلی

مدیـــرکل  اشــــکانی پور  داریوش 
تدوین  منظور  به  گیالن  استاندارد 
افزایش  برنامه های الزم و در راستای 
با  پاسخگویی،  تسریع  و  خدمات 
مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد. دیدار  نزلی  ا آزاد  منطقه  سازمان 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
فعالیت های  رشد  به  رو  به حجم  عنایت 
و  منطقه  این  در  بازرگانی  و  تجاری 
واردکنندگان  تولیدکنندگان،  حضور 
و  صنعت  فاز  در  صادرکنندگان  و 
بندر  مجموعه  و  صنعتی  شهرک های 
آزاد  منطقه  خودرویی  حوزه  و  کاسپین 
دفاتر  حضور  افزایش  لزوم  بر  انزلی، 
در  دولتی  نهادهای  و  ادارات  نمایندگی 
منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده 
سرمایه گذاران  به  بهینه  خدمات رسانی 

نمود. تاکید 
گیالن،  استاندارد  کل  مدیر  همچنین، 
جهت  را  خود  متبوع  کل  اداره  آمادگی 
استاندارد  فعالیت  افزایش  و  حضور 
اظهار  و  کرد  اعالم  منطقه  این  در 
فعالیت های  گستره  به  عنایت  با  داشت: 
این  در  صنعتی  و  تجاری  اقتصادی، 
با  که  آن  رشد  به  رو  روند  و  منطقه 
انزلی  آزاد  منطقه  زیرساخت های  تکمیل 
تکمیل  و  سرمایه گذاران  حضور  جهت 
دفتر  است ،  ملموس  کاسپین  بندر  ساخت 
انزلی  آزاد  منطقه  در  استاندارد  نمایندگی 
اداره مستقل را دارا  ارتقاء تا یک  قابلیت 
خدمات  سطح  هستیم  تالش  در  و  است 

خود را در این منطقه افزایش دهیم.

به  گیالن  انتظامی  فرمانده  ملکی  سردار 
با  انتظامی،  فرماندهان  از  جمعی  همراه 
رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد انزلی دیدار و گفت و گو کردند.
هیات  رئیس  گزارش،  این  براساس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
را  انتظامی  نیروی  انزلی،  آزاد 
حوزه های  در  آرامش  و  امنیت  ضامن 
زحمات  از  و  دانست  اجتماعی  اقتصادی 
ایجاد  جهت  در  ایشان  شبانه روزی 

آورد. عمل  به  تقدیر  جامعه  در  امنیت 
انتظامی  فرمانده  ملکی  سردار  همچنین، 
مراکز  از  یکی  را  آزاد  مناطق  نیز  گیالن 
مهم اقتصادی در کشور دانست و منطقه 
و  مهم  مناطق  از  یکی  را  انزلی  آزاد 
واسطه  به  که  تجارت  در حوزه  تاثیرگذار 
همسایگی با کشورهای حاشیه خزر توان 
اقتصادی باالیی را دارد معرفی کرد و به 
بازرگانان  و  تجار  به  ارائه خدمات  منظور 
در  پایدار  امنیت  ایجاد  همچنین  و 
آزاد  منطقه  سطح  در  مختلف  حوزه های 

انزلی اعالم آمادگی نمود.

 تسریع در
  راه اندازی دفتر

 اداره کل استاندارد در 
منطقه آزاد انزلی

 منطقه آزاد انزلی
  یکی از مناطق مهم

 و تاثیرگذار در حوزه 
تجارت کشور

در دیدار مدیرکل استاندارد گیالن با مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید شد:

در دیدار فرمانده انتظامی گیالن با مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان گردید:
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تامین مالی، هنر و علم مدیریت وجه نقد است و هدف از آن سرمایه گذاری، سودآوری، 
کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه ها می باشد. سود 
ناشی از کسب کار یک بنگاه، از عوامل مهم تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی تلقی گردیده 

و منبع مهمی برای تامین مالی فعالیت های عملیاتی بنگاه در آینده است.
از نگرانی های بنگاه های اقتصادی در جهان، تامین منابع مطلوب مالی می باشد. 
هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد؛ از این رو، منابع مالی را به شریان حیاتی 
بنگاه های اقتصادی و سازمان های کوچک و بزرگ تشبیه کرده اند. در حقیقت، 
هدف اصلی از هر نوع فعالیت اقتصادی، سودآوری است و کسب سود بدون وجود 

منابع مالی امکان پذیر نمی باشد.
براي  اجرایي الزم  بودجه  تهیه  و  آن  نحوه  مالی،  تامین  بحث  اهمیت  با وجود 
انجام پروژه هاي زیربنایي و بهره برداري از محصوالت و خدمات حاصل از آنها، 
در حال حاضر به عنوان یکي از مهم ترین چالش هاي پیش روي کشورهاي در 

حال توسعه مطرح مي باشد. 
با عنایت به وضعیت خاص کشورهاي در حال توسعه و بحران هاي مالي در این کشورها، 
امکان تامین سرمایه مورد نیاز براي اجراي پروژه هاي بزرگ به راحتي فراهم نمي گردد، لذا 

انتخاب روش تامین مالي مناسب در مورد پروژه ها مسئله حائز اهمیتی است. 
مورد  سرمایه  باالي  حجم  همچون  مسائلي  دلیل  به  پروژه ها  از  بسیاري  در 
امنیتي، عدم  اقتصادي و  از نظر مسائل سیاسي،  نیاز، حساسیت باالي پروژه 
توجه  مورد  مالي  تامین  موضوع  سرمایه گذاري،  و  خارجیان  حضور  تمایل 
مسئولین قرار مي گیرد. در تعدادي از پروژه ها با حمایت ها و اعتبارات دولتي 
زیرساختي  و  پروژه هاي مهم  در  اما  نمود؛  تامین  را  نیاز  مورد  مي توان وجوه 
مانند  نیست،  فراهم  دولت  توسط  آن  کامل  وجوه  تامین  امکان  که  کشور 
توسعه  براي  دیگر،  صنایع  از  بسیاري  و  پتروشیمي  گازي،  نفتي،  پروژه هاي 
نیاز اساسي به حضور سرمایه گذاري داخلی و خارجي و استفاده  زیرساخت ها 

از تسهیالت بانک ها و موسسات خارجي وجود دارد.
اندیشیدن راهکاري براي تامین منابع مالي یک پروژه، از مراحل اولیه براي اطمینان از به 
انجام رسیدن آن پروژه است. در انتخاب روش مناسب تامین مالي، در مرحله امکان سنجي 
پروژه باید به تمام موارد و خواسته هاي بخش هاي مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان، 
صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه کنندگان، بانک هاي قرض دهنده، مسئله 
ریسک ها و به طور کلي تمام بخش هاي درگیر در پروژه توجه نمود و سپس با توجه به 

ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها، به انتخاب روش مناسب پرداخت.
اما بحث ما درخصوص تامین مالی، معطوف به مناطق آزاد کشور است. ایجاد 
مناطق آزاد به منظور تسهیل در توسعه اقتصادی سال هاست در ایران مورد توجه 
نیازهای سرمایه گذاری در این مناطق باالخص  بوده و برای این منظور تامین 
تامین نیازهای مالی، ضروری است. بر مبنای یکی از بدیهی ترین اصول اقتصاد 
کسب و کار، »سرمایه« نیروی محرکه اولیه صنعت محسوب می گردد و به فرض 
چرخ های  درآمدن  حرکت  به  از  مانع  کافی  سرمایه  فقدان  عوامل ،  سایر  وجود 
از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه  به همین دلیل سرمایه  صنعت خواهد شد . 
رفع  بر  عالوه  باید  سرمایه گذاری صنعتی  توسعه  برای  است .  برخوردار  صنعتی 

محدودیت های عوامل تولید، به تامین نیازهای مالی این واحدها توجه نمود .
باید تاکید داشت که مناطق آزاد سرفصل بودجه دولتی ندارند، خود باید منابع را تعریف 
نمایند و البته انتقادی که به این مناطق وجود دارد، همین است که چرا زمین فروشی 
صورت می گیرد و یا چرا کاالهای غیرضروری وارد می کنند ؟ در حالی که این مناطق 
برای تامین منابع مالی، گاهی مجبور به انجام این نوع فعالیت ها هستند، زیرا دولت ها از 
سه دهه گذشته که مناطق شکل گرفتند، بودجه ای در اختیار آنها قرار نداده اند و صرفا 
تعدادی مناطق بدون هیچگونه زیرساختی تحویل داده شد که نه فرودگاه، نه جاده و 
نه زیرساخت های اولیه برای جذب سرمایه گذار داشتند. اما واقعیت آن است که اکنون 
در دوره ای قرار داریم که با بحث زمین فروشی و واردات کاال، قادر به تامین مالی 
این مناطق نیستیم و اینجاست که اصطالح تامین منابع نوین مالی همچون اوراق 
صکوک، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و... قد علم می کنند و می توانند به مناطق 

و پیشرفت و توسعه آنان و سرزمین اصلی کمک نمایند.
تکمیل  در جهت  مالی  منابع  تامین  جدید  روش های  که  اینجاست  سوال  حال 

پروژه ها و زیرساخت های اساسی مناطق آزاد را چگونه می توان عملیاتی نمود؟
در گزارش پیش روی، با تنی چند از اعضا شورای تامین مالی و سرمایه گذاری 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صاحب نظران در حوزه اقتصاد 
به گفت وگو نشستیم و از ایشان چگونگی روش های نوین تامین مالی را جویا 
شدیم؛ روش هایی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود و منجر به 

توسعه مناطق و سرزمین اصلی شده است.

دکتر پیمان مولوی، بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی:
تاثیر ریسک های اقتصادی و سیاسی بر مناطق آزاد ایران

دکتر پیمان مولوی بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی و دبیرکل 
انجمن اقتصاد دانان ایران در گفت وگو با نشریه، از روش های تامین مالی سخن گفت. 
وی در پاسخ به این سوال که چه روش هایی برای تامین مالی در مناطق آزاد در 
حال انجام است، گفت: روش های تامین مالی در مناطق آزاد در جهان بیشتر مبتنی 
بر روش های تامین مالی از منابع بین المللی و سرمایه گذاری خارجی است. در واقع 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا غیرمستقیم می باشد. تقریبا تمام مناطق آزاد موفق 
در دنیا حجم بزرگ سرمایه گذاری شان یعنی حدود بیش از 80درصد از آن، از محل 
سرمایه گذاری خارج از کشور و به صورت روش سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم و 
با اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این رویه در مناطق آزاد در هنگ کنگ 
و در مناطق ویژه اقتصادی در چین به شدت در این چند سال وجود داشته و البته که در 
کشورهای دیگر نیز هست . اما در ایران به سبب تحریم ها و اینکه اقتصاد کشور ریسک 
باالیی دارد و مشکالت بانکی و مالی حاکم است، این اتفاق خیلی کم می افتد و بیشتر 
حجم سرمایه گذاری در این حوزه از محل منابع داخلی و در همچنین سرمایه گذاری 

ایرانی هایی که در سرزمین اصلی هستند، صورت می پذیرد.
دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران در ادامه، در پاسخ به این سوال که موانع جلب و جذب 
تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد چیست، اظهار داشت: یک عامل درخصوص 
موانع سرمایه گذاری وجود دارد و آن هم سهولت کسب کار در کلیت کشور، در سرزمین 
اصلی و در مناطق آزاد است.  در مورد مناطق آزاد ایران اگر بخواهیم ریسک ها را ببینیم، در 
ابتدا یک ریسک سیاسی نمود پیدا می کند که در واقع از همه باالتر است؛ سپس یک ریسک 
کشوری و اقتصادی کالن و بعد زیرمجموعه ریسک های منطقه ای و استانی و... است. وقتی 
در مورد مناطق آزاد صحبت می کنیم، درست است که این مناطق هستند، ولی ریسک های 
کشوری و ریسک های سیاسی بر روی آنان تاثیرگذار است . به همین دلیل هنگامی که در 

مورد موانع صحبت می کنیم، یعنی درخصوص ریسک صحبت می نماییم. 
مولوی افزود: یکسری از این ریسک ها در حوزه های کسب و کار، سیاسی، بین المللی و 
اقتصادی است. مناطق آزاد الزاما از اینها دور نیستند، ریسک های اقتصادی در ایران به 
واسطه تحریم ها و FATF، بحث جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را با مشکالتی 
مواجه کرده است، همه اینها جزء موانع مناطق است، اما مناطق آزاد ایران یک مشکل 
دیگر هم دارند و آن این است که هنوز تکلیف این مناطق به عنوان پیشران های 
توسعه کشور همچون بسیاری از کشورها حل نشده است! یعنی همچنان مناطق آزاد 
را به عنوان مناطقی معرفی می کند که مالیات کمتر داده می شود یا یکسری معافیت ها 
ارائه می گردد؛ در صورتی که این مناطق در دنیا سهولت بیشتری برای سرمایه گذاری 
دارند و سرمایه گذاری در این مناطق راحت تر اتفاق می افتد و دست و پاگیر نیست؛ ولی 
متاسفانه در ایران به این سمت حرکت نکردیم، گرچه کارهای خوبی انجام شده، اما با 

استانداردهای دنیا فاصله داریم.
وی در پاسخ به این سوال که چه روش های نوین تامین مالی را می شود در مناطق آزاد 
کشور پیاده سازی کرد، بیان داشت: یکی از مهم ترین نکاتی که در مناطق آزاد ایران باید مورد 
توجه قرار گیرد، این است که شما نمی توانید با رویکردهای سنتی و دایره بسته تصمیم گیران 
و مشاوران، در روش های تامین مالی توسعه ایجاد کنید؛ مثال های زیادی وجود دارد از 
مناطق ویژه اقتصادی در چین تا مناطق آزاد در ترکیه و امارات متحده عربی و کشورهای 
دیگر که با حضور مشاوران بین المللی و مشاوران تراز اول از کشورهای خودشان توانسته اند 
برنامه های کالنی را برای تامین مالی به کار گیرند. در ایران هم البته این کار امکان پذیر 
است، اما متاسفانه خیلی وقت ها برایمان سخت است قبول کنیم که برای تیم ملی فوتبال، 
مربی خارجی بیاوریم. در حوزه تامین مالی نیز خیلی سخت قبول می کنیم که از بازارهای 
بین المللی و بازارهای جهانی مشاور بین المللی و تراز اول انتخاب کنیم، در حالی که به 
کسانی احتیاج داریم که فکرشان بزرگ باشد تا بتوانیم از آنها یاد بگیریم . اما در خود ایران 
هم خیلی از مشکالتی که در مناطق آزاد وجود دارد به عدم اشراف مدیران و بسیاری از 
افراد در این مناطق به همین روش های داخل مملکت یعنی در حوزه بازار سرمایه، ابزارهای 
بانکی یا بحث ابزار سازی اختصاصی برای مناطق آزاد برمی گردد؛ البته که یکسری از مناطق 
از آن خوب استفاده کردند و برخی مناطق هم فاصله زیادی با آن دارند . باید تاکید نمود که 
این موضوع بیشتر رویکرد تفکری است، یعنی می شود این موضوع را کاور و بهتر کرد، 
ولی نیازمند رویکرد و تفکرات جدید ، انسان های جدید و واقعیت امر هزینه کردن است؛ 
یعنی این رویه رایگان به دست نمی آید و کسی مجانی دانش خود را در اختیار کسی قرار 
نمی دهد. لذا باید در این حوزه هزینه کنیم و با این هزینه در نهایت می توانیم به خروجی 

مناسبی دست پیدا نماییم.
بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی در ادامه، درخصوص پروژه ها و 
اینکه چگونه می توان آنها را تامین کرد، گفت: روش های مختلفی وجود دارد، ازجمله 

صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری عمومی، شرکت های 
سرمایه گذاری ، هلدینگ های سرمایه گذاری و... همه اینها در قانون پیش بینی شده و 
راهکارهای آن نیز مشخص است. آنچه به نظر بنده در بسیاری از مناطق و کلیت 
کشور وجود ندارد، باال رفتن دانش تصمیم گیران درخصوص این ابزارها است. لذا اول 
باید این شناخت در این رابطه  ایجاد و دوم اینکه نیاز به کارشناس و مشاوران لحاظ شود؛ 

می بایست این نیاز به چشم آید و در نهایت به این سمت حرکت کنیم. 
بازار  اکنون  دارند؛  مالی  تامین  راهکار  بزرگ،  ابرپروژه های  نمود:  اظهار  مولوی 
بازار سرمایه است، یک  از آن  ایران پتانسیل زیادی دارد، ولی قسمتی  سرمایه 
قسمت دیگر ان شااهلل پس از اینکه تحریم ها برداشته شود، باید حتما از سمت 
ابزارهای بین المللی تامین مالی شود، بدین معنا که براساس ابزارهای ترکیبی از 

بازارهای داخلی و ابزارهای بین المللی این اتفاق صورت بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه چهارچوب کلی اجرایی برای ارزیابی توانمندی 
تامین کنندگان منابع مالی و سرمایه گذاری و رتبه بندی شان وجود دارد، گفت: در تمامی 
دنیا، اعتبار تامین کنندگان مالی مشخص است، در ایران هم رتبه بندی هایی را به 
صورت غیرروشن داریم، یعنی می دانیم  کدامیک از شرکت های سرمایه گذاری، تامین 
سرمایه ها و بانک ها منابع خوبی دارند و می شود اینها را لحاظ کرد؛ اما اینکه چارچوب 
کلی برای ارزیابی تامین کنندگان مالی و سرمایه گذاری چیست، به اعتقاد من خالء 
رتبه بندی است؛ چراکه در ایران رتبه بندی روشنی در این حوزه نداریم و به دلیل 
آنکه ذی نفعانه است و هنوز به سیستم رتبه بندی عادت نکردیم، کمی در این حالت 
گنگ است، ولی می شود اینها را براساس نیاز مناطق آزاد رتبه بندی و هر منطقه آزاد 
براساس نیاز، پارامترهای استانی و کشوری را مشخص کرد و البته این موضوع نیازمند 

یک رویکرد است .
دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران درخصوص نحوه تنظیم تفاهم نامه ها و قراردادها 
و اصالحات ساختار سازمانی و مالی شرکت های سرمایه گذاری مناطق تصریح کرد: 
اول اینکه مناطق آزاد ایران نیازمند درک وجودی خود هستند، اینکه مناطق آزاد را 
چرا به وجود آورده اند ؟ اصال مناطق آزاد در دنیا با چه هدفی تاسیس شده اند؟ آیا هر 
منطقه ای فعالیت و اقدامات مناطق دیگر را باید انجام دهد، یا متفاوت است؟ اولین 
موضوع همین است که متاسفانه در نظر گرفته نشده است. نکته بعد این است که آیا 
این  مناطق در پروژه ها از هم کپی  می کنند یا نه، بلکه هر منطقه مبتنی بر پتانسیل های 
همان منطقه و به لحاظ نیروی انسانی و پتانسیل های منطقه ای و کشورهای همسایه، 
تکنولوژی و... اقدام می کند. بر همین اساس ما بحث کارایی ابزارهای مالی را پیاده 
می کنیم و پارامترهای متناسب را می چینیم که منطقه ای، داخلی و بین المللی هستند 
و می شود روی آن کارکرد . لذا لزوما از هر منبع مالی برای هر منطقه و پروژه ای 
استفاده نمی کنیم؛ به همین دلیل یکی از کارهای مهم هر منطقه آزاد، شناسایی نقاط 
قوت و ضعف است. اینها اقدامات بسیار ساده است، ولی به درستی انجام نمی شود 
و متاسفانه به دلیل نبودن مشاوران تراز اول داخلی و بین المللی، زمان و فرصت های 

زیادی از دست می رود.
و  مالی  تامین  بر سیاست های  نظارت  این سوال که چقدر  به  پاسخ  در  مولوی 
سرمایه گذاری پروژه های در حال اجرا وجود دارد، گفت: متاسفانه ما  نمی توانیم 
ساختار مناطق آزاد را از کشور جدا کنیم، مگر اینکه رویکردمان مشخص و معین 
شود. در اینجا نیازمند یک الگو هستیم  همانند سنگاپور، هنگ کنگ ، دبی و دیگر 
مناطق آزاد موفقی که در دنیا وجود دارند. بر همین اساس باید نظام های ارزیابی 
و کنترل آنها درخصوص منابع و مصارف را بررسی کنیم و از آنجایی که خیلی 
از تامین مالی ها به صورت fti در آن کشورها انجام می شود، صاحبان سرمایه 
درایت کافی را دارند، زیرا در ایران منابع دولتی ، بودجه و یا ترکیب این دو است 
یا اتفاق های دیگری می افتد که به آن صورت نیست. لذا نیازمند این می شویم که 

اقدامات نظارتی بگذاریم، اما در دنیا این موضوع بسیار شفاف است.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از پتانسیل های شرکت های سرمایه گذاری این است 
ایران  اما در  که تبدیل به نقطه اصلی جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد شوند؛ 
مشکالتی وجود دارد و می خواهیم همواره قدرت در یک نقطه متمرکز شود و این اجازه 
را به شرکت های دیگر نمی دهیم. در مناطق آزاد هم بدین ترتیب است، سازمان ها 
عالقه دارند این قدرت را داشته باشند . اولین موضوع مهم این است که این  تغییر در 
ذهنیت ها ایجاد شود. نکته دیگر این است که به شرکت های سرمایه گذاری اجازه 
دهیم کار کنند، یعنی دستشان را باز بگذاریم تا با شرکت های بین المللی قرارداد 
ببندند ، مشاورین بزرگ استخدام کنند و از پتانسیل آنها استفاده نمایند؛ اما برای این 
اقدامات باید ازادی عمل داشته باشند، نه آنکه محدود شوند و مثل سرزمین اصلی 
دچار مشکالت عمده گردند. نکته دیگر اینکه نیازمند یکسری قوانین و مقررات در 
کلیت است که این اجازه و راحتی عمل را مجلس باید به مناطق آزاد و شرکت های 
سرمایه گذاری دهد تا بتوانند با فراغ بال فعالیت های مدنظر را انجام دهند. این سه 
موضوع نیازمند اراده منسجم و قوی است و بنده  امیدوارم چنین شرایطی ایجاد گردد. 
امروز بازار سرمایه ایران آنقدر بزرگ شده که بتواند حداقل مناطق آزادی که چابک 
و توانمند هستند، از این منابع داخلی استفاده  نمایند و پس از رفع تحریم ها، به دنبال 
تامین مالی بین المللی برویم و این شرکت های سرمایه گذاری هستند که باید حلقه 
حضور متفکرین و افراد توانمند در حوزه سرمایه گذاری هم در خارج و هم داخل ایران 

باشند تا بتوانند تکانی به این وضعیت رخوت زده  دهند.
بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی و دبیرکل انجمن اقتصاد دانان 
ایران در پایان درخصوص روند حقوقی تبدیل شرکت های سرمایه گذاری مناطق آزاد 
به هلدینگ و مصوبات قانونی آن بیان داشت: به نظر بنده پتانسیل خوبی در این 
خصوص وجود دارد، بدین معنا که اگر در کشور این نیاز احساس شود و اقناع سازی 
صورت گیرد، مشکل حقوقی به وجود نخواهد آمد و مجلس نیز همین اقدام را خواهد 
نمود. اما رویکردهای مقطعی و گروهی ممکن است مشکالتی را ایجاد کند . این رویه 
نیازمند سعه  صدر و درک متقابل میان قانونگذار و اجراکننده است و به نظرم پیشنهادها 
باید شفاف و روشن باشد . بی تردید تعامل نیز صورت خواهد گرفت، زیرا همه به دنبال 
اعتالی مناطق آزاد و اقتصاد کشور هستند، منتهی به دور از رویکردهای ذی نفعانه و 
کوتاه مدت و با چشم اندازی بزرگ باید نگاه کرد، همچون کاری که چینی ها در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی شان انجام داده اند.
 

دکتر ماشاهلل عظیمی، عضو هیات سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران :
شریان هالی مالی، ابزار سریع در مناطق آزاد

هیات  عضو  و  عالمه  دانشگاه  از  مالی  مدیریت  دکترای  عظیمی  ماشاهلل  دکتر 
سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز در گفت وگو با نشریه، دیدگاه 

خود را نسبت به روش های تامین مالی بیان کرد.
وی گفت: امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته براساس رهیافت های مشارکت 
توسعه و استفاده از ظرفیت های منحصربه فرد بخش های مردمی اقتصاد ازجمله 
بخش تعاون به  عنوان بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور، موفق به راهبری 
و اجرای بسیاری از پروژه های توسعه ای شده و با بسیج توانمندی های مادی و 
معنوی جوامع، جلوه های بارزی از مشارکت عمومی-خصوصی را در زمینه ها و 
مقاصد مختلفی همچون ایجاد زیرساخت های فیزیکی تولید و توزیع برق، آب و 
فاضالب، خطوط لوله، دفع زباله، مسکن، بیمارستان، ساخت مدرسه، استادیوم، 
زندان، راه آهن، کنترل آلودگی هوا، خطوط ریلی، سیستم های مبتنی بر فناوری 

اطالعات، ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی رقم  زده اند.
عظیمی ادامه داد: در ایران هم اجرای طرح های عمرانی، زیربنایی و توسعه ای کشور و 
نحوه تامین مالی آنها، یکی از دغدغه ها و موضوعات مهم مورد توجه تمامی دولت ها 
بوده است. در طول سالیان متمادی نحوه تامین مالی و اجرای این طرح ها صرفا بر 
پایه منابع محدود بودجه عمومی و اجرا براساس روابط کارفرمایی و پیمانکاری استوار 
بوده است که عدم تامین و تخصیص بودجه موجب تاخیرهای چندین ساله در اجرا 
و بهره برداری این پروژه ها شده است. این امر سبب شده، دولت ها به  منظور دستیابی 
به منابع مالی و همچنین در راستای افزایش کارآمدی اجرای طرح های زیرساختی از 

طریق مشارکت بخش های غیردولتی اقدام نماید.
وی به روش های تامین مالی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مشهورترین روش 
اول سرمایه گذاری  اثربخشی و مرغوبیت:  ترتیب جذابیت شان ،  به  دنیا  مالی در 
خارجی؛ دوم بازار سرمایه و بورس، سوم مجامع شرکت ها و چهارم بیمه ها است . 
عضو هیات سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: دیگر روش ها: 
صندوق ها و بانک ها و در نهایت بودجه دولت است. دولت های دنیا برای توسعه مناطق 
سعی می کنند مشارکت های عمومی و خصوصی را بیشتر وارد و در موارد کمتری 
بودجه تامین کنند؛ چراکه ناتوانند و اگر هم بخواهند، نمی توانند فراهم کنند . پس ما 
اگر بخواهیم بهترین سرمایه گذاری ها را به ترتیب بگویم همین روش هاست که بیان 
کردم. اما مناطق آزاد، مناطقی از کشور هستند که از نظر اقتصادی شرایط شان خاص 
است؛ زیرا مقررات ملی و بین المللی متفاوتی برای آنان حاکم شده است. به هر حال 

باید تاکید کرد که قوانین و مقررات دست و پاگیر در مناطق آزاد کمتر وجود دارد و 
توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی بدون تنوع بخشی در تامین مالی و بدون توسعه 
نهادهای مالی توسعه امکان پذیر نیست . در حقیقت یکی از ابزارهای مهم و کلیدی که 
موجب سرعت دهی به توسعه و پیشرفت در مناطق آزاد می شود، شریان های مالی است.
عظیمی ادامه داد: آنچه مقررات مربوط به سرزمین اصلی است، در مناطق آزاد باید 
برداشته شود؛ خواه اصالح اساسنامه و افزایش حدود اختیارات و یا ایجاد زیرساخت های 
فناوری و حقوقی و هر آنچه که مانع باشد . این قاعده کلی باید وجود داشته باشد، 
اما ما در بعد نهادها و روش های تامین مالی و ابزارهای تامین مالی نیازمند به خلق 
روش و ابزار هستیم و اینکه مناطق آزاد را باید به قدری جذاب نماییم که به جای آنکه 
مرکز واردات کاالهای مصرفی و بعضا نامرغوب و وارد کردن آن به سرزمین اصلی 
باشد، کاری کنیم که از نظر تامین مالی هاب منطقه شویم . شرکت های صنعت بیمه و 
صنعت مالی باید آنجا کار کنند، بازار سرمایه باید در مناطق دایر شود تا مناطق آزاد در 

تامین مالی خودشان عاجز نباشند. 
این  که  دارند  آزاد شرکت های سرمایه گذاری  مناطق  اکنون  داشت:  اذعان  وی 
شرکت ها به صورت سنتی اداره می شود و نمی توانند سهام شان را عرضه و در 
پروژه ها تامین مالی کنند . این شرکت ها یا مبتنی بر بودجه سازمان های مناطق 
شریک  مستقیم  به صورت  افراد  یا  می گیرند  وام  پروژه ها  برای  یا  هستند  آزاد 
بازار سرمایه در مناطق آزاد ورود کند، آن  اما اگر ما کاری کنیم که  می شوند؛ 
وقت هر کسی به اندازه دارایی کم هم می تواند آنجا مشارکت کند . ضمن اینکه 
بازار  اقامت در  از مزیت ها، معافیت ها و  نیز می توانند حتی  شرکت های خارجی 

بورس و سرمایه و شرکت ها سرمایه گذاری استفاده کنند.
این دکترای مدیریت مالی گفت: ما در مناطق آزاد پشت هم مصوبه می دهیم 
بدون آنکه فکر کنیم که چگونه باید تامین مالی برای توسعه مناطق انجام شود؛ 
در  چگونه  اینکه  یا  و  بیاوریم  را  گمرکات  می توانیم  چگونه  بدانیم  آنکه  بدون 
بعضی جاها که به زیرساختی مثل راه آهن نیاز است، می توانیم تامین مالی کنیم. 
چگونه انبارها ، سردخانه ها و در صورت وجود بندر شناورها و جرثقیل ها را مهیا 
کنیم؟  اینها زیرساخت های الزم برای توسعه مناطق است که بایستی از دولت 
و اداره کنندگان این مناطق و در واقع از حاکمیت خارج کنیم . نه ما می پسندیم 

تامین مالی کنند و نه آنها می توانند تامین مالی را انجام دهند.
عظیمی ادامه داد: مثال در بورس اداره کننده شبکه بورسی، بورس تهران است 
و جالب آن که خود بورس تهران شرکت سودده است و خود شرکت بورس و 
هم مردم سهام شان را می خرند ، کارمزد می گیرد، ابزار معرفی و  نظارت می کند 
آمده و  بازار  به  دارد؛ سهمش هم  تومان هم سود  میلیارد  و شاید سالی 5هزار 
سرمایه اش مشخص است . باید تاکید کنیم که بورس تهران، یعنی فرابورس هم 
سهم شان در بورس معامله می شود؛ اما چرا مناطق آزاد خودشان و شرکت های 

سرمایه گذاری شان و مردم سهام دار نشوند؟
عضو هیات سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران در پایان خاطرنشان کرد: 
در مناطق آزاد ما، روش و مشارکت های مستقیم اجرا می شود، مثال یکی می آید 
می گوید من فالن بازارچه را می سازم، لذا بیشتر روش ها جنبه های مشارکتی دارد؛ از 
طرفی تامین مالی خارجی خیلی هم کم صورت می گیرد، در حالی که ما در منطقه آزاد 
خیلی کمتر محدودیت تحریم داریم، ولی از این ظرفیت استفاده نمی کنیم. باید بازار 
مشتقه ارزی ، مرکز خرید و فروش ارزهای دیجیتال ، صرافی دیجتال ، بورس مناطق 
آزاد ، ورود شرکت های سرمایه گذاری مناطق آزاد به بورس با اصالح اساسنامه و تامین 
مالی، توسعه اوراق ها و فروش اوراق مشارکت ، اوراق تامین مالی همه و همه بیایند. 
حتی دولت باید بیاید اوراقش را در مناطق آزاد عرضه و از شریک های خارجی بتواند 
برای پروژه ها تامین مالی کند. لذا ظرفیت داخلی اشباع شده و ظرفیت داخلی امکان 

این همه برنامه معوق دولت و نیازهای دولت به بودجه را ندارد .
 

 دکتر محمد آرام، عضو شورای مالی و
 سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

قابلیت اجرایی شدن سه روش تامین مالی در مناطق آزاد
دکتر محمد آرام عضو شورای تامین مالی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در گفت وگو با نشریه، از روش های تامین مالی در 
مناطق آزاد و امکان اجرایی شدن آن با وجود مشکالت پیش روی سخن گفت.

وی در این گفت وگو تاکید کرد: مناطق آزاد ایران با تاکید بر منطقه آزاد کیش، برای 
بحث روش های تامین مالی شان )با توجه به اینکه عمدتا بیشترین دارایی شان زمین 
و ساختمان است (، به پشتوانه زمین و ساختمان؛ اوراق صکوک اجاره که از طریق 
مجوز سازمان بورس قابل انتشار است، می تواند یکی از بهترین روش ها برای تامین 
مالی محسوب شود. روش کار هم بدین صورت است که عمال زمین و دارایی هایی 
که دارای مجوز و کاربری خوب و دارای طرح توجیهی اقتصادی است، به عنوان 
دارایی پایه در نظر گرفته شود و به استاندارد آن عمال زمین را به شرکت واسطه ای 
انتقال دهند و به صورت اجاره به شرط تملیک دوباره پس از ایفای تعهدات به مالکیت 
منطقه آزاد بازگشت دهند. به استناد قرارداد اجاره به شرط تملیک، اوراق صکوک اجاره 
با مجوز سازمان بورس صادر می شود و آن را به سرمایه گذار می فروشند. عمال یک 
تامین مالی با ضمانت باال و با حجم های بزرگ ایجاد می گردد. این نوع صکوک که به 
»صکوک نقدینگی« معروف است، این قابلیت را دارد که این پول در پروژه های دیگر 
تزریق شود؛ البته پروژه ها باید از قبل مشخص شوند که قابلیت توجیه اقتصادی دارند 
و باعث می شود که برگشت پول برای اوراق تضمین شود . این روش به عنوان یکی از 
روش هایی است که برای مناطق آزاد مورد استفاده می باشد . در حال حاضر منطقه آزاد 
کیش حدود سیصد میلیارد تومان اوراق صکوک منتشر کرده و اخیرا ششصد میلیارد 

تومان دیگر در حال انجام می باشد.
زمین  بحث  بودن  پشتوانه  به  توجه  با  مالی  تامین  دوم،  روش  افزود:  آرام 
و  زمین  مالکیت  عمال  که  است  ساختمان  و  زمین  صندوق های  ساختمان،  و 
ساختمان به صندوق منتقل می شود، مجوزها و کاربری هایی که منطقه می دهد 
در داخل صندوق قرار می گیرد و سرمایه گذاران جدید با واحدهای سرمایه گذاری 
جدید بابت ساخت، پول می آورند و با توجه به درصد ارزش زمین و مجوزها و 

ساخت و سازها، به نسبت هر کدام، مالک واحدهای صندوق می شوند .
عضو شورای تامین مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: 
روش سوم که عمال ساختاری برای جلب سرمایه گذاری و بسیار موثر می باشد، این 
است که شرکت های سرمایه گذاری که وابسته به مناطق آزاد است، دارایی ها، شرکت ها 
و فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد به آنها واگذار شود، مثل شیالت، بنادر، فرودگاه ، 
پروژه های ساختمان سازی و... ؛ در واقع شرکت سرمایه گذاری با مجوز سازمان بورس 
تبدیل  چندرشته ای  سرمایه گذاری  هلدینگ  به  بورس،  تیپ  اساسنامه  براساس  و 
می شوند. این هلدینگ سرمایه گذاری چندرشته ای در سازمان بورس تعریف دارد و 
عمال به عنوان نهاد مالی تلقی می گردد و نهاد مالی هم مانند بانک ، تامین سرمایه و 
کارگزاری می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را انجام دهد. 
به دلیل اینکه استاندارد اینها باال است، بالفاصله امکان پذیرش در بورس و عرضه اش 
به عموم سرمایه گذاران وجود دارد؛ به مانند اینکه همه سرمایه گذاران خرد در کشور در 
توسعه و سرمایه گذاری در مناطق آزاد شریک می شوند. در حال حاضر این کار برای 
تمام مناطق امکان پذیر است. خوشبختانه شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش مجوز 
اولیه نهاد مالی را دریافت کرده و در مرحله نهایی شدن است؛ اما با یک مانع اساسی 
روبه رو شده و آن مانع این است که اساسنامه باید فرمت بورس و به صورت سهامی 
عام باشد  یعنی شرکت توسعه کیش از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود، تا 
قابلیت عرضه به عموم را داشته باشد . این مانع اگر مرتفع گردد، تمامی شرکت های 
سرمایه گذاری وابسته به مناطق آزاد ازجمله توسعه کیش امکان نهاد مالی شدن و 

پذیرفته شدن در بورس و امکان عرضه را خواهند داشت.
آزاد کیش اجرا شده و  وی اظهار داشت: این سه روش تامین مالی در منطقه 

قابلیت اجرا برای تمامی مناطق را دارا است.
آرام تاکید کرد: در کیش سیصد میلیارد اوراق صکوک منتشر کردیم و پول وارد 
انتشار هستیم . صندوق  در حال  تومان هم  میلیارد  است؛ ششصد  سیستم شده 
زمین و ساختمان  کیش نیز موافقت اولیه سازمان بورس را گرفته است؛ فقط چند 
نکته جهت تکمیل مدارک دارد و مجوزش به زودی صادر می شود و ما عرضه را 
انجام خواهیم داد. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نیز مجوز نهاد مالی را گرفته 
و به محض اینکه فرمت اساسنامه بورس که سهامی عام است، تصویب شود؛ 
در بورس پذیرش می شود و عرضه انجام می گیرد. لذا تقریبا درصد اجرایی این 

روش نزدیک به 70درصد پیشرفت داشته است.
عضو شورای تامین مالی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی درخصوص روند قانونی روش های فوق، اذعان داشت: تمام روش ها، 
و  امضا  مشخص  قراردادهای  بورس  در  می بایست  و  دارند  قانونی  فرآیندهای 

مشاورین تعیین شود. تشکیل پرونده صورت بگیرد ، گزارشات کارشناسی نیز الزم 
دارد، گاها حسابرسی توسط موسسات حسابرسی که بازرس مناطق است و باید 
معتمد بورس باشد، صورت بگیرد؛ بعضی مواقع نیاز به اصالح ساختار مالی وجود 

دارد و باید یکسری تشریفات قانونی مثل انتقال دارایی ها صورت گیرد.
وی درخصوص اهداف شورای تامین مالی دبیرخانه گفت: وظیفه ما مشاوره مالی، 
برای  پذیرش  قابل  توجیهی  گزارشات  تهیه  و  پروژه ها  تعریف  ساختار،  اصالح 
اخذ مجوزها چه  قانونی  راهنمایی مسیرها و مراحل  بورس ،  بانک ها و سازمان 

برای پذیرش بورس چه اخذ مجوز صندوق و چه انتشار اوراق است.
عضو شورای تامین مالی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در پایان، موانع این روند را برشمرد و اظهار کرد: مهم ترین مشکل که 
قابل حل هم می باشد، بحث مجوز مجمع که همان هیات دولت برای مناطق آزاد 
می شود، که شرکت های سرمایه گذاری استانی بتوانند به صورت سهامی عام شوند و 
در بورس عرضه شوند. بانک ملی یک بانک دولتی است، ولی شرکت سرمایه گذاری 
توسعه ملی و شرکت های دیگر که ذیل آن هستند، وجود دارد و عمال با این که دولتی 
هستند، ولی شرکت های سرمایه گذاری آنها در بورس حضور دارند. به نظر می آید 
سازمان های مناطق آزاد همچون کیش، یک بنگاه عمال دولتی تلقی می شود، ولی 
شرکت سرمایه گذاری آنها باید به صورت شرکت خصوصی و سهامی عام باشد؛ باید 
اجازه دهند سهامی خاص به عام تبدیل شود. چنانچه این مشکل مرتفع شود، زمینه 

پذیرش شرکت های سرمایه گذاری مناطق آزاد در بورس مهیا می شود.
 

 دکتر رضا باقری نژاد، دبیر شورای مالی و
 سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

 استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت و صکوک
از مهم ترین ظرفیت های بازار سرمایه

دبیرخانه  سرمایه گذاری  و  مالی  تامین  شورای  دبیر  باقری نژاد  رضا  دکتر  اما  و 
منابع  تامین  راهکارهای  یادداشتی  در  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه  اقتصادی را ارائه نمود و اهدافی که 
در راستای مدیریت و مولدسازی دارایی ها در این مناطق باید بدان توجه ویژه ای 

شود را برشمرد که در ادامه می خوانید:
درخصوص  رهبری  معظم  مقام  مورخ 139/12/29  مصوبه   ابالغ  به  عنایت  با 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نقش مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی در راستای 
انتقال فن آوری های پیشرفته، گسترش تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 
تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تعیین گردیده است؛ و بر اساس 
ماده 1 قانون چگونگي اداره  مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران، 
هدف از ایجاد مناطق آزاد: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد 
و توسعه  اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و 
مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید 

صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه  خدمات عمومی می باشد. 
از این رو، انجام رسالت و اهداف تعیین شده نیاز به منابع درآمدی و مالی پایدار 
دارد. همانگونه که قانون گذار در ماده 17، فصل سوم، بودجه و منابع مالی درآمد 
قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی را تعیین نموده است، منابع مالی 
اعتبارات  و  بودجه هزینه ای، طرح های عمرانی  آزاد شامل  مناطق  سازمان های 
عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه درآمدها 
نشده  مصرف  بودجه   مانده  سنواتی،  مطالبات  تسویه   از  حاصل  وجوه  دیگر  و 
بانکی  تسهیالت  و  مردمی  کمک های  و  هدایا  و  منابع  سایر  و  قبل  سال های 
می باشد. با در نظر گرفتن و تحقق اهداف و ماموریت های محول شده، ضرورت 

تامین منابع مالی در مناطق آزاد بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. 
ایجاد مناطق آزاد به  منظور تسهیل در توسعه  اقتصادی، سال هاست در ایران مورد توجه بوده 
است و برای این منظور تامین نیازهای سرمایه گذاری در این مناطق به ویژه تامین نیازهای 
مالی، ضروری است. بر  مبنای یکی از بدیهی ترین اصول اقتصاد کسب  و  کار، »سرمایه« 
نیروی محرکه اولیه هر کسب  و  کاری محسوب می گردد و به فرض وجود سایر عوامل، 
فقدان سرمایه کافی مانع از به حرکت درآمدن چرخ های اقتصاد خواهد شد. به  همین دلیل 

سرمایه از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه همه جانبه برخوردار است.

ارتباط ساختار تامین مالی اقتصاد و بازار سرمایه
در ابتدا الزم است به بررسی ارتباط ساختار تامین  مالی اقتصاد و بازار سرمایه و 

الزامات آن بپردازیم.
آزاد،  مناطق  در  تامین  مالی  توسعه   آن  پی  در  و  مالی  بخش  توسعه   اهمیت 
منابع  تجهیز  در  اساسی  نقش  کارآمد،  مالی  بخش  که  می گیرد  نشأت  آنجا  از 
همچنین  و  خارجی  سرمایه   تجهیز  و  ورود  برای  تشویق  سرمایه گذاری،  برای 
بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک نظام مالی توسعه یافته 
با تامین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های  در مناطق آزاد، 

مناسبی را برای رشد و توسعه  اقتصادی به وجود می آورد. 
ساختار سرمایه  بنگاه های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین  مالی بین بازار بدهی و 
بازار سرمایه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک 
هزینه  تامین  مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می پذیرد. از این رو، 
طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و 

تامین  مالی به هنگام همراه با کمترین هزینه ضروری به نظر می رسد  .
فرآیند ایجاد و جمع آوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای تامین مخارج 
فعاالن اقتصادی، تامین  مالی نامیده می شود. از حوزه های تشکیل دهنده نظام تامین 
 مالی می توان به بانک، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه گذاری خارجی و بودجه اشاره نمود. 
در این راستا نظام بانکی، بازار سرمایه و بازار بیمه، سه رکن اساسی بازار مالی را تشکیل 
داده و بخش عمده ای از تامین  مالی بخش های دولتی و خصوصی را پوشش می دهند. 
اوراق  اعتباری در قالب اعطای تسهیالت،  بانک ها و موسسات  به طور مشخص 

مشارکت و از طریق ابزارهای عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، صدور 
ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، فرآیند تامین  مالی را ایجاد می کند. بازار 
سرمایه نیز از طریق ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره نویسی، عرضه اوراق مشارکت، 

معامالت سلف و ... در تامین  مالی بخش های مختلف تولیدی مشارکت می نماید.
از آن جا که سرمایه جزء اصلی ترین عوامل فعالیت های اقتصادی محسوب می شود، 
انباشت آن، یکی از اولویت های اقتصادی هر کشوری، در جهت توسعه و پیشرفت 
نیاز فعالیت های  تامین منابع مالی مورد  از کشورها، شیوه ی  می باشد. در بسیاری 
اقتصادی، بسته به میزان تاکید متقاضیان سرمایه به روی آوری به بازار سرمایه یا 
بانک ها متفاوت است. گرایش متفاوت به بازارهای سرمایه و پول در تامین نیازهای 

مالی، تا حد زیادی از تفاوت ساخت نهادهای مالی کشورها سرچشمه می گیرد.
بنابراین، با توجه به اهمیت بازارهای مالی و نقش و کارکرد آنها در اقتصاد، نظام 
مالی دارای ساختاری مالی »بانک پایه« یا »بازار پایه« می باشد. در بازارهای مالی 
دارای ساخت مالی بانک محور، بازار پول نسبت به بازار سرمایه، نقش عمیق تری 
را بازی می کند و فعال تر است و بر نقش مثبت بانک ها در رشد و توسعه  اقتصادی 

و نواقص و کاستی های نظام بازار پایه تاکید می کند. 
و  فعال تر  نقش  سرمایه  بازار  بازارپایه،  مالی  ساخت  دارای  مالی  بازارهای  در 
این نوع ساخت مالی، بخش  ایفاء می کند. در  بازار پول  گسترده تری نسبت  به 
قابل مالحضه ای از نیازهای مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه تامین می شود. 
اوراق  انواع  خرید  راه  از  را  خود  مالی  منابع  پس انداز کنندگان،  سیستم،  این  در 
واحدهای  به  عمومی  و  خصوصی  بخش های  بلند مدت  یا  کوتاه مدت  تجاری 
متقاضی منابع مالی ارائه می کنند. در واقع در این نوع سیستم مالی، نظام تامین  
چنین  در  کلی  طور  به  می باشد.  مستقیم  مالی  تامین   روش های  مبتنی بر  مالی 
ارائه   و  کوتاه مدت  وام های  اعطای  به  سپرده پذیر  بانک های  فعالیت  سیستمی، 
خدمات بانکداری تجاری محدود می شود و بخش قابل مالحضه ای از نیازهای 
مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین می گردد و لذا، 
بازار سرمایه در مقایسه با سیستم مالی بانک پایه )بانک محور( فعالیت وسیع تر و 
گسترده تری دارد. بنابراین، در سیستم مالی بازارپایه، بازار سرمایه نقش مهم تری 
ایفا می نماید. در این نظام، تعداد زیادی از بازارهای مالی شفاف و چندالیه مانند 
از  گسترده ای  دامنه  و...  شرکتی  قرضه  اوراق  بازارهای  و  بهادار  اوراق  بورس 

ابزارهای مورد نیاز آحاد مختلف اقتصادی را فراهم می آورد.
این  میان  ارتباط  چگونگی  و  مالی  نهادهای  و  ابزارها  مختلف  انواع  تنوع 
و  متقاضیان  میان  ارتباط  تسهیل  موجبات  مالی،  بازارهای  در  نهادها 
به  و  دارد  به  دنبال  را  اقتصادی  سیستم  یک  در  مالی  منابع   عرضه کنندگان 
این رو،  از  می شود.  منجر  پروژه های سرمایه گذاری  در  منابع  بهینه   تخصیص 
راهکارهای  از  یکی  می تواند  سرمایه،  بازار  و  بانکی  میان  ارتباط  برقراری 
در  اقتصادی  سریع  رشد  به  دستیابی  و  مالی  بازارهای  تعمیق  جهت  مناسب 
مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی باشد. این امر در تجهیز و تخصیص منابع و رفع 
حدود  تا  و  نموده  شایانی  کمک  آزاد  مناطق  مالی  تامین   زمینه   در  کمبودها 
زیادی، بار مالی بخش های مختلف اقتصادی را در تجهیز و تخصیص درست 
اقتصادی  رشد  و  می دهد  کاهش  اقتصادی  گوناگون  بخش های  به  منابع 

مناطق آزاد را به دنبال خواهد داشت.
سررسید  با  یا  بلند مدت  اسناد  معموال  بلند مدت(  مالی  )بازار  سرمایه  بازار  در 
بیش از یک سال عرضه و تقاضا می شود. همچنین، بازارسرمایه را می توان، 
به  تجاری  بنگاه های  آن  در  که  دانست،  گوناگونی  بازارهای  از  مجموعه ای 
منظور  بدین  و  یافته اند  تخصص  مخصوص  موضوعات  در  واسطه،   عنوان 
مالی  نهادهای  از  متشکل  بازار  این  می باشد.  نیاز  مورد  درازمدت  سرمایه  
بیمه،  شرکت های  بهادار،  اوراق  بورس  سرمایه گذاری،  بانک های  نظیر: 

می باشد.  و...  بازنشستگی  صندوق های 
اوراق قرضه، سهام و  بازار سرمایه شامل:  ابزارهای مورد استفاده در  مهم ترین 
سایر انواع اوراق بهادار درازمدت با سررسید بیش از یک سال است. بازار سرمایه 
به عنوان یکی از رکن های بازارهای مالی، نقش بسزایی در تجهیز امکانات مالی 

و سرمایه ای به  منظور رشد و توسعه  اقتصادی مناطق آزاد دارد.
اقتصاد  رشد  برای  و سرمایه گذاری  پس انداز  که  واقعیت  این  گرفتن  نظر  در  با 
دارای  اقتصادی  واحدهای  پس انداز  که  است  پلی  سرمایه  بازار  هستند،  حیاتی 
می دهند.  انتقال  هستند،  نیازمند  بدان  که  سرمایه گذاری  واحدهای  به  را  مازاد 
بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس اندازی و سرمایه گذاری را به یکدیگر ارتباط 
می دهد. از این رو بازار سرمایه، پلی می باشد که همچون یک واسطه، پس انداز هر 
واحد اقتصادی را به واحدهای اقتصادی نیازمند منابع مالی جهت سرمایه گذاری 

انتقال می دهد.
اهمیت بازارهای سرمایه در نظام مالی اسالمی از این واقعیت ناشی می شود 
با  سرمایه  بازار  است.  کرده  تشویق  را  تجارت  و  ممنوع  را  بهره  اسالم  که، 
را  تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد  مالی  منابع  مالی،  ابزارهای  در  تنوع  ایجاد 
به  را  مردم  پس اندازهای  وجوه،  انتقال  برای  الزم  امکانات  و  می کند  تامین 
فرصت های سرمایه گذاری فراهم ساخته و نقل  و  انتقال اوراق بهادار موجود 

می کند.  تسهیل  را 
بازارهای  است.  ثانویه  بازار  و  اولیه  بازار  اساسی،  دو بخش  دارای  بازار سرمایه 
مربوط به مطالبات مالی به تازگی انتشار یافته، بازارهای اولیه می باشند. بازارهای 
بازار  عملکرد  هستند.  ثانویه  بازارهای  شده،  استفاده  مالی  مطالبات  به  مربوط 
ثانویه برای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران دارای اهمیت بسیاری است. در حالی  
که، بازار اولیه مستقیما بر عرضه  وجوه برای سرمایه گذاری تاثیر می گذارد؛ بازار 
ثانویه همین کار را به طور غیرمستقیم انجام می دهد. در  نتیجه، بازار اولیه صرفا 
فرآیند سرمایه گذاری را تسهیل می کند و فلسفه  وجود بازار ثانویه ایجاد و تضمین 
نقدینگی می باشد. زیرا، افراد و شرکت های سرمایه گذار با این امید اقدام به خرید 
اوراق بهادار می کنند که بتوانند در زمان دیگری با فروش آنها در بازار ثانویه به 

پول و نقدینگی دست یابند.
شرکت ها و بنگاه های تجاری که برای تامین  سرمایه خود نمی توانند منابع کافی از 
محل پس اندازه ای خود )سود انباشته و استهالک( فراهم نمایند و با کسری وجوه 

روبه رو می شوند که می توانند کسری خود را از یکی از راه های زیر تتمین کنند:
الف( انتشار سهام عادی و ممتاز )ابزارهای مالکیتی(

ب( انتشار اوراق قرضه )ابزارهای بدهی بلند مدت(
ج( استقراض از بازار پول )توسط ابزارهای بدهی کوتاه مدت( 

به این روش ها، تامین مالی بیرونی می گویند. بورس اوراق بهادار نیز از آن جا که محل 
معامله اغلب ابزارهای مالکیتی یا حقوق صاحبان سهام نظیر سهام عادی و ممتاز 
و مشتقات آنها است، بازار سرمایه محسوب می شود. به  دلیل اهمیت تامین  مالی 
بخش های مختلف اقتصادی در مناطق آزاد، بازار سرمایه کشور باید  ضمن اتخاذ 
سیاست های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بنگاه های اقتصادی و سیاستگذاران 
این حوزه، از یکسو مزیت رقابتی خود را حفظ کرده و از سوی  دیگر، باعث تسهیل 

جریان های اقتصادی و تامین  مالی در بخش های اقتصادی مرتبط شود. 
به  و  کنند  تامین  مالی  می توانند  اقتصادی  ویژه   و  آزاد  مناطق  بازار سرمایه  در 
پروژه های  توسعه  جهت  در  و  آورده  به  دست  را  خود  نیاز  مورد  منابع  راحتی 
صادرات  توسعه  و  تولید  و  گردشگری  صنعتی،  خدمات،  عمرانی،  زیرساخت، 
قدم های اساسی را بردارند که این مهم خود موجب افزایش اشتغال و تولید در 

این مناطق می شود و هم قیمت ها را می تواند متعادل کند. 
در مجموع می توان گفت، بازار سرمایه دارای باالترین پتانسیل برای رسیدن به ارکان 
اقتصاد مقاومتی اعم از حمایت از تولید ملی، فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط، 
ارزی، تشویق سرمایه گذاری خارجی، شفافیت اطالعات و کاهش  منابع  مدیریت 
ریسک سرمایه گذاری، کارآفرینی، استفاده حداکثری از منابع، کاهش وابستگی به نفت 

است و با بازار سرمایه می توان به این اهداف اصولی و منطقی نائل شد.
تخصیص  و  تجهیز  در  سرمایه  بازار  عملکردی  مکانیزم  از  بیشتر  استفاده 
ساختار  سرمایه گذاری،  میزان  سرمایه،  تشکیل  بر  مستقیم  تاثیر  مالی،  منابع 
کشور  اقتصادی  توسعه  نهایتا  و  ملی  ناخالص  تولید  حجم  کشور،  تولیدی 
مخارج  مالی  تامین  برای  سرمایه  بازار  از  استفاده  همچنین  داشت.  خواهد 
بازار  به  اتکای دولت ها  از متداول ترین شکل مبادالت مالی است.  نیز  دولت 
که  است  مهم  جهت  این  از  تنها  نه  مدرن  اقتصادهای  اغلب  در  سرمایه 
تا بخش عمده هزینه های خود را  اوراق قرضه منتشر می کنند  دولت ها غالبا 
وجوه  کل  از  عظیمی  حجم  غالبا  دولت  استقراض  بلکه  نمایند،  مالی  تامین  
امر خود بستر  این  بازار توسط وام دهندگان را جذب می کند.  عرضه شده در 
الزم برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی که در  صورتی به شکل بهینه 
مالی  تامین   بنابراین  می شود.  تورم  ایجاد  به  منجر  نشود،  وارد  تولید  امر  در 
تورمی  اثر  اینکه  ضمن  اوراق بهادار(  )بورس  سرمایه  بازار  طریق  از  دولت 
تقاضای  طرف  افزایش  جهت  در  سیاستی  عنوان  به   می تواند  ندارد،  پی  در 

نماید.  عمل  اقتصاد 
ازجمله مهم ترین مزایای بازار سرمایه )بازار سهام( در تامین منابع مالی مورد 
ثانیا  و  نمی دهد  افزایش  را  پولی  پایه  اوال  که  است  این  سرمایه گذاری  نیاز 
می گردد،  جامعه  در  تورمی  فشارهای  باعث  که  را  سرگردان  نقدینگی های 
کشورها  توسعه  لوازم  از  یکی  بنابراین  می کند.  کاتالیزه  مولد  مسیرهای  در 
تورمی  شرایط  با  حدودی  تا  که  توسعه  حال  در  کشورهای  علی الخصوص 
نیاز  مورد  مالی  تامین   جهت  سرمایه  بازار  تعمیق  و  گسترش  هستند،  روبه رو 
سرمایه گذاران می باشد. در واقع بازار سرمایه به دلیل دارا بودن  بازار ثانویه، 
از مقبولیت باالتری برای دارندگان منابع مازاد جهت سرمایه گذاری برخوردار 
در  سرمایه گذاری  در صورت  مازاد  منابع  دارندگان  که  این صورت  به  است. 
نقدینگی  قدرت  با  ابزارهایی  به  بهادار  اوراق  خرید  طریق  از  سرمایه  بازار 
که  یافت  خواهند  دست  سرمایه گذاری  روش های  سایر  به  نسبت  باالتری 
مازاد  منابع  دارندگان  برای  متعدد  مزایایی  بودن  دارا  بر  عالوه  امر  این 
جهت  بلندمدت  مالی  منابع  به  دستیابی  در  سرمایه گذاران  به  باال(  )نقدینگی 

سرمایه گذاری و رونق فعالیت های تولیدی و خدماتی خود کمک می کند. 
و  شرکت ها  مالی  تامین   برای  مشخصی  شرایط  داشتن  با  سرمایه  بازار 
نظام  طریق  )از  مالی  تامین   روش های  سایر  نسبت  به  سرمایه گذاران 
بانکی( از مزایایی برخوردار است. در واقع ورود یک شرکت به بازار سرمایه 
اصالح  مالی،  اطالعات  به  موقع  افشای  ازجمله  الزامات  یکسری  نیازمند 
امور زمینه   این  صورتحساب های مالی، شفافیت عملکرد و غیره می باشد که 
شرکتی  که  این  صورت  به  می کند.  فراهم  را  منابع  بهینه   تخصیص  افزایش 
که خواهان تامین  مالی از طریق بازار سرمایه است با رعایت الزامات ورود به 
از طریق روش های دیگر  از مشکالت تامین  از تحقق یکسری  بازار سرمایه 

می کند.  جلوگیری  کژمنشی،  و  کژگزینی  از جمله 
است که، شرکتی  این صورت  به  بازار سرمایه  در  این ریسک ها  روش کاهش 
با  صورتی که  در  است،  نموده  سرمایه  بازار  طریق  از  مالی  تامین   به  اقدام  که 
ریسک های اعتباری و... مواجه شود، با افت قیمت سهام و اوراق منتشره مواجه 
بلندمدت  در  و  شرکت  اعتباری  ارزش  کاهش  سبب  خود  این  که  شد  خواهد 
خروج شرکت از فضای رقابت با سایر شرکت ها برای تامین  مالی می شود که در 

بلند مدت احتمال ورشکستگی شرکت افزایش می یابد.
بنابراین وجود بازار سرمایه با کارایی باال در امر تامین  مالی با کاهش ریسک های 
تامین  مالی، زمینه را برای تخصیص بهینه  منابع مالی که منجر به دستیابی به 
رشد اقتصادی پایدار خواهد شد را فراهم می کند. با توجه به مزایای بازار سرمایه، 
طراحی ابزارهای نوین مالی جهت افزایش سرمایه و تامین  مالی هرچه سریع تر 
و کم هزینه تر، استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق موجود از 

مهم ترین ظرفیت های بازار سرمایه است.
کاال،  بورس  بهادار،  اوراق  )بورس  مختلف  بورس های  توسعه   با  سرمایه  بازار 

بورس انرژی، بورس ایده(، نهادهای مالی مختلف )شرکت های تامین  سرمایه، 
صندوق های سرمایه گذاری و...(، ابزارهای متنوع تامین  مالی و پوشش ریسک 
و  نرم افزاری  زیرساخت های  توسعه  و  و...(  مرابحه  اجاره،  حق تقدم،  )سهام، 
سخت افزاری توانسته نقش مهمی در جذب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در 

فعالیت های اقتصادی و تامین  مالی در کشور ایفا نماید. 
از نظر اقتصادی، بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را فراهم 
می کند و اگر به انواع ابزارهای مالی که از نظر زمان، ریسک و نیازهای مشتریان 
معامله  قابل  بهادار  اوراق  انواع  انتشار  با  شرکت ها  باشد،  مجهز  متنوع اند،  که 

می توانند به تامین  مالی بازارها بپردازند. 
با  بازار پول مجبور نیستند که  بازار سرمایه، بانک های تجاری و  با گسترش 
این  آورند. در  نقدینگی خود فشار  به  پر ریسک،  بلندمدت و  اعتبارات  اعطای 
اوراق مشارکت،  تامین  مالی مانند سهام عادی، سهام ممتاز،  ابزارهای  بازار، 
ترکیبی،  و  مشتقه  ابزارهای  مالی  و  تبدیل  قابل  بهادار  اوراق  قرضه،  اوراق 
ابزارهای  از  یک  هر  انتشار  با  که  به گونه ای  می گیرند؛  قرار  معامله  مورد 
فوق، پس اندازهای مردم به سمت سرمایه گذاری های مورد نیاز کشور هدایت 
کارا،  سرمایه  بازار  یک  که  کرد  بیان  این گونه  می توان  بنابراین،  می شوند. 
و  آورد  فراهم  را  سرمایه گذاران  و  پس اندازکنندگان  مالی  امنیت  بتواند  باید 
انجام  با  و  دهد  تخصیص  سرمایه  متقاضیان  به  بهینه  نحو  به  را  مالی  منابع 
بسزایی  نقش  ریسک،  و  خطرپذیری  مدیریت  و  درازمدت  مالی  منابع  تامین 
حجم  افزایش  همچنین،  و  مالی  بازارهای  در  بی اطمینانی  کاهش  در  را 
باشد  داشته  اقتصادی  بلندمدت  فعالیت های  در  ویژه  به  سرمایه گذاری ها، 
و  تشکیل سرمایه  قوی پس اندازها،  انگیزه های  آوردن  فراهم  با  این رو،  از  و 
سرمایه گذاری در مقایسه با دیگر شیوه ها، زمینه را برای تجهیز سرمایه های 

داخلی و خارجی مهیا می کند. 
در هر نظام اقتصادی، نقش بازار سرمایه در تامین نیازهای مالی فعالیت های اقتصادی 
قابل مالحظه است و ناتوانی در حفظ انسجام این بازار، ساز و کار تخصیص صحیح 
منابع )تخصیص سرمایه( را با مشکل جدی مواجه می کند و در نهایت کاهش رشد 
اقتصادی را به  دنبال دارد. به  همین دلیل، می توان گفت که وجود بازار سرمایه متشکل، 
فعال و عظیم نسبت به تولید ناخالص ملی، در چارچوب فرآیند و مکانیزم مشخص، در 
نهایت رشد و تولید ناخالص ملی و در  نتیجه افزایش توان اقتصادی و کنترل عوامل 

نامطلوب اقتصادی یک کشور را موجب می شود.
سرمایه گذاری در امور مختلف توسط شرکت ها همواره به  عنوان یکی از راه های 
بوده  توجه  مورد  عقب ماندگی  و  رکود  از  جلوگیری  و  شرکت ها  توسعه   مهم 
توسعه   منابع موجب شده است که عالوه بر  در  میان، محدودیت  این  در  است. 
سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. 
تنها  زمانی حاصل می شود که شرکت  کارایی سرمایه گذاری  به  طور مفهومی، 
در تمام پروژه های با ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری کند. البته این سناریو در 
صورتی سازگار است که بازار کامل باشد و هیچ  یک از مسائل بازار ناقص ازجمله 

گزینش نادرست و هزینه های نمایندگی وجود نداشته باشد.
منجر  بهینه  شرکت  از سرمایه گذاری  انحراف  به  است  ممکن  بازار  نوسان های 
شوند که خود را در سرمایه گذاری بیشتر از حد یا کمتر از حد نشان می دهند. 

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد: 
فرصت های  مالی  تامین   به  منظور  تا  دارند  نیاز  شرکت ها  اینکه،  اول   
پروژه های  کلیه   کارا،  بازار  یک  نمایند.  در  جمع آوری  را  منابع  سرمایه گذاری، 
دارای ارزش فعلی خالص مثبت باید تامین  مالی شوند؛ اما پژوهش های زیادی 
در حوزه  مالی موید این مطلب می باشد که محدودیت های مالی، توانایی مدیران 
محدودیت  با  که  شرکت هایی  نتیجه  در  می سازد؛  محدود  مالی  تامین   برای  را 
تامین  مالی مواجه هستند، ممکن است به دلیل هزینه  زیاد تامین  مالی، از قبول 
و انجام پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کنند که این منجر به 

سرمایه گذاری کمتر از حد می گردد. 
تضمینی  هیچ  بگیرد،  مالی  تامین   به  تصمیم  شرکت  اگر  اینکه،  دوم    
مدیران  مثال  عنوان  به   شود.  انجام  سرمایه گذاری صحیحی  که  ندارد  وجود 
ممکن است با انتخاب پروژه های ضعیف، موجب سرمایه گذاری بیشتر از حد 
گردند. تئوری نمایندگی نیز به جنبه  »سرمایه گذاری بیشتر از حد« می پردازد 
تمایل  مدیران  می گیرد؛  شکل  سهامداران  و  مدیران  تضاد  آن  بر اساس  که 
را  پروژه های ضعیف  باشند  بزرگ کنند، گرچه مجبور  را  اندازه  شرکت  دارند 
اگر جریان های نقدی مازاد در  پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند. 
دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده، ولی این 
با تامین  مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن،  محدودیت می تواند 
در  بود  قرار  که  کند  پرداخت  نقدی  وجه  با  را  بدهی ها  این  اصل  باید  مدیر 

به کار گرفته شوند. پروژه های ضعیف 
اقتصادی  بنگاه  پیامدهای مخربی در سطح یک  از حد،  بیشتر  سرمایه گذاری 
و در سطح اقتصاد یک کشور دارد. مسئله  سرمایه گذاری بیشتر  از حد، موجب 
و  ملتهب  را  اقتصاد  و  شده  شرکت  در  سطح  سرمایه گذاری  کارایی  کاهش 
به  منجر   و  می رساند  آسیب  سهامداران  منافع  به  شدت  به  و  می کند  متورم 
توسعه  ظاهری اقتصاد کالن می شود که یکی از مسائل اصلی در شرکت های 

بزرگ به  شمار می آید.
هدف از تامین  مالی، سرمایه گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن 
از  بنگاه،  از کسب  و  کار  ناشی  بنگاه است. سود  اجتماعی  اقتصادی و  نیازهای 
عوامل مهم تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی تلقی گردیده و منبع مهمی برای تامین  

مالی فعالیت های عملیاتی بنگاه در آینده است. 
از نگرانی های بنگاه های اقتصادی در جهان، تامین منابع مطلوب مالی می باشد. 
هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد. از این رو، منابع مالی را به شریان حیاتی 
بنگاه های اقتصادی و سازمان های کوچک و بزرگ تشبیه کرده اند و در حقیقت، 
هدف اصلی از هر نوع فعالیت اقتصادی سودآوری است و کسب سود بدون وجود 

منابع مالی امکان پذیر نمی باشد.
بلند مدت،  بدهی  اوراق  با  که  است  دائمی شرکت  مالی  تامین   سرمایه،  ساختار 
سهام ممتاز و ارزش خالص بیان می شود.  تعریف دیگری از ساختار سرمایه شامل 
تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، استفاده  بهینه از اهرم زمان بندی قیمت گذاری 

و همچنین تعیین سطح قابل قبول ریسک و نقدینگی است. 
بنابراین ساختار سرمایه همان شکل چگونگی تامین  سرمایه است. برخی عوامل 

مهمی که بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می گذارند عبارتند از:
1( تامین منابع مالی از دیگران در مقایسه با سهامداران که به آن اهرم مالی می گویند؛

2( ویژگی شرکت یا بنگاه از قبیل اندازه  شرکت یا بنگاه، شکل واحد تجاری، ثبات 
درآمد، ساختار دارایی، فرصت رشد شرکت یا بنگاه، موقعیت اعتباری و رفتار مدیریت؛

3( نوع تامین  مالی.

تاثیر تامین مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری
اقتصادی،  بنگاه های  یا  تاثیر تامین  مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها 
یکی از موضوعات اساسی در مدیریت مالی است. تامین  مالی و سرمایه گذاری 
دو روی یک سکه اند. وجوه حاصل از منابع مالی، صرف  سرمایه گذاری می شود. 
به  طور کلی برای تامین  مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی سه منبع اصلی 

وجود دارد:
1( وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی )سود عملیاتی(؛

2( وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری جدید )سهام(؛
3( گرفتن وام از بانک یا سایر اعتبار دهندگان )بدهی(. 

ارزان تر  مالی  تامین   از سایر روش های  بدهی می تواند  از طریق  تامین  سرمایه 
باشد و اغلب یکی از عناصر مهم ترکیب سرمایه تلقی می  شود. هزینه  تامین  مالی 
از طریق بدهی به دو دلیل کمتر از هزینه  تامین  مالی از سایر روش ها می باشد: 

   اول اینکه نرخ بازده  حاصل از سرمایه گذاری در اوراق قرضه با وام قابل 
پیش بینی است. 

   دوم، هزینه  بهره  مربوط  به وام با بدهی یک هزینه  قابل قبول مالیاتی است. 
یک مزیت تامین  مالی از طریق بدهی، به ویژه هنگامی که نرخ های بهره پایین 
سهامداران  به  وام،  طریق  از  مالی  تامین   از  حاصله  سود  که  است  این  باشد، 
افزایش  به  متعهد  شرکت  که  است  آن  دیگر،  مزیت  می شود.  پرداخت  موجود 
دائمی وجوه برای سرمایه گذاری بلندمدت نمی باشد؛ چراگه سرانجام مبلغ بدهی 

پرداخت خواهد شد.
نظریه  سلسله مراتبی، از نظریه های مرتبط با گزینش بدهی و سهام در ساختار 
تامین   در  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  که  می کند  بیان  و  است  سرمایه 

را طی می کنند. شکل گیری سلسله  نیاز خود، سلسله مراتب معینی  مالی مورد 
مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطالعات است. در مواردی که بین مدیران و 
مدیران،  باشد،  داشته  وجود  اطالعاتی  عدم تقارن  برون سازمانی،  سرمایه گذران 
می دهند؛  ترجیح  از شرکت  خارج  منابع  به  را  داخلی شرکت  منابع  مالی  تامین  
اندوخته ها تامین  مالی می کنند و سپس اگر  انباشته و  از محل سود  ابتدا  یعنی 
انتشار  کم ریسک ترین  به  ابتدا  از منابع خارج شرکت،  منابع داخلی تکافو نکند، 
که  در صورتی  و  متوسل می شوند  )استقراض(  قرضه  اوراق  یعنی  بهادار  اوراق 
انتشار  نیاز باشد، دست آخر به  استقراض تکافو نکرد و به منابع مالی بیشتری 

سهام مبادرت می ورزند.
درون  مالی  تامین   منابع  افزایش  با  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  مدیران 
نسبی  از  اهرم  که  مدیرانی  و  هستند  ریسک شرکت  کاهش  دنبال  به  شرکتی 
قراردادهای  و  بدهی  مالی  تامین   پایین تر  هزینه   با  می کنند،  استفاده  بیشتری 
کلیه  شرایط  مالی  تامین   نوع  باید  مدیران  مواجه هستند.  کمتری  محدودکننده 
شرکت ازجمله نقدشوندگی سهام شرکت را نیز در نظر بگیرند. مدیرانی که اقدام 
به تامین  مالی با هزینه  سرمایه  باال بدون در نظر گرفتن شرایط شرکت می کنند، 
با سرمایه گذاری های انجام نشده، دارایی های بدون استفاده و اقساط بدهی های 
سررسید شده ای مواجه می شوند که وجه نقدی برای پاسخگویی به آنها ندارند؛ 

لذا توانایی آنها در اداره امور کاهش خواهد یافت.
 

لزوم استفاده بهینه از دارایی ها و مولدسازی دارایی های غیرمولد
استفاده بهینه از دارایی ها و به  عبارتی مولدسازی دارایی های غیرمولد، یکی از 
مباحث مهم اقتصادی در کشورهای جهان است. مولدسازی دارایی ها می تواند 
دولتی  سازمان های  و  نهادها  برای  را  پایداری  و  مالحضه  قابل  درآمدی  منابع 
ایجاد کند؛ چراکه این نوع درآمد ها درجه  تاثیرپذیری قابل مالحضه ای از عوامل 
برون زا و غیرقابل کنترل آن نهاد یا سازمان نداشته و لذا این نوع درآمدها درجه 
یا  نهاد  آن  کنترل  غیرقابل  و  برون زا  عوامل  از  مالحضه ای  قابل  تاثیرپذیری 

سازمان نداشته و لذا این نوع درآمدها، درآمدهای پایدار هستند. 
با توجه به ماموریت و نقش مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی در درآمدزایی اقتصاد 
باالیی  اهمیت  از  آنها  در  دارایی ها  مدیریت  نظام  به  توجه  لزوم  کشور،  ملی 
مدیریت   پایدار  نظام  پایه گذاری  برای  است  این رو، ضروری  از  است.  برخوردار 

دارایی ها، راهبردها و نقشه راه جامع این نظام تدوین گردد. 
در ادبیات نوین مدیریت اموال، بر معیار کارایی اقتصادی توجه بسیار شده است؛ 
و  نهادها  و  است  نسلی  بین  ثروتی  دولتی  و سازمان  نهادها  دارایی های  چراکه 
سازمان های مختلف دولتی همچون مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی می بایست در 
مدیریت، نگهداری، بهره برداری صحیح و بهینه و صیانت و خلق ارزش از آن 

نقش اصلی را ایفا کند.
دارایی ها  و  امالک  از  گسترده ای  دامنه   مالک  غالبا  دولتی  سازمان های  و  نهادها 
می باشند، از بخش های وسیعی از اراضی، مدارس و بیمارستان ها تا پروژه های مسکن 
عمومی، دارایی های منقول نظیر خودرو، ماشین آالت و اوراق بهادار. از آنجایی که 
این دارایی ها در گروه های مختلفی قرار داشته و هر کدام قوانین و مقررات مربوط 
به خود را دارند؛ از این رو، فرآیند مدیریت اموال و دارایی ها در کشور های مختلف با 
چالش های بسیار همراه است. بسیاری از کشورها بیشتر برای مدیریت اموال و نهادها 
و سازمان های دولتی صرفا از روش های حسابداری استفاده می کرده اند. اما در دو 
دهه  اخیر، باالخص در کشورهای توسعه یافته، ادبیات جدیدی برای مدیریت اموال 
و دارایی ها با در نظر گرفتن مولفه »ثروت عمومی« شکل گرفته است؛ چراکه منابع 
حاصل از فروش یا مولدسازی دارایی ها، ثروتی بین نسلی است و دولت در صیانت و 

خلق ارزش از آنها نقش اساسی را دارد.
جهانی  شیوع  از  ناشی  تقاضای  کاهش  به سبب  نفت  جهانی  قیمت  کاهش  با 
ویروس کرونا در سال 2020 و نیز به  دلیل وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای 
جمهوری  دولت  بودجه   در  نفتی  درآمد های  سهم  می شود  پیش بینی  جهانی، 
اسالمی ایران بیش ا ز  پیش کاهش یابد. از این رو، تمرکز نهادها و سازمان های 
مولد سازی  بین  این  در  می باشد.  ناپذیر  اجتناب  غیرنفتی  درآمدهای  بر  دولتی 
دارایی ها می تواند منبع درآمدی قابل مالحظه و پایداری را برای این نهادها و 
درآمدهای  مانند  درآمد ها  نوع  این  بیاورد؛ چراکه  ارمغان  به  سازمان های دولتی 
نفتی، متاثر از تحوالت بین المللی و شوک های عرضه و تقاضای جهانی نیستند و 
پایدار می باشند. در این راستا، شفافیت استفاده صحیح و ثروت آفرینی از دارایی ها 

به  عنوان سرمایه  بین نسلی ضروری است. 
بهره برداری  نگهداری،  مدیریت،  در  می بایست  دولتی  سازمان های  و  نهادها 
که  ایفا  کنند؛  را  اصلی  نقش  آن،  از  ارزش  خلق  و  صیانت  و  بهینه  و  صحیح 
این مورد نیز از ضرورت های انجام مدیریت و مولدسازی دارایی های می باشد. 
برای  برنامه  کالن  فاقد  ایران  کشور  در  دولتی  سازمان های  و  نهادها  متاسفانه 
اتخاذ  و  سیاستگذاری  هستند.  خود  غیرمولد  دارایی ها ی  مولدسازی  و  مدیریت 
به کوشش و خطا محقق  راه جامع  نقشه  و  برنامه  ترسیم  راهبردهای کالن و 
نمی گردد. مهم ترین پیش نیاز برای ترسیم راهبردها و نقشه راه کالن، مدیریت 
دارایی ها و اموال، مطالعه و بررسی تجربیات موفق بین المللی به  منظور شناسایی 
چالش ها و الزامات نظام مدیریت دارایی های نهادی دولتی همچون مناطق آزاد 

و ویژه  اقتصادی می باشد.

اهداف مدیریت و مولدسازی دارایی ها در مناطق آزاد
اهدافی که در راستای مدیریت و مولدسازی دارایی ها در مناطق آزاد باید به  آن 

توجه ویژه ای شود، عبارتند  از:
  مطالعه وضع موجود مدیریت و مولدسازی اموال مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه  اقتصادی در ایران )اجزاء و بازیگران و نحوه  تعامل آنها، ساختار ها، نقش 
دولت، فرآیندها و روش ها، سیاست ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها، نقش و 

فرآیندهای نظارتی، عملیاتی و اجرایی(.
پیش روی  چالش های  و  فرصت ها  ضعف،  و  قوت  نقاط  تحلیل  تجزیه  و    

مدیریت و مولدسازی دارایی های مناطق آزاد.
  مطالعه و تدقیق تجربیات بین المللی به  منظور تبیین نقش حاکمیتی مناطق 

آزاد در نظام مدیریت دارایی های بخش عمومی.
  معرفی ابزارها و ساز و کارهای نظارتی در نظام مدیریت دارایی ها )ساختارها 

و فرآیندها(.
  مطالعه و تدقیق تجربیات بین المللی به  منظور تبین ساختارها و فرآیندهای 

الزم در اجرای نقش »عملیاتی-اجرایی« در مدیریت دارایی ها.
مولدسازی  حوزه   در  بین المللی  موفق  تجربیات  انتقال  و  تدقیق  مطالعه،    

دارایی های مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی.
  مطالعه، تدقیق و ارائه  دستورالعمل های سازمان های بین المللی نظیر سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه، به  منظور تدوین استانداردهای الزم در حوزه  

مدیریت و مولدسازی دارایی های مناطق آزاد.
  مطالعه و تجزیه  و  تحلیل تجربیات بین المللی در حوزه  ثبت و تمرکز آمار و 

اطالعات امالک و اراضی مناطق آزاد.
فروش  نحوه   حوزه   در  بین المللی  تجربیات  تجزیه  و  تحلیل  و  مطالعه    

دارایی های بخش عمومی در مناطق آزاد )نظارت و اجرا(.
  تبیین نقش نظام مالی )بانک، بورس، بیمه( به  منظور ایجاد نظام مدیریت 

دارایی های کارا و پویا.
مورد  کشورهای  در  موجود  دستورالعمل های  و  مقررات  قوانین،  استخراج    
مطالعه در حوزه  مدیریت و مولدسازی دارایی های بخش عمومی در مناطق آزاد.

  ارائه  الگو های موفق مشارکت دولتی و خصوصی در حوزه  مدیریت دارایی 
و مولدسازی اموال دولتی.

  نقش مناطق آزاد در پوشش دادن و مدیریت ریسک سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در پروژه های مولد سازی اموال بخشی عمومی به  منظور ترغیب بخش 

خصوصی.
  نحوه  استفاده بهینه از منابع حاصل از فروش یا مولدسازی اموال و دارایی ها 

در مناطق آزاد.
  راهکارهای مولدسازی، ثروت آفرینی و درآمد پایدار از دارایی های مناطق آزاد.

در  هوشمند  شبکه   و  زیرساخت های  مبتنی  بر  دارایی ها  و  اموال  ممیزی    
مناطق آزاد.

سخن آخر
و  سرمایه گذاری  شرکت های  سرمایه گذاری  فعالیت  حوزه های  حاضر ،  حال  در 
توسعه مناطق آزاد محدود می باشد و با توجه به فضای کسب و کار و ظرفیت های 
موجود در این مناطق می توانند از ساختاری منسجم تر و یکپارچه تری در حوزه 
اقتصادی برخوردار باشند که منجر به کاهش هزینه و افزایش درآمد خواهد شد. 
از سوی دیگر با توجه به پراکندگی و پیچیدگی محیط اقتصادی کنونی، شناسایی زمینه 
بهینه فعالیت به راحتی مقدور نخواهد بود، از همین رو می توان با تدوین برنامه های 
استراتژی و طراحی ساختار  هلدینگ های چندرشته ای، زمینه خلق ارزش و افزایش 
ثروت را فراهم نمود و از سوی دیگر می توان امکان حضور شرکت های زیرمجموعه 
در بازار سرمایه را جهت بهبود شرایط تامین مالی و اوضاع اقتصادی فعلی مهیا نمود. 
همچنین با استفاده از برنامه های راهبردی، ترکیب دارایی ها را متوازن و متنوع 
نمود و با تربیت نیروی متخصص مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی از طریق 

بهره مندی از جمعیت جوان مناطق آزاد، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرد. 
امید است بتوان با طراحی جامع و تشکیل ، راه اندازی و مدیریت هلدینگ های 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد، در سال »تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زادیی ها«، سهمی 

پررنگ تر در توسعه و اعتالی کشور ایفا نمود.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

واکاوی روش های تامین مالی در گفت و گو با اعضای شورای تامین مالی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی:

مکانیسم تامین منابع مالی، افق نوین درآمدهای پایدار در مناطق آزاد



یادداشت

)یعنی  محدودکننده  عامل  مهم ترین  شناسایی  برای  روش  یک  محدودیت ها،  نظریه 
محدودیت( است که در رسیدن به هدف قرار دارد و سپس به طور سیستماتیک آن 
وجود  محدود کننده ای  عامل  دیگر  که  جایی  تا  بخشید  بهبود  می توان  را  محدودیت 

نداشته باشد. در بخش تولید، از محدودیت اغلب به عنوان یک گلوگاه یاد می شود.
این  بر  تئوری  این  دارد.  شرایط  بهبود  برای  علمی  رویکرد  یک  محدودیت ها  نظریه 
فرضیه استوار است که هر سیستم پیچیده ای ازجمله فرآیندهای تولید، از چندین فعالیت 
بهم پیوند خورده تشکیل شده اند که یکی از آنها به عنوان محدودیت برای کل سیستم 
تولید عمل می کند )یعنی فعالیت دچار محدودیت شده »ضعیف ترین حلقه در زنجیره« 

است(.
بنابراین هدف نهایی اکثر شرکت های تولیدی چیست؟ کسب سود هم در کوتاه مدت 

و هم در بلند مدت است. 
به آن  به دستیابی  برای کمک  را  ابزارها  از  نظریه محدودیت ها مجموعه ای قدرتمند 

هدف فراهم می کند، ازجمله:
بردن  بین  از  و  شناسایی  برای  متدولوژی  یا  )روش شناسی  تمرکز  مرحله  پنج   

محدودیت ها(
 فرآیندهای تفکر )ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل و حل مشکالت(

تصمیمات  و هدایت  اندازه گیری عملکرد  برای  )روشی  عملیاتی  توان   حسابداری 
مدیریتی(

یکی از ویژگی های جذاب نظریه محدودیت ها این است که ذاتا بهبود دادن فعالیت ها را 
در اولویت قرار می دهد. اولویت اصلی همیشه محدودیت فعلی است. در محیط هایی که 
نیاز فوری به بهبود وجود دارد، نظریه محدودیت یک روش کامال متمرکز برای ایجاد 

بهبود سریع ارائه می دهد.
اجرای موفق تئوری محدودیت ها مزایای زیر را خواهد داشت:

  افزایش سود )هدف اصلی نظریه محدودیت برای اکثر شرکت ها(
  بهبود سریع )نتیجه تمرکز همه توجهات روی یک زمینه مهم؛ محدودیت سیستم(

  ظرفیت بهبود یافته )بهینه سازی محدودیت باعث می شود محصول بیشتری تولید 
شود(

و  کندتر  تولید  در جریان  نتایج محدودیت  )بهینه سازی  کار  انجام  زمان    کاهش 
سریع تر(

  موجودی کاهش یافته )حذف گلوگاه ها به این معنی که روند کاالهای در حال 
ساخت کمتری وجود خواهد داشت(

پنج مرحله به صورت زیر شرح داده شده است:
  شناسایی: محدودیت فعلی را شناسایی کنید )یعنی بخش واحدی از فرآیند که 

سرعت دستیابی به هدف را محدود می کند(.
  بهره  برداری: با استفاده از منابع موجود، سریعا محدودیت سرعت تولید را بهبود 

ببخشید )یعنی از آنچه در اختیار دارید  بیشترین استفاده را ببرید(  . 
  تابع قرار  دادن: تمام فعالیت های دیگر را در این فرآیند مرور کنید تا اطمینان 
حاصل کنید که مطابق با نیازهای محدودیت هستند و  از آنها به طور واقعی پشتیبانی 

کنید.
  ارتقا دادن بردن: اگر محدودیتی هنوز وجود داشته باشد )یعنی برداشته نشده 
باشد(، در نظر بگیرید چه اقدامات بعدی برای از بین  بردن محدودیت وجود دارد.    به 
محدودیت »شکسته  که  زمانی  تا  می یابد  ادامه  مرحله  این  در  اقدامات  معمول،  طور 
 شود« )تا زمانی که به جای دیگری منتقل شود(.    در برخی موارد، ممکن است به کار 

انداختن سرمایه نیاز باشد.
  تکرار  کردن: پنج مرحله تمرکز یک چرخه بهبود مستمر است. بنابراین هنگامی 
شود.    رسیدگی  بعدی  محدودیت  بالفاصله  به  باید  شود،  برطرف  محدودیت  یک  که 
 این مرحله، این مسئله را یادآوری می کند که هرگز از کار خود راضی نشوید؛  تهاجم 

محدودیت فعلی را بهبود ببخشید و سپس بالفاصله به محدودیت بعدی بروید.
از  استفاده  با  صنایع  از  گسترده ای  طیف  برای  محدودیت  نظریه  کاربردهای  سایر 
فرآیندهای تفکر براساس نظریه محدودیت تهیه شده است. این کاربردها با موفقیت 
در بخش هایی مانند تجهیزات با سرمایه گذاری سنگین، بخش خرده فروشی، بانکداری، 
غیره  و  درمان  و  بهداشت  معدن،  کارگاهی،  تولیدات  تدارکات،  تندمصرف،  کاالهای 

اجرا می شوند. 
همچنین نظریه محدودیت در بخش های غیرانتفاعی اعم از سیستم آموزش و پرورش، امور 

مذهبی سازمان یافته، سیستم قضایی و سایر موارد با همان نتایج چشمگیر دیده می شوند.

بررسی اجمالی کاربردهای نظریه محدودیت
الی گلدرات کاربردهای خاص و یا ابزارهایی برای کمک به شرایط صنعتی خاص را 

نشان می دهد  :
  قابلیت دسترسی در حیطه عرضه و توزیع 
  قابلیت دسترسی در حیطه کاالهای نهایی 

  تولید به موقع 
  مونتاژ به موقع 

  پروژه های به موقع 
  برگشت واحدهای معیوب  
  افزایش تقاضای مشتری 

  کاهش ریسک تقاضا
  ایجاد تغییر

  تصمیم گیری صحیح مالی
 

بررسی ها در مورد چشم انداز نظریه محدودیت
1( عملیات ها؛ مدیریت )متدولوژی تولید درام بافر طناب( و حائل ها

اثر عملیاتی / شفافیت بین المللی و حسابداری توان  اندازه گیری میزا   امور مالی و   )2
عملیاتی

3( مدیریت و مهندسی پروژه؛ زنجیره بحرانی و توسعه محصول
4( توزیع و زنجیره تامین؛ سیستم کشش و تجدید ذخایر و انبارها 

5( بازاریابی؛ پیشنهادهای غیرقابل قبول و تقسیم بندی بازار
6( فروش و خرید؛ غلبه بر مقاومت و مدیریت انبارها و ذخایر

7( مدیریت افراد؛ ارتباطات و ایجاد تیم
8( استراتژی و تاکتیک ها؛ ایمن سازی آینده شرکت     

به کارگیری یک فلسفه جدید برای تولید
زمینه و توسعه فلسفه تولید جدید براساس فلسفه مفهومی تولید سنتی و جدید، همان طور 
که در ساخت و ساز و تولید استفاده می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم سنتی 
تولید همیشه مورد انتقاد بوده و تفسیر اولیه جدید برای بخش تولید بر اساس فلسفه جدید با 

چالش های اجرای جدید فلسفه تولید و ساخت و ساز در نظر گرفته شده است. 
و  تکنیک ها  روش ها،  تکامل  حال  در  مجموعه  به  جدید«  تولید  »فلسفه  اصطالح 
ابزارهایی اشاره دارد که پیدایش آنها درJIT، به مفهوم توانایی پاسخ سیستم تامین به 
تقاضای خط تولید برای مواد و قطعات اولیه درست در زمان مورد انتظار )نه دیرتر و 
نه زودتر است، بوده و تالش های نظریه محدودیت ها  در ساخت خودرو به کار گرفته 

شده است. 
ناب،  تولید  است:  استفاده شده  فلسفه  این  برای  جایگزین  نام  در حال حاضر چندین 

درست به موقع  نظریه محدودیت ها ، تولید در طبقه جهانی، رقابت مبتنی بر زمان  .
در بخش تولید، باید فلسفه تولید جدید را با شناسایی و از بین بردن فعالیت های بیهوده 
)فاقد ارزش افزوده( پیش برد. به طور سنتی، تولید فقط به عنوان یکسری فعالیتهای 
تبدیل )ارزش افزوده( مدل سازی شده اند. مثال فعالیت های بیهوده مانند انتظار کشیدن، 

ذخیره انبار، جابه جایی مواد اولیه و بازرسی  .
1( سهم فعالیت های فاقد ارزش افزوده را کاهش دهید.

2( ارزش خروجی را از طریق در نظر گرفتن سیستماتیک نیازهای مشتری افزایش دهید.
3( تنوع طلبی و تنوع پذیری را کاهش دهید.

4( زمان چرخه تولید را کاهش دهید.
5( با به حداقل رساندن تعداد مراحل، قطعات و پیوندها، کار را ساده کنید.

6( انعطاف پذیری خروجی را افزایش دهید.
7( شفافیت فرآیند را افزایش دهید.

8( بر روند تکمیل تمرکز کنید.
9( پیشرفت مستمر در روند ایجاد کنید.

10( بهبود جریان تعادل با بهبود تبدیل را فراهم سازید.
11( معیارسنجی کنید.

یادداشت: 
 سارا شفیق نیا

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

مناطق آزاد6

بررسی مزیت ها و چالش های مناطق آزاد در مسیر تحقق توسعه اقتصادی کشور:

بازتعریف مناطق آزاد در راستای 
تسهیل جهانی شدن اقتصاد ایران
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نقش مناطق آزاد با محوریت تقویت اقتصاد کشورها 
و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب های تعریف 
کشورهای  با  اصلی  سرزمین های  داخل  در  شده 
تعریف  به  نگاهی  با  است.  گردیده  ترسیم  مختلف 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی می توان به درک بهتری 
از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری 

رسید. 
اهداف تعریف شده و قوانین جاری کشورمان برای 
ملی  اقتصاد  در  تعیین کننده  نقشی  بر  آزاد،  مناطق 
براساس  گونه ای  به  که  می نماید  داللت  فراملی  و 
پیش بینی  آزاد  و  همه گیر  اقتصاد  جهانی  منطق 
ارتباطات  بتوانند  نیز  سخت  شرایط  در  تا  شده اند 
نگه  فعال  بین الملل  اقتصاد  در عرصه های  را  کشور 
تمامی  از  بردن  بهره  و  مدیریت صحیح  با  و  داشته 
ظرفیت های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را 
به خط مقدم کمک به اقتصاد درون زا و درون محور 
و از قطب های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات محور 

کشور بدل نمود. 
در  آزاد  مناطق  متنوع  گستره  واسطه  به  ایران  در 
مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور 
تبادالت  سطح  ارتقای  در  که  بود  امیدوار  می توان 
پیشگامان  بتوانند  آزاد  مناطق  منطقه ای،  اقتصادی 
باشند.  کشور  اقتصاد  برای  رشد  و  ثبات  بازگشت 
داشت  خواهد  اجرایی  قابلیت  صورتی  در  مهم  این 
تعمیم  و  شده  ایجاد  محدودیت های  به  نسبت  که 
دستورالعمل های وضع شده در سرزمین اصلی به این 

مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. 
آیین های  و  قوانین  تسری  و  تعمیم  بی تردید 
به  اصلی  سرزمین  در  جدید الوضع  و  خلق الساعه 
مناطق آزاد، ایجاد محدودیت های غیرضروری، قطعا 
مورد  کارآیی  و  مطلوب  اثرگذاری  کاهش  موجب 
انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل 
از ظرفیت های موجود می باشد  استفاده  بازدارنده در 
که امید است با درایت و برنامه ریزی مناسب بتوان 
رویه های  اینگونه  از  جلوگیری  و  اصالح  به  نسبت 

بازدارنده اقدام نمود.  
مناسب ترین  و  بیشترین  قطع  طور  به  آزاد  مناطق 
فشار  کاهش  به  کمک  برای  را  کشور  امکانات 
اقتصاد  به اهداف  نیل  محدودیت های تحریم جهت 
مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی ایرانی برای ورود به 
بازارهای جهانی را دارا می باشند. با توجه به ظرفیت 
با  آزاد  تجارت  بستر  در  آزاد  مناطق  در  شده  ایجاد 
با کشورهای همجوار منطقه ای  بین المللی  مبادالت 
و از طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال های 
قطعات  و  تجهیزات  اولیه،  مواد  تامین  برای  موجود 
به  که  مواردی  خصوصا  مختلف،  صنایع  موردنیاز 
واسطه تحریم ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با 

مشکل مواجه می گردد، خواهند بود.
مهم ترین  از  آزاد  مناطق  براي  ظرفیت سازي 
جذب  براي  کشور  اقتصادي  فرصت های  
تامین  بخش  واقع  به  است.  خارجي  سرمایه گذاري 
اقتصاد  سیاست هاي  بند 11  در  خارجي  مالي  منابع 
آزاد  مناطق  در  مفقوده  حلقه هاي  از  که  مقاومتي 
و  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  راه  از  باید  را  است 
و  برجسته کرد  داخلي  با مشارکت بخش خصوصي 
اجراي  از  ناشي  ازجمله مواردي است که خالء هاي 
در  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  را  بند  این 
سال های اجراي اقتصاد مقاومتي در کشور در مقایسه 

با مناطق آزاد موفق دنیا نشان مي دهد. 
براي  فراملي  اقتصادي  اهرم  یک  باید  آزاد  مناطق 
آن  طریق  از  و  باشد  خارجي  سرمایه گذاري  جذب 
است که مي توان در حوزه تولید و اشتغال به درستي 
بخش های  در  را  موجود  خالء هاي  و  نمود  اقدام 
رویکرد  با  متناسب  پیشرفته  زیربنایي  و  زیرساختي 
توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي و مشارکتي 

با سرمایه گذاران ایراني مرتفع کرد. 
 

مناطق آزاد؛ فرصتی بی بدیل برای 
سرمایه گذاری

یکی  آزاد  تجارت  اقتصادی،  توسعه  ادبیات  براساس 
از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. در 
این بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی می توانند نقش 

بسزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.
نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها  اقتصادی،  توسعه 
بدون  و  است  اقتصادی  مختلف  فعالیت های  و 
روبنایی  و  زیربنایی  طرح های  در  سرمایه گذاری 
رفاه  و  تولید  اشتغال،  گسترش،  انتظار  نمی توان 
راه های  از  یکی  میان  این  در  و  داشت  را  اقتصادی 
آزاد  مناطق  ایجاد  منظور،  بدین  مناسب  و  مفید 

تجاری-صنعتی است.
رشد  ولی  دارند،  قدیمی  سابقه  دنیا  در  آزاد  مناطق 
کاهش  مزیت ها،  به  توجه  لزوم  و  جهان  اقتصادی 
قیمت تمام شده و بازاریابی برای محصوالت کشورها 
از سال 1960 به بعد وارد مرحله جدیدی شده است 
که جذب سرمایه گذاری خارجی را با هدف تشویق، 
درآمدهای  و کسب  خدمات  و  کاال  توسعه صادرات 

ارزی، از اولویت خاصی برخوردار کرده است.
جذب  طریق  از  توسعه  حال  در  کشورهای 
تامین  با  تا  کرده اند  سعی  سرمایه گذاری ها 
نیازمندی های ارزی، موجبات اشتغال در بخش های 
مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را 
فراهم کنند که سبب افزایش درآمد ملی آنها شود؛ 
بدین خاطر توجه به مزیت های نسبی سرمایه گذاری 
در کاهش قیمت تمام شده محصوالت و ایجاد زمینه 
از طریق حضور فعال  بازار کار  مناسب برای تنظیم 
در  خارجی  و  داخلی  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران 
بازارهای جهانی و منطقه ای در راه کسب درآمدهای 

ارزی از اهم وظایف مناطق آزاد است.
ایجاد  و  سرمایه  تامین  برای  کشورها  امروزه 
اقتصادی،  توسعه  و  رشد  اساسی،  زیرساخت های 
کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از 
این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب و جذب 
سرمایه های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق 
از مهم ترین راهکارهای  اقتصادی یکی  آزاد و ویژه 
کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل 

به این مهم بوده است.
به عبارت دیگر، در جهان امروز توسعه مناطق آزاد 
در  نهادی  نوآوری های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
اقتصاد به شمار رفته و نقش کلیدی این مناطق در 
اقتصادی  رشد  برای  خارجی  سرمایه گذاران  جذب 

کشورهای در حال توسعه، حیاتی قلمداد می گردد.
با  دارند  سعی  توسعه  حال  در  کشورهای  امروزه 
تنظیم  موجود،  تعرفه های  بر  امتیازاتی  اعطای 
اداری  رویه های  تسهیل  و  مالیاتی  معافیت های 
مناطق  این  در  اقتصادی  فعالیت های  از  حمایت  به 
مبادرت ورزند. در حال حاضر تعداد کثیری از مناطق 
آزاد اقتصادی در سراسر جهان به بهره برداری رسیده 
آنها  از  بهره برداری  جهت  برنامه ریزی  فرآیند  یا  و 

انجام یافته است.
از نگاه بین المللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در 
حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه 
توسعه،  تحقق  برای  این کشورها  و  است  اقتصادی 
ولی  هستند،  روبه رو  محدودیت هایی  و  کمبودها  با 
در عین حال از برتری ها و امکاناتی هم برخوردارند 
حدودی  تا  می تواند  که  است  ابزاری  آزاد  منطقه  و 
کمبودها را جبران و امکانات و برتری های بالقوه را 

در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.
تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن آوری 
و آشنایی با روش های علمی و فنی جدید، آگاهی از 
تحوالت اجتماعی و فرهنگی و برنامه های هماهنگ 
و سازگار برای بهره برداری از عوامل مختلف تولید و 
جهانی،  دانش  و  علم  از  بهینه  بهره گیری  همچنین 
دانش  و  خدمات  کاال،  ستد  و  داد  علمی،  مدیریت 
ارائه  راهکارهای  ازجمله  ملی  مرز  از  خارج  با  فنی 
شده برای گریز از توسعه نایافتگی و ورود به جرگه 
آزاد  مناطق  ایجاد  و  است  یافته  توسعه  کشورهای 
که  است  اقتصادی  توسعه  ابزارهای  از  اقتصادی 
شده،  یاد  عوامل  به  دستیابی  تسهیل  با  می تواند 
رسیدن به توسعه یافتگی را تسهیل کند؛ به عبارت 
اصلی  هدف  اقتصادی  توسعه  به  دستیابی  دیگر 

کشورها از ایجاد این مناطق است.
گذار  دوران  مشکالت  حل  در  آزاد  مناطق  نقش 
اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش 
تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به 
حداقل رساندن مضرات جانبی این پیوند در این اقبال 

به مناطق آزاد موثر بود.
در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت های 
با  و  ارزان تر  کاالهای  تولید  برای  کشور  هر  نسبی 
کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، 
مناطق آزاد ابزاری برای بهره گیری هر چه بیشتر از 
نیروی انسانی ارزان، مواد اولیه و کاالهای واسطه با 

تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.
دیگر  برخی  در  آزاد  مناطق  موفقیت  عوامل  و  علل 
از کشورها را می توان به روشن بودن سیاست جلب 
ورود  کامل  آزادی  منطقه،  به  خارجی  سرمایه های 
سرمایه ای  کاالهای  و  لوازم  قطعات،  اولیه،  مواد 
موردنیاز واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، ترخیص 
از  صادراتی  و  وارداتی  کاالهای  کم هزینه  و  سریع 
در  مستقر  گمرک های  خروجی  و  ورودی  مبادی 
مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کامال 
به  سریع  رسیدگی  کنترل،  و  محدودیت  بدون  آزاد 
درخواست های مربوط به سرمایه گذاری، ساده بودن 
خاتمه  یا  کار  نیروی  استخدام  به  مربوط  تشریفات 
دادن به خدمت افراد شاغل در واحدهای مستقر در 
لحاظ  از  منطقه  مکان  صحیح  انتخاب  آزاد،  منطقه 
برخورداری  شهری،  ناحیه  یک  در  داشتن  قرار 
از  برخورداری  نیز  و  مناسب  و  ارزان  کار  نیروی  از 
شبکه ارتباطی نیرومند )بنادر مهم، جاده های خوب، 

فرودگاه بین المللی و…( دانست.
 

مناطق آزاد  و تحقق سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی

و  آزاد  مناطق  عملکرد  به  نقدها  تمامی  وجود  با 
اخیر  دهه  سه  طی  آنها  روی  پیش  چالش های 
به  آزاد  مناطق  عمل  حوزه  توسعه  کشورمان،  در 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  از  یکی  عنوان 
مقاومت  شاخص های  بهبود  پویا،  رشد  تحقق  برای 
چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی  و  اقتصادی 
مورد  نیز  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  بیست  ساله 
راهبردهای  است  مکلف  دولت  و  گرفته  قرار  تاکید 
با  را  ارتباط  این  اقدام الزم در  برنامه های  اجرایی و 
همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به مورد 

اجرا درآورد.
کاهش  و  مقاومت  قدرت  افزایش  طرفی  از 
آسیب  پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه  پیوندهای 
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای 
منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و 
گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت 
خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق 

تنوع بخشی  و  صادرات  برای  خارجی  سرمایه گذاری 
پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای 
ذیل  اجرایی  و  عملیاتی  راهبردهای  ازجمله  منطقه 
می باشند  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  دیگر 
که کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری از ساز و کار 
یکی  عنوان  به  را  آزاد  مناطق  شده  تجربه  و  موفق 
این  اقدام  برنامه های  و  عملیاتی  کارهای  و  ساز  از 

سیاست ها می دانند. 
بر این اساس، نقشه راه کالن حاکم و هدایت کننده 
مناطق در چارچوب سند چشم انداز، سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
و برنامه های کالن دولت ها برای سال های پیش رو 
تنظیم گردیده که طی آن کمک به تامین رشد پویا 
و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به 
به  اهداف سند چشم انداز بیست  ساله کشور، کمک 
تنوع بخشی پیوند های اقتصادی کشور با اقتصادهای 
با کشورهای منطقه  به ویژه  بین المللی  منطقه ای و 
و همسایگان و کمک به توسعه و تسریع عمران و 
آبادانی منطقه ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی 
کالن  اهداف  عنوان  به  محلی  جوامع  اقتصادی  و 
رقابتی  در محیط  پیشرو  مناطق  به  تبدیل  در مسیر 
قرار گرفته است و هر  سند چشم انداز در دستورکار 
استعدادها  با ظرفیت ها،  متناسب  نیز  مناطق  از  یک 
اهداف  تحقق  جهت  در  خود  نسبی  مزیت های  و 

راهبردی مذکور تدبیر می نمایند. 
 

مناطق آزاد، پایلوت تولیدات صادرات محور
هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی 
از راهکارهای برون رفت از شرایط سخت تحریم در 
کشور است، این نکته را همه کارشناسان اقتصادی 
در موقعیت کنونی کشور با توجه به افزایش نرخ ارز 
مناطق  بی تردید  می کنند؛  بیان  صادرات  توجیه  و 
به  توجه  با  شرایط  این  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
زیرساخت های تولیدی و صادراتی که ایجاد کرده اند، 
بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در کشور 
اختیارات  افزایش  بدون  مهم  این  اما  می باشند، 
تسهیل گری  مهم  نکته  دو  نیز  و  آزاد  مناطق  به 
حذف  نیز  و  سرمایه گذاری  و  صادرات  تولید،  در 
موازی کاری های مجموعه ها و سازمان های سرزمین 

اصلی به دست نمی آید.
برای  را  زیادی  بسیاری  فرصت های  تحریم  تهدید 
این  در  است؛  کرده  ایجاد  کشورمان  در  خودکفایی 
می تواند  خودکفایی  برای  بسترها  از  یکی  شرایط 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشد. تحریم ها، 
هزینه تامین کاال را بر دوش کشور سنگین می کند 
جامعه  در  اقتصادی  فشار  ایجاد  باعث  امر  این  و 
می شود، به یقین و باور کارشناسان اقتصادی با توجه 
به مزیت ها و فرصت های ایجاد شده در مناطق آزاد 
می توان با برنامه ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در 
این  از  توجهی  قابل  قسمت  کشور،  از  مناطق  این 
بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی را به 

واسطه ظرفیت های مناطق آزاد کاهش داد.
بی تردید برنامه ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف 
یکی  با کشورهای همسایه می تواند  منافع مشترک 
به  اقتصادی  فشارهای  از  برون رفت  راهکارهای  از 
واسطه ایجاد حلقه های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی 

با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.
این  قرارگیری  و  ایران  آزاد  مناطق  به  نگاهی  با 
به  توجه  با  همچنین  و  کشور  مرزهای  در  مناطق 
موقعیت استراتژیک ایران در منطقه به واسطه تعدد 
همسایگان، این فرصت می تواند در تک  تک مناطق 
آزاد به واسطه هم افزایی بیشتر با کشورهای همسایه 
از  ایران  دسترسی  نقطه  بی شک  شود.  ایجاد  خود 
جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند 
کشورهای  مشترک  همکاری های  جاذبه  می تواند 
آزاد  مناطق  در  بیشتر  حضور  برای  را  ایران  شمالی 

شمالی ما بیش از پیش پررنگ تر کند.
امروز  اقتصادی،  کارشناسان  گفته  به  توجه  با  شاید 
کشور  داخل  در  هم افزایی  به  نیاز  همیشه  از  بیش 
تصمیم گیر  مجموعه های  و  سازمان ها  تمامی  میان 
رفع  صورت  در  بی تردید  داریم؛  تصمیم ساز  و 
تحریم های داخلی که به واسطه موازی کاری ها و یا 
بروکراسی های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری 
اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره 
است،  شده  بیان  صراحت  به  کشور  آزاد  مناطق 
در  بیشتر  نقش  ایفای  و  شکوفایی  شاهد  می توانیم 
مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم های با اهرم 

مناطق آزاد کشور باشیم.
مهم ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت 
آزادانه و بدون محدویت در حوزه اقتصاد و تعامالت 
اصلی  بروکراسی های معمول سرزمین های  از  خارج 
با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران 
نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از 
پایه اصول و  باید بر  این رویکرد مستثنی نیستند و 

این  و  کنند  حرکت  مسیر  این  در  بین المللی  مبانی 
مجموعه های  سازنده  تعامل  و  همکاری  مستلزم 
داخلی کشور است؛ در غیر این صورت نمی توانیم با 
اتهامی به  اعمال محدودیت و یا زدن برچسب های 
مناطق آزاد در شرایط سخت کنونی، توقع معجزه از 

این نقاط اقتصادی در کشور داشته باشیم.
آزاد در عرصه  تعامل  از  آزاد برگرفته  اقتصاد  مفهوم 
تجارت در کنار تسهیل کلیه امور برای حضور فعالین 
است،  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران  و  اقتصادی 
شاید تفسیر اشتباه از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم 
واگذاری اختیارات به مناطق آزاد کشور بوده است و 
یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم سازان 

و تصمیم گیران نداده است.
در شرایط کنونی کشور، با توجه به بیانات مقام معظم 
در جهت خودکفایی  از همه ظرفیت ها  باید  رهبری 
و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ بی شک در این 
مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به خودکفایی 
کشورهای  با  اقتصادی  تعامالت  و  فعالیت  کنار  در 
همسایه بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، 
در حدود  تجربه ای  با  که  آزاد کشور هستند  مناطق 
ایران در  راه های تنفسی  بهترین  سه دهه می توانند 
شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی باشند. مسلما 
ایجاد امنیت روانی در کنار افزایش مزیت ها و حذف 
بروکراسی ها و قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید و 
صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می تواند 
در  اقتصادی  گره های  کردن  باز  برای  کلید  بهترین 

کشور باشد.
شاید بهتر باشد که در شرایط کنونی اعتماد بیشتری در 
واگذاری مسئولیت ها به فعالین اقتصادی جهت توسعه و 
تبادالت بیشتر با کشورهای همسایه و تجار منطقه ای 
در کشورهای هدف داشته باشیم و تا می توانیم در مقام 
دولت سعی در کم کردن تصدی گری های دست و پاگیر 
در مسیر اقتصاد آزاد در کشور داشته باشیم. بی تردید 
حتی به عنوان پایلوت هم اگر بخواهیم این نمونه را در 
اقتصاد کالن کشور آزمایش کنیم، باز هم تنها نقاطی 
که می توانیم کنترل شده این طرح را اجرا نماییم، مناطق 
آزاد کشور هستند که می تواند بازخورد مطلوبی را به ما 

نشان دهد.
 

مناطق آزاد، بازیگران اصلی توسعه 
اقتصادی کشور

برخی  از  که  این  به  عنایت  با  ایران  آزاد  مناطق 
نقش  می توانند  هستند،  جدا  اصلی  سرزمین  قوانین 
مهمی در توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد بازی کنند. 
هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق مرزی و در 
همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده اند و با 
توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با 
کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می توانند 
با  باالدستی  تعامالت  ایجاد  مسیر  در  بسزایی  تاثیر 

کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.
متاسفانه این روزها شاهد هستیم که اکثر بخشنامه ها 
و آیین های سرزمین اصلی در حال تسری به مناطق 
آزاد هستند که دامنه عمل این مناطق را محدودتر 
آزاد  مناطق  که  دهیم  اجازه  باید  بنابراین  می کنید. 
پیش  قانون  براساس  را  خود  شده  تعریف  وظایف 
محدودیت های  درگیر  را  مناطق  این  نباید  ببرند؛ 

سرزمین اصلی نماییم.
مناطق آزاد می توانند با تعریف یکسری از فعالیت های 
مشخص، از تهدید تحریم  و موانع اقتصادی خود را 
مثال  عنوان  به  دهند،  سوق  فرصت ها  سمت  به 
که  با کشورهای همسایه  بانک های مشترک  ایجاد 
صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به 
سیستم های مالی بین المللی نباشد تا بتوانند تبادالت 
به  را  موضوع  این  مشکالت  و  دهند  انجام  را  مالی 
حداقل برسانند و یا در حوزه های تجاری و بازرگانی 
همسایه  کشورهای  با  را  خود  مراودات  می توانند 
افزایش دهند و به واسطه این کشورها به بازارهای 

بین المللی دسترسی پیدا کنند. 
مرزی  صفر  نقاط  در  تهاتری  بازی های  تعریف 
می تواند مشکالت ناشی از انتقال پول را کم رنگ تر 
کند و همین طور استفاده از ظرفیت های صادراتی در 
مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به 
کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.

مناطق آزاد در شرایط کنونی باید بازتعریف شوند و 
دولت و مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر 
بتوانند نقش جهانی  تا  نشوند  بروکراسی های کشور 
خود را در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری ایفا 
نمایند و این توان را داشته باشند تا با جلب اعتماد 
تکنولوژی های  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران 
از  بشود  تا  نمایند  منتقل  آزاد  مناطق  به  را  دنیا  روز 
ورود  ظرفیت های  کنار  در  آزاد  مناطق  مزیت های 
کاهش  مسیر  در  مناطق  این  به  تکنولوژی  و  علم 
بین المللی  تحریم های  کنار  در  اقتصادی  معضالت 

بیشترین بهره مندی را داشته باشیم.

نظریه ممنوعیت ها چیست؟

 با نظریه محدودیت ها
)Theory of Constraints( موانع را بردارید:

 گزارش: 
 مهرناز عالمی



اخبار منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند در سومین سمینار بین المللی مسئولیت 
های اجتماعی در سه بخش حائز رتبه های برتر شد.

اختتامیه سومین سمینار بین المللی مسئولیت های اجتماعی 
و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونین  حضور  با 

مسئولین مناطق آزاد در اروند برگزار گردید.
مختلف  حوزه های  در  آزاد  مناطق  سمینار،  این  طی 
داوران  علمی  هیات  نظر  با  اجتماعی  مسئولیت های 
منطقه  سازمان  که  گرفتند  قرار  تجلیل  و  تقدیر  مورد 
آزاد اروند با فعالیت های مستمر و عملکرد مناسب در 
به  و سالمت  بهداشت  و  محلی  جوامع  توسعه  بخش 
دلیل احداث، بهسازی و تجهیز مراکز درمانی و ارتقای 

علمی مراکز بهداشتی و درمانی حائز رتبه برتر شد.
همچنین در بخشی دیگر پس از بررسی دقیق گزارش 
عملکرد ارسالی به دبیرخانه این سمینار، سازمان منطقه 
آزاد اروند در بعد توسعه جوامع محلی در حوزه عمران 
و آبادی به دلیل میزان کمی و کیفی پروژه های انجام 
شده و در حال انجام منطقه، از نظر هیات داوران به 

عنوان منطقه برتر اعالم شد.
سمینار،  این  پایانی  بخش  در  است،  ذکر  شایان 
مسئوالنه  تفکر  دلیل  به  داوران  هیات  ویژه  جایزه 
آزاد  مناطق  ارزیابی  جشنواره  نخستین  پایه گذاری  در 
کشور در زمینه مسئولیت اجتماعی، به مدیریت سازمان 

منطقه آزاد اروند تعلق گرفت.

 رونمایی از سند مسئولیت اجتماعی 
در منطقه آزاد اروند

اروند گفت:  آزاد  منطقه  مدیریت سازمان  توسعه  معاون 
همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، فرآیند تدوین سند 

راهبردی مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد اروند آغاز شد.
روزه  دو  برگزاری  به  اشاره  ضمن  شریفی  سروش 
محوریت  با  اجتماعی  مسئولیت های  سمینار  سومین 
مناطق آزاد و تفکر مسئوالنه، اظهار داشت: بخش های 
ارزیابی  آموزشی،  محورهای  حول  سمینار  این  اصلی 
و  علمی  سخنرانی های  و  کشور  آزاد  مناطق  عملکرد 
بررسی آخرین تحوالت مسئولیت های اجتماعی توسط 
اساتید و کارشناسان حوزه مسئولیت های اجتماعی ملی 
سایر  خوب  استقبال  با  که  گردید  برگزار  بین المللی  و 

مناطق آزاد همراه بود.
اذعان  اجتماعی  مسئولیت های  سمینار  سومین  دبیرکل 
آزاد  مناطق  در  پایدار  توسعه  که  داشت  توجه  باید  کرد: 
در صورتی شکل می گیرد که شامل همه شاخص های 
باشد. پیش نیاز موفقیت  اقتصادی  اجتماعی، فرهنگی و 
مناطق آزاد کشور در امور اقتصادی، پیشگامی و فعالیت 
زیست   و  فرهنگی  اجتماعی،  حوزه های  در  مسئوالنه 
حوزه های  در  موفقیت  دیگر  بیان  به  و  است  محیطی 
اقتصاد، تجارت و گردشگری منوط به توجه ویژه به توسعه 
اجتماعی این مناطق است. لذا برای تحقق توسعه بیش 
از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی، سازمان ها نیازمند 
سرمایه اجتماعی هستند؛ چراکه بدون سرمایه اجتماعی 

استفاده از دیگر سرمایه ها ممکن نخواهد بود.
گفتنی است، در پایان و طی برگزاری آیین اختتامیه، به 
صورت نمادین از فرآیند تدوین سند راهبردی مسئولیت 
سمینار،  دبیرکل  حضور  با  اروند  آزاد  منطقه  اجتماعی 
عمومی  روابط  مدیر  سمینار،  علمی  کمیته  مسئول 
و  فرهنگی  معاونین  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 

عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند رونمایی شد.
راهبردی  سند  مطالعاتی  طرح  است،  ذکر  شایان 
مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار با همکاری موسسه 
مشی فاخر نمایندگی کمپانی بین المللی CSR در ایران 

در سازمان منطقه آزاد اروند شروع به کار خواهد کرد.

نهضت  آغاز  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
به مناسبت سوم خرداد سالروز  فضای سبز در منطقه 

آزاد سازی خرمشهر خبر داد.
تالش  و  حساسیت  لزوم  بر  تاکید  با  گروسی  حسین 
و  شهری  نظافت  برای  مسئول  دستگاه های  همه 
برای  بانشاط  و  زیبا  محیطی  نوید  سبز،  فضای  حفظ 

شهروندان آبادان و خرمشهر داد.
وی همچنین درخصوص اقدامات سازمان منطقه آزاد 
و  منظر  زیباسازی  نظافت،  عملیات  اجرای  در  اروند 
فضای  نهضت  نمود:  تصریح  نیز  شهری  سبز  فضای 
سازمان  این  اصلی  وظایف  از  یکی  منطقه،  در  سبز 
آزادسازی خرمشهر  به مناسبت سالروز  بود که  خواهد 
طی برنامه ریزی صورت گرفته با شهرداری های آبادان 
و  فنی  معاونت  منطقه،  صنعتی  سایت  خرمشهر،  و 

زیربنایی و دیگر بخش ها آغاز شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: این 
سازمان با همکاری دیگر دستگاه های متولی، تمام ظرفیت 
شهرهای  در  زیباسازی  طرح های  اجرای  برای  را  خود 
آبادان و خرمشهر به کار خواهد گرفت که ایجاد فضای 
سبز مناسب در میادین، استفاده از درختچه ها و گل های 
زینتی سازگار با آب و هوای منطقه، ازجمله طرح هایی 
خواهد بود که محیطی شاد و مناسب در مناطق شهری 

مختلف، مسیرها و معابر فراهم خواهد ساخت.

منطقه آزاد اروند حائز رتبه های 
برتر در سمینار بین المللی 

مسئولیت های اجتماعی

 آغاز نهضت فضای سبز 
 و زیباسازی در 

منطقه آزاد اروند

در سومین سمینار بین المللی 
مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

 همزمان با سالروز 
آزادسازی خرمشهر انجام شد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در نشست کارگروه رفع موانع تولید، تجارت 
و صادرات گفت: باید موانع را از سر راه تجار و تولیدکنندگان برداریم و نقش 

تسهیل گر را ایفا کنیم.
حسین گروسی، اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت را اشتباه دانست و اظهار کرد: 
یکی از مشکالت کشور، وابستگی به نفت و فاصله گرفتن از تجارت در حوزه های 

دیگر است.
وی تصریح نمود: ایران با ۱۵کشور مرز مستقیم دارد و به لطف خدا در چهارراه 
جهان قرار گرفته که کمتر کشوری از چنین ظرفیتی برخوردار است؛ اما متاسفانه 

آن طور که باید نتوانسته ایم از این موهبت استفاده نماییم.
گروسی، حل برخی موانع را تنها با یک تصمیم صحیح و نامه نگاری ساده بدون 
باید منجر به شناسایی موانع  این جلسات  افزود: برگزاری  هزینه عنوان کرد و 
و رفع آنها شود؛ همه ما باید در این مسیر کمک کنیم؛ نمایندگان ظرفیت های 

اثرگذاری هستند که می بایست در همه امور کشور اظهارنظر کنند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه هنر ما شناسایی، هماهنگی و 
رفع موانع است، اذعان داشت: بازرگانی خوب، تولید را رونق می بخشد؛ چراکه 
این مسائل زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و تنها با حل یک مورد نمی توان 
به نتیجه رسید. زنجیره ها باید به یکدیگر وصل و ارتباط ارگانیک برقرار شود تا 

نتیجه مطلوب حاصل گردد.
میسر  خرمشهر  و  آبادان  در  را  ماندگاری  که  مواردی  ایجاد  بر  تاکید  با  وی 
کرد  فکر  باید  شهر  دو  این  در  شهروندان  ماندگاری  برای  گفت:  می کند، 
آموزش،  نظیر  مواردی  بی شک  نماییم؛  احصاء  و  پیدا  را  مردم  نیازهای  و 

ماندگاری  باشد،  مهیا  منطقه ای  در  اگر  اشتغال  و  امنیت  درمان،  و  بهداشت 
بود. بیشتر خواهد  نیز  جمعیت 

نشست مطرح  این  در  که  راستای حل مشکالتی  در  کرد:  گروسی خاطرنشان 
شد، همه باید تجربیاتمان را روی هم بریزیم تا تجربه بزرگی ایجاد و انرژی مان 

یکی شود.
به  واحد  منطقه  را یک  آبادان و خرمشهر  اروند،  آزاد  منطقه  سرپرست سازمان 
نام اروند خواند که نباید بحثی بین آنها شکل بگیرد و ادامه داد: برای درست 
انجام دادن رسالت مان، باید مشکالت را شناسایی و توزیع متوازن شکل بگیرد .

وی با انتقاد از شیوه پراکنده کاری و ایجاد هزینه های زیاد جاری در مقایسه با 
هزینه کرد برای تولید، صنعت و تجارت اظهار داشت: قانون طبق ماده ۶۵ احکام 
اجازه تشکیل  اختیار و  آزاد تفویض  برنامه های توسعه کشور، به مناطق  دائمی 
اداره کل برخی ادارات خصوصا آنهایی که بیشتر مورد نیاز است، نظیر صمت، 
کشاورزی و محیط زیست را داده شده که نیاز داریم هر چه سریع تر انجام پذیرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در پایان، ایجاد ید واحد را در حل مشکالت 
مطالعات  بر اساس  نمود:  خاطرنشان  و  کرد  ارزیابی  مهم  منطقه  معضالت  و 
چه  منطقه  نیاز  بگیریم  تصمیم  باید  حال،  و  گذشته  راهبردی  و  استراتژیک 

چیزهایی است و سپس اولویت بندی و برنامه ریزی راهبردی انجام دهیم.

نقش آفرینی منطقه آزاد اروند در جهت 
تسهیل گری و رفع موانع فعالین اقتصادی

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اذعان داشت:

در سمینار مسئولیت اجتماعی، مناطق آزاد و تفکر مسئوالنه صورت گرفت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد:

حضور فعاالن اقتصادی، فلسفه وجودی مناطق آزاد است

ایجاد مدیریت یکپارچه، راهکار مرتفع شدن مشکالت شلمچه

حرکت منطقه آزاد اروند در مسیر توسعه متوازن منطقه و خدمت به مردم

تقدیر سازمان منطقه آزاد اروند از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبدیل اروند به منطقه آزاد علمی در راستای تعامل با دانشگا های خارجی

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
فعاالن  آزاد، حضور  مناطق  وجودی  فلسفه  گفت:  اقتصادی 

اقتصادی و رفع موانع تولید و پشتیبانی و مانع زدایی است.
حمیدرضا مومنی در نشست با فعالین اقتصادی شهرستان های 
آبادان و خرمشهر اظهار داشت: فعاالن اقتصادی، شرکای تجاری 
مناطق آزاد محسوب می شوند و بدون حضور آنها فلسفه وجودی 

این مناطق زیرسوال می رود.
وی با اشاره به اینکه موضوع ثبت سفارش کاال در مناطق آزاد 
الزام نخواهد داشت و مصوبه دیوان عالی در این خصوص در 
روزهای آینده ابالغ خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به شرایط 
خاص کشور در دوران تحریم، مباحث بین المللی و پاندمی 

کرونا باز هم توانسته ایم کارنامه قابل قبولی ارائه دهیم.
مشاور رئیس جمهور گفت: قطعا اگر هر کشور دیگری تنها یک 
مورد از مشکالت ما را داشت، نمی توانست دوام بیاورد و افتخار 
جمهوری اسالمی ایران این است که در جنگ اقتصادی حاضر 
و با وجود تمام مشکالت در برابر دشمنان نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران مقتدرانه ایستادگی کرده است .
مومنی اظهار داشت: اروند تنها منطقه آزادی است که وحدت مدیریتی 
در آن وجود دارد و این امتیاز می تواند کمک بسیاری به پیشبرد امور 
این منطقه کند؛ تعامل موجود بین سازمان ها و دستگاه های اجرایی و 
نهادهای نظامی و انتظامی در منطقه آزاد اروند در سطح مثال زدنی است 
و این تعامالت مسئولیت امروز سازمان منطقه آزاد اروند را برای تحقق 

شعار سال در محدوده منطقه دوچندان نموده است.
وی افزود: من خود را نسبت به تمام مشکالت فعالین اقتصادی 
ضمن  و  می دانم  مسئول  ملی  سطح  در  منطقه  در  مستقر 
پیگیری مشکالت سرمایه گذاران در سطح کشور، گزارشات 

ماهانه در این خصوص ارائه خواهم داد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی در پایان درخصوص اصالح قوانین مناطق آزاد، 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  مجلس  با  کرد:  خاطرنشان 
فرصت  یک  و  داشته ایم  این خصوص  در  مذاکراتی  نظام 
خوب برای ارائه نقطه نظرات کارشناسی شما تا رفع موانع، 

مخصوصا برای مناطق آزاد نسل سوم جدید وجود دارد.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند در جلسه کارگروه رفع موانع تولید، 
تجارت و صادارت گفت: مرتفع شدن مشکالت شلمچه در 

گرو اجرایی شدن مدیریت یکپارچه است.
تولید،  موانع  رفع  کارگروه  جلسه  در  پور  سالم  جبار 
تجارت و صادارت که با حضور سرپرست سازمان منطقه 
و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی  معاون  اروند،  آزاد 
روسای  همراهی  با  و  سازمان  این  مدیران  از  چند  تنی 
صمت  ادارات  و  اصناف  اتاق های  بازرگانی،  اتاق های 
مطرح  مشکالت  حل  شد،  برگزار  خرمشهر  و  آبادان 
حاضرین  همکاری  گرو  در  را  شلمچه  درخصوص  شده 
دانست  یکپارچه  مدیریت  طرح  اجرای  نشست جهت  در 
صنعت  بحث  در  شده  مطرح  مشکالت  عمده  افزود:  و 
اجرایی  دستگاه های  در  تولید  موانع  رفع  به  مربوط 
تلفن و مخابرات است  برق،  ازجمله آب و  خدمات رسان 
جلسات  مستمر  برگزاری  و  هم افزایی  با  بدون شک  که 
صنعتگران  مشکالت  حل  راستای  در  تولید؛  موانع  رفع 

اقدام خواهیم کرد.

آزاد  منطقه  در  به ویژه  آزاد  مناطق  در  کرد:  تصریح  وی 
اروند یکسری مزایای قانونی از قبیل ورود ماشین آالت، 
عوارض  پرداخت  بدون  صنعتی  واحدهای  اولیه  مواد 
کمیسیون  در  بتوانیم  امیدواریم  که  دارد  وجود  گمرکی 
تعیین ارزش افزوده تولید در دبیرخانه شورایعالی مناطق 
بخش  که  کنند  کمک  تا  کنیم  متقاعد  را  دوستان  آزاد، 
کشاورزی و شیالتی نیز برای واردات و تهیه نهاده های 
بهره مند  کمیسیون  این  امتیازات  از  شیالتی  و  دامی 
و  آبزیان  تولید  بخش  در  معضالت  و  مشکالت  و  شوند 

کشاورزی برطرف شود.
سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند ضمن تاکید بر استمرار برگزاری 
جلسات کمیسیون نظارت بر اصناف جهت حل مشکالت 
سرپرست  خوب  پیگیری های  با  کرد:  خاطرنشان  بازار، 
اروند، جهت گرفتن تفویض اختیارات  آزاد  سازمان منطقه 
خصوصا از وزارتخانه های صمت، دانشگاه علوم پزشکی و 
استاندارد را قطعا شاهد خواهیم بود که در صورت محقق 
شدن این مهم، بخشی از مراجعات دو شهرستان به مرکز 

استان کمتر می شود و تصمیم گیری ها به صورت یکپارچه 
در منطقه رخ می دهد.

 معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

 تشکیل کمیته هماهنگی در شلمچه
 گامی به سوی رفع موانع

همچنین معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
کمیته  تشکیل  گفت:  جلسه  این  در  اروند  آزاد  منطقه 
هماهنگی و سیاستگذاری توسط تمام دستگاه های اجرایی 
آسیب های  کاهش  در  موثری  کمک  شلمچه،  در  مستقر 

موجود می کند.
قدرت اله طمیمیان با اشاره به اینکه ایجاد کمیته هماهنگ 
افزود:  است،  شلمچه  ثبات  ایجاد  در  موثری  گام  کننده، 
به  جدی  آسیب های  شلمچه،  در  موجود  ناهماهنگی های 
بخش تجاری و مسافری وارد کرده است که می بایست با 

یک هم افزایی و همدلی جمعی آنها را مرتفع کنیم.
گردشگری  نقش  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  وی 

دو  گفت:  و  دانست  اثرگذار  بسیار  اقتصادی  توسعه  در  را 
برای  »کارون«  و  »کیش ایر«  ایرالین های  با  تفاهم نامه 
دو  با  »وان«  و  »استانبول«  مقصد  به  خارجی  پروازهای 
هدف مختلف، منعقد نمودیم که امیدواریم به زودی شاهد 

اجرایی شدن آن باشیم.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
کرد:  تصریح  شده،  ذکر  هدف  دو  توضیح  در  اروند  آزاد 
که  خرید  مراکز  کردن  فعال  هدف  با  را  »وان«  شهر 
نظرشان  مورد  اجناس  آنجا  از  مستقیم  طور  به  بتوانند 
کردیم  انتخاب  کنند،  منطقه  وارد  ارزان تر  و  راحت تر  را 
منطقه  به  عراقی ها  ورود  جهت  بیشتر  را  »استانبول«  و 
با حضور  بتوانند به ترکیه سفر کنند و  این طریق  از  که 
در شهرهای آبادان و خرمشهر چرخه اقتصادی را رونق 

بخشند، هدف قرار دادیم.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در آیین افتتاح و کلنگ زنی 
از چهار پروژه عمرانی به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی 
خرمشهر گفت: فلسفه وجودی در منطقه آزاد اروند خدمت به 

مردم و حرکت در مسیر توسعه و توزیع متوازن است.
حسین گروسی با بیان اینکه مناطق آزاد به عنوان الگوی 
متوازن  رشد  به  را  خود  پیرامون  مردم  می توانند  توسعه 
در  موثر  گام های  برداشتن  برای  داشت:  اظهار  برسانند، 
و  اقتصادی  عمرانی،  امکانات  ایجاد  می بایست  منطقه، 
دستگاه های  همه  توسط  شفاف سازی  کنار  در  کارآفرینی 

اجرایی، محقق شود.
علوم  دانشکده  ارتقاء  تصویب  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
پزشگی آبادان به دانشگاه در شورایعالی انقالب فرهنگی، 
قطعا می تواند بستر رشد سطح علمی و جذب دانشجویان 
در  را  دارند  تحصیل  ادامه  به  تمایل  که  خارجی  و  داخلی 

منطقه مهیا نماید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه به دنبال آن 
هستیم تا قوانین مناطق آزاد به ریل خود بازگردد، اذعان داشت: 
اگر این مهم تحقق پیدا کند، بی شک گشایشی در کارهای 

اقتصادی صورت خواهد گرفت و به تبع آن فرصت های شغلی 
بسیاری برای شهروندان ایجاد خواهد شد.

گفتنی است، پروژه پارک ساحلی و پیست دوچرخه سواری، 
بهسازی معابر کوی محرزی به طول ۳کیلومتر، بهسازی 
پیاده روسازی ضلع شمالی رودخانه کارون  دیوار ساحلی و 
و احداث دیوار ساحلی و پیاده روسازی ضلع جنوبی رودخانه 
بودند  در شهرستان خرمشهر  پروژه عمرانی  کارون؛ چهار 
که به مناسبت سوم خرداد توسط شهرداری این شهرستان 

کلنگ زنی و افتتاح شدند.

در سمینار »مسئولیت اجتماعی، مناطق آزاد و تفکر مسئوالنه« 
از خدمات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه با 
کرونا و خدمات ارزنده وی در شهرستان های آبادان و خرمشهر 

با اهدای لوح، تقدیر کردند.
آیین  این  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
گفت : کوچک ترین سرباز سرزمین ایران اسالمی هستم 
پیک چهارم  از  گذر  به  موفق  درمان  کادر  به کمک  و 

کرونا شدیم.
به  بزرگی  درس های  مقدس  دفاع  افزود:  نمکی  سعید 
ما آموخت و ما یاد گرفتیم که می شود با ایمان، تقوا و 
عشق برای دفاع از وطن با حداقل ها در مقابل حداکثرها 

ایستاد و پیروز شد.

و  وطن  از  دفاع  در  مردم  آحاد  همه  نمود:  اذعان  وی 
سال  هشت  و  هستند  هم  کنار  در  انقالب  آرمان های 
دفاع مقدس به ما آموخت که تنها با روحیه بسیجی و با 
انقالبی بودن می توان کشور را مدیریت کرد و پیروز شد.

نمکی اظهار داشت: کشور در اوج تحریم های ظالمانه 
غرب و زمانی که همه راه ها را به روی ما بسته بودند و 
حتی برای تهیه ماسک و لوازم مبارزه با کرونا با مشکل 
مواجه بودیم، با اتکا به دانش و تخصص داخلی در کنار 
دفاع مقدس  دوران  باز هم حماسه  و  قرار گرفتیم  هم 

را تکرار کردیم.
ثابت  افزود:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
کردیم که می شود دست خالی هم با این ویروس مبارزه 

کرد. امروز مژده می دهم که در عرصه ساخت واکسن 
کرونا، طبق قولی که دادیم در خردادماه واکسن ایرانی 
را به کار خواهیم گرفت و ثابت می کنیم که در میدان 

واکسن نیز پیروز شدیم.
وی گفت: ویروس انگلیسی در خوزستان زمین گیر شد 
درهای  پشت  در  کرونا  به  مبتال  بیمار  هیچ  تنها  نه  و 
اورژانسی  مورد  هیچ  بلکه  نماند،  معطل  بیمارستان 
که  نکردیم  مشاهده  را  آی سی یو  نیازمند  بیماران  یا  و 

سردرگم باشد.
انسانی،  یافتگی  توسعه  ابعاد  از  یکی  کرد:  بیان  نمکی 
توجه به مسئولیت های اجتماعی است و انسان باید در 

قبال محیط زیست مسئولیت پذیر باشد.

را ۳۸۰هزار  میر در سال  و  تعداد مرگ  بهداشت،  وزیر 
مورد اعالم کرد وگفت: از این تعداد ۳۱۳هزار مرگ غیر 
از کرونا مربوط به بیماری های قلبی و عروقی و ۹۷هزار 
مورد مرگ و میر مربوط به فشار خون باال و قند است.

وی خواستار تغییر رفتار و الگوی زندگی شد و گفت: باید 
این تغییر رفتار از مدارس که مهم ترین زمان تاثیرگذاری 

انسان است، صورت گیرد.
پایان  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
پانادمی های  از  یکی  گرفتار  امروز  کرد:  خاطرنشان 
دنیا شکل  در  ۲۰۰سال  هر  که  تاریخ هستیم  پرفشار 
را  آن  می توان  مردم  همکاری  با  ولی  می گیرد، 

کرد. مدیریت 

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: اروند را منطقه آزاد علمی 
خواهیم کرد تا دانشگاه های خارجی و هر مجموعه ای که بتواند با دانشگاه 

علوم پزشکی آبادان همکاری کند، در این منطقه حاضر شود.
حسین گروسی در بیست و ششمین آیین پویش »ره سالمت« 
که در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار داشت: 
اولین گامی که باید در منطقه آزاد اروند برداریم، ایجاد همدلی 
و وحدت بین همه مسئوالن برای ارتقاء هر چه بیشتر منطقه و 

خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه می خواهیم یک منطقه آزاد علمی را در اروند 
بنیاگذاری کنیم، افزود: این منطقه باعث می شود تا دانشگاه های 
خارجی و هر مجموعه ای که بتواند با دانشگاه علوم پزشکی 

آبادان همکاری کند در این منطقه حضور پیدا کند.
بیان کرد: در رشته های  اروند  آزاد  سرپرست سازمان منطقه 
پزشکی یک ارتباط ارگانیک بین علم و عمل وجود دارد، این 
منطقه علمی دانشجویان خارجی را جذب می کند و سبب رونق 

علمی منطقه می شود.

گروسی عنوان کرد: ما در علم پزشکی شانه  به  شانه آمریکا و 
اروپا پیش می رویم و به همین دلیل توجه ویژه وزیر بهداشت به 

منطقه آزاد اروند، می تواند تاثیرگذار باشد.
اینکه در رشته های پزشکی می توانیم مرجعی  بیان  با  وی 
 ۱۲ و  بندهای ۱۱  گفت:  شویم،  اطراف  کشورهای  برای 

اقتصاد مقاومتی بر افزایش انتقال فناوری تاکید دارد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: بنده قول 

پایه گذاری یک منطقه آزاد علمی در منطقه آزاد اروند را می دهم.
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اخبار منطقه آزاد قشم

 تامین منابع پایدار از
 طریق شیوه های نوین 

برای دستیابی به توسعه 
متوازن قشم

علی درویش پور در نخستین جلسه کمیته درآمد 
و منابع سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
زیرساختی  فعالیت های  انجام  برای  گفت:  قشم  آزاد 
مختلف  حوزه های  در  متوازن  توسعه  به  رسیدن  و 
تامین  نیازمند  جزیره،  در  و...  گردشگری  اقتصادی، 

منابع پایدار و استفاده از شیوه های جدید هستیم.
و  درآمد  کمیته  جلسه  نخستین  در  درویش پور  علی 
منابع سازمان منطقه آزاد قشم که با حضور معاونان و 
جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: 
باید  تمامی مدیریت ها و بخش های مختلف سازمان 
عملکرد  هزینه ها،  همچنین  و  منابع  تامین  حوزه  در 

دقیقی داشته باشند.
اینکه موضوع تحقق درآمدهای سازمان  بیان  با  وی 
تصریح  پیگیری می شود،  با جدیت  قشم  آزاد  منطقه 
کرد: هدفگذاری صحیح بودجه ای و درآمدی، یکی از 
موضوعاتی است که می تواند به توسعه متوازن و پایدار 

منطقه کمک کند.
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  داشت:  اظهار  درویش پور 
و  آنها  از  استفاده  با  که  دارد  وجود  جزیره  در  خوبی 
بهبود  شاهد  می توانیم  فرآیندها،  برخی  در  بازنگری 
وضعیت و حرکت پرشتاب به سوی توسعه در منطقه 

باشیم.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
برای  منابع  تامین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم 
منطقه آزاد قشم یک موضوع مهم و اساسی است، اما 
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه مدیریت 

و مصرف این منابع است.
عابدین  جلسه  این  ابتدای  در  گزارش،  این  براساس 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  سعادتفر 
قشم گزارشی از آخرین وضعیت تکالیف بودجه ای به 

تفکیک معاونت ها و مدیریت های مختلف ارائه کرد.
گفتنی است، در ادامه این نشست، معاونان و مدیران 
حاضر در جلسه به بیان دیدگاه های خود درخصوص 
ساز و کارهای پیشنهادی ایجاد منابع درآمدی جدید 
برای سازمان پرداختند و مقرر شد که این جلسات به 

صورت مستمر برگزار گردد.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
گفت: با تکمیل چرخه پرورش و تولید ماهی در دریا 
)ماهی در قفس( و تغییر روش های سنتی به صنعتی 
در قشم و افزایش ظرفیت قفس های نصب شده در 
از  ماهی  ُتن  ۱۰هزار  حداقل  تولید  و  پرورش  دریا، 
امکان پذیر  پایان سال ۱۴۰۰  تا  در جزیره  را  نوع  این 

می سازد.
براساس  تولید  میزان  این  افزود:  آزاد  منصور 
ظرفیت های جزیره قشم و آب های اطراف آن در نظر 

گرفته شده است.
توسعه  برنامه ششم  سند  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  
کشور میزان تولید ماهی در دریا برای قشم ۸۴هزار 
ُتن در سال منظور شده است، تصریح کرد: هم اکنون 
پنج شرکت در حوزه پرورش و تولید ماهی در دریا در 
قشم فعالیت می کنند که نخستین شرکت )طالیه داران 
امین قشم( از سال ۱۳۹۴ با دوازده قفس ۵۰ُتنی آغاز 

به کار کرده است.
به گفته آزاد، پیش بینی می شود این شرکت تا پایان 
به  رسیدن  و  دیگر  ۱۲قفس  آب اندازی  به  با  امسال 
افزایش  در  دریا،  در  ماهی  ُتن  ۲هزار  ساالنه  تولید 

صادرات و ارزآوری جزیره نقش فعالی ایفا کند  .
مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
دریایی  مزارع  توسعه  بر ضرورت  تاکید  با  پایان  در 
به  دستیابی  و  منطقه  سرمایه گذاران  مشارکت  با 
به  فشار  کاهش  به  کمک  و  ماهی  تولید  افزایش 
یادآور  خلیج فارس  در  موجود  بومی  آبزیان  ذخایر 
شد: هدف اصلی سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه 
پرورش و تولید ماهی در دریا، تحقق شعار » تولید، 
تامین  به  کمک  و  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها، 

امنیت غذایی کشور است.
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری با بانک سینا اظهار داشت:

توسعه تعامالت بانکی در جهت تامین 
اعتبارات مورد نیاز فعاالن اقتصادی قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از روستای نقاشه مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از روستاهای سهیلی و الفت بیان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید سرزده از گمرک این سازمان مطرح کرد:

با حضور علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و سیدضیا ایمانی مدیرعامل بانک سینا، تفاهم نامه همکاری در راستای جذب 
سرمایه گذاری و کمک به سرمایه گذاران در جهت اجرای طرح های اقتصادی و 

برقراری و توسعه تعامالت در قشم، میان دوطرف به امضاء رسید.
علی درویش پور در این مراسم اظهار کرد: شرایط سخت اقتصاد که در سال های 
اخیر در اثر تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس کرونا به وجود آمده، 
باعث ایجاد مشکالت مختلفی برای فعاالن اقتصادی و کسب و کارها در منطقه 

آزاد قشم شده است.
وی ادامه داد: در راستای تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید، پشتیبانی از 
سرمایه گذاری در این منطقه و رفع تحریم ها، تفاهم نامه همکاری با بانک سینا 
منعقد شد تا از ظرفیت های این بانک برای کمک به فعاالن اقتصادی و رونق 

فعالیت کسب و کارها در این منطقه استفاده گردد .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: ظرفیت های مختلف جزیره قشم در 
حوزه های گردشگری، پتروشیمی، نفت و انرژی، شیالت و تجارت، این منطقه را 

به سرزمین فرصت های طالیی تبدیل کرده است.
به گفته درویش پور، قشم سرشار از جاذبه های طبیعی است و می تواند مقصد نخست 
گردشگری در کشور و حتی جهان باشد و مصمم هستیم تا این منطقه را به جایگاه 

واقعی خود نزدیک تر کنیم.
وی با اشاره به ویژگی های اقتصادی جزیره به ویژه در حوزه نفت و انرژی تصریح 
کرد: قشم به عنوان سومین هاب پتروشیمی کشور شناخته شده و البته با توجه به 
وجود نیروگاه ها و پاالیشگاه های فعال و در حال ساخت، یکی از قطب های حوزه 

نفت و انرژی نیز محسوب می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: قشم در حوزه شیالت نیز 

ظرفیت ویژه ای دارد که در آینده نزدیک سهم قابل توجهی از میگوی کشور با 
قابلیت صادرات در این جزیره تولید خواهد شد.

درویش پور اظهار داشت: در شرایط کنونی، بانک ها می توانند در حل مشکالت 
فعاالن اقتصادی، ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران و تحول آفرینی در حوزه های 

مختلف اقتصادی جزیره نقش مهمی ایفا نمایند.
وی با بیان اینکه نقش بانک ها برای رفع موانع تولید و رونق کسب و کار انکارناپذیر 
است، بیان کرد: یکی از بخش هایی که می تواند به تحول آفرینی در بخش های 
اقتصادی و تولیدی جزیره کمک کند، بانک ها هستند و امیدواریم با حضور فعال 
بانک سینا در قشم، مسئله تامین نقدینگی فعاالن اقتصادی جزیره فراهم و بخشی 

از موانع این حوزه مرتفع گردد.
درویش پور تصریح کرد: تمام بانک ها می توانند با حضور فعال در جزیره قشم و 
بررسی حوزه های مختلف، به فعاالن اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، 

گردشگری و... کمک کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
جزیره زیبای قشم ظرفیت های فراوانی در حوزه های مختلف اقتصادی، نفت و 
انرژی، شیالت، گردشگری و... دارد و آماده حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

جهت فعالیت اقتصادی است.

سیدضیا ایمانی، مدیرعامل بانک سینا:
حضور پررنگ تر بانک سینا در طرح های سرمایه گذاری جزیره 

قشم
همچنین، مدیرعامل بانک سینا در این جلسه گفت: ظرفیت ها و فرصت های شبکه 
بانکی کشور به ویژه بانک سینا به اندازه ای است که امکان حضور جدی تر در قشم 

و ارائه خدمات بیشتری به این جزیره را دارد.
سیدضیا ایمانی افزود: تالش می کنیم تا با اعتباراتی که در اختیار داریم، در همه 
حوزه ها ازجمله پتروشیمی و صیادی قشم، خدمات بانکی و همچنین ارائه اعتبارات 
الزم و تسهیالت مورد نیاز فعاالن اقتصادی و کسب و کارها را در این جزیره 

انجام دهیم.
وی اظهار نمود: در تفاهم نامه با سازمان منطقه آزاد قشم سقف خاصی برآورد نشده 

و سرمایه گذاران در هر حوزه می توانند اعتبارات خود را از این بانک دریافت کنند.
مدیرعامل بانک سینا در پایان با بیان اینکه ظرفیت های قشم به اندازه ای است که 
می توانیم در هر حوزه، طرح های مختلفی را زیرپوشش قرار دهیم، خاطرنشان کرد: 
بانک سینا با عنایت به شرایطی که دارد و با توجه به ماموریت محول شده از سوی 
بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار این بانک، قصد دارد تا حضور پررنگ تری در 

جزیره قشم داشته باشد.

افزون بر ۱۴نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی در سفر یک روزه به جزیره قشم، ضمن دیدار با رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و آشنایی با 
فعالیت ها و دستاوردهای این سازمان در عرصه سرمایه گذاری و 
تامین و تولید انرژی، از دو واحد بزرگ تامین انرژی در جزیره 
بازدید و پیشرفت ها، ظرفیت ها، طرح ها، پیشنهادات و مسائل و 

موانع تولید انرژی را در این واحدها بررسی نمودند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در دیدار با فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی و اعضای این کمیسیون، به تفصیل آخرین 
وضعیت تولید و تامین انرژی شامل برق، گاز و نفت را در 
جزیر برشمرد و گفت: با هدف تامین سوخت و مواد اولیه 
واحدهای حوزه نفت و انرژی و همچنین خوراک واحدهای 
پتروشیمی منطقه آزاد قشم، افزون بر ۳۵میلیون مترمکعب 
گاز از طریق خط 7 سراسری به وسیله خط لوله ۳۰اینچی از 

طریق بندرعباس به جزیره قشم انتقال می یابد.
علی درویش پور با اشاره به اینکه دو برابر پیک مصرف برق در 
جزیره با اقدامات خوب انجام شده در حوزه های زیربنایی و آغاز 
به کار نیروگاه های برق در قشم، توان تولید برق در جزیره وجود 
دارد، افزود: در طرح جامع هاب انرژی جزیره قشم نیز موافقت 

اصولی با ۵شرکت نهایی شد و چهار شرکت ایرانی و یک شرکت 
چینی مقرر گردیده با هفت میلیارد دالر سرمایه گذاری، افزون بر 

۱۰میلیون تن متانول در سال تولید در جزیره قشم کنند.
پایان درخصوص  آزاد قشم در  مدیرعامل سازمان منطقه 
تامین آب جزیره قشم نیز اظهار نمود: حل نهایی این موضوع 
با انجام کار پیوسته با همکاری و هم افزایی شرکت آب و 
فاضالب استان هرمزگان در دستورکار این سازمان قرار دارد.
همچنین، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز در 
این دیدار با اشاره به اینکه اعضای این کمیسیون با سفر به مناطق 
مختلف کشور واقعیات هر منطقه را از نزدیک مشاهده و آنها را با 
مصوبات مجلس منطبق می کنند، گفت: من از نزدیک با مسائل 
جزیره قشم آشنا هستم و از همان اول معتقد بودم که طرح های 
توسعه این جزیره و همه مناطق جنوب کشور باید دریامحور باشد.
از تمرکز طرح های کالن کشور  انتقاد  با  فریدون عباسی 
در حوزه انرژی در استان های مرکزی، بر ضرورت اجرای 
این گونه طرح ها در مناطق جنوب کشور تاکید کرد و افزود: 
هر چقدر جمعیت، فکر و کسب و کارها در مناطق جنوب 
این  در  زمینه رشد سرمایه گذاری  پیدا کند،  توسعه  کشور 

مناطق نیز گسترش می یابد.
و  راهبرد  اتخاذ  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

اجتناب ناپذیر  کشور  توسعه  برای  را  درست  سیاستگذاری 
شرایطی  چنین  در  قطع  طور  به  داشت:  اظهار  و  خواند 

تحریم های خارجی نیز نمی تواند مانع توسعه کشور شود.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
باید برای مناطق آزاد کشور شاخص هایی تعیین شود و با 
حذف بوروکراسی در این مناطق، زمینه جذب سرمایه گذاری 

خارجی را نیز می توان فراهم ساخت.

 بازدید از دو واحد بزرگ
تامین و تولید انرژی قشم

کمیسیون  رئیس  عباسی  فریدون  گزارش،  این  براساس 
انرژی مجلس شورای و اعضای این کمیسیون به همراه 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونان  از  برخی 
فرماندار شهرستان قشم، از محل نیروگاه سیکل ترکیبی 

۵۰۰مگاواتی متعلق به گروه مپنا بازدید کردند.
این مجموعه با هدف توسعه تولید برق در جنوب شرق کشور 
و پاسخگویی به رشد مصرف در منطقه، نیروگاه سیکل ترکیبی 
قشم با ظرفیت ۵۰۰مگاوات شامل دو واحد گازی ۱7۵مگاواتی 

و یک واحد بخار ۱6۰مگاواتی مشغول فعالیت است.
در ادامه، فعالیت های شرکت نفت فالت قاره ایران منطقه 

قشم )شرکت نفت گورزین( نیز مورد بازدید رئیس کمیسیون 
انرژی و تعدادی از اعضای این کمیسیون به همراه برخی 
آزاد قشم و فرماندار  از معاونان و مدیران سازمان منطقه 

شهرستان قشم قرار گرفت.
فعالیت های این مجموعه امکان تامین سوخت و خوراک 
صنایع مختلف و به ویژه نیروگاه های برق شامل نیروگاه قشم 
مولد و آب و برق مپنا را جهت تامین انرژی مورد نیاز در 
سطح جزیره و همچنین با استفاده از گازهای همراه نفت 
طرح های  خوراک  و  سوخت  تامین  امکان  هنگام،  میدان 

پتروشیمی قشم را فراهم می سازد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
بهبود کیفیت زندگی ساکنان و بومیان جزیره قشم و دسترسی به 
خدمات شهری و روستایی و توسعه متوازن تمام مناطق، اولویت 

ما خواهد بود.
علی درویش پور در بازدید از روستای نقاشه که با حضور فرماندار 
شهرستان قشم، بخشدار حرا و جمعی از معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، اظهار کرد: با بهره گیری 
از ظرفیت های تمامی نهادها، شوراها و همراهی جوامع محلی 
و مساعدت های فنی و عمرانی و اجتماعی و فرهنگی سازمان 

منطقه آزاد قشم، بسیاری از مشکالت زیرساختی و عمرانی 
جزیره مرتفع خواهد شد.

افزود: بهبود کیفیت زندگی ساکنان و بومیان جزیره  وی 
قشم، دسترسی به خدمات شهری و روستایی، بهسازی و 
توسعه متوازن تمام مناطق و روستاهای جزیره همگام با 
سایر مناطق اولویت برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم 

خواهد بود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
اشاره به برنامه ریزی جهت حل مشکل آب آشامیدنی روستاهای 

جزیره، تصریح کرد: موضوع اجرای شبکه آبرسانی به روستای 
نقاشه در آینده نزدیک تعیین تکلیف و مردم روستا از این نعمت 

خدادادی بهره مند خواهند شد.
گفتنی است، علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم نیز در این 
جلسه با قدردانی از فعالیت های صورت گرفته توسط منطقه آزاد 
قشم در حوزه های زیربنایی و عمرانی گفت: با اقدامات اجرایی 
شده در دولت تدبیر و امید، شاخص آبرسانی در قشم به سطح 
قابل قبولی رسیده و اکثر روستاهای جزیره از نعمت آب آشامیدنی 

برخوردار هستند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به همراه فرماندار شهرستان قشم، بخشدار بخش حرا و 
جمعی از معاونان و مدیران این سازمان منطقه آزاد قشم، 

از روستاهای سهیلی و الفت بازدید کردند.
بررسی  هدف  با  که  بازدیدها  این  در  درویش پور  علی 

انجام  جزیره  سطح  روستاهای  گردشگری  ظرفیت های 
شد، اظهار کرد: روستاهای قشم از جاذبه های گردشگری 
بی نظیری بهره مند هستند و با مدیریت ورود گردشگران به 
این مناطق، شاهد اثرات بسیار مثبتی بر جامعه محلی، ایجاد 
اشتغال و راه اندازی کسب و کارهای جدید و افزایش کیفیت 

زندگی ساکنان بخش های مختلف جزیره خواهیم بود.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی و اولویت های سازمان 
گردشگری  نخست  جایگاه  به  قشم  رساندن  آزاد،  منطقه 
از صاحب نظران  برنامه ریزی و استفاده  با  کشور است که 
و متخصصان و همراهی مردم جزیره برای رسیدن به این 

هدف تالش خواهیم نمود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: روستاهای 
فراوانی جهت  طبیعی  و  خدادادی  جاذبه های  دارای  قشم 
جذب گردشگران داخلی و خارجی هستند و برای ایجاد برند 

برتر گردشگری در قشم، نیازمند بررسی ظرفیت ها و تدوین 
طرح جامع گردشگری برای نقاط مختلف جزیره هستیم.

روستای  در  بوم گردی  مجموعه  دو  از  بازدید  در  درویش پور 
سهیلی تصریح کرد: اقامتگاه هاي بوم گردي با رعایت باالترین 
سطح استانداردها، ضوابط محیط زیستي و سازگاري با معماري و 
سیماي منطقه، ضمن تعامل با جامعه محلي، زمینه حضور و ارائه 

خدمات مناسب به گردشگران را فراهم مي کنند.
احیای  و  با حفظ  بوم گردی  اقامتگاه های  کرد:  اظهار  وی 
معماری و طراحی بومی و محلی، پیونددهنده سنت و مدرنیته 
بوده و معرف بخشی از خصوصیات جذاب و بی نظیر زندگی 

اقوام ایرانی هستند.
به گفته رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، امروزه 
ذائقه گردشگران داخلی و خارجی به استفاده از اقامتگاه های 

سنتی و محلی گرایش پیدا کرده است.

درویش پور همچنین در بازدید از نقاط گردشگری روستای 
به  تاریخی الفت  بندر  ساماندهی  کرد:  خاطرنشان  الفت 
عنوان یکی از دروازه های مهم ورود گردشگر، همواره یکی 

از اولویت های مهم حوزه گردشگری جزیره بوده است.
وی افزود: با استفاده از تمامی ظرفیت ها، تالش می کنیم 
مشکالت و موانع موجود در مسیر تکمیل طرح های بهسازی 
نقاط  در  را  روستایی  و  مبلمان شهری  زیباسازی  و  معابر 

گردشگرپذیر جزیره برطرف نماییم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان بیان داشت: محوریت توسعه جزیره قشم با صنعت 
گردشگری خواهد بود و امیدواریم براساس طرح های جامع 
و راهبردی بتوانیم از تمامی ظرفیت های جزیره زیبای قشم 
در جهت رونق گردشگری و توسعه زیرساخت ها با شتاب 

بیشتر بهره مند شویم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اقتصاد  اصلی  از محورهای  یکی  تجار  و  بازرگانان  گفت: 
جزیره قشم هستند و باید مشکالتی که موجب وقفه در 

عمل آنها شده، با سرعت پیگیری و مرتفع گردد.
علی درویش  پور در بازدید سرزده از مدیریت گمرک این 

سازمان در اسکله بهمن، اظهار کرد: گمرک منطقه آزاد 
قشم به عنوان مجری قوانین صادرات و واردات باید در 
منطقه،  این  بازرگانان  فعالیت  رونق  و  تسهیل  راستای 

اقدامات الزم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی جهت ایجاد شفافیت در 
با  باید  افزود:  است،  شده  انجام  قشم  آزاد  منطقه  گمرک 
طراحی مکانیزم هایی، شرایط برای تسهیل و ارائه خدمات 
شایسته و بهتر به تجار و بازرگانان فراهم شود تا از این طریق 

رضایتمندی مراجعان افزایش پیدا کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: کاهش 
بروکراسی یکی از مسائلی است که می تواند افزایش رضایت 

بازرگانان از گمرک این سازمان را در پی داشته باشد.
به گفته درویش پور، سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان 
خود  وظیفه  منطقه  در  دولت  حاکمیتی  رکن  باالترین 
اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  ترخیص  که  می داند 
رونق  راستای  در  را  مستقر  واحدهای صنعتی  نیاز  مورد 

اقتصادی و اشتغال زایی قشم تسهیل و تسریع نماید.
براساس این گزارش، در بخش دیگری از این بازدید، علی 
بیان  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  مدیر  همایونی 
توضیحاتی پیرامون اقدامات انجام شده جهت تسریع رفع 

چالش ها و مشکالت پیش روی بازرگانان منطقه ارائه کرد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  است،  گفتنی 
به  مدیریت،  این  کارکنان  میان  در  حضور  با  همچنین 

صورت مستقیم با آنان به گفت و گو پرداخت.

در سفر یک روزه اعضای کمیسیون انرژی مجلس به جزیره قشم مورد بازدید قرار گرفت:

دستاوردهای منطقه آزاد قشم در عرصه سرمایه گذاری و تامین و تولید انرژی

توسعه متوازن و بهبود کیفیت زندگی ساکنان جزیره، اولویت سازمان منطقه آزاد قشمتوسعه متوازن و بهبود کیفیت زندگی ساکنان جزیره، اولویت سازمان منطقه آزاد قشم

استفاده از ظرفیت روستاهای جزیره جهت تبدیل قشم به مقصد نخست گردشگری کشوراستفاده از ظرفیت روستاهای جزیره جهت تبدیل قشم به مقصد نخست گردشگری کشور

تجار و بازرگانان، یکی از محورهای اصلی اقتصاد جزیره قشمتجار و بازرگانان، یکی از محورهای اصلی اقتصاد جزیره قشم

تولید ۱۰هزار تن ماهی 
در دریا در جزیره قشم 

تا پایان سال۱۴۰۰

 مدیر شیالت و کشاورزی
 سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:
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