
سرمقاله

ابتدا از عمل به واجبات شروع کنید!
جمهوری  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )یک(  در 
اسالمی ایران آمده است: »به منظور 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 و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی«، 
به دولت اجازه داده می شود که مناطق آزاد تجاری-صنعتی را تاسیس و براساس 

موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
قانون  امر، در  ابتدای  بزرگان مستحضر هستند، در همان  همان گونه که همه 
چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب مجلس شورای اسالمی در سال72، تکلیف 
روشن  و  مشخص  وضوح  به  کشور  در  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  کارویژه 

گردیده است.
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده)دو(  همچنین، 
جمهوری اسالمی ایران صراحتا اعالم می دارد: »درآمد سازمان های مناطق 
وزیران  به تصویب هیات  بودجه سالیانه که  در چارچوب  بایستی  آزاد صرفا 
سایر  آبادانی  و  عمران  جهت  سازمان  کمک های  گردد.  هزینه  می رسد، 
امکان پذیر  با تصویب هیات دولت  نواحی همجوار( صرفا  اولویت  )با  نواحی 
بوده و هرگونه کمک دیگری، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب 

خواهد شد«.
حال چرا این مواد قانونی عینا در این مقاله درج گردیده است؟!

برخی  سوی  از  موضوعاتی  و  تاکنون، صحبت ها  البته  گذشته،  سال های  طی 

اینکه  درخصوص  می شود  مطرح  آزاد  مناطق  سازمان ها  مدیران  و  مسئولین 
»محرومیت زدایی« با عناوین جذاب و امروزی همچون مسئولیت اجتماعی در 

منطقه متبوع ایشان صورت گرفته است!
اما آیا تعبیر و برداشت این عزیزان از عبارات »تسریع در انجام امور زیربنایی«، 
اهداف  بوده که  و... چنین  اشتغال سالم و مولد«  آبادانی«، »ایجاد  »عمران و 
صرف  به  و  گیرد  قرار  بعدی(  )خیلی  بعدی  اولویت های  در  اساسی  و  اصلی 
عامه پسندانه،  عناوینی  و  با اصطالحات  نمایش حداکثری،  و  ناچیز  هزینه های 
نشان دهند که در راستای خدمت به خلق خدا، خصوصا در نواحی کم برخوردارتر 
به خوبی به رسالت و وظایف خود جامه عمل پوشانده اند و قطعا باید مورد تقدیر 

قرار گیرند؟!
چراکه  هستید؛  اشتباه  در  شدت  به  که  کنم  عرض  باید  سروران  این  خدمت 
از قدرت و ریسک  و  بودید  را درک کرده   آزاد  اگر شما معنای حقیقی منطقه 
مدیریتی باالیی برخوردار بودید، امروز نیازی به حاتم بخشی شما عزیزان نبود؛ 
زیرا چنانچه توسعه صادرات، رونق تولید، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
به خوبی و درستی در منطقه متبوع شما تحقق یافته بود، بی شک سرریز نعمات 
خدمات شما، خواه ناخواه نه تنها به منطقه و نواحی همجوار تسری پیدا می کرد، 
را  بهره  حداکثری  فعال  و  پویا  آزاد  از وجود یک منطقه  که مسلما کل کشور 

می برد.
شورای عالی  جلسه  نخستین  در  جمهوری  محترم  رئیس  که  همان گونه 
پایین  آمار  داشتند،  بیان  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
نگران کننده است  و  برانگیز  تاسف  بسیار  آزاد،  از مناطق  صادرات غیرنفتی 
تاسف  و  بیانات  این  است!  ضروری  زمینه  این  در  جدی  تحول  ایجاد  و 
پرطمطراق  صحبت های  از  بسیاری  متاسفانه  که  می سازد  روشن  خوبی  به 
عزیزان، تهی از واقعیت و حقیقت بوده و تا بیش از این فرصت سوزی نشده، 

اتخاذ گردد. به جد تصمیماتی  باید 
هیچ کسی با محرومیت زدایی و کمک به نواحی همجوار و عمل به مسئولیت های 

اجتماعی نه تنها مشکلی ندارد و مخالف نیست، که این مهم بسیار ستودنی و 
پسندیده است؛ اما در نه جایی که کلیت موضوعات در هاله ای از ابهام و تاریکی 
فرو رفته و وظایف نادیده گرفته شده، بودجه ها حیف شده، پروژه های نیمه تمام 
وجود  وطنی  حتی  سرمایه گذاران  جذب  توان  مانده،  زمین  بر  که  سال هاست 
که جای  و صادرات مدت هاست  بازمانده اند  از حرکت  تولید  ندارد، چرخه های 
خود را به واردات داده و حال ما با اندک و ناچیز هزینه ای سعی بر پوشاندن این 

عدم کفایت را داشته  باشیم!
از سوی پرودگار  نه  از سوی مردم و مسئولین و  نه  این قصور  نخیر؛ پذیرش 
متعال امکان پذیر نمی باشد. اگر هر مشکلی در مسیر تحقق اهداف وجود دارد، 
که قطعا هم وجود دارد؛ همچون قانون مثله شده و بند و نیم بند مناطق آزاد، 
و ده ها و  آزاد  اقتصاد  با روح  متناقض  داخلی، بخشنامه های  خودتحریمی های 
صدها مانع دیگر، مطلوب است به جای انحراف از مسیر درست، سعی در مرتفع 
کردن چالش ها داشته باشیم و حتی چنانچه عاجز و ناتوان در این امر بودیم و 
به بن بستی محکم به معنای واقعی برخوردیم که از قدرت و اراده ما خارج بود، 
بهتر است از سمت خود کناره گیری کنیم تا بلکه شخصی توانمندتر و قادر به 
حل مسائل بر مسند مدیریت تکیه زده و موضوعات و گره های مترتب بر منطقه 
را یک به یک با سر انگشت تدبیر و درایت باز کند، تا هم اجر دنیوی و دعای 
خیر مردمان را به همراه داشته باشیم و هم در آن دنیا در پیشگاه خداوند منان 

سربلند و روسفید گردیم.
دوران  که  نمود  اعالم  صراحتا  و  داشت  موکد  تاکید  باید  پایان  در 
مردمان  امروز  است؛  رسیده  اتمام  به  پوپولیستی  اصطالح  به  رفتارهای 
کارشناسان متبحر،  مقام  در  همیشه،  از  هوشیارتر  اسالمی  ایران  نازنین 
هستند؛  مربوطه  مسئولین  عملکرد  و  اقدامات  کردن  رصد  حال  در 
و  ایستاده  وطن  اعتالی  برای  نفس  آخرین  تا  که  آگاه  و  قدردان  مردمی 
خواب  از  خودتان  لطفا  بنابراین  هستند؛  خود  خدمتگزاران  حامی  تمام قد 

شوید. بیدار  جهالت  سنگین 
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم اهمیت ارائه طرح 
تحول از سوی مدیران این سازمان که قابلیت اجرایی دارد، 

تاکید کرد.
محمدرضا نوایی لواسانی در جلسه شورای معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد کیش که در سالن رازی مرکز همایش های 
سازمان  مدیران  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  کیش  بین المللی 
منطقه آزاد کیش موظف هستند طرح درآمدهای پایدار خود 

را ارائه دهند.
وی با تاکید بر این که مدیران سازمان منطقه آزاد کیش برای 
ارائه طرح تحول خود باید از توان و دانش الزم برای اجرایی 
شدن آن برخوردار باشند، گفت: باید چالش های شناسایی شده 
در حوزه های سرمایه گذاری، واحدهای تولیدی و شهرک های 

صنعتی منطقه در قالب گزارشی ارائه گردد.
نوایی لواسانی با بیان این که در فرآیندها نباید به دنبال مجوز 
طالیی بود، تصریح کرد: با ایجاد فضای رقابتی و تسهیل در 
صدور مجوزهای کسب و کار، از انحصاری شدن آن جلوگیری 

شود.
و  تسهیل  درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
تسریع در فرآیندها که انحصاری شدن و فساد را از بین می برد، 
اظهار کرد: کیفیت و سرعت در کار، از مولفه های یک نیروی 
توانمند است که زمینه ساز ماندگاری آن در سیستم خواهد شد.

وی با اشاره به این که مدیران سازمان منطقه آزاد کیش باید 
مدل کاربردی خود را برای جلوگیری از بروز فساد ارائه دهند، 
سازمان  کالن  سیاست های  به  دستیابی  راستای  در  افزود: 

می توان در این زمینه گام های موثری برداشت.

نوایی لواسانی، خط قرمز مدیریت در سازمان منطقه آزاد کیش 
را عدم تکریم درست ارباب رجوع عنوان کرد و گفت: تکریم 
ارباب رجوع از اولویت های کاری سازمان است و کوتاهی در این 

زمینه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، می توان با یک 
انسجام مثال زدنی، اصالح فرآیند و شناسایی نقاط فساد خیز، با 

موفقیت اهداف سازمانی را پیش برد.
این که مدیران درخصوص تقسیم کار عادالنه  بیان  با  وی 
میان کارکنان سازمان باید هوشمندانه عمل کنند، اظهار داشت: 

عدالت کاری در سازمان منطقه آزاد کیش مورد بررسی قرار 
می گیرد.

نوایی لواسانی اذعان نمود: بیکاری در سازمان منطقه آزاد کیش، 
مخل اهداف این سازمان است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: هیچ کسی نباید 
بیکار بماند، نیروی بیکار نه تنها فایده ندارد، بلکه حاشیه هم درست 

می کند و مدیر باید این مهم را در دستورکار قرار دهد.
وی با تاکید بر این که هیچ کسی بدون حجت جا به جا نمی شود 
و همه کارکنان عالی هستند، افزود: اثبات این مهم با افزایش 

نمره عملکرد تمام کارکنان ارزیابی می شود.
نوایی لواسانی اظهار کرد: ایمان دارم این مسئولیت ها امانتداری 
است و هیچ مالکیتی نسبت به آن نداریم؛ چراکه خدا پاداش 

کار خوب را می دهد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر اهمیت ابزارهای جدید 
مشوق ها و همکاری ها اشاره داشت و گفت: کسانی که توان 
پرداخت بدهی سازمان را ندارند، در قالب یک تهاتر و ایجاد 

شرایط مناسب، جهت رفع مشکالت مردم اقدام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت ورزش 
قهرمانی  افزود: ورزش های  و  تاکید کرد  در کیش  قهرمانی 
سبب جذب گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور به جزیره 

خواهد شد.
قشر ضعیف  به  ویژه  اهتمام  ورزش،  حوزه  در  نوایی لواسانی 
جامعه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار نمود: ورزش همگانی باید 
در کیش تقویت شود و جوایز ارزنده برای این قشر از جامعه در 

حوزه های مختلف ورزشی درنظر گرفته شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با بیان این که 
اقدامات فرهنگی از اهمیت باالیی برخوردار است، خاطرنشان 
برای  و  شود  ویژه ای  توجه  فرهنگ  و  ورزش  به  باید  کرد: 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی، موسسه علوم و فنون کیش 
نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی و افسردگی 

میان دختران و پسران اقدام کند.
گفتنی است، در این جلسه معاونان و مدیران سازمان منطقه 
آزاد کیش، مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه، گزارش 

عملکرد جامع درخصوص حوزه مدیریت خود ارائه کردند.

کیش2

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از تشکیل کارگروهی برای 
بررسی مشکالت صیادان، تسهیل صدور مجوز و راه اندازی 

تعاونی جدید برای فعاالن این حوزه در کیش خبر داد.
محمدرضا نوایی لواسانی با حضور در اسکله صیادی و دیدار با 
فعاالن زحمتکش این حوزه و شنیدن پیشنهادات و مشکالت 
آنان، گفت: با تشکیل کارگروهی در چار چوب قوانین، نسبت 

به تسهیل و تسریع در صدور مجوز صیادان اقدام می کنیم.
به گفته وی؛ صیادانی که تاکنون فاقد مجوز بودند، پس از 

بررسی برای ارتقاء سطح فعالیت آنان مجوز صادر خواهد شد.
مهم  اقدامات  از  یکی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
تشکیل کارگروه را، راه اندازی تعاونی جدید برای صیادان این 
منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: رای با اکثریت مورد است و 

این مهم مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
نوایی لواسانی در این دیدار بر ضرورت تامین سوخت قایق های 
صیادی تاکید کرد و افزود: سرپرست شرکت توسعه مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش باید در اسرع وقت شخصا برای پیگیری سوخت 

قایق های صیادان به استان هرمزگان سفر کند.
وی، ارزیابی و افتخار این دولت را خدمت صادقانه به مردم عنوان 
نمود و گفت: تمام توان خود را برای رفع مشکالت صیادان این 

منطقه به کار خواهیم گرفت و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که تا هفته آینده 
هر صیادی که شرایط دریافت مجوز را دارد، با تخفیف قوانین؛ 
مجوز خود را دریافت می کند، اظهار کرد: فرآیند صدور مجوز 

برای تمام کسب و کارها در کیش باید تسهیل شود.

نوایی لواسانی در رابطه با این که تسریع در تعیین تکلیف این مهم 
ضروری است، بیان داشت: صیادانی که شائبه دو شغلی بودن آنها 

مطرح است، این موضوع را شخصا مورد بررسی قرار خواهم داد.
وی با اشاره به این که در شرایطی مسئولیت سازمان منطقه 
این  مختلف  اقشار  تمام  که  گرفتم  برعهده  را  کیش  آزاد 
جزیره با مشکالت عدیده ای مواجه هستند، افزود: مشکالت 
تاکسی داران، کارگران و صیادان به مرحله ای رسیده که باید 

هرچه سریع تر نسبت به مرتفع کردن آن اقدام کنیم  .
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: طبق 
قانون، سازمان منطقه آزاد کیش از اختیارات مشخصی برخوردار 

است و در راستای رفع مشکالت مردم تالش خواهد کرد.
همچنین در این دیدار، سرپرست شرکت توسعه مدیرت بنادر 
و فرودگاه های منطقه آزاد کیش از  200فروند قایق در اسکله 
صیادی خبر داد و افزود: از این تعداد، 72قایق مجوز خود را از 
شیالت و تعداد 52فروند مجوز بهره برداری خود را از سازمان 

منطقه آزاد کیش دریافت کرده اند.
عزت اله محمدی با بیان این که تعدادی از قایق های صیادی 
نیز بدون مجوز هستند، اظهار داشت: کمیته تسهیالت وظیفه 

شناسایی مشکل سوخت و عدم مجوز صیادان را برعهده دارد.
در ادامه، نماینده صیادان جزیره کیش گفت: تعداد 60شناور 
تعاونی  مدیریت  تحت  که  هستند  بهره برداری  پروانه  فاقد 

صیادان کیش فعالیت می کنند.
وی با اشاره به کمبود پارکینگ برای شناورهای قایق در اسکله 
برای قایق ها وجود دارد که  صیادی اظهار کرد: چهار الین 
هر الین، ظرفیت تعداد 20شناور را دارد؛ در حالی که بیش از 

130شناور فعال در این منطقه داریم.
محوطه  در  صیادی  شناورهای  پارک  توسعه  است،  گفتنی 
اسکله، نصب تجهیزات آتش نشانی و دوربین های مداربسته و 
نظارت دقیق بر قایق های صیادی، تخصیص سوخت بنزین 
شناورهای لنج و قایق، معاف شدن صیادان از پرداخت حق 
کارخانه  احداث  زمین جهت  واگذاری  بندر،  در محوطه  انبار 
یخ سازی، احداث سردخانه جهت نگداری ماهی های صیادان در 
اسکله صیادی، الیروبی ورودی اسکله، ساخت جایگاهی برای 
بارگیری یخ در ضلع شرقی اسکله و حذف واسطه گری از صید 
ماهی تا عرضه آن به مشتریان، از جمله مشکالت مطرح شده 

از سوی صیادان کیش بود.

در  دانشجویان  آزاد کیش، حضور  منطقه  سازمان  سرپرست 
برنامه های سازمان جهت بازید از واحدهای صنعتی را سبب 
کاهش آزمون و خطای آنان هنگام ورود به بازار کار عنوان کرد.

پردیس  امنای  هیات  جلسه  در  نوایی لواسانی  محمدرضا 
حضور  اهمیت  لزوم  بر  شریف،  دانشگاه  کیش،  بین المللی 
صنایع  از  بازدید  برای  سازمان  برنامه های  در  دانشجویان 
مختلف گردشگری، بیمه، بانک و صنعت های تولیدی و... 
در کیش تاکید کرد و گفت: زمانی که دانشجویان وارد بازار 
رفت  هدر  از  خطا،  و  آزمون  کاهش  ضمن  می شوند،  کار 

سرمایه های خود نیز جلوگیری می کنند.
واحدهای  از  بازدید  قصد  که  دانشجویانی  وی؛  گفته  به 
و  الزم  مجوزهای  دریافت  و  شرایط  دارند،  را  صنعتی 
کاری  فرآیند  سرعت  کاهش  سبب  مالکین  رضایت  جلب 
از  با حمایت  آزاد کیش  منطقه  این رو سازمان  از  می شود؛ 
تمام دانشجویان و دعوت از رشته های مرتبط برای بازدید 

از واحدهای صنعتی، از ایده های آنها نیز استقبال می کند.
با  داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
می شوند  وارد  عمل  بازار  به  دانشجویان  مهم،  این  تحقق 

و می توانند در دوره دانشجویی، کارهای عملی خود را آغاز 
کنند و برای خود و مردم بیش از این مفید واقع شوند.

شعار،  تحقق  در  است  نمود: ضروری  اذعان  نوایی لواسانی 
اتصال صنعت به دانشگاه مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

وی با بیان این که رشته های تحصیلی در عالم عمل با عالم 
افزود:  دارند،  توجهی  قابل  فاصله های  و  تفاوت ها  تئوری 
وقتی شخص وارد اجرا می شود، از آن چیزی که پیش بینی 
کرده متفاوت است؛ بنابراین حضور آنها در میادین صنعت و 

بازار کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر رهنمود های 
مقام معظم رهبری که از دهه 80شعار سال ها را اقتصادی 
اقتصاد  ریل  سرعت  به  باید  گفت:  کرده اند،  نامگذاری 

مقاومتی در این دولت برنامه ریزی و اجرایی شود.
نوایی لواسانی با بیان این که در یک برهه ای از تاریخ هستیم 
که شاید بزرگترین جنگ اقتصادي میان حق و باطل در دنیا 
توفیق  ما  همه  به  خدا  داشت:  اظهار  است،  گرفته  صورت 

رزمندگی در جبهه خط مقدم این جنگ را اعطاء کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: از خدا عاجزانه طلب می کنیم که 

به همین بزرگي این توفیق؛ دست ما را چنان بگیرد که با 
مدیریت و تالش مضاعف، همه مردم از برکت شگفت انگیز 
خدا بهره مند شوند و اگر او نظر نکند، هر چه تالش کنیم، 

به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید.
که  این  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
انقالب اسالمي، بزرگترین برکات را برای کشور عزیزمان و 
دنیا فراهم کرده است، گفت: مناطق آزاد به عنوان پشتیبان 
سرزمین اصلی در حوزه های اقتصادی ایجاد شده اند که با 
کم توجهی تدریجی، این امر مهم از ریل اهداف خارج شد.

نوایی لواسانی تاکید کرد: مناطق آزاد بدون امتیاز معافیت های 
مالیاتی نمی تواند در راستای تحقق اهداف عالی حرکت کند.

این  بیان  با  پایان  در  آزاد کیش  منطقه  سرپرست سازمان 
که در جزیره کیش گرفتن برخي از مجوزهای کسب و کار 
به مراتب از سرزمین اصلی انحصاري تر و سخت تر است، 
خاطرنشان کرد: برخی مجوزهای کسب وکار با چند میلیارد 
تومان خرید و فروش می شود و برای ایجاد بازار رقابتی باید 
همه از این امتیاز برخوردار باشند و با پیشرفت حرفه ای ها، 

جوانان به بازار کار و سرمایه وارد شوند  .

گفتنی است، در جلسه  هیات امنای پردیس بین المللی کیش، 
دانشگاه شریف،  رئیس  دانشگاه شریف، دکتر رسول جلیلی 
دکتر علی سلک غفاری رئیس پردیس کیش، دانشگاه شریف، 
حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی امام جمعه کرمان، 
عبدالملکی،  حسین  موحدی،  محمدرضا  فتوحی،  محمود 
سیروس قطبی، علی مصطفوی، سعید سهراب پور، میرمهدی 
سیداصفهانی و فرزاد فاطمی به عنوان اعضای هیات امنای 

این دانشگاه حضور داشتند و گزارش های خود را ارائه کردند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در راستای حمایت از کسب 
و کارها در این منطقه، از کاهش زمان صدور پروانه ساخت به 

دو روز خبر داد.
محمدرضا نوایی لواسانی به همراه برخی از معاونان، مدیران و 
مدیران عامل شرکت های تابعه در بازدید از واحدهای صنعتی، 
از تسریع در فرآیند اداری شهرسازی برای رفاه حال فعاالن 

حوزه صنعت و تولید جزیره خبر داد و گفت: کسانی که به 
شهرسازی مراجعه می کنند، اگر مدارک و نقشه ساخت زمین 
آنها آماده باشد، می توانند ظرف دو روز کاری مجوز خود را 

دریافت کنند.
وی بر لزوم اهمیت رونق تولید در جزیره کیش اشاره داشت و 
افزود: با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، واحدهای صنعتی 
باید به سمت رونق تولید داخلی حرکت کنند که در صورت عدم 
رونق و فعالیت این واحدها، از سوی سازمان زمین واگذار شده 

پس گرفته خواهد شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه بازدیدها و با حضور 
در یکی از واحدهای تولید محصوالت بهداشتی و آرایشی، بر 
اهمیت درج برند ایرانی در محصوالت تولیدی تاکید داشت و 
گفت: درج برند ایرانی در محصوالت تولیدی همراه با افزایش 
کیفیت، سبب رونق تولید و استقبال گسترده مردم از تولیدات 

داخلی خواهد شد  .
نوایی لواسانی همچنین دستور پیگیری و مرتفع کردن مشکالت 
یکی از واحدهای تولید تابلوهای نقاشی و تزئینی در کیش را 

صادر کرد و اظهار داشت: فرآیند ارسال تابلوهای تولیدی کیش 
به سرزمین اصلی تسهیل می شود.

وی بر رفع مشکل انشعاب آب یکی دیگر از واحدهای تولید 
لوازم بهداشتی و آرایشی تاکید کرد و افزود: تا آخر هفته مشکل 
واحد آرایشی و بهداشتی باید مرتفع و نتیجه آن به سازمان 

اعالم گردد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اذعان کرد: سازمان منطقه 
آزاد کیش به عنوان نقش حاکمیتی در جزیره باید نظارت دقیق 

بر مشکالت مردم و واحدهای صنعتی و تولیدی داشته باشد.
نوایی لواسانی همچنین با حضور در یکی از واحدهای خدماتی 
و آزمایشگاهی ژئوتکنیک، در جریان فرآیند فعالیت و مشکالت 
پیش روی این مجموعه قرار گرفت و بیان داشت: این شرکت 
از  نام  تغییر  به  نیاز  مربوطه،  گواهینامه های  دریافت  برای 
شخصی به حقوقی دارد که دستور بررسی در این خصوص 

صادر شد.
همچنین وی در بازدید از واحد آزمایشگاهی تعمیر بی سیم 
که دانشگاه های پیام نور و علمی-کاربردی در قالب کارگاهی؛ 

دوره های آموزشی را در آن واحد برگزار می کنند، این مهم را 
واحد در  این  فرآیند صدور سند  ارزیابی کرد و گفت:  مثبت 

دستورکار قرار گرفته است و در آینده نزدیک صادر می شود.
نوایی لواسانی، فعالیت یکی دیگر از واحدهای تولیدی در زمینه 
تامین پوشاک مورد نیاز بازار مرکز تجاری و مروارید را گامی 
دیگر در راستای رونق تولید دانست و اظهار کرد: اختصاص 
تسهیالت موردنیاز از سوی سازمان جهت فراهم شدن شرایط 
فعالیت واحدهای صنعتی در این منطقه مورد توجه ویژه قرار 

گرفته است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان، دستور بررسی 
برای  هوشمند سازی  فنس  تولیدی  واحدهای  از  دیگر  یکی 

برخی از حفاظ های امنیتی را صادر کرد.
گفتنی است، بررسی مشکالت و فراهم کردن زمینه های توسعه 
و پیشرفت واحدهای تولید و مونتاژ درب و پنجره آلومینیومی؛ 
از  برخی  ساخت  مهلت  تمدید  موتوری؛  دستگاه های  تعمیر 
واحدهای صنعتی به مدت شش ماه؛ ازجمله موضوعات مطرح 

شده در بازدید سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش بود.

رسیدگی  برای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مالقات  جلسه  نخستین  جزیره،  ساکنان  مشکالت  به 

مردمی خود را برگزار کرد.
تعداد  با  صمیمی  دیدار  در  نوایی لواسانی  محمدرضا 
کیش،  بزرگ  مصالی  در  جزیره  ساکنان  از  70نفر 
ضمن شنیدن مسائل و مشکالت مطرح شده، دستور 

مساعد به معاونت ها و مدیریت های مربوطه صادر نمود.
بانکی،  تسهیالت  معیشتی،  وضعیت  است،  گفتنی 
گردشگری،  و  خدماتی  مراکز  ایجاد  مجوز  درخواست 
بازارها،  غرفه های  اجاره بهاء  پیرامون  مشکالت 
ارائه  و  بیمه اي  مشکالت  اشتغال،  جرائم،  بخشودگی 
اقتصادي،  فعالیت  و  کار  و  کسب  حوزه  در  طرح هایي 

مالقات  جلسه  نخستین  در  شده  مطرح  موارد  ازجمله 
منطقه  سازمان  سرپرست  لواسانی  محمدرضا  مردمی 

آزاد کیش بود  .
الزم به ذکر است، در نخستین نشست مالقات مردمی 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ، به مشکالت تعداد  

70نفر از ساکنان جزیره کیش رسیدگی شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

ارائه طرح تحول در راستای ایجاد درآمدهای 
پایدار در سازمان منطـــقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

با دستور فوری سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش صورت می پذیرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

به منظور رسیدگی به مشکالت ساکنان جزیره کیش انجام شد:

تشکیل کارگروهی جهت مرتفع شدن مشکالت صیادان جزیره کیش

وجوب حضور دانشجویان در برنامه های بازدید سازمان منطقه آزاد کیش

کاهش زمان صدور پروانه ساخت به دو روز در جزیره کیش

برگزاری نخستین جلسه مالقات مردمی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، تقویت روحیه جهادی با هدف 
به اتمام رساندن طرح پایانه مسافری جدید فرودگاه بین المللی کیش 

را به عنوان برنامه های نخست سازمان متبوع خود معرفی کرد.
محمدرضا نوایی لواسانی به همراه معاونان، مدیران و برخی از 
مدیران عامل شرکت های تابعه و اصحاب رسانه، در بازدید از 
طرح های عمرانی کیش؛ اقدامات ارزشمند طرح پایانه مسافری 
جدید فرودگاه را به عنوان اجر دنیوی و سبب رونق کسب و 

کارها در جزیره کیش عنوان کرد.
وی با بیان این که با تالش های بی وقفه عوامل و کارگران 
90درصدی  فیزیکی  پیشرفت  شاهد  طرح،  این  پرتالش 
بین المللی کیش هستیم،  فرودگاه  مسافری  پایانه  ساختمان 
اظهار داشت: این طرح سبب رونق اشتغال زایی در جزیره و 

نقش تاثیرگذار در سطح کشور خواهد داشت.
نوایی لواسانی، تقویت روحیه جهادی برای تکمیل طرح پایانه 
مسافری جزیره را اولویت نخست سازمان منطقه آزاد کیش 
عنوان کرد و گفت: با روحیه جهادی، این طرح به زودی به 

بهره برداری خواهد رسید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اذعان کرد: به طور حتم در 
گرمای طاقت فرسای تابستان عوامل و کارگران با سختی های 
پیش رو، گام های موثری به سمت توسعه این طرح برداشتند و 

این اقدام مهم و ارزشمند قابل تقدیر است.
وی ضمن قدردانی از پیشرفت قابل توجه طرح پایانه مسافری 
جدید فرودگاه کیش افزود: باید یک نوید به همه مردم ایران 
به ویژه ساکنان کیش داد که تاریخ رونق اقتصادی در کیش به 
دو بخش قبل از افتتاح و بعد از افتتاح این طرح تقسیم می شود؛ 
امیدواریم پس از افتتاح پایانه مسافری فرودگاه کیش، شاهد 

رونق اقتصادی در این منطقه باشیم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که در حوزه 
زیرساخت های جزیره کیش اقدامات اساسی انجام شده است، 
خاطرنشان نمود: برای تامین منابع مالی در اقصی نقاط کشور 
این  درخصوص  ولی  هستیم،  مواجه  عدیده ای  مشکالت  با 
طرح که سبب رونق و اشتغال زایی در جزیره و کشور می شود، 
منابع آن را تامین کردیم و تالش می کنیم به زودی شاهد 

بهره برداری از این طرح ارزشمند  باشیم.
همچنین، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان این که پایانه مسافری جدید فرودگاه بین المللی کیش 
در زمینی به مساحت  12هکتار و با 24هکتار زمین کلی احداث 
شده است، گفت: از این 12هکتاری که برای محوطه پیش بینی 
شده، بخشی به پارکینگ خودرو اختصاص یافته که از ظرفیت 

تعداد 560خودرو برخوردار است.
علی عرب تصریح کرد: پارکینگ پیش بینی شده برای پایانه 
مسافری جدید قابلیت توسعه تا 1000خودرو را دارد و حدود 
این مجموعه است که بخش  33هزار مترمربع فضای سبز 

عمده فضای سبز انجام شده و تا پایان سال تکمیل می شود.
وی با اشاره به این که ساختمان پایانه مسافری جدید فرودگاه 
بین المللی کیش با 49هزار مترمربع زیربنا در 4طبقه احداث شده 
است، افزود: ظرفیت این فرودگاه تا 6میلیون نفر مسافر در قالب 
استاندارد بین المللی است که تا 9میلیون نفر قابلیت بهره برداری دارد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: 
اگر پیمانکار با همین سرعت به فعالیت خود ادامه دهد، تا 4ماه 
آینده به 96درصد خواهیم رسید؛ از این رو می توانیم این طرح 

را افتتاح کنیم  .
عرب با بیان این که ساالنه این طرح 14درصد پیشرفت داشته 
است، گفت: در هفت ماه گذشته 13درصد پیشرفت داشتیم که 

حدو دو برابر پیشرفت فیزیکی ساالنه در این طرح است  .
به گفته وی؛ در حال حاضر حدود 300نفر در این طرح مشغول به 
کار هستند که در سنوات گذشته تعداد نیرو در این طرح 505نفر بود 

که با تکمیل این طرح نیروهای مربوطه نیز مرخص شدند.
اظهار  آزاد کیش  منطقه  زیربنایی سازمان  و  معاون عمرانی 
پایانه  خروجی  درب  سمت  در  فرودگاه  پلیس  گیت  داشت: 
مسافری قرار دارد که کارهای بازرسی اولیه و کمرگ انجام 
می شود. تعداد 51کانتر در این پایانه پیش بینی شده است که 

نسبت به سرزمین اصلی سه برابر است.
عرب ادامه داد: مسافران هنگام ورود به پایانه از هر کدام از 
کانترهای موردنظر می توانند کارت پرواز خود را دریافت و از 
طریق پله برقی به طبقه دوم مراجعه کنند و پس از بازرسی، 

توسط پل های تلسکوپی سوار هواپیما شوند.
وی افزود: انتقال بار مسافر نیز به صورت هوشمند تفکیک و 
به بار انداز مربوطه انتقال می دهد و هیچ عامل انسانی در این 

حوزه درگیر نیست.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اذعان داشت: 
حدود 20هزار مترمربع طبقه اول است که دارای دفاتر اداری و 
شرکت های هواپیمایی مستقر خواهند شد و تعداد 4نوار نقاله با 
260متر پیش بینی شده که هر یک متر در ثانیه سرعت دارد و 

همزمان 1800چمدان از داخل پایانه به بارانداز منتقل می شود  .
عرب درخصوص سیستم های اعالم و اطفاء حریق اظهار کرد: 
سیستم اعالم و اطفاء حریق از کیفیت باالیی برخوردار است و 
4هزار اسپرینگلر به سیستم های مخازن آب متصل هستند و به 
محض این که دود به دتکتور برسد، منطقه موردنظر به صورت 

خودکار برای اطفاء حریق فعال می شود.
تمام  داخلی  تولیدات  از  استفاده  با  که  این  به  اشاره  با  وی 
برای ساخت  گفت:  است،  تکمیل شده  این طرح  تاسیسات 
نوار نقاله ها از شرکت های دانش بنیان استفاده شده و 50میلیارد 
تومان تسهیالت از صندوق شکوفایی معاونت علمی و فناوری 

دریافت کردیم.
گفتنی است، قسمت سالن ورودی حدود 2هزار مترمربع و قسمت 
اداری 7هزار مترمربع است و 10پل متحرک و 5پل ثابت برای 

جابه جایی مسافران همزمان می تواند به 10هواپیما متصل شود.
دارند  قرار  نیز رستوران ها و کافی شاپ  همچنین، طبقه دوم 
نور  و  که حدود 3هزار مترمربع و 1300مترمربع مفید است 
طبیعی سقف به گونه ای طراحی شده است که در طول روز 
کمترین میزان روشنایی مصنوعی را نیاز داشته باشد و تعداد 
330فن کویل با برند ایتالیایی و تعداد 6چیلر 373تن و تعداد 

30هواساز در این طرح کار شده است.

رونق اقتصادی جزیره با 
افتتاح پایانه مسافری جدید 

فرودگاه بین المللی کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
اذعان کرد:



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
ارزش صادرات  سالجاری  اینکه ظرف هفت ماهه  بیان  با 
صورت گرفته این منطقه، از مرز ۲۵۴میلیون دالر گذشت، 
تولید شده در  اظهار داشت: صادرات خدمات و کاالهای 
انزلی  آزاد  منطقه  خدماتی  و  تولیدی-صنعتی  واحدهای 

ظرف این مدت 9.3۲میلیون دالر بوده است.
علی اوسط اکبری مقدم، مهم ترین اقالم سبد صادراتی 
واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی را مشتمل بر دیاگ 
دام،  خوراک  مکمل   ،MDF ورق دیوار پوش  خودرو، 
و  سبک(  )هیدروکربن  شیمیایی  محصوالت  جت پرینتر، 
سلولزی بیان کرد و افزود: کاالهای فوق به کشورهای 
کره جنوبی،  تاجیکستان،  پاکستان،  چین،  عراق، 
صادر  عربی  متحده  امارات  و  افغانستان  هنگ کنگ، 

شده است.
صادرات  میزان  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
را  اصلی  به داخل کشور و سرزمین  تولید شده  کاالهای 
در واحدهای تولید منطقه متبوع خود بالغ بر ۱3۰ میلیون 

دالر اعالم کرد و گفت: تنوع گسترده ای از صنایع غذایی 
صنایع  بهداشتی،  و  آرایشی  محصوالت  شیمیایی،  و 
الکترونیکی و الکتریکی، محصوالت سلولزی، پوشاک و... 
را می توان ازجمله کاالهای صادره شده به بازارهای داخلی 

در مسیر تامین کاالهای موردنیاز کشور بیان کرد.
طریق  از  گرفته  صورت  مجدد  صادرات  ارزش  وی، 
انزلی را نزدیک به ۱۱۵میلیون دالر اعالم و  منطقه آزاد 
ماشین آالت، خودرو، محصوالت کشاورزی،  نمود:  اضافه 
شیمیایی، میعانات نفتی، محصوالت غذایی و خشکبار از 
مهم ترین کاالهای صادرات مجدد را تشکیل می دهد که 
به کشورهای خاورمیانه، اوراسیا، عراق، افغانستان و چین 

صادر گردیده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی در پایان با اشاره به شرایط تحریمی و مشکالت 
برنامه های  اعمال  کرونا،  بیماری  همه گیری  از  ناشی 
حمایتی و تشویقی از ۱۵۶واحد تولیدی-صنعتی منطقه 
و همچنین واحدهای خدماتی و لجستیکی بنادر منطقه 

و  برشمرد  خود  متبوع  سازمان  اولویت  مهم ترین  را 
ناشی  مشکالت  کاهش  به  عنایت  با  کرد:  خاطرنشان 
توان  افزایش  مسیر  در  بیشتر  عزم  با  کرونا،  بیماری  از 
با  مهم  این  و  برداشته  گام  منطقه  صادراتی  ظرفیت  و 
اتصال این منطقه به خط ریل سراسری و بهره برداری 
آغاز  و  آتی  سال  نخست  نیمه  تا  رو-رو  اسکله  از 
پهنه های  که  صنعتی  شهرک  سومین  احداث  عملیات 
کنار  در  افزایش می دهد،  برابر  دو  به  را  منطقه  صنعتی 
بهره برداری حداکثری از ظرفیت های اتحادیه اقتصادی 
صادراتی  توان  پیش  از  بیش  افزایش  شاهد  اوراسیا، 

بود. انزلی خواهیم  آزاد  منطقه 
دو  دارای  انزلی  آزاد  منطقه  هم اکنون  است،  گفتنی 
با  و  می باشد  فعال  تولیدی  ۱۵۶واحد  و  صنعتی  شهرک 
پهنه های  افزایش  برای  تقاضا  گسترده  حجم  به  عنایت 
صنعتی، ساخت سومین شهرک صنعتی منطقه در فضایی 
بندری  مجتمع  پسکرانه  در  واقع  ۵۰هکتار  مساحت  به 

کاسپین، از مهرماه سال جاری آغاز شده است.

اتاق  و  تجارت  توسعه  سازمان  همکاری  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
به  پلی  اوراسیا،  تخصصی  »همایش  روسیه،  و  ایران  مشترک  بازرگانی 
۱۰آذرماه ۱۴۰۰  تاریخ  در  را  روسیه«  محوریت  با  جهانی  تجارت  سوی 

در سالن مروارید مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می کند.
این همایش تخصصی که به موضوع تسهیل و افزایش مبادله تولیدات 
اتحادیه  اعضای  با  کشورمان  کشاورزی  محصوالت  و  غذایی  صنایع 

اقتصادی اوراسیا و به ویژه فدراسیون روسیه می پردازد، با حضور هیات 
بازرگانی روسیه در دو بخش سخنرانی، پرسش و پاسخ درخصوص مسائل 
و مشکالت فعالین اقتصادی و بخش مذاکرات دوجانبه میان شرکت های 

ایرانی و روس برپا می شود.
افسانه ضیایی دبیر »همایش اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی« با بیان 
اینکه در همایش مزبور عالوه بر سازمان های بزرگ اقتصادی همچون 
بخش  انجمن های  و  تجارت  توسعه  سازمان  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
فعالین  و  سرمایه گذاران  انجمن  و  بازرگانی  اتاق های  مانند  خصوصی 
اقتصادی منطقه آزاد انزلی؛ شاهد همکاری و مشارکت انجمن ژئوپلتیک 
ایران و انجمن ایرانی روابط بین الملل به عنوان نهادهای علمی-پژوهشی 
هستیم، اظهار داشت: این مدل حضور نهادهای اقتصادی و پرداختن به 
موضوعی خاص می تواند به بررسی همه جانبه و کارشناسانه شناخت دقیق 

فرهنگ و رژیم اقتصادی روسیه، نیازها، فرصت ها و چالش های مختلف 
تجات در این اتحادیه اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.

ابعاد مختلف  با  آتیه تجارت الوان آشنایی  مدیرعامل شرکت پیشگامان 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کسب اطالعات به روز  توافق نامه کشورمان 
گمرکی  بانکی،  مراودات  و  مسائل  بررسی  روسیه،  صادرات  و  تولیدات 
بازاریابی  نهایت  در  و  عملیاتی  راهکارهای  ارائه  همراه  به  ترانزیتی  و 
بین المللی و ایجاد فرصتی برای مذاکرات تجاری و عقد قرارداد فروش 
کاال و خدمات را از مهم ترین محورهای پنل تخصصی صبح و جلسات 

دوجانبه عصر عنوان کرد.
گفتنی است، جمهوری اسالمی ایران از آبان ماه ۱39۸ در مسیر عضویت 
سه سال  مدت  به  و  آزمایشی  صورت  به  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  در 
توافق نامه تجارت ترجیحی درخصوص ۵۰۲قلم کاالی مواد غذایی، مواد 

مصرفی شیمیایی، محصوالت ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، 
و  اوراسیا  اتحادیه  از سوی  کشاورزی  و محصوالت  محصوالت صنعتی 
ایران شامل می شود را به  از سوی  3۶۰قلم کاال در همان موارد مشابه 

امضاء رسانده است.
الزم به ذکر است، سازمان منطقه آزاد انزلی با بهره مندی از دو بندر بزرگ 
انزلی و کاسپین، امکانات لجستیکی، گمرکی و خدمات بندری متنوع و با 
تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی و این اصل که بنابر آمارهای گمرکی 
با  ایران  از سهم مبادالت کاالیی جمهوری اسالمی  بر ۷۵درصد  افزون 
اوراسیا و روسیه از مسیر استان گیالن و منطقه آزاد انزلی صورت می گیرد، 
برگزاری و مشارکت در همایش ها و نمایشگاه های تخصصی در داخل و 
افزایش و تسهیل صادرات  در کشورهای عضو اتحادیه مزبور به منظور 

کاالهای تولیدی کشورمان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

مراسم  و  کتاب  نمایشگاه  افتتاح  کتابخوانی،  و  کتاب  هفته  مناسبت  به 
رونمایی کتاب با همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
در  کتاب  نمایشگاه  کتابخوانی،  و  کتاب  هفته  مناسبت  به 
رونمایی  مراسم  و  انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز 
اکوتوریسم،  برای  جوانان  اتحاد  نام های  با  کتاب  عنوان  سه  از 
اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  همت  به  جنون  عشق  رمان  و  گیله مرد 

این  جلسات  سالن  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
گردید. برگزار  سازمان 

معاون  مراسم که دکتر سیدحجت مهدوی سعیدی  این  در  است،  گفتنی 
از  جمعی  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
اهالی فرهنگ و هنر منطقه حضور داشتند، کتاب اتحاد جوانان با ترجمه 
دکتر منصوره دل آور، گیله مرد به نویسندگی دکتر کاوه ماهوتی و رمان 

عشق جنون با نویسندگی سپیده ایمانی رونمایی شد.

علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
را  بسیج  هفته  پیامی،  صدور  با  انزلی 

گرامی داشته است.
در متن پیام آمده است:

باسمه تعالی
نهاد  مردمی ترین  تشکیل  یادآور  بسیج 
ارزشمند در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران است که با افکار و اندیشه های واالی 
معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام 
شجره  این  و  گرفت  شکل  خمینی)ره( 
طیبه امروز درخت تناوری است که تا کنون 
توانسته با بهره گیری از نیروهای متعهد 

دفاع  از ۸سال  مختلف  صحنه های  در 
تا عرصه عمران و سازندگی و  مقدس 
محرومیت زدایی در ایران اسالمی و مقابله 
با هجمه های شوم دشمنان نقش بسیار 

مهم و اساسی ایفا نماید.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای بسیجی، فرا رسیدن هفته بسیج 
را به تمامی خانواده های معظم شهدا و 
ایثارگران و بسیجیان سرافراز ایران اسالمی 
تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی 
ایثار  پاک باختگان عرصه  و  دالورمردان 
را در پرتو رهبری حکیمانه مقام معظم 

رهبری از خدواند متعال مسئلت دارم.

سال ۱۴۰۰  بودجه  قانون  تبصره ۱۸  بند )الف(  دستور العمل  با  آشنایی  کارگاه 
و  دانش بنیان ، خالق  به شرکت های  تسهیالت  ارائه  چگونگی  درخصوص 
فناور، با حضور ریاست پارک علم و فناوری استان گیالن و معاونت اقتصادی 
از  تعدادی  و  مدیران ذی ربط  و  انزلی  آزاد  منطقه  و سرمایه گذاری سازمان 

شرکت های دانش بنیان و خالق و فناور منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.
با موافقت پارک علم و فناوری استان گیالن مقرر شد شرکت های خالق 
و فناور مستقر در منطقه آزاد انزلی نیز همانند دیگر شرکت های مستقر 
از این تسهیالت برخوردار شوند  در این پارک، در صورت احراز شرایط، 
و در این زمینه مقرر گردید با توجه به محدودیت زمانی ، درخواست های 
توجیهی  طرح  همراه  به  تسهیالت  دریافت  جهت  متقاضی  شرکت های 
سوی  از   siam.isti.ir سامانه در  بررسی  برای  ۱۰آذر ماه  تا  حداکثر 
توسط  درخواست ها  این  بررسی  شرایط  تا  شود  ثبت  منطقه  شرکت های 

مجموعه پارک علم و فناوری در اسرع وقت فراهم شود.
الزم به ذکر است، دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده به مدت 

حداقل ۲سال جهت اخذ تسهیالت ضروری است.
این تسهیالت در ۷محور ذیل پرداخت می گردد :

۱( طرح های کالن اولویت دار )حوزه پتروشیمی، صنایع برق و نیروگاهی، 

حمل و نقل پیشرفته (
ارتقای  و  فنی  دانش  به  دستیابی  منظور  به  ملی  تاب آوری  ارتقای   )۲

توانمندی  فناورانه کشور در خوشه های اولویت دار
)حوزه  غذایی  امنیت  و  در حوزه سالمت  کلیدی  فناوری های  ارتقای   )3
دامپروری،  و  کشاورزی  واکسن،  گیاهی،  و  شیمیایی  زیستی ،  داروهای 

شیمیایی و گیاهی، حوزه غذا(
۴( توسعه فناوری های راهبردی )فناوری های حوزه مخابرات و ارتباطات، 
الکترونیک خودرو، زیرساخت های فناوری اطالع، اقتصاد دیجیتال، لیزر و 

فوتونیک، سلول های بنیادی، نانو(
۵( ارتقای توان داخلی در حوزه ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته و خدمات 

آزمایشگاهی
مجازی،  فضای  و  دیجیتال  کارهای  و  )کسب  خالق  صنایع  توسعه   )۶
صنایع دیداری و شنیداری، صنایع دستی ، گردشگری و میراث فرهنگی، 
سرگرمی،  و  اسباب بازی  بازی،  نمایشی،  هنرهای  و  تجسمی  هنرهای 

طراحی و معماری، یادگیری، نشر و چاپ، گیاهان دارویی و طب سنتی (
۷( مراکز نوآوری، کارخانه های نوآوری و شتابدنده ها

کسب  جهت  می توانند  متقاضی  شرکت های  راستا  این  در  است،  گفتنی 
انتقال تکنولوژی  به واحد  و  یا  به سایت مذکور مراجعه  بیشتر  اطالعات 
سازمان منطقه آزاد انزلی و همچنین مدیریت بازریابی پارک علم و فناوری 

استان گیالن مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.
شایان ذکر است، همکاری پارک علم و فناوری استان گیالن و سازمان منطقه آزاد 
انزلی طی سنوات گذشته تاکنون در حوزه های مختلف ازجمله ارزیابی شرکت های 
فناور، حضور در شوراهای علم و فناوری و  حمایت از ایده های نوآور و خالق 
همدیگر، ارائه تسهیالت و مشوق ها به شرکت های فناور و دانش بنیان، ایجاد 
زمینه های فعالیت اقتصادی، تجاری و بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان 
و  خالق، حضور در فن بازارها ، نمایشگاه ها و  رویدادهای فناورانه های طرفین، 
راه اندازی مراکز رشد، شکوفایی و نوآوری و... تاکنون منتج به استقرار بیش از 

۱۰۰شرکت فناور، خالق و دانش بنیان در سطح منطقه آزاد انزلی شده است.

جریان  در  انزلی  بندر  شهرستان  دادستان  سبحانی  اکبر 
مقدم  اکبری  اوسط  علی  با  انزلی،  آزاد  منطقه  از  بازدید 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  بحث  به  توسعه همکاری ها  انزلی درخصوص سازوکار 

تبادل نظر پرداخت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه با ارائه 
و  دامی  فرآوردهای  مصرف  میزان  افزایش  از  تحلیلی 
شرایط سخت پیش آمده جهت تهیه خوراک مرغ و طیور 
اظهار  است،  شده  آن  قیمت  افزایش  به  منجر  که  کشور 
منطقه،  این  در  جاری  مقررات  و  قانون  براساس  داشت: 
هیچ محدودیت زمانی جهت ترخیص کاال وجود ندارد و 
به  سرعت  به  می گردد،  زمان  مرور  شامل  که  کاالهایی 

گمرک کشور اطالع داده می شود.
و  بندری  امکانات  به  اشاره  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
لجستیکی موجود در مجتمع بندری کاسپین، افزود: بندر 
کاسپین یکی از بنادر نسل سوم منطقه محسوب می شود 
که در صورت اتصال به خط ریل سراسری، نیازمند افزودن 
در  بود؛  خواهد  خدمات  ارائه  سرعت  و  عملیاتی  توان  بر 
نتیجه خروج به موقع و سریع کاال و وارد شدن به چرخه 

اساس  این  بر  و  دارد  قرار  اولویت کاری  بازار در  و  تولید 
سازمان منطقه آزاد انزلی آماده هرگونه همکاری با دستگاه 
قضایی در مسیر تسهیل و تسریع خدمات رسانی به فعالین 

اقتصادی است.
همچنین، دادستان شهرستان بندر انزلی در این نشست با 
تصریح بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی اولویت کشور 
همکارهای نهادهای دولتی در مسیر جلوگیری از تضییع 
به  کرد:  اظهار  است،  تولیدکننده  از  حمایت  و  بیت المال 
حقوق  احقاق  و  پیگیری  راستای  در  مدعی العموم  عنوان 

عامه گام برمی داریم.
میان  ناهماهنگی ها  برخی  به  اشاره  با  سبحانی  اکبر 
این  برخی  خروج  منجر به  که  اجرایی  دستگاه های 
این  از  ۱۰۰۰تن  تکلیف  تعیین  از  است،  شده  نهاده ها 
جهاد  استعالم  بنا به  و  نبوده  مصرف  قابل  که  نهاده ها 
کشاورزی و شبکه دامپزشکی این نهاده ها فقط قابلیت 
و  داد  خبر  می باشند،  دارا  صنعتی  یعنی  ثانویه  مصرف 
ابالغی  دستورالعمل های  براساس  بیشتر  نظارت  گفت: 
اعمال  مسیر  این  در  و  شد  خواهد  بیشتر  قضاییه  قوه 
داشت  توجه  باید  میان  این  در  و  گردید  خواهد  قانون 

و  استاندارد  باید  سیلوها  و  انبارها  نگهداری  شرایط 
مطلوب باشد تا زمینه ضایع شدن چنین کاالیی فراهم 
ظرف  باید  شدنی  فاسد  کاالهای  نتیجه  در  نگردد؛ 

شوند. ترخیص  سه ماه 
گفتنی است، در این نشست عضو هیات مدیره و معاون 
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور 

بندر  دادگستری شهرستان  و  سازمان  این  مدیران  همراه 
انزلی حضور داشتند و هیات همراه از  انبارهای حوزه بندر 

کاسپین منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آوردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران و روسیه انجام می شود:

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد:

با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان گیالن در منطقه آزاد انزلی انجام شد :

در دیدار دادستان بندر انزلی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در هفت ماه1400، صادرات منطقه آزاد انــزلی 
از مرز ۲۵4میلیون دالر عبور کرد

برگزاری همایش تجاری اوراسیا، پلی به سوی تجارت جهانی

 افتتاح نمایشگاه کتاب و مراسم رونمایی
 از کتاب در منطقه آزاد انزلی

پیام تبریک مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی به مناسبت 

فرارسیدن هفته بسیج

برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه پرداخت تسهیالت کم بهره به شرکت های دانش بنیان و خالق

همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و دستگاه قضایی جهت خدمت به فعالین اقتصادی
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خود  به  مختص  اجرایی  پروتکل های  دارای  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
امور  به سرانجام رسیدن  وارداتی و  ترانزیت کاالی صادراتی و  هستند که 
گمرکی با حداقل تشریفات را میسر می سازند. یکی از نهادهای مسئول در 
زمینه تعیین و صیانت از قوانین و مقررات این مناطق ، شورای عالی مناطق 

آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.
اهمیت  آن،  ژئوپلیتیکی  موقعیت  و  ایران  جغرافیای  که  داشت  تاکید  باید 
است.  بخشیده  جهانی  اقتصاد  در  بار  ترانزیت  لحاظ  به  کشور  به  ویژه ای 
شبکه های ارتباطی ریلی، جاده ای و هوایی ایران، پتانسیل های ارزشمند و 
برای کشور محسوب  تجاری  و  اقتصادی  بی نظیر  و  استثنایی  یک فرصت 
ازجمله  مختلف  ترانزیتی  مسیرهای  در  ایران  قرارگیری  رغم  به  می شوند. 
کریدور شمال-جنوب؛ کریدور شرق به غرب و همچنین کریدورهای متعدد 
اقتصادی  تعریف شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری  حمل و نقلی 
)اکو( مانند کریدور اسالم آباد، تهران، استانبول، کریدور ایران، عراق، سوریه 

و...، توجه الزم و کافی به این ظرفیت فوق العاده نشده است.
این موضوع  ایران در حالی است که  ترانزیتی  به ظرفیت  عدم توجه الزم 
اقتصاد کشور، می تواند ارزش  ایفای نقشی مهم در  بر درآمدزایی و  عالوه 
راهبردی داشته باشد؛ چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی 
ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به 
همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم پذیری اقتصاد کشور 

را به همراه خواهد داشت.
به موازات عدم برنامه ریزی در جهت فعال سازی این ظرفیت فوق العاده در 
کشور، شاهد فعالیت و سرمایه گذاری سنگین رقبای منطقه ای و فعال شدن 
کریدورهای موازی ایران هستیم که تهدیدی جدی برای مزیت های نسبی 
کشور به حساب می آید. با این توصیف، اگر کریدورهای ترانزیتی منطقه ای 
و جهانی را به مثابه یک میدان نفتی مشترک میان کشورها بدانیم، می توان 
کریدورهای  فعال سازی  و  ایجاد  با  منطقه  و  همسایه  کشورهای  که  گفت 
دیگر، در حال بهره برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران از این میدان 

عظیم نفتی مشترک هستند.
خوشبختانه مسئوالن کشور به دالیلی مانند تشدید تحریم های نفتی و وقوع بحران 
ارزی در این سال ها، ضرورت بهره گیری از ظرفیت های ربوده شده ترانزیتی کشور به 
عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کالن ارزی و خنثی سازی تحریم های ظالمانه 
را بیش از پیش درک کرده اند و پیش بینی می شود که میزان توجه به این موضوع در 

آینده خصوصا در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد.
به همین منظور در گزارش پیش روی، به اهمیت موضوع تجارت در مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی کشور پرداختیم و در گفت وگو با کارشناسان و فعالین اقتصادی و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، شرایط و پتانسیل ایران و البته قوانین موجود 

در بحث تجارت و سرمایه گذاری را بررسی نمودیم که در ادامه می خوانید .

حسن خسته بند ، نماینده مردم گیالن در مجلس شورای اسالمی:
محدود کردن سرمایه گذاران، نتیجه عدم تعامل مدیران 

مناطق آزاد با نمایندگان
حسن خسته بند  نماینده مردم گیالن )بندر انزلی( در مجلس شورای اسالمی 
در گفت و گویی با نشریه، به نبود مهارت در جلب سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
اشاره کرد و از عدم اجرای قوانین این مناطق توسط مدیران مربوطه گالیه نمود .

وی درخصوص موضوع و اهمیت تجارت در مناطق آزاد گفت: روح مناطق 
آزاد و چیزی که در قانون آمده، مشخص کرده که مناطق آزاد باید پردازش  
و ترانزیت کاال و سرمایه گذاری و تولید داشته باشند. واقعیت آن است که 
در دهه اخیر این اتفاقات نیفتاده است، فقط ورود کاال به داخل منطقه آزاد و 
همچنین به سرزمین اصلی صورت گرفته که صرفا اثرات منفی به تولیدات 
داخل کشور داشته است. رویکردی که کامال توجیه اقتصادی برای مناطق 
آزاد داشته باشند حاکم نبوده و درواقع آن چیزی که در قانون گفته شده که 
باید پردازش کاال، ترانزیت و تولید در منطقه انجام گیرد، بسیار کم رنگ بوده 
است، در حالی که این اتفاق به راحتی می تواند رخ دهد و سرمایه گذار در 

داخل منطقه آزاد فعالیت داشته باشد.
خسته بند ادامه داد: چند موضوع را باید درنظر بگیریم؛ اول اینکه سرمایه گذاری که 
به منطقه می آید باید برای او در آن منطقه روان سازی صورت بگیرد؛ یعنی شرکتی 
که به منطقه آزاد می آید و می خواهد سرمایه گذاری کند، از مدیر منطقه آزاد تا 
کارشناسان هیچ گونه پذیریشی از سرمایه گذارانی که می خواهند سرمایه گذاری 
کنند به عمل نمی آوردند، برای او احترام قائل نمی شود و در یک جمله مدیران 

مناطق آزاد برای جذب سرمایه تالشی نمی کنند  .
نماینده مردم گیالن در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: متاسفانه نه تنها 
برعکس سرمایه گذار تالش می کنند که  بلکه  نیست،  این بخش  در  تالشی 
بتواند در منطقه ای سرمایه گذاری نماید. یک  تا  ایجاد کند  ارتباطات مختلف 
بخش آن است که دسترسی به مدیران وجود ندارد و یا اگر نهایتا دسترسی به 
مدیران باشد، عدم تمایل بدنه سازمان مناطق آزاد باعث می شود که سرمایه گذار 
به کشورهای دیگر برود و در آنجا سرمایه گذاری کند، وگرنه در منطقه آزاد ما 
کامال این زمینه وجود دارد و این پتانسیل هست که هم بتوانند برای کشورهای 
همسایه صادرات داشته باشند، هم بخشی از صادرات را به داخل کشور بیاورند 
و هم تولید در داخل کشور را رونق دهند، یا نهایتا ارسال به کشور دیگر صورت 

بگیرد تا کامال توجیه اشتغال زایی و اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار کرد: مهم ترین بخش مشکل ما این است که مدیرانی فعال هستند 
که یا کارشناس نیستند و از طریق ارتباطات مدیر شدند یا آن طوری که باید ذوق 
داشته باشند تا سرمایه  گذار را جذب کنند، در آنها وجود ندارد. از طرفی خود 
مسئوالن مناطق آزاد سرمایه گذارانی که داخل کشور هستند و سرمایه گذاران 
ایرانی که خارج از کشور هستند را جذب و تشویق به سرمایه گذاری نمی کنند؛ 

متاسفانه چنین حس و حالی از طرف مدیران مناطق وجود ندارد  .
آزاد  مناطق  قانون  اجرای  در  مجلس  که  سوال  این  به  پاسخ  در  خسته بند 
برای  که  قانون  گفت:   است،  داده  انجام  اقداماتی  چه  تجارت  حوزه  در 
سرمایه گذاری در کشور در دوره ششم تصویب شده و در سایت ها نیز وجود 
دارد و به زبان های مختلف هم ترجمه شده است؛ اما مدیران مناطق آزاد 
نوع  بعدها  البته  ندارد .  مشکلی  قانون  وگرنه  نکردند،  اجرا  را  آن  متاسفانه 
که  شد  باعث  تعاملشان  عدم  و  مجلس  نمایندگان  با  آزاد  مناطق  برخورد 
هر ازگاهی مجلس به این سمت برود که عوارض، مالیات ها و انواع و اقسام 
درآمدهایی که باید در داخل کشور استفاده کنند؛ در مناطق آزاد مصوب شود 
آنچنان  با مناطق دیگر کشور  آزاد  آنها می توان گفت مناطق  اعمال  با  که 
فرقی ندارد! شما کشورهای دبی را درنظر بگیرید، می بینید که مناطق آزاد 
آنها چگونه تصویب شده  است؛ چگونه از آنها استفاده می کنند؛ دولت چقدر 
سرمایه گذاری  میزان  چه  نهایتا  و  است  گذاشته  اختیارشان  در  زیرساخت 
صورت می گیرد؟! باز تاکید می کنم که مشکل ما قانون نیست، مشکل خود 
مدیران مناطق آزاد هستند و از طرفی تکبر افراد است؛ آنها صرفا به واسطه 
پاسخگویی  به  ملزم  را  خود  می دانند،  رئیس جمهور  زیرنظر  را  خود  اینکه 
و  ایجاد  را  مختلفی  ابزارهای  مجلس  نیستند،  پاسخگو  چون  و  نمی بینند 
از  را  آزاد هستند که کیفیت خودشان  این مناطق  نهایتا  تصویب می کند و 
دست می دهند . به نظر من مناطق آزاد در این بخش بسیاری از مزیت هایی 
را که داشته، از دست داده است . فرق زیادی میان مناطق آزاد و مناطق دیگر 
این بخش به شدت تضعیف  ندارد. درواقع حق مناطق در  در کشور وجود 
داده اند خالف  که  مالیات ها، مصوبه هایی  مسائل  در  است، مخصوصا  شده 
مزیت مناطق آزاد بوده است؛ از طرفی باید تاکید داشت که خالف هایی که 
در مناطق آزاد در ارتباط با قاچاق کاال، عبور کاال از مناطق به روش های 
مدیران  میان  تعامل  عدم  همچنین  و  می شود  مطرح  بیرون  به  مختلف 
به  باعث  استان  مسئولین  و  مجلس  نمایندگان  و  آزاد  مناطق  سازمان های 

وجود آمدن اتفاقات امروز شده است  .
اذعان  و  کرد  اشاره  کشور  آزاد  مناطق  تجاری  مهم  کریدورهای  به  وی 
نمود: ما با کشورهای اوراسیا کامال از طریق دریا در ارتباط هستیم؛ اکنون 
آذربایجان هفده یا هجده اسکله رو-رو دارد و باری که از ترکیه می آید را 
برای  از همان طرف  نیز  اوقات  بعضی  ترکمنستان می برد .  و  قزاقستان  به 
رو-رو  اسکله  یک  ما  که  است  حالی  در  این  می شود،  ترانزیت  ازبکستان 
نداریم، هر چند حداقل باید چهار رو-رو وجود داشته باشد تا با همسایگان 
تجارت و کار کنیم. در عین حال تشویق هایی هم انجام نمی دهیم که مثال 
مرزها  در  که  اتفاقاتی  علت  متاسفانه  کند.  ایجاد  رو-رو  خصوصی  بخش 

برای گفتن  ما حرفی  این است که  ترکمنستان پیش می آید،  و  آذربایجان 
نداریم که بخواهیم چانه زنی کنیم؛ اگر ما رو-رو داشته باشیم طبیعتا قدرت 
چانه زنی مان باال می رود؛ آنوقت آنها دنبال ما می دوند نه اینکه ما دنبال آنها 
مورد  در  کرد.  اقدامی  نمی توان  کارگو  حتی  و  رو-رو  اسکله  بدون  بدویم . 
برخی کاالها که ارزش افزوده باالیی دارد همچون گل و گیاه و صیفی جات 
که در آنجا به شدت قیمت بسیار باالست، ما می توانیم حمل و نقل هوایی 
هم داشته باشیم؛ چراکه می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ اما متاسفانه 
مسئولین ما نسبت به این موضوع فکری ندارند. ضمن اینکه اگر از کریدورها 
مثل شمال- جنوب یا کریدور شماره 9 باری از هند بیاید و برود یازده هزار 
کیلیومتر نزدیک تر و درواقع مسافت نصف می شود؛ و زمان رسیدن کاال از 
حدود چهل روز، به حدود  20روز کاهش پیدا می کند، ضمن اینکه  قیمت 
کاالی تمام شده برای تاجر بستگی به نوع کاال، 35 تا 50درصد ارزان تر تمام 

می شود، ولی چون عملکرد خوبی نداریم، تاکنون موفق نبوده ایم  .
اراده و اعتقاد حداقلی در دولت های قبلی نبوده که  خسته بند تصریح کرد: 
این مسیر کریدور را باز کنند تا تجار کره ای، چینی و هندی درخواست داشته 
به  بار  اگر  استفاده کنند. مثال  بتوانند  از مسیر کریدور شمال- جنوب  باشند 
انزلی برسد، با چه امکاناتی به روسیه می رود؟ به هر حال روسیه مهم ترین 
مقصد است؛ چراکه از روسیه به کشورهای اروپایی شرقی می رود. حلقه اول 
با 300میلیون نفر جمعیت و حلقه دوم با 600میلیون نفر جمعیت برقرار است 

و ما می توانیم این ارتباط برقرار کنیم . 
نماینده مردم گیالن در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: 
به دلیل همین بی تدبیری ها که وجود دارد، تاکنون اتفاقی نیفتاده است؛ اما 
کریدور شمال-جنوب بسیار مهم  و اثرگذار است. در حال حاضر راه آهن از 
رشت تا انزلی آمده، اگر بودجه مناسبی درنظر می گرفتند، این خط آهن ظرف 
چند ماه به خزر وصل می شد و از سوی دیگر اگر اسکله رو-رو تکمیل بود، 

بخش عمده ای از مسیر با هزینه کم برای تاجر می توانست اتفاق بیفتد .

 علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی
 مجلس شورای اسالمی:

 مناطق آزاد زمینه رانت و ساخت و سازهای تجاری را 
به وجود آورده است

علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم مازندران 
ارزیابی  به  نشریه،  با  گفت وگویی  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  )ساری( 
عملکرد مناطق آزاد در حوزه تجارت پرداخت و از اینکه برخی از پتانسیل 

تجاری بودن مناطق سوء استفاده می کنند، گالیه کرد.
وی گفت: نقدی که به مناطق آزاد تجاری-صنعتی وارد می شود این است که این 
مناطق زمینه رانت و ساخت و سازهای تجاری و ساختمانی برای بعضی افراد را 
به وجود آورده است و گاها سوء  استفاده از ظرفیت هایی که در مناطق آزاد است، 
صورت می گیرد. ولی وقتی می گوییم مناطق آزاد تجاری و صنعتی، این تجارت 
به معنای رشد اقتصادی است . تراز تجاری نیز به معنای رشد اقتصادی مثبت به 
سمت تولیدکننده و صادرکنندگان و نه واردکنندگان و یا سوء استفاده از ظرفیت ها 
همچون داللی زمین که گاهی صورت می گیرد، است. ولی اگر شرایط و تسهیل 
اموری برای سرعت دادن به مباحثی در مناطق صورت می گیرد، در دو رویکرد 
باید باشد؛ اول اینکه تسهیلی در صادرات باشد؛ دوم هم ساخت و سازهایی است 
که باید متناسب با واحدهای صنعتی و تولیدی باشد؛ یعنی دولت باید با تمام 
قوا به واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه آزاد کمک و زیرساخت ها را برای 
تولیدکنندگان فراهم نماید؛ مخصوصا استفاده از ابزارهای تعرفه ای و سازوکارهایی 

که متناسب با نیازمندی های تولید و صنعت باشد .
بابایی کارنامی تاکید کرد: صنعت به معنای عام است که می تواند ضرورت ها 
و توسعه کشور باشد، از این جهت این صنعت و تجارت مورد حمایت ما نیز 

قرار می گیرد.
اقدام  اجتماعی مجلس شورای اسالمی درخصوص  رئیس کمیسیون  نایب 
اقدامات  روانسازی  بحث  نکته  مهم ترین  گفت:  تجارت  حوزه  در  مجلس 
گمرکی است. نکته دیگر نیز کاهش یا آزادسازی تعرفه ها می باشد. سومین 
نکته استفاده از مالیات ها است. به نظر بنده نباید کسانی که در مناطق آزاد 
فعالیت می کنند، رویکرد و درآمد مالیاتی داشته باشد. توقع ما این است که 
باید به سمتی برویم که از واحدهای تولیدی در مناطق بدون اینکه مالیاتی 
معافیت  باید  حتما  ساله  پنج  برنامه  در  بگیرد.  حمایت صورت  گرفته شود، 
مالیاتی را برایشان قائل شویم . نکته دیگر، مشوق های صادراتی است؛ یعنی 
اگر نتوانیم در استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد تجاری-صنعتی، واحدهای 
این  در  نقشی  نمی تواند  قطعا  دهیم،  قرار  صادراتی  مشوق های  و  تولیدی 

حوزه ایفا کنیم  .
واحدهای  برای  بودجه کل کشور  اندازه  به  بنده  اعتقاد  به  کرد:  تاکید  وی 
تولیدی باید شرایطی لحاظ کنیم تا مشکالت را در این بخش مرتفع نماییم؛ 
به عنوان مثال مشوق های صادراتی بگذاریم و آن هم باید نقدا و نه تعهدی 
باشد. در مرزها باید مشوق های صادراتی را به واحد تولیدکننده پرداخت کنیم 
و سپس انتظار داشته باشیم کاال از کشور خارج شود. این نکات بسیار مهم 
است؛ تسهیل در صدرو مجوزها نیز مهم است و باید لحاظ گردد؛ هر چند 
صدور مجوزها در خارج از منطقه آزاد هم باید در دستورکار دولت قرار گیرد 
تا در کمترین زمان ممکن به متقضایان واحدهای تولیدی و صنعتی امتیاز 
دهیم تا به رشد اقتصادی کشور کاهش بیکاری و توسعه کشور کمک کنند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم مازندران )ساری( در مجلس 
شورای اسالمی در پایان درخصوص کریدورهای تجاری کشور و اهمیت آن در 
بحث ترانزیت اذعان نمود : کریدور تجاری ایران شامل شمال- جنوب و شرق-

غرب است؛ ما تنها کشوری هستیم که از هر سمت می توانیم منطقه ای را به 
منطقه دیگر وصل کنیم. وقتی این اقلیم و جغرافیا، خاص ایران می باشد؛ طبیعی 
است که باید از این ظرفیت استفاده نماییم. به عنوان مثال در کریدور شمال-
 جنوب در مبدا دریای خزر داریم و در مقصد خلیج فارس و دریای آزاد که در هر 
دو سوی این کریدور مناطق آزاد وجود دارند که ظرفیت بسیار خوبی محسوب 
می شود که ظرفیت های جغرافیایی دو اقلیم را می توان به هم متصل کرد تا به 
نفع توسعه اقتصادی کشور باشد. در این مسیر باید زیرساخت های حمل و نقلی 
در کشور را که متاسفانه خیلی مشکل هم زیاد دارد، تسهیل نماییم تا به معنای 
واقعی با استفاده از نیروی انسانی توانمند و خالقی که داریم، بتوانیم کشور را 

هرچه سریع تر به هدف اصلی نزدیک تر کنیم.

شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی:
ضرورت تسریع در عملیاتی سازی مناطق آزاد جدیدالتاسیس

در  اسالمی  شورای  مجلس  در  قصرشیرین  مردم  نماینده  حیدری  شهریار 
آزاد  مناطق  تجارت  حوزه  در  ما  سواالت  پاسخ  به  نشریه،  با  گفت وگویی 
پرداخت؛ هرچند مهم ترین دغدغه او، بحث ایجاد و عملیاتی سازی مناطق 

آزاد جدید است. 
طبق گفته وی؛ مناطق آزاد فعال فعلی، موفقیتی در بحث تجارت نداشتند، 
برای  خاصی  پتانسیل  و  موقعیت  قصرشیرین،  به ویژه  جدید  مناطق  اما 

سرمایه گذاری و تجارت را دارد.
حیدری اظهار کرد: منطقه آزاد به خودی خود برای استان ها و سرزمین اصلی 
مزایای خوبی دارد، مشروط به اینکه دولت به سرعت منطقه آزاد را عملیاتی 
نماید. البته به محض اینکه اعالم منطقه آزاد می شود هم تبعات خوبی به وجود 
خواهد آمد؛ هم یکسری پیامدها برای افراد کم بضاعت که از نظر مالی ضعیف 
هستند، خواهد داشت. البته افزایش قیمت هایی از نظر امالک نیز به وجود خواهد 
آمد که این موضوع طبیعی است؛ اگر به موقع دولت مصوبه منطقه آزاد را اجرا 
کند، این تبعات به مراتب کمتر می شود و اثرات خوب منطقه آزاد ازجمله رونق 
تولید، صادرات، ارتباط با کشورهای مختلف و جذب سرمایه گذار در منطقه و رفع 
بیکاری بیشتر می گردد و قطع به یقین برای استان های همجوار نیز موثر است. 

عالوه بر آن، شهرستان هایی همچون قصرشیرین ، سرپل ذهاب و گیالنغرب نیز 
مستقیما از مزیت ها برخوردار می شوند، ولی اثرات غیرمستقیم بحث سرمایه گذاری 

بر تمام استان کرمانشاه است. 
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی افزود: ضعفی بر سیاست های 
منطقه آزاد در کشور حاکم است که طبیعتا نیازمند به عملیاتی شدن و اجرایی 
شدن یک کار قانونی است؛ چراکه ماه ها زحمت کشیده شده که یک منطقه 
آزاد ایجاد شود و در نهایت هم موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته 
شد. پس از آن چندماه زمان برای مطالعه صرف شد و چندماه نیز برای جذب 
سرمایه گذار و اراضی و غیره زمان برده شد. واقعا سیاست حاکم بر مناطق آزاد 
یک سیاست بسیار غلط ، نادرست و غیرعلمی است؛ این مسائل و مشکالت باید 
مرتفع شود. هر کسی می آید و صرفا شعار می دهد . قبلی ها شعار می دادند که 
ظرف شش ماه مناطق آزاد جدید را راه اندازی می کنیم و اکنون هم آقای سعید 
محمد آمده و فقط دنبال اصالح ساختار است و از اجرا خبری نیست؛ این نقد بر 
رفتار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد است! بنابراین بهتر است 
مناطق آزاد جدید را هرچه زودتر عملیاتی و اجرایی کنند، زیرا منع قانونی برای 
این اقدام وجود ندارد. وقتی موضوعی قانون می شود و زمین آماده است، چرا نباید 
کار را شروع کرد؟! در حال حاضر محدوده منطقه آزاد کامال مشخص است، 
زمین نیز آماده است، بنابراین چه منعی وجود دارد؟ درحالی که بخش خصوصی 
سرمایه گذاری می نماید و دولت هم هیچ گونه هزینه ای نمی کند، بلکه هزینه های 
اولیه است که به مرور از محل درآمدهای منطقه آزاد جبران می شود. بنابراین 
سیاست های نادرست و غلط ، هم بدبینی ایجاد می کند و هم اینکه به اعتماد مردم 
ضربه می زند. در نتیجه بهتر است که مناطق آزاد جدید، ازجمله قصرشیرین که 
10سال گرفتار جنگ و بازسازی بوده و تبعات جنگ در منطقه هنوز دیده می شود 
را اجرایی کنند. تاکنون آقایان مشغول آماده کردن طرح جامع بودند، اما این طرح 
جامع نیز باید سه یا چهارماه زمان ببرد، اما این زمان بیشتر شده و قطع  به یقین 
باید به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد. از این جهت نقد جدی بر رفتار مسئولین 
مناطق آزاد داریم و انتظار می رود سریع تر راه اندازی صورت گیرد؛ چراکه بیشتر از 

این قابل تحمل نیست و قابلیت تذکر جدی دارد. 
وی تصریح کرد: امیدوارم آقای سعید محمد این مالحظات را درنظر بگیرد و 
دنبال کار اجرایی باشند، تا اینکه بیشتر حرف و تغییر ساختار باشد؛ زیرا بعد از 

ایشان نیز کسی می آید و دوباره سیاست ها را تغییر می دهند  .
حیدری افزود: منطقه آزاد یک تعریف مشخص دارد و بیشتر جذب سرمایه گذا ر، 
تولید و اشتغال است؛ واردات هم در کنار آن وجود دارد، ولی با کمال تاسف مناطق 
آزاد مثل کیش و قشم چون تبدیل به محلی برای واردات شده اند، فضای بدبینی 
نسبت به کلیه مناطق آزاد ایجاد کرده اند که این موضوع قابل توجه است. کشور 
ما از نظر جغرافیای طبیعی یکی از کشورهای مطرح در دنیاست، محیط هم بسیار 
موثر است؛ اما منطقه ای مثل قصرشیرین که کوتاه ترین مسیر به عراق، سوریه و 
دریای مدیرترانه است و از این طریق به دریای آزاد اروپا متصل است، می تواند 

بهترین گزینه برای اجرای منطقه آزاد باشد .
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بحث ما در مناطق 
آزاد بیشتر جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، تولید، اشتغال و صادرات است، این 
موضوع برای ما حائز اهمیت است؛ بنابراین طبیعی است در کنار آن، واردات هم 
وجود داشته باشد؛ ازجمله واردات خودرو به طور محدود و طبق نیاز مردم منطقه به 
آن شکلی که مورد انتظار است وجود دارد. البته که خودرو از استان خارج نمی شود 
و اینها حق منطقه ای است که 8سال مستقیم درگیر جنگ بوده، این شاید کمترین 
خدمات دولت جمهوری اسالمی به مناطق جنگی همچون قصرشیرین، سرپل 
ذهاب و دیگر مناطق جنگی باشد. ولی در عین حال این خدمات را آنقدر در کام 
مردم با سیاست های غلط و رفتارهای پوپولیستی تلخ می کنند تا عملکرد درست 
را از مناطق آزاد سلب نمایند  و این نقد جدی بر سیاست های حاکم بر مناطق 
آزاد است . متاسفانه مسئولین مناطق به جای عملیاتی کردن، بیشتر نقد می کنند و 
حرف می زنند. از این جهت ما انتظار داریم که از حرف زدن پرهیز کنند و وارد کار 
عملیاتی شوند . مردم دیگر به حرف زدن اهمیتی نمی دهند، آنها انتظار دارند اجرا را 
ببینند. 6ماه از مصوبه مناطق آزاد جدید گذشته است، اما هنوز ما دنبال طرح جامع 
هستیم . منطقه آزاد ارس معین قصرشیرین شده که در حال تهیه طرح برای آن 
هستند، زیرا به هرشکلی یک رقیب هم در آن طرف مرز برای شان پیدا می شود و 
البته که ضعیف عمل می کنند؛ مقصر هم نیستند طبیعتا منطقه ارش خودش یک 
مدیریت می خواهد و مسئولیت در مقابل منطقه آزاد قصرشیرین ندارند؛ بنابراین 

سیاست  نادرستی است که منطقه آزاد به استان های معین واگذار شده است. 
قصرشیرین  در  حضور  برای  جدی  تمایل  سرمایه گذاران  نمود:  اذعان  وی 
به  مستقیما  اوال  است؛  کشور  آزاد  مناطق  تمام  از  متفاوت  چراکه  دارند؛ 
کمترین  اینکه  دوم  است؛  وصل  عربی  و  کردی  حوزه  دو  در  عراق  بازار 
فاصله با سوریه و دریای مدیترانه را دارد که اگر دمشق را درنظر بگیریم، 
مزیت های  نظر  از  است.  دمشق  به  ماکو  فاصله  از  کوتاه تر  1200کیلومتر 
اقتصادی نیز به مراتب سرمایه گذاری در منطقه آزاد قصرشیرین به صرفه تر 
و  اجرایی  اینجا  در  آزاد  منطقه  تعریف  لذا  است؛  اشتغال زاتر  قطع به یقین  و 

عملیاتی تر می باشد  .
حیدری اظهار داشت: منطقه آزاد یک پروسه ای دارد که باالخره به پیشنهاد 
دولت باید در مجلس تصویب شود؛ اگر شورای نگهبان مصوبه را رد کند، 
اما با اصرار نمایندگان روبه رو شود، طبیعتا طرح به مجمع تشخیص می رود . 
در مجمع تصویب شد.  نهایتا  و  را طی کرد  پروسه  نیز همین  قصرشیرین 
هم  مجلس  و  دارد  ساالنه  بودجه  و  دولت  در  مشخص  ردیف  آزاد  منطقه 
حمایت از بودجه پیشنهادی دولت می کند. این تنها کاری است که مجلس 
انجام دهد؛ سایر مولفه های راه اندازی، جذب سرمایه گذار ، اجرایی  می تواند 
دبیر  با محوریت  برعهده دولت  و...  و عملیاتی کردن منطقه، تملک زمین 
در  مجلس  می باشد.  است،  محمد  سعید  آقای  که  آزاد  مناطق  شورایعالی 
با بودجه موافقت می کند و حمایت و تاکید نیز دارد. لذا  همین چند محور 
توپ در زمین دولت است و مجلس کاری دیگر نمی تواند انجام دهد . مجلس 
قانونگذار است و همواره از سیاست های درست و کارشناسی حمایت می کند؛ 
از این جهت انتظار داریم ان شاهلل دبیرخانه شورایعالی که وابسته به دولت 
است، کار خود را انجام دهد، در غیر این صورت از بعد نظارت، حتما مجلس 
به دولت تذکر می دهد و بی تردید به دلیل این تاخیرهایی که در اجرایی شدن 

وجود دارد، تحقیق و تفحص هم می کند.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: اگر 
تا یکی دوماه دیگر مناطق آزاد جدید ازجمله قصرشیرین راه اندازی نشوند، 
پشت تریبون مجلس از مسئوالن اجرایی هم سوال می کنم، هم تحقیق و 
کار  لذا  است؛  نمایندگان  حق  مطالبه،  این  چراکه  می دهم؛  انجام  تفحص 

مجلس نیز در همین حوزه تعریف می شود  .

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

 وضعیت برزخی مناطق آزاد به دلیل تحریم ها و
 عدم اجرای قانون مصوب

و اما، محمدصادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفت وگویی با نشریه، به سواالت ما پیرامون 

بحث تجارت در مناطق آزاد پاسخ داد. 
تجارت  رویکرد  به  مزین  آزاد کشورمان  مناطق  عناوین  داشت:  اظهار  وی 
و صنعت بوده و مطمئنا اساس انتخاب این عنوان براساس الینفک بودن 
ماهیت تجارت و صنعت بنا شده و امکان ادامه هر دو رویکرد فوق بدون 
درخصوص  می باشد .  غیرممکن  قطع  به طور  طرفین  از  یک  هر  همکاری 
فرصت ها و چالش های صنعت و تجارت در مناطق آزاد کشورمان مباحث 
فراوانی وجود دارد که می توان با استفاده از تجارب موفق و شکست خورده 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  امر،  متخصصان  توسط  خارجی  و  داخلی  مشابه 
با مالحظه عینی موارد متعدد طی سه دهه اخیر  اینجانب و  گیرد . به نظر 

آزاد ذاتا و بدون  قانون و مقررات فعلی مناطق  این مناطق ،  از  در بسیاری 
هر گونه تعبیر و تفسیر و اجتهاد دستگاه های اجرایی و نظارتی دارای ظرفیت 
مناسبی برای پیوند صنعت و تجارت به ویژه با رویکرد صادراتی می باشد که 
به دلیل عدم اجرای روح قانون و مقررات فوق، عمال در حالت خوش بینانه 
به صورت بینابینی و با عنایت به انواع خودتحریمی های داخلی و تحریم های 
خارجی ، برای هر دو رویکرد در وضعیت برزخی قرار گرفته و حتما می بایستی 

در کوتاه ترین زمان ممکن فکری برای برون رفت از این حالت انجام شود .
وی افزود: وضعیت خاص جغرافیایی کشور و داشتن حدود ۷۷۴۴کیلومتر مرزهای 
زمینی ، دریایی و هوایی و جانمایی مناطق آزاد در نقاط مرزی شمال ، جنوب ، غرب 
و شرق به عنوان یکی از شاهراه های اصلی شرق و غرب جهان ، ظرفیت های 
بی بدیلی در زمینه ترانزیت و مرکز ثقل شدن کشورمان در جهان از این حیث ، 
ایجاد واحد های تولیدی و پردازشی جهت جلوگیری از صادرات انواع مواد خام و 
خام فروشی ، تامین و تولید مواد اولیه واحد های تولیدی داخل کشور و کاالهای 
اساسی مورد نیاز و صادرات مجدد وجود دارد که برای بسیاری از کشورهای دنیا 
رویا و آرزو تلقی می شود . برای تحقق این امر، انجام برنامه ریزی زمان بندی شده ، 
واگذاری اختیارات و مسئولیت تمام و کمال )ایجاد فرماندهی واحد( دست اندرکاران 
سرزمین اصلی به مدیران مناطق آزاد و هماهنگی و همکاری بی چون و چرا و 
ایجاد کارگروه عملیاتی الزم است و شاید این مشکل، یعنی عدم هماهنگی و 
انجام امور جاری تمام دستگاه های اجرایی ، تصمیم ساز و نظارتی کشور به صورت 
بخشی و جزیره ای ، اصلی ترین دلیل عدم تحقق موفقیت بخش صنعت و تجارت 

مناطق آزاد و سرزمین اصلی و انجام آزمون و خطاهای مکرر می باشد .
مبرهن نیاکان اظهار داشت: مناطق آزاد می تواند به عنوان ظرفیتی مناسب برای 
واحد های تولیدی داخل استان ها به ویژه استان های مرزی، در تامین و تولید مواد 
اولیه موردنیاز و همچنین عرضه تولیدات به صورت دپوی محصوالت در این 
مناطق، یعنی صادرات از سرزمین اصلی به مناطق و فروش در چند مرحله و 
بر اساس تقاضا )جایگزینی امنیت فروشی در سایر کشورها ( و بازاریابی فروش 
خارجی و حتی دریافت سفارش کاال برای شرکت های خارجی فعال در زمینه 
نیازمند  نیز  امر  این  نیاز کشورهای مختلف محسوب شوند که تحقق  تامین 
نگاه انبساطی و مثبت به این رویکرد در سطح کالن تصمیم گیران سه قوه 
می باشد . نقش گمرک ، سازمان توسعه تجارت ، بخش های زیرمجموعه وزارت 
راه و شهرسازی )راه آهن ، راهداری ، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و 
دریانوردی ( و سایر دستگاه های دولتی ذی ربط در همکاری با سازمان های مناطق 

آزاد، از الزامات اساسی محسوب می گردد .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در 
پایان تاکید کرد: می توان با هماهنگی و همکاری مسئولین در قوای سه گانه 
کشور و ایجاد جبهه ای واحد و منسجم و جلوگیری از بخشی نگری که باعث 
درگیری های داخلی و هدر رفتن وقت و انرژی ارکان نظام خواهد شد ، با تمام 
قوا به مقابله با انواع مشکالت و تحریم های خارجی رفته و بی اثر نمود و با 

بهبود شرایط اقتصادی برای هموطنان عزیز کشور گام برداشت .

 اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه گذاران 
و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

موقعیت جغرافیایی ایران مبین رونق ترانزیت و 
صادرات مجدد و ایجاد هاب تجاری منطقه ای

اصغر امانی رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز 
در گفت وگویی با نشریه، نگاه خود را نسبت به تولید و تجارت در مناطق آزاد 
کشور مطرح و از کم توجهی دولت ها در ایجاد زیرساخت ها ی مورد نیاز منطقه 

برای تامین هزینه های جاری و عمرانی گالیه کرد  .
وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد در مسیر تجاری سازی تولیدات 
صنعتی و غیرصنعتی با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه می باشند، گفت: 
هدف اصلی قانونگذار محترم از ایجاد مناطق آزاد، تولید و تجارت در یک 
سایر  با  رقابتی  مزیت های  براساس  که  بوده  شده  هدایت  و  مسیر صحیح 
چرخش  و  گمرکی  تسهیالت  و  مالیاتی  معافیت های  نظیر  ایران،  مناطق 
سرمایه و خروج سود حاصل از سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی جذابیت داشته باشد.
امانی ادامه داد: نزدیکی به بازارهای مصرف به ویژه بازارهای خارجی ، برخورداری 
به موضوع گردشگری ،  بخشیدن  رونق  برای  جغرافیایی  و  مواهب طبیعی  از 
برخورداری از زیر ساخت های مهم اقتصادی نظیر راه، بندر، فرودگاه ، انبارهای 
تخصصی ، آب و هوا برای سهولت حفظ و انبارش مواد اولیه و مواردی دیگر، 
ازجمله مزیت های رقابتی مهمی هستند که در مناطق مختلف ایران موجب 
ایجاد مناطق آزاد گردیده است. متاسفانه به دلیل کم توجهی دولت ها در ایجاد 
زیر ساخت های موردنیاز مناطق، سازمان های مسئول مناطق آزاد برای تامین 
پیشنهاد  هر  به  که  شده اند  ناگزیر  عمرانی،  و  جاری  از  اعم  خود  هزینه های 
سرمایه گذاری جواب مثبت دهند. نتیجه این نگرش دولتی، توسعه ورود کاالهای 
همراه مسافر به مناطق بوده که در عین حالی  که مزیت های تجاری خوبی برای 
مردم و فعاالن اقتصادی داشته و از خروج ارز مسافرتی قابل توجهی به خارج از 
کشور جلوگیری نموده است، لیکن موجب غفلت از توجه کیفی به موضوع  تولید 

و تجارت به ویژه در امر صادرات گردیده است.
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: در 
مناطق،  این  در  تولیدی  محصوالت  صادرات  بر  عالوه  صادرات،  موضوع 
در  اقتصادی  فعالیت  رونق  موجب  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  مزیت های 
مناطق می گردد . صادرات کاالهای تولیدی در داخل کشور به سایر کشورها، 
نیز  و  منطقه  در  ایران  جغرافیایی  موقعیت  می باشد.  مزیت ها  این  از  یکی 
امکان ارتباط شمال و جنوب و شرق و غرب عالم از مسیر ایران، مبیین رونق 
ترانزیت و صادرات مجدد و ایجاد هاب تجاری منطقه ای بوده است. متاسفانه 
ظرفیت مالی و درآمدهای مناطق آزاد کفاف رقابت با سایر کشورهای منطقه 
که در این زمینه برنامه ریزی و سازماندهی درستی برای جذب کاال نموده اند 
را نمی دهد و دولت ها وظیفه داشتند طی سال های گذشته برای ایجاد این 
مزیت های رقابتی هزینه کنند و کشورهای رقیب را از مدار خارج نمایند؛ ولی 

به دالیل متعدد تاکنون این امر خطیر محقق نشده است.

وی تاکید کرد: همه به خوبی می دانیم که عامل سرمایه و سرمایه گذاری 
خطر  احساس  یا  نا امنی  کوچکترین  می باشد؛  خطرگریز  و  محتاط  بسیار 
موجب فرار سرمایه می شود. کافی است در همین چهار سال گذشته اتفاقات 
اقتصادی مناطق آزاد را بررسی کنیم و ببینیم چگونه سرمایه های داخلی و 

خارجی فراوانی از کشور گریخته اند:
اجرایی  دستگاه های  فردی  استنباط های  و  غیرتخصصی  دخالت های   )1
برای  اولیه  آزاد درخصوص صادرات و ورود مواد  قوانین مناطق  اجرای  در 

کارخانجات.
2( تسری آیین نامه ها و بخشنامه های سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد. 
برای  سرمایه گذاری  از  حاصل  سود  و  سرمایه  خروج  از  جلوگیری   )3

سرمایه گذاران خارجی.
خارجی  ارزهای  با  آن  برابری  نرخ  و  ملی  پول  ارزش  شدید  تضعیف   )۴
)به  می باشد.  خارجی  سرمایه گذاران  به  توجه  مورد  موضوع  مهم ترین  که 
زمینه  در  انزلی  آزاد  منطقه  در  خارجی  سرمایه گذارن  از  یکی  مثال  عنوان 
زیرساخت های گردشگری در ابتدای بهره مندی برای هر واحد فروش بلیط، 
2.5دالر  از  کمتر  رقم  این  اکنون  و  می کرد  دریافت  10دالر  ریالی  معادل 

شده است(.
5( تبلیغات سوء در رسانه های رسمی کشور به ویژه صدا وسیما بر علیه مناطق 

آزاد که صرفا کاربرد سیاسی داشته و از واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد.
و  قاچاق  و  رانت خواری  به  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  کردن  متهم   )6

واردات بی رویه و توهین به آنان.
۷( وضع قوانین جدید و یا تصمیمات اقتصادی حکومتی برای مناطق آزاد که 
عطف به ما سبق شده و موجب بدعهدی و خیانت در امانت گفتاری و رفتاری 
مقامات دستگاه های حکومتی در قبال فعاالن اقتصادی مناطق گردیده است 
که قبل از وضع قوانین جدید، براساس قوانین قبلی و تعهدات کتبی و قانونی 

دولت درقالب سازمان های مسئول مناطق آزاد قرارداد امضاء نموده اند.
و  اقدامات  این گونه  اجرای  عوامل  مهم ترین  متاسفانه  کرد:  تصریح  امانی 
وزارت  اقتصاد،  وزارت  به ویژه  آزاد  مناطق  شورای عالی  اعضاء  آنها ،  آمران 
صمت، بانک مرکزی و سایر اعضاء بوده اند که در اصل می بایست از قوانین 

مناطق آزاد و سرمایه گذاران حفاظت و صیانت نمایند!
در  ادامه  در  انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس 
پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه می توانند از ظرفیت های تولیدی 
و یا خدمات قابل صادرات استان متبوع خود و استان های همجوار در مسیر 
توسعه تجارت کشورمان به ایفای نقش بپردازند، بیان داشت: آنچه مشخص 
است، به دلیل ظرفیت جغرافیایی، توان فنی و اجرایی و دانش باالی نیروی 
کار در ایران ، استان های مجاور مناطق آزاد می توانند از مزیت های رقابتی 
مناطق به خوبی استفاده نمایند . لیکن به دلیل عدم آمایش سرزمینی به لحاظ 
تولید و تجارت و صادرات و عدم برنامه ریزی استراتژیک در بخش اقتصادی 

به ویژه  حمل و نقل، از این مزیت ها استفاده نمی شود  .
انتقال  بودن  توجیه دار  علی رغم  چرا  پرسیده ایم  خود  از  تاکنون  افزود:  وی 
کاال از مسیر کریدور هایی بین المللی طراحی شده که عمدتا از طریق ایران 
می گذرد، هنوز نتوانسته ایم کاالهای جابه جا شده مابین کشورهای پیرامونی 
خودمان را جذب نماییم؟ نباید خودمان را گول بزنیم و همه چیز را به گردن 
تحریم بیاندازیم؛ کم دانشی و کم تحرکی و عدم احساس مسئولیت مدیران 
دولتی تاثیرگذار  در این امر خطیر و جابه جایی های مکرر مدیران باکفایت به 
دلیل تغییرات سیاسی ناشی از تغییرات دولت ها، یکی از مهم ترین مسائلی 
است که ما نتوانسته ایم از این مزیت و ظرفیت بی بدیل که داشتن آنها آرزوی 

هر کشوری است، به خوبی استفاده نماییم.
امانی تاکید کرد: مناطق آزاد می بایست تابع یک برنامه بلند مدت استراتژیک  
20ساله و در قالب برنامه های 5ساله و ساالنه خاص خودشان باشند و در 
ثروت  تولید  زنجیره  از  حلقه ای  به عنوان  آنها  جایگاه  کشور  کالن  اقتصاد 
اتفاق سیاسی در داخل کشور  با هر  اینکه  نه  باشد؛  تعریف شده  اشتغال  و 
آماج  توپ،  دم  گوشت  عنوان  به  آن،  در  اقتصادی  فعالیت  و  مناطق  این 
حمله ها و اتهامات گردد. دستگاه های اقتصادی دولتی کشور وظیفه دارند به 
عنوان یک برنامه یکپارچه و مدون برای مناطق آزاد اقدام نمایند و براساس 
قانون، شرایط انجام فعالیت در آن را برای سرمایه گذاران امن و آرام نمایند؛ 
چیزی که متاسفانه طی سال های گذشته شاهد آن نبوده ایم. نکته آخر اینکه 
مقامات ارشد کشور و مجریان منطقه ای و استانی آنها اعم از دولت و دستگاه 
و  مناطق  و جایگاه  و عملکرد  قانون  از  قضایی می بایست شناخت درستی 
تاثیر گذاری آنها داشته باشند و نمایندگان مجلس نیز با استفاده از افراد آشنا 
به امور و کاردان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی، در وضع قوانین جدید و 
پایش قوانین قبلی تاثیر مثبتی بر توسعه فعالیت و جذب سرمایه گذاری های 

کمی و کیفی داشته و از فرار سرمایه جلوگیری نمایند.
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان 
آزاد و سرزمین اصلی ، حتی  کرد: متاسفانه بخش خصوصی فعال در مناطق 
اتاق بازرگانی، علی رغم برخورداری از دانش و تجربه، مورد مشورت جدی قرار 
نمی گیرند و معموال نظرات و تفکرات تبلیغاتی و شعاری بیشتر موردتوجه مدیران 
ارشد کشور به ویژه نمایندگان مجلس قرار می گیرد. اینجانب از نمایندگان محترم 
فراکسیون مناطق آزاد یک سوال کوچک دارم؛ واقعا چند بار قانون مناطق آزاد 
را مطالعه کرده اند و با چند فعال اقتصادی مشورت علمی و فنی داشته اند و چه 
مقدار به طور واقعی بر این قوانین اشرافیت دارند؟ لطفا به خودشان پاسخ دهند، 

زیرا اینجانب به خوبی به پاسخ این سوال واقف هستم .

 ابراهیم جلیلی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری
و توسعه منطقه آزاد ماکو:

 توجه به روش های تجاری سازی ایده ها و کاالها
 جهت رونق اقتصادی

آزاد ماکو  توسعه منطقه  ابراهیم جلیلی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و 
نیز در گفت و گویی با نشریه، به مشکالت مناطق آزاد در بحث تجاری سازی 
اشاره کرد و توجه به روش های تجاری سازی ایده ها را یک امر مناسب برای 

رونق اقتصاد و کسب وکار در کشور معرفی نمود.
وی اظهار کرد: یکی از مشکالت بزرگ شرکت های تولیدکننده در مناطق 
آزاد ، تجاری سازی و فروش محصوالت است. یکی از دالیل موفقیت اکثر 
تجاری سازی  روش های  به  توجه  مختلف،  کشورهای  در  صنایع  صاحبان 
ایده ها و محصوالت بوده که این امر باعث رونق اقتصاد وکسب و کارشان 
با عدم توجه به  ابتدا تاکنون در مناطق آزاد  از  شده است؛ در حالی که ما 
بازارهای  به  آنها در دسترسی  باعث عقب ماندگی  روش های تجاری سازی، 
به  فکری  دارایی های  و  فناوری  دانش،  کنونی  دنیای  در  شده ایم .  جهانی 
عامل اقتصادی تبدیل شده اند. تجاری سازی به موتور محرک اقتصاد تبدیل 
گردیده و در ارتقای بهره وری و حل مسائل تولیدکنندگان نقش ویژه ای پیدا 
کرده است و بخش مهمی از فرآیند تولید می باشد که هیچ محصول صنعتی 

و غیرصنعتی بدون آن با موفقیت وارد بازار نخواهد شد  .
جلیلی ادامه داد: تجاری سازی به معنی »به کارگیری روش های کسب وکار به 
منظور سود« است و به سلسه فعالیت هایی اطالق می شود که برای بهره برداری 
از ایده ها، اختراع و نوآوری ها در قالب محصوالت و یا خدمات قابل ارائه، جهت 
فروش در بازار صورت گیرد  . در این راستا باید با تعیین الگوی تجاری سازی با 
تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و در جهت برون رفت از تحریم، قدم هایی 
در راستای سرعت بخشیدن به توسعه  محصوالت صنعتی و حتی غیرصنعتی 
که  ماکو  مثل  آزادی  منطقه  در  برداشت.  جاری صنعت  بودجه های  جبران  و 
کشاورزی یکی از محورهای توسعه آن است، باید به تجاری سازی محصوالت 
کشاورزی در کنار محصوالت صنعتی توجه ویژه داشت؛ چراکه تجاري سازي 
محصوالت کشاورزي نیز گام مهمی در جهت توسعه اقتصادي است. روستا 
و اقتصاد روستایی با کشاورزي ارتباط زیادي دارد، به طوری که تامین کننده 
سرمایه براي سایر بخش هاي اقتصادي، فروش محصوالت به بازارهاي جهانی 
و افزایش درآمدهاي ارزي است و همچنین یک بخش مهم اقتصادي جهت 
توسعه و کاهش فقر در مناطق بوده و تامین کننده مواد خام و نیروي کار ارزان 

براي بخش صنعت می باشد  .
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: صنعت 
کشاورزي به عنوان یک کارکرد اقتصادي مهم، در کنار سایر فعالیت هاي 
تولیدي و خدماتی در سطح منطقه آزاد ماکو جریان دارد و می تواند به عنوان 

ابزار توسعه گر اقتصادي ایفاي نقش کند  .
ایده  تبدیل  چرخه  پیوستگی  تجاری سازی،  نوعی  به  داشت:  اظهار  وی 
طبیعی،  قانون بندی های  کشف  نظیر  مختلفی  مراحل  شامل  ثروت  به 
شکل گیری ایده های کاربردی بر مبنای مشاهدات علمی یا نیازهای طبیعی، 
ارتقای سطح ایده به مرحله فن آوری، توسعه ایده ها و تبدیل آنها به فرآیند 
مالی  چرخه  به  ورود  سرانجام  و  اقتصادی  و  رقابت پذیر  تولید  یا محصول، 
و تجاری است؛ چرخه ای که تمامی مراحل آن با تولید اطالعات و دانش 
همراه است و مهم ترین چالش مناطق آزاد نیز در همین نکته است: نقص در 
فناوری های پیشرفته و انتقال تکنولوژی و تولید ثروت از دانش؛ چراکه دیگر 
کمتر کسی در عرصه بین المللی بر شروع و تکمیل چرخه به وسیله یک فرد 
ارزی  نوسانات  و  اخیر  از طرفی تحریم های  و  معتقد است  یا یک کارخانه 
منجر به کاهش توانایی اقتصادی شده و هزینه های اقتصاد ایران را افزایش 
داده است. لذا هر زمان که برنامه ریزی ها دقیق تر و مداخله دولت با برنامه 
و آگاهانه تر باشد، نتایج تحریم بی اثر و یا کم اثر شده است و هر زمان که 
مدیریت شرایط اقتصادی بدون برنامه و رویکرد مبتنی بر دانایی محوری بوده 
است، حتی در شرایط کاهش تحریم ها نتایج نامطلوبی به دست آمده است.

جلیلی افزود: در مناطق آزاد با مشکل بازدهی کم تولید و سرمایه گذاري های 
فرسوده  استفاده  مورد  تکنولوژي  عمده  قسمت  هستیم؛  مواجه  بیشتر  خرد 
مصرف  بازار  و  تولیدکنندگان  میان  منسجم  ارتباط  عدم  است.  کم بازده  و 
اما مزیت های قانونی ،  از نقاط ضعف تولید در مناطق است،  و شناخت آن 
محدوده های جغرافیای استراتژیک ، پتانسیل هاي انسانی و طبیعی به عنوان 
قوه محرک هاي در راه رسیدن به اهداف توسعه ای و تجاری سازی می توانند 
ایجاد  با  می توان  تجاری سازی  برای  کال  برای  نهایت  در  نمایند.  عمل 
میزهای تجاری و اتاق هاي منطقه اي و بین المللی، ضمن شکل گیري رابطه 
به دلیل ماهیت حرفه اي خود، جایگاه مناسبی در شبکه  اعضا  با  شبکه اي 

خط مشی گذاري در مناطق آزاد با کشورهای پیرامونی ایجاد کرد  .
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: هدف 
کشورها از ایجاد مناطق آزاد، ارتباط بیشتر با تجارت بین المللي مي باشد؛ درواقع 
کشورها با انگیزه رشد و توسعه اقتصادی و با توجه به منابع محدود داخلي، به 
دنبال افزایش تعامالت تجاری موجود از طریق ایجاد این مناطق مي باشند. در 
شرایط کنوني جهان و افزایش تعامالت تجاري و وابستگي اقتصاد کشورها به 
یکدیگر، شدت یافتن رقابت در صنعت و تجارت، مناطق آزاد ازجمله مهم ترین 
اهرم هاي ارتباط و پیوند به اقتصاد جهاني هستند؛ مناطق آزاد ابزاری برای ورود 
به بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های نسبی اقتصاد داخلی در تجارت 
بین المللی می باشند و عامل تسریع  و تسهیل کننده ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد 
جهانی هستند. تقویت مناطق آزاد کشور می تواند راه حلی برای رسیدن به اهدافی 
و  داخلی  سرمایه گذاری های  جذب  واردات،  کاهش  و  صادرات  افزایش  مانند 
خارجی، افزایش ترانزیت و حمل و نقل و افزایش شرکت ها و موسسات فعال 

تجاری و خدماتی و دانش بنیان باشند  .
وی اظهار کرد: مناطق آزاد بستر بسیار مناسبی برای تولید کنندگان کاالهای 
صادراتی، بازرگانان و فعاالن صنعت ترانزیت به دلیل تسهیالت، معافیت ها، 
امکانات و امتیازات درنظر گرفته شده، می باشند؛ در این مناطق باید بر روی 
تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین المللی ، تشویق صادرات کاالهای 
خارجی ،  فناوری های  و  و صادرات مجدد ، جذب سرمایه  تبدیلی  و  صنعتی 
تقویت کانال های ترانزیت تمرکز کرد . از مناطق آزاد باید به عنوان مناطقی 
برای آزمایش سیاست های جدید و اجرای سیاست های بلند مدت در زمینه 
تجارت جهانی استفاده کرد. ازجمله دالیل موفق  نبودن مناطق آزاد کشور 
در صادرات، ایجاد  نشدن تاسیسات زیربنایی مناسب و مشکالت مربوط به 
قوانین است که توجه خاص و ویژه ای می طلبد. بی تردید، موفقیت و پیشرفت 
مناطق آزاد بسته به شرایطی است که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی 

دیگر تسهیل کننده هستند. رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل 
موفقیت مناطق آزاد محسوب می شود. برای موفقیت منطقه آزاد، باید عوامل 
جذب کننده صنایع  شناخته شوند. با توجه به اینکه ترانزیت یکی از عواملی 
است، باعث کاهش توسعه اقتصادی مناطق آزاد شده است؛ دولت باید توجه 
ویژه ای به مناطق آزادی همچون چابهار و ماکو و مناطق دیگر و ترانزیت 
خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی و دیگر کشورهای مرتبط با این مناطق 
را به منظور جذب بخشی از نیروی بومی منطقه انجام دهد. همچنین باید 
به منظور ساخت و تاسیس امکانات زیربنایی و زیر ساختی مناطق ضعیف در 

توسعه اقتصادی توجه ویژه گردد.
این مقام مسئول اذعان داشت: مناطق آزاد کشور، هنوز به جایگاه واقعی خود 
از سوی دستگاه های  ارتباط عدم درک منافع ملی  این  نیافته اند. در  دست 
عدم  زیرساخت ها،  نبودن  فراهم  دولتی،  دستگاه های  ناهماهنگی  مختلف، 
ثبات مدیریت در مناطق و بسیاری عوامل دیگر به عنوان مهم ترین دالیل 
موفق نشدن مناطق آزاد در تحقق اهدافشان بیان شده است. بدین ترتیب 
به  شدن  تبدیل  جای  به  مناطق  این  شده اند  باعث  عوامل  از  مجموعه ای 
گاهی  واردات  خارجی،  سرمایه  جذب  و  تکنولوژی  جذب  صادرات،  پایگاه 
از صادرات پیشی بگیرد. در حوزه صادرات یکی از زیرمجموعه های مغفول 
مانده، صادرات مجدد است؛ صادرات مجدد عبارت است از خروج عین کاالی 
وارد شده به قلمروی گمرکی، بدون انجام تعمیر، تکمیل و یا تغییر شکل 
به مقصد کشور اولیه یا کشور ثالث. مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از 
موقعیت های جغرافیایی مناسب برای صادرات مجدد، با چالش های عمده ای 
از  واحدی  و  مشخص  تعریف  هنوز  چراکه  هستند؛  مواجه  زمینه  این  در  
صادرات مجدد در مناطق نداریم؛ سیستم خدماتی و نهاده های مالی، نظام 
بانکی بین المللی و زیرساخت های مناسب مطابق با استاندارد های بین المللی 
گمرک  بنام  ثالث  کشورهای  و  آزاد  مناطق  بین  واسطه ای  ندارد؛  وجود 
وجود  مجدد  صادرات  فعالیت  چرخه  کننده  کند  عامل  عنوان  به  ج.ا.ایران 
دارد؛ مناطق آزاد در چرخه مذاکرات و سیاست های اقتصادی بین الملل دولت 
جایگاهی ندارند ؛ فشار مضاعفی از طریق  سازمان ها و نهادهای اقتصادی 
و نظارتی به مناطق آزاد و فعالین اقتصادی به جای تسهیل در فعالیت آنها 
وارد می گردد و در نهایت فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل ونقل از دیگر 
موانع موجود برای توسعه صادرات مجدد به شمار می روند. صادرات مجدد 
از مناطق آزاد با شرایط مطلوب این مناطق فاصله بسیار دارد و این موضوع 

باید در رویکرد های اصلی دولت  جدید قرار گیرد.
جلیلی تاکید کرد: برای گذار از مرحله سنتی و رسیدن به مرحله تولید صنعتی 
و توسعه اقتصادی، وارد کردن کاالهای سرمایه ای و واسطه ای زمینه را برای 
تحول صنعتی و اجتماعی در مناطق آزاد مهیا می کند. صادرات نقش مهمی 
در تولید و اشتغال دارد، بنابراین توجه زیادی برای گسترش و حضور فعال 
در بازارهای جهانی را می طلبد. همچنین باید صادرکنندگان عرصه اقتصادی 
نیز مورد تشویق قرار گیرند و بسته های تشویقی توسط سازمان ها برای آنها 
کل  بهره وری  بر  است  قادر  جانبی  منافع  وسیله  به  صادرات  شود.  تعریف 
عوامل تولید اثر مثبت گذاشته و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم 
کند. بخش های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو روش استفاده از 
خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه 
حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی به واسطه رشد بخش صادراتی، از 
منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می برند. غالبا بهره وری عوامل صادراتی 
تحرک  تقویت  و  برتر  فناوری  متخصص،  کار  نیروی  از  استفاده  دلیل  به 
عوامل تولید از بهره وری بخش غیرصادراتی باالتر است. تجارت نیز منجر به 
افزایش تخصص و کارآیی در بخش های صادراتی شده و در نهایت باعث 
بخش های  به  غیرکارا  و  غیرتجاری  بخش های  از  منابع  مجدد  تخصیص 
از این رو  تجاری می شود که این پدیده می تواند به رشد تولید کمک کند. 
می توان گفت صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در تولید 
مناطق آزاد و کل کشور به شمار می آید. بنابراین ضمن اینکه مناطق آزاد 
باید در مبادالت تجاری با کشورهای طرف تجارت ایران قرار گرفته و حتی 
از خطوط اعتباری اعطایی تجاری استفاده نمایند، هر منطقه نیز با توجه به 
به  نسبت  بین المللی،  جامعه  در  خود  نقش  و  و همسایگانش  خود  موقعیت 
شناسایی بازارها و کاالهای هدف اقدام نموده و این بازارها را تحت عنوان 
بازارهای صادرات مجدد خود تبیین و ترسیم نموده و از رقابت کاذب با دیگر 
مناطق آزاد کشورمان پرهیز کند. از سوی دیگر توجه به بخش خصوصی به 
عنوان عامل مهم و اصلی توسعه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات در مناطق 
این بخش  اقتصادی و توسعه ای  ارج نهادن به ارزش های  آزاد و تکریم و 
برای مناطق موجب حضور گسترده آنها شده و به عنوان عامل اصلی توسعه 

به ایفای نقش خواهند پرداخت.
وی در ادامه به بحث ترانزیت اشاره کرد و گفت: ایران ازجمله کشور هایی 
است که بهترین مسیر ترانزیت کاال را دارد و بر سر راه بسیاری از کریدور های 
مهم بین المللی قرار دارد. فلسفه وجودی مناطق آزاد، آماده کردن کشور ها 
تمرین  برای  محلی  می تواند  آزاد  مناطق  است.  بازار جهانی  به  ورود  برای 
ورود به بازار جهانی تلقی گردند. در حقیقت، مناطق آزاد باید دروازه ورودی 
کشور مان به بازار جهانی با بهره گیری از مزیت های اقتصاد داخلی در تجارت 
بین المللی باشند و خوشبختانه برخی از مناطق آزاد تعریف شده ایران در نقاط 
کلیدی این مسیرها و کریدورها و در استراتژیک ترین نقاط مرزی کشور از 
نظر مزیت ترانزیتی قرار گرفته اند. این مناطق با کاهش بروکراسی، امکان 
پاسخگویی سریع به سرمایه گذار و کاهش هزینه ها می توانند بهتر از سایر 

نقاط کشور، در امر ترانزیت فعال شوند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو در پایان خاطرنشان 
قرار  نشان می دهد صرف  ترانزیت  در حوزه  آزاد کشور  مناطق  کرد: عملکرد 
گرفتن در یک منطقه جغرافیایی مناسب، برای توسعه ترانزیت کافی نیست. 
بی تردید بدون وجود زیرساخت های ترانزیتی نظیر بنادر، راه آهن، جاده و سایر 
زیرساخت های حمل ونقلی، این مناطق عملکرد مطلوبی در ترانزیت نخواهند 
داشت. بدین ترتیب با وجود امکانات بالقوه فراوان در مناطق آزاد کشور برای 
ترانزیت کاال، به منظور تبدیل شدن امکانات بالقوه به بالفعل، نیاز است مسئوالن 

کشور، شرایط ترانزیت کاال را در این مناطق به نحو بهتری فراهم آورند  .

هادی حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
 لزوم استفاده مناسب از پتانسیل

 کریدورهای تجاری در مناطق آزاد
و در نهایت، هادی حق شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت و گویی 
با نشریه، به بحث تجارت در مناطق پرداخت و بر استفاده صحیح از پتانسیل 

کریدورهای مناطق آزاد در کشور تاکید نمود.
وی در پاسخ به این سوال که در مسیر تجاری سازی تولیدات صنعتی و غیرصنعتی 
مناطق آزاد با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه می باشد، گفت: من الزم می دانم 
چند نکته اساسی را مطرح کنم. نکته اول این که سازمان های مناطق آزاد را یک 
کل ببینیم که شعباتی در کل کشور دارند، که درحال حاضر مجموعا پانزده بنگاه 
در 15نقطه ایران قرار دارند؛ باید بپذیریم که هر کدام کارکرد خود را دارند. یکی با 
هدف گردشگری و دیگری با اهداف صنعتی و ترانزیت و ... ایجاد شده است. نکته 
اساسی که از زمان تولد این سازمان ها در کشور که سال۷2 در دولت سازندگی 
بوده، این است که یک راهبرد اساسی براساس قانون مناطق آزاد برمجموعه 
سازمان مناطق آزاد حاکم است، ولی با تغییر دولت ها، افراد با گرایش های فکری 
خود، اداره امور مناطق آزاد را بر عهده گرفتند . لذا مناطق آزاد را می توان به یک 
سازمان انتفاعی دولتی از این منظر تشبیه کرد که اینها درآمد- هزینه ای هستند . 
معموال دولت ها یا کمک نمی کنند یا کمک دولت ها ناچیز است. کمک دولت  ها 
از طریق قانون و تسهیالت نرم افزاری می باشد؛ از این طریق است که دست 
مناطق آزاد را برای تجارت باز گذاشتند؛ درواقع قانون پولی، بانکی ، مالی مختص 
به خود را به این مناطق داده اند. اما این که آیا مناطق آزاد از این ظرفیت ها استفاده 

کرده اند یا خیر؟ بحث مفصلی است. به عنوان مثال یک شرکت خصوصی را 
درنظر بگیریم که به این شرکت اعالم کردند که قانون کار مخصوص به خود را 
دارد؛ مثال قانون بانکی و ویزا و تردد اتباع بیگانه منحصر به خود را دارا می باشد. 
طبیعتا به این شرکت خصوصی اگر بیست یا بیست و پنج سال فرصت بدهیم، به 
یک وضعیت متفاوت با عملکرد خوبی خواهد رسید . حال این مثال را به مناطق 
آزاد کشور تعمیم دهیم؛ به نظر می رسد مناطق آزاد قوانین بی نظیری دارند و در 
بهترین نقاط کشور از منظر تجاری ، صنعتی ، گردشگری و تکنولوژی های نو 
شکل گرفته اند، اما اینکه توانستند از این فرصت ها استفاده کنند یا نه، باید بگوییم  
که به نظر می آید هنوز راه درازی در پیش دارند و هنوز به اهدافی که قانون گذار 

پیش بینی کرده،  نرسیده اند.
حق شناس افزود: دلیل عمده عدم تحقق اهداف این است که نگاه دولت ها 
به  مناطق آزاد که یک مجموعه اقتصادی به معنی واقعی کلمه است، صرفا 
و  نگاه سیاسی  این مجموعه،  به  نگاه دولت ها  بلکه  است؛  نبوده  اقتصادی 
اصطالحا غیراقتصادی بوده است. ادله هم بر این  موضوع را در عزل  و نصب  
مدیران در ادوار مختلف می توان دید. به نظر می رسد اگر قرار بود به آنچه 
که قانون گذار بر مناطق  آزاد پیش بینی کرده  که همان  اهداف اصلی است، 
برسیم؛ باید یک نگاهی به اداره مناطق آزاد داشته باشیم و مدیریت مناطق 
را ارزیابی و آسیب شناسی نماییم. باالخره در مقاطعی نقاط قوت را تقویت و 
نقاط ضعف را باید رفع کنیم. مسلم است که مناطق آزاد ظرفیت بی نظیری 
دارند و حتما می شود در بخش تجاری و صنعتی و هم بخش گردشگری 

شاهد یک تحوالت اساسی به نفع اقتصاد ملی بود.
وی درخصوص دامنه گسترده واردات تاکید کرد: بحث تجارت صرفا واردات 
کاال نیست. حتی در مورد صدور ویزا که مقطعی در کیش انجام می شد و اتباع 
بیگانه که در دوبی بودند برای این  که بیرون بروند و ویزای جدید بگیرند، کیش را 
اقامتگاه کوتاه مدت قرار می دادند هم شامل می شود. باید بدانیم هدف از تجارت، 
کسب درآمد است. اکنون که بحث برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر است، یکی 
از فرصت های بی نظیر در اختیار جزایر قشم و کیش قرار دارد. طبیعتا با تقاضایی 
که برای تماشاچیان برای جام جهانی قطر اتفاق خواهد افتاد، باید از هم اکنون برای 

قشم و کیش برنامه ریزی ویژه ای کرد.
کار  آزاد  مناطق  می گوییم  اینکه  داشت:  اظهار  آزاد  مناطق  کارشناس  این 
تجاری کنند، صرفا بحث واردات و صادرات نیست؛ البته اینها هم می تواند 
باشد، اما ترانزیت ، صادرات و صادرات مجدد کاال نیز حائز اهمیت است. به 
عنوان مثال در حال حاضر با توجه به رشد آی تی و هوش مصنوعی ، امارات 
گام های بسیار بلندی در این زمینه برداشته است و ما در کیش نیز فرصتی 
این چنینی می توانیم برای شبکه آی تی ایجاد کنیم، به شرط آن که امکانات و 
مزایا برای مهندسین کامپیوتر در کیش فراهم گردد. این فرصت بی نظیری 
برای مناطق آزاد است؛ لذا تجارت در مناطق صرفا واردات و صادرات کاال 
نیست، بلکه هر کاری که منشا صادرات باشد، می تواند در آنجا شکل بگیرد.

موقعیت  نمود:  اذعان  و  کرد  اشاره  تجاری  کریدورهای  به  حق شناس 
جغرافیایی ایران، یک موقعیت بی نظیر است؛ اصطالحا دونبش نیست، بلکه 
ترانزیت شود، چه غرب  از هر مسیر کشور می تواند کاال  است؛  چهارنبش 
کشور از سمت ترکیه و عراق ، چه جنوب کشور و کشورهای خلیج فارس ، چه 
از سمت شرق کشور مثل پاکستان و چه از سمت شمال و کشورهای آسیای 
میانه؛ لذا می توان از هر طرف ایران خط لوله گاز نفت، سوآپ فرآورده های 
نیز  باشیم. مسیر هوایی و کریدورهای هوایی  داشته  ترانزیت کاال  و  نفتی 
موقعیت بی نظیری در ایران است؛ بحث قدیمی راه ابریشم درواقع بی حکمت 
یک  کمربند؛  »یک  دنبال  چینی ها  اکنون  می کرد؛  عبور  ایران  از  که  نبود 

جاده« هستند و مسیر ایران برایشان بی نظیر است.
وی ادامه داد: مسیرهای ترانزیتی متعددی نیز در ایران وجود دارد که از این 
مسیرها به  خوبی می توان استفاده کرد. اما برای استفاده از این مسیر باید توجه 
ویژه داشته باشیم، صرفا اینگونه نیست که ما بگوییم در مناطق جنوبی مناطق 
آزاد مثل قشم و کیش یا چابهار است و یا در شمال منطقه آزاد انزلی و یا در غرب 
ماکو قرار دارد ؛ نباید گمان کرد که چون این مناطق آزاد وجود دارند، بنابراین 
ترانزیت شکل می گیرد! خیر ؛ بخش عمده مسائل و مشکالت ما مبدا و مقصد 
نیست، گرچه آنها هم  مسائل خاصی دارند ؛ اما بخش اصلی وسط کشور است؛ 
مثال کامیون یا کانتینری که از جنوب راه می افتد تا به شمال برسد، یا از غرب به 
شرق برسد و بالعکس، ممکن است در این مسیرها چه جاده ای چه ریلی، مسائل 
و مشکالت خاص خود را داشته باشد. بنده چندی پیش شنیدم که از چین یک 
قطار با حدود 200کانتینر به آلمان رفت که حدود دو هفته طول کشید. درحالی 
که مسیر دریایی آن تقریبا نزدیک به دو ماه طول می کشید؛ طبیعی است که مسیر 
ریلی با مسیر دریایی رقابت می کند. نکته دیگر اینکه وقتی از آلمان دو هفته طول 
می کشد، چرا باید از بندرعباس یا جنوب به شمالی برود که ۷روز طول می کشد؟ 
آیا می توانیم بگوییم مسیر ترانزیتی ایران کوتاه ترین، امن ترین و ارزان ترین مسیر 
خواهد بود ؟ امروز، »زمان« برای ترانزیت بسیار مهم است، لذا ما به لحاظ ذهنی 
معتقد هستیم که ایران بهترین مسیر ترانزیتی است، اما این نکته ، بالقوه است؛ 
برای بالفعل شدن باید زمان و هزینه ها به حداقل رساند، ولی وقتی  که کاالیی 
از جنوب راه می افتد و می خواهد به شمال بیاید، اما به هر دلیلی ممکن است در 
راه متوقف شود یا یکی از زنجیره های موثر در ترانزیت یا سازمان های موثر در 
زنجیره ترانزیت تعطیل باشد و کار تشریفاتی انجام ندهد، نتیجه آن می شود که 
زمان از مسیر ایران طوالنی تر می گردد؛ به رغم اینکه در جنوب یا شمال منطقه 
آزاد این تبادل زود انجام می شود، ولی وقتی این میانه راه تاخیر باشد، مشکل 

ایجاد می شود .
این کارشناس مناطق آزاد اظهار کرد: در ذهن همه این است از چین تا آلمان 
قطار رفته و 200کانتینر برده و 1۴روز زمان برده است؛ اما در مسیر ایران به 
راحتی نصف آن زمان به طول خواهد انجامید. از این لحاظ مسیر ایران به 
راحتی حذف می شود و مسیرهای دیگر جایگزین می گردد. زمان در ترانزیت 
بر ما فوق العاده مهم است و این موضوع به همه سازمان هایی که در ترانزیت 
موثر هستند از منطقه آزاد گرفته تا بنادر ، گمرکات، نیروهای انتظامی و همه 
پیدا  ارتباط  دارند،  ترانزیت  بحث  در  کوچک  و  بزرگ  نقش  که  اشخاصی 
می کند. اگر همه پای کار نیایند و مکانیزم درستی طراحی نکنند، ما فرصت 
ترانزیت بین المللی را همچنان که بخش عمده اش را از دست داده ایم، ممکن 
است مابقی را هم از دست دهیم؛ چراکه دیگر کشورها بیکار ننشسته اند،  آنها 

مسیر ترانزیتی جدید را باز می کنند و کاالی خود را صادر می نمایند.
حق شناس در ادامه در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه می تواند از 
خدمات قابل صادرات استان متبوع خود و استان های همجوار در مسیر توسعه 
تجارت استفاده کند، گفت: هر منطقه آزادی که ایجاد شده، ابتدا از مزیت نسبی 
همان منطقه یا منطقه همجوار باید استفاده نماید؛ به عنوان مثال منطقه آزاد 
اینچه برون در استان گلستان، یک فرصت بی نظیر برای محصوالت استان است. 
در گلستان 92نوع محصول زراعی وجود دارد، ازجمله زیتون، توت، گوجه فرنگی 
و محصوالتی همچون گندم، جو، ذرت و محصوالت جنگلی و..؛   طبیعی است که 
منطقه آزاد فرصتی می باشد که صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گلستان شکل 
بگیرد، ارتقا پیدا کند و محصول تولیدی هم به کشور همجوار صادر گردد. هر 
منطقه آزادی که در هر نقطه هست در ابتدا بایستی از مزایای همان منطقه برای 
تولید کاال و خدمات استفاده کند. به عنوان مثال در کیش وقتی بحث گردشگری 
مطرح است از ناوگان مسافربری دریایی همانجا باید استفاده کرد و...؛ در نتیجه 
هر منطقه یک مزیت نسبی دارد که عقل حکم می کند از مزیت نسبی همان 

منطقه استفاده شود.
این کارشناس مناطق آزاد در پایان درخصوص امکان همکاری فی مابین گمرک 
و سازمان های توسعه و وزارت اقتصاد جهت تامین منافع مالی در چهارچوب 
مناطق آزاد اظهار داشت: اگر این سازمان ها یک پله باالتر بیایند و به جای منافع 
شخصی، به منافع ملی فکر کنند، بی تردید اهداف محقق خواهد شد؛ بدین معنا 
که بنادر، گمرکات، سازمان توسعه تجارت و همه سازمان ها که دست اندرکار 
خدمات به کاال هستند تا کاال از ایران عبور کند یا صادر و وارد شود ؛ اگر همه 
منافع ملی را ببینند، طبیعتا مشکل قابل حل است؛  اما اگر به جای منافع ملی، 
منافع بخش را ببینند؛ طبیعی است که اهداف تحقق پیدا نخواهد کرد. نیاز اساسی 
امروز ما این است که یک تغییر نگاه داشته باشیم. ما به  اندازه کافی در سنوات 
گذشته به  دلیل دفاع از منافع بخشی و غفلت از منافع ملی، آسیب دیده ایم؛ 
بنابراین دیگر فرصتی نیست که بخشی فکر کنیم، بلکه باید در این رابطه ملی 
فکر نماییم. دغدغه مان باید این باشد که آیا این اقدام، منافع ملی را تامین کرده 
است یا خیر؟ آیا سازمان اقتصادی، کمک کننده اقتصادی ملی بوده است یا خیر ؟ 
آیا مناطق آزاد یا سازمان های اقتصادی موجب کاهش نرخ بیکاری شده اند یا 
خیر؟ آیا موجب افزایش رفاه مردم منطقه شده اند؟ آیا از مزیت های نسبی کشور 
برای افزایش صادرات کاال بهره برده اند ؟ اگر نگاه صرف اقتصادی به مناطق آزاد 
و سازمان های اقتصادی داشته  باشیم، فکر می کنم که مسئولین به آن هدفگذاری 
که در قالب قانون مناطق آزاد برای این مناطق از کشور تعریف کرده اند، خیلی 

زودتر می رسند.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

واکاوی نقش موثر مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه تجارت خارجی کشور:

کریدور مناطق آزاد؛ افق نوین مراودات بین المللی ایران



نقل  و  حمل  صنعت  توسعه  و  گسترش  مسیر  در 
صنایع  به  توجه  کشور ،  دریامحور  اقتصاد  و  دریایی 
اقتصاد  توسعه  در  مهم  ابزار  از  صنعت،  این  ذیل 

دریایی می باشد .
صنعت بانکرینگ، از صنایع مهم در صنعت دریایی 
بوده است که اهتمام در ایجاد ، توسعه و تثبیت این 
صنعت و انجام الزامات و رفع موانع مربوط، موجب 
افزایش ارزآوری ، ایجاد اشتغال و نیز گسترش صنایع 

وابسته می گردد . 
و  شناورها  به  سوخت رسانی  صنعت  بانکرینگ، 
انجام خدمات  و  امکان  ایجاد ،  آن  تبع  به  همچنین 

پشتیبانی و تدارکات وابسته به شناورها می باشد  .
استراتژیک  منطقه  در  قرارگیری  دلیل  به   ایران 
با  خلیج فارس  سواحل  کوتاه  فاصله  و  خلیج فارس 
را  نقش مهمی  بین المللی، می تواند  آبراه کشتیرانی 

در صنعت بانکرینگ منطقه و جهان داشته باشد.
از  تجارت جهانی  از ۸۵درصد  بیش  اینکه  به  توجه 
انجام می شود، ایجاب و جایگاه صنعت  طریق دریا 
بانکرینگ به عنوان الزام مهم در صنعت حمل و نقل 

دریایی را نیز به خوبی مشخص و معین می سازد   .
حجم تجارت جهانی بیش از ۱۰میلیارد تن در سال بوده 
است که بیش از نیمی از آن متعلق و مرتبط با آسیا است 
که در مسیر جابه جایی کاالها، سالیانه ۵۰هزار شناور 
از خلیج فارس عبور می کند . همچنین این موضوع که 
بیش از ۴۵درصد نفت جهان از قاره آسیا تامین می شود، 
مبیین تردد فراوان کشتی های نفتکش از خلیج فارس 
جهت جابه جایی نفت و مشتقات وابسته می باشد . لذا 
این حجم جابه جایی کاال و حمل و نقل دریایی، ارزش 
در  بالغ بر ۳۰میلیارد دالر  را  در خلیج فارس  بانکرینگ 
سال برآورد می سازد و البته توجه به صنعت تدارکات و 
پشتیبانی وابسته به عنوان زنجیره تامین و تکمیل صنعت 
بانکرینگ ، نرخ درآمدزایی در این صنعت را قریب به 
۵۰میلیارد دالر در سال تخمین  زده و پیش بینی می نماید  .

ایران به واسطه دارا بودن حدود ۱۸۰۰کیلومتر مرز آبی 
در جنوب کشور و موقعیت بسیار مناسبی که در منطقه 
این  از  به سایر کشورهای منطقه  خلیج فارس نسبت 
حیث داشته است، می تواند دارای قابلیت بسیار مهم و 
تاثیرگذار در صنعت بانکرینگ و صنایع وابسته در منطقه 
و جهان باشد و به عنوان یکی از مراکز مهم بانکرینگ و 
هاب منطقه ای مورد توجه قرار گیرد . این مهم با توجه به 
دارا بودن ذخایر و تولیدات عظیم نفتی ، می تواند جایگاه 
کشور را به عنوان قطب بزرگ صنعت بانکرینگ دنیا، 
ایجاد و با برنامه ریزی مناسب در این صنعت تثبیت و 

پایدار نماید .

کاهش سهم ایران در صنعت بانکرینگ 
منطقه و جهان

باالخص  ایران  در  بانکرینگ  مستعد  مراکز  فاصله 
و  مهم  مناطق  از  یکی  عنوان  به  قشم  جزیره 
استراتژیک که در صنعت بانکرینگ مورد توجه بوده 
خلیج فارس  در  کشتیرانی  بین المللی  آبراه  تا  است، 
تقریبا ۵مایل دریایی است و این در شرایطی است 
که این فاصله تا بندر فجیره امارات به عنوان قطب 
اول بانکرینگ خلیج فارس، تقریبا ۱۳۵مایل دریایی 
در  مهمی  بسیار  تاثیر  توجه  این  که  است،  بوده 
رقابت پذیری بین این دو کشور در صنعت بانکرینگ 
بین  یکسان  شرایط  احراز  صورت  )در  منطقه ای 

طرفین( خواهد داشت .
یکی از موارد مهم در کاهش هزینه و قیمت تمام شده 
کاالها که منجر به افزایش درآمد و سوددهی مناسب تر 
برای صاحبان تولید و کاال بوده است ، کاهش هزینه های 
حمل و نقل بوده که منجر به کاهش هزینه های تولید و 

قیمت گذاری کاالها خواهد شد . 
عملیات  هزینه  ۶۰درصد  تا   ۵۰ اینکه  به  توجه  با 
خرید  کاالها،  دریایی  نقل  و  حمل  در  کشتی ها 
سوخت می باشد ؛ لذا کاهش سوخت مصرفی متعاقبا 
بر  مترتب  قیمت های  و  هزینه ها  کاهش  به  منجر 
شد  خواهد  موجب  آن  تبع  به  و  شد  خواهد  کاالها 
مشتریان  و  خریداران  به  ارزان تر  قیمت  با  کاال  تا 
عرضه گردد و این مهم موجب ایجاد رقابت پذیری 
مناسب تر برای صاحبان کاال و تولید و محصول در 

عرصه مارکتینگ خواهد بود .
سوخت گیری  محل  تا  کوتاه تر  مسافت  همچنین 
شناورها عالوه بر کاهش هزینه های سوخت ناشی 
از حمل و نقل ، منجر به کاهش مسافت جهت مکان 
کاهش  نیز  و  شد  خواهد  شناورها  سوخت گیری 
شد .  خواهد  مقصد  به  مبدا  از  کاال  انتقال  زمان 
مشخصا کاهش مسافت نیز موجب کاهش سوخت 
و  قیمت کاالها شده  و  و کاهش هزینه ها  مصرفی 
امکان  در  تسریع  موجب  مسافت  کاهش  همچنین 
خواهد  خرید  بازارهای  به  محصول  سریع تر  ورود 
گردید، که این مهم نیز تاثیر بسزایی در بازاریابی و 
رقابت پذیری محصوالت تولیدی برای صاحبان کاال 

خواهد داشت  .

این موارد اندک جایگاه بانکرینگ بنادر جنوبی ایران 
خصوصا جزیره قشم را در ایجاب به توسعه صنعت 

بانکرینگ مشخص می سازد .
کاهش  جبران  واسطه  به  فجیره  بانکرینگ  البته 
بر اساس  زمان  و  مسافت  بر  مترتب  هزینه  های 
به  پشتیبانی ،  و  تدارکات  و  به شناورها  سوخت رسانی 
صورت انتقال سوخت در قالب شناورهای سوخت رسان 
می نماید؛  استفاده  بین المللی  آب های  در  تدارکاتی  و 
هر چند این ضرورت نیز یکی از ابزار مهم در صنعت 
بانکرینگ برای شرکت ها بوده است؛ ولیکن نقش و 
جایگاه بانکرینگ ایران زمانی کم رنگ تر می شود که 
تقریبا ۷۰ تا ۸۰درصد سوخت مورد نیاز و همچنین نفت 
خام جهت تولید سوخت ، توسط ایران به کشور امارات 
و شرکت های مرتبط تحویل می شود و البته کشتی های 
مرکز  از  عمدتا  نیز  فنی  مختلف  دالیل  به  ایرانی 
بانکرینگ فجیره برای سوخت گیری استفاده می نمایند 
که این موضوع مبیین نقش کم رنگ ایران در بانکرینگ 

منطقه ای بوده است  .
جایگاه  ارتقاء  جهت  در  اسالمی  شورای  مجلس 
در  و  متعاقبا  و  منطقه  بانکرینگ  صنعت  در  ایران 
برنامه  قانون  در  جهانی ،  بانکرینگ  بعدی  گام های 
ششم توسعه اقتصادی و مستند به بخش ۱۰ ماده ۴۸، 
دولت را موظف نموده است که ساالنه ۱۰درصد به 
سهم جمهوری اسالمی ایران در صنعت بانکرینگ 
بیفزاید، به طوری که این سهم در پایان برنامه ششم 
عدم  علی رغم  ولیکن  یابد؛  افزایش  ۵۰درصد  به 
تحقق این مهم تاکنون، سهم ایران حدود ۱۰درصد 
منطقه خلیج فارس و حداکثر دو تا سه درصد سهم 
جهانی است که قطعا در صورت ادامه روند نامتوازن 
و ناهمگون و عدم ایجاد الزامات این صنعت و رفع 
موانع پیش رو ، این سهم و با توجه به حرکت رو به 
در صنعت  منطقه  در  و عمان  رشد کشورهای قطر 

بانکرینگ، به شدت تقلیل نیز خواهد یافت  .

 دالیل عدم توسعه
 صنعت بانکرینگ در کشور

در  مطلوب  شرایط  احراز  و  ایجاد  عدم  درخصوص 
دستیابی به توسعه صنعت بانکرینگ در کشور، موارد 
زیادی بر این صنعت به عنوان عامل بازدارنده ، مترتب 
بوده است که به صورت اختصار می توان به سرفصل 
موارد زیر اشاره داشت؛ مشخصا به دست آوردن شرایط 
و  سیاستگذاری  بازنگری،  صنعت  این  در  مطلوب 
هدفمندی در رفع مشکالت و احصاء شرایط مناسب بر 

این صنعت مبتنی بر زمان بندی می باشد .
نقدی  به صورت فروش  ایران عمدتا  بانکرینگ   )۱
درخصوص سوخت رسانی به شناورها اقدام می نماید 
و این درحالی است که بانکرینگ فجیره در منطقه و 
شرکت های مختلف وابسته که در این منطقه حضور 
فروش  قابلیت  رقابتی،  فروش  یک  در  داشته اند، 
فراهم  را  جهانی  کشتیرانی  خطوط  برای  اعتباری 
می نمایند که این مهم از عوامل تاثیرگذار در رقابت 
بین شرکت های مختلف در فروش و عرضه سوخت 
و ارائه خدمات بهینه به خطوط کشتیرانی بوده است. 
در  رقابت پذیری  عدم  که  نکته  این  به  توجه 
ارائه  و  بهینه  خدمات  ارائه  در  ایرانی  شرکت های 
ایرانی ،  یا شبه دولتی در شرکت های  دولتی  خدمات 
بانکرینگ  با  کشتیرانی  خطوط  همکاری  مطلوبیت 
استراتژیک  و  مناسب  موقعیت  علی رغم  را  ایران 
بین المللی  دریایی  مسیرهای  به  نزدیکی  در  کشور 

کمتر کرده است  .
به گونه ای  فجیره  بانکرینگ  جهانی ،  رقابت  در   )2
ارائه خدمات می دهد که خطوط کشتیرانی در صورت 
بین المللی ،  دریایی  مسیرهای  در  سوخت  به  نیاز 
)به  بانکرینگ سنگاپور  از  را  می توانند سوخت خود 
تولید نفت  بانکرینگ جهان بدون  بزرگترین  عنوان 
خام ( و یا بانکرینگ رتردام هلند )به عنوان سومین 
بانکرینگ جهان بعد از فجیره امارات( و یا تایوان و 
و  ایجاد  براساس  و  اعتباری  خرید  صورت  به  البته 
بانکرینگ  با  فجیره  بانکرینگ  اعتباری  امکان خط 
کشورهای مذکور و به صورت آنالین دریافت دارند؛ 
امارات  بانکرینگ  ویژگی های  از  تسهیالت  این  که 
در ارائه خدمات مطلوب و رقابتی بوده که مطلوبیت 

خرید را برای خطوط کشتیرانی مبتنی بر صرفه جویی 
انتقاالت مالی و صرفه جویی در  در وقت در نقل و 

زمان خواهد داشت  .
۳( مطلوبیت بنادر فجیره در ارائه خدمات پشتیبانی 
برای  شناورها  برای  مناسب  تسهیالت  ایجاد  و 
آبرسانی ،  دریایی ،  سوپرمارکت  و  تدارکات  انجام 
ایستگاه های  شناورها،  تعمیرات  ایستگاه های 
در  درآمد  افزایش  موجب  و...  درمانی  و  پزشکی 
صنعت بانکرینگ مازاد بر سوخت رسانی به شناورها 
خدمات  این  از  حاصل  درآمد  اینکه  چه  می گردد. 
جانبی در ذیل صنعت بانکرینگ به صورت سالیانه 
سهم  که  است  شده  برآورد  دالر  2۰میلیارد  حدود 
امارات از این بازار جذاب نیز تقریبا ۱۸میلیارد دالر 

در سال تخمین زده شده است .
ارائه  امکان  که  بین المللی  تحریم های  ایجاد   )۴
مناسب  بانکی  خدمات  ارائه  شناورها ،  پهلوگیری 
برای فروش سوخت به شناورها را با دشواری مواجه 

نموده است  .
دریایی  زیست  محیط  کنوانسیون  براساس   )۵
داشته  مقرر  دریانوردی  بین المللی  سازمان  )مارپل(، 
ژانویه 2۰2۰  ابتدای  از  شناورها  تمامی  تا  است 
برای  گوگرد (  ) ۵درصد  کم سولفور  سوخت  از 
بوده  حالی  در  این  و  نمایند  استفاده  سوخت گیری 
)سوخت  کوره  نفت  و  مازوت  از  شناورها  که  است 
عدم  می کردند .  استفاده  ۳درصد(  تا   2.۵ گوگرد  با 
توقیف  به  منجر  شناورها  توسط  الزام  این  رعایت 
عدم  بر  مبنی  بین المللی  مسیرهای  در  شناورها 
امکان  عدم  و  بین المللی  دستورالعمل های  رعایت 
پهلوگیری شناورها در بنادر جهت انجام امور بندری 

و تخلیه و بارگیری کاالها خواهد شد . 
انجام و ایجاد این الزام منوط به پاالیش و پردازش 
سوخت های کنونی توسط پاالیشگاه ها با تجهیزات 
پاالیشگاه های  عمده  تقریبا  که  است  بوده  مرتبط 
را  آن  که  آنچه  دلیل  به  ایران  در  کوره  نفت  تولید 
سوخت  تولید  در  مناسب  سودهی  یا  بازدهی  عدم 
کم سولفور در مقایسه با نفت کوره )سوخت با سولفور 
۳درصد( در بازارهای فروش و مطلوبیت بازار اعالم 
داشته اند ؛ فاقد این تجهیزات پاالیشگاهی بوده اند که 
این موضوع موجب عدم دسترسی شناورهای ایرانی 
بازارهای  از  بین المللی  استاندارد  با  سوخت  تهیه  از 
ایران شده است؛ به قسمی که این خطوط کشتیرانی 
عمده سوخت مورد نیاز خود را نیز از بانکرینگ فجیره 
که امکانات پاالیشگاهی مطلوب در این زمینه داشته 

است، تهیه می نمایند . 
بدیهی است این موضوع عالوه بر عدم بهره مندی از 
امکان ورود ارز و اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم 
ناشی از این صنعت در کشور، موجب خروج فراوان 
ارز از کشور و نیز افزایش هزینه حمل و نقل کاالها 
که با کشتی های ایرانی جابه جا می شوند و همچنین 
افزایش قیمت تمام شده کاالها در بازارهای رقابتی 
کاال  صاحبان  برای  محصول  و  تولیدات  خدمات ، 
خواهد شد. قطعا با توجه به افزایش قیمت های این 
چنینی، کاهش درآمد شرکت های کشتیرانی داخلی 
و حتی امکان برای ایجاد سود مطلوب نسبی برای 

این شرکت ها متصور نخواهد بود  .
توجه به این نکته که این الزام از سال 2۰۰۵ توسط 
کشتیرانی  خطوط  به  دریانوردی  بین المللی  سازمان 
با  تطبیق خود  برای  دنیا  دریانوردی  و سازمان های 
توسط  امکان  این  ولیکن  است،  اعالم شده  شرایط 
ایجاد  کشور  برای  شبه دولتی  یا  و  دولتی  مراکز 
نشده است ، موجب تعجب و تاسف در تعلل خواهد 
است  بوده  مقرر  پیش  ۱۰سال  حدود  از  البته  بود . 
سوخت  پاالیشگاه  ایجاد  به  نسبت  نفت  وزارت  که 
کم سولفور در جنوب ایران با ظرفیت ۱۴۰هزار بشکه 
در روز براساس تامین نیاز داخلی اقدام نماید و این 
ضرورت  به  توجه  با  مهم  این  که  است  حالی  در 

اساسی تاکنون صورت نپذیرفته است. 
کشتیرانی  سوخت  مصرف  که  نکته  این  به  توجه 
تن  میلیون  یک  تقریبا  سال  در  اسالمی  جمهوری 
بوده و عالوه بر آن می بایست به آن ظرفیت سوخت 
شرکت های خصوصی و دولتی دیگر ازجمله شرکت ملی 
نفتکش را نیز اضافه نمود؛ ضرورت این موضوع در ایجاد 

این امکان را مشهود می سازد و البته تاسف از خروج ارز 
ناشی از این عدم امکان را مازاد بر حذف امکان ارزهای 

ورودی و... را نیز نمایان و مشخص می سازد  .
که  است  اهمیت  حائز  نیز  موضوع  این  به  عنایت 
ایجاد و پاالیش سوخت کم سولفور توسط )دستگاه 
بر  نصب  با  را  پاالیش سوخت  امکان  که  اسکرابر( 
روی شناورها فراهم می سازد ، نیز میسر بوده است؛ 
بر  صرفا  مدرن  تجهیزات  این  نصب  امکان  ولیکن 
)به  بعد  به  ساخت 2۰۱۴  سال  با  شناورهایی  روی 
شناورها(  این  در  مرتبط  شده  ایجاد  ساختار  علت 
فرسوده  تقریبا  ساختار  لکن  است؛  بوده  امکان پذیر 
را  امکان  این  ایجاد  ایرانی،  شناورهای  قدیمی  و 
عمدتا   ساختار  به  توجه  البته  ساخت .  نخواهد  میسر 
کهنه و فرسوده شناورها، مقوله ای است که باید به 
طور مفصل به آسیب شناسی در این موضوع و رفع 
چالش هایی که متعاقبا صنعت حمل و نقل دریایی را 

با آن مواجه خواهد ساخت، پرداخته شود  .
در ادامه توضیحات الزم به ذکر است، پاالیشگاه نفت 
ظرفیت  از  قسمتی  ضرورت،  براساس  اراک  شازند 
پاالیشگاه خود را به ایجاد و تولید سوخت کم سولفور 
با ظرفیت تقریبی ۴۵ تا ۶۰هزار تن در ماه برای تامین 
نیاز داخلی شناورها اختصاص داده است، اما این تولید 
نیز برای شناورهای داخلی مکفی نبوده است ، چه اینکه 
عدم تحویل به موقع سوخت که دالیل مختلفی ازجمله 
عدم وجود کامیون های کافی جهت حمل سوخت به 
صورت زمینی ، عدم وجود لوله های انتقال سوخت از 
مبداء تا مقصد داشته است، می تواند منجر به تاخیر در 
ارائه خدمات حمل و نقل توسط شرکت های کشتیرانی 
و همچنین افزایش قیمت حمل ناشی از هزینه های 

مترتب بر جابه جایی سوخت گردد .
البته توجه به این مهم نیز ضروری است که دو کشور 
روسیه )به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت کوره در 
افتادن  تعویق  به  خواستار  ایران،  همچنین  و  جهان( 
الزام استفاده شناورها از سوخت کم سولفور تا سال 2۰2۵ 
شده اند که تاکنون سازمان بین المللی دریانوردی جهانی 

با این موضوع موافقت ننموده است . 
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی به جهت تطبیق 
نسبی شرکت های کشتیرانی با الزام ، درخواست تمدید 
مهلت چند ماهه متعاقبا سازمان بین المللی دریانوردی 
جهانی داشته است که بدیهی است ضرورت دارد حداقل 
در این فاصله ارگان ها و نهادهای ذی ربط و تصمیم گیر 
سند راهبردی و اجرایی مناسب برای اجرای این مهم را 

تدوین و تدبیر سازند  .
و  ساختارها  ایجاد  عدم  مبیین  فوق  توضیحات 
بخش  توسط  لزوم  مورد  و  موردنیاز  زیرساخت های 
دولتی و ضرورت پیگیری و اتخاذ تصمیم مناسب در 

رفع معضل فوق می باشد .
۶( عدم فروش سوخت با قیمت های قابل رقابت به 
فروشندگان داخلی ، منجر به عدم فعالیت مناسب صنعت 
بانکرینگ ایران و شرکت های فعال شده است و این 
درحالی است که این مهم برای شرکت های حاضر در 
بانکرینگ فجیره مهیا بوده است که قطعا این موضوع 
و  بین المللی  بازارهای  در  مناسب  مارکتینگ  موجب 

امکان رقابت پذیری خواهد شد . 
همچنین فروش محموله های بزرگ سوخت با قیمت 
پایین به فروشنده های اماراتی )که بی تردید به دلیل 
بین المللی مترتب بر کشور حادث می شود (،  شرایط 
با  داخلی  بانکرینگ  رقابت پذیری  امکان  عدم  بر 

بانکرینگ فجیره در منطقه می افزاید  .
متناسب  اسکله های مناسب و  بنادر و  ۷( عدم وجود 
شناورها  پهلوگیری  برای  نیاز  مورد  ظرفیت های  با 
با تناژهای مختلف و همچنین عدم امکان مخازن و 
و  نگهداری  تاسیسات  ذخیره سازی،  مناسب  انبارهای 
بارگیری سوخت در بنادر، یکی دیگر از عواملی است 
که شرایط مطلوب را برای رقابت پذیری مطلوب بین 
سلب  امارات  فجیره  بانکرینگ  با  ایران  بانکرینگ 

می کند.  
ایجاد  عدم  موجب  که  عواملی  از  دیگر  یکی   )۸
مطلوبیت نسبی در توسعه صنعت بانکرینگ ایران شده 
است، مدیریت عمدتا دولتی یا شبه دولتی در صنعت 
بانکرینگ، ایجاد قوانین بازدارنده و مانع در انجام کار، 
عدم هماهنگی دستگاه های مربوط و بعضا عدم تسهیل 

در مقررات بندری و گمرکی می باشد .
از  نیز  سوخت  و  ارز  قیمت های  نوسان  و  تغییر   )9

عوامل تاثیرگذار در این صنعت است  .
نیز صدور  و  پول  ۱۰۰درصد  پرداخت  در  الزام   )۱۰
توسط  سوخت  خرید  برای  بانکی  ضمانت نامه های 
شرکت های متقاضی و عدم این الزام در بانکرینگ 
فجیره و ارائه تسهیالت بسیار مطلوب به خریداران 
سوخت، بسیاری از شرکت های داخلی را که تجربه 
گردش  از  را  داشته اند   بانکرینگ  حوزه  در  مطلوب 

فعالیت اجرایی در رقابت پذیری خارج نموده است  .
۱۱( مقرون به صرفه بودن فروش سوخت نفت کوره 
یا نفت خام سنگین و فوق سنگین به شرکت های  و 
بانکرینگ امارات توسط شرکت های بانکرینگ داخلی 
به قیمت نفت خام صادراتی ، موجب عدم ایجاد امکانات 
مناسب ازجمله مخازن نگهداری سوخت و تاسیسات 
مربوطه و همچنین استفاده از شناورهای سوخت رسان 
خواهد شد. توجه، آسیب شناسی و ریشه یابی در این مهم 
شاید بتواند موجب مشخص شدن برخی از آسیب های 
وارده در این صنعت و بعضا ایجاد توجیهات در عدم 
تسهیل گری  و عدم  موانع  رفع  در  پیگیری  و  تسریع 
مناسب در انجام کار و توسعه صنعت بانکرینگ توسط 

ذی نفعان باشد .

سخن پایانی
و  گردید  اشاره  آن  به  اختصار  به  که  فوق  موارد 
که  است  شده  موجب  دست ،  این  از  دیگر  مواردی 
سهم ایران از بانکرینگ جهانی نزدیک به 2میلیون 
تن در سال باشد. همان طوری که قبال اشاره شد، 
کشورهای  در  بانکرینگ  صنعت  توسعه  و  ایجاد  با 
در  شدت  به  )که  نزدیک  آینده  در  عمان  و  قطر 
بازار  سهم  قطعا  برداشته اند(  گام  صنعت  این  حوزه 
و  رویکرد جدی  و  تحول  )چنانچه  ایران  بانکرینگ 
آسیب شناسی این حوزه ایجاد نشود( به مراتب در 

سال های آتی کمتر نیز خواهد شد  .
است  به گونه ای  بانکرینگ  صنعت  رشد  به  رو  روند 
که پیش بینی می شود که درآمد بانکرینگ جهانی تا 
گردد؛  برآورد  دالر  ۱۵۰میلیارد  حدود  به  سال 2۰2۳، 
بانکرینگ  این درحالی است که ۵۱درصد کل درآمد 
جهان با تردد بیش از ۵۰درصد کشتی های عبوری در 
دنیا، از منطقه خلیج فارس می باشد. این مهم ضرورت 
بررسی دقیق تر عوامل موثر برای حضور در این صنعت 
را در راستای توسعه اقتصادی دریا محور موجب خواهد 
شد؛ اینکه بیش از ۷۰درصد نفت کوره امارات از ایران 
خطوط  به  پاالیش  از  پس  متعاقبا  و  شده  خریداری 
کشتیرانی مختلف ازجمله ایران نیز فروخته می شود، 
قطعا نیاز به بررسی عملیاتی و رفع چالش های موجود 

در این حوزه را ایجاب می نماید . 
تقریبی   به صورت  هم اینک  است،  توضیح  به  الزم 
2۰۰میلیون تن نفت کوره در جهان به شناورها در 
جهان فروخته می شود و این میزان تا سال 2۰۳۰ به 
۴۱۱میلیون تن برآورد و پیش بینی می گردد  که این 
موضوع با توجه به تولیدات نفت کوره توسط ایران 
)میزان  امارات  به  تن  ۱۸میلیون  بر  بالغ  فروش  و 
فروش ساالنه امارات به عنوان دومین هاب بزرگ 
است(  سال  در  تن  2۴میلیون  دنیا  سوخت رسانی 
با  بانکرینگ دنیا  ایران را در صنعت  می تواند نقش 

رفع موانع موجود تثبیت نماید .
و  خلیج فارس  منطقه  در  ایران  استراتژیک  موقعیت 
دریای عمان به صورتی است که استعداد و ظرفیت 
توسعه و گسترش صنعت بانکرینگ در مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی، بسیار شرایط مطلوب را خواهد داشت .
مناطق  می دهد  نشان  آمده  عمل  به  بررسی های 
سواحل  در  جاسک  بوشهر،  جنوبی،  پارس  الوان، 
مکران، جزیره قشم و مجتمع بندری شهید رجایی 
امکان ،  برای  مناسبی  موقعیت  و  ظرفیت ها  دارای 
ایجاد و توسعه صنعت بانکرینگ در کشور بوده اند. 
لذا ضرورت برنامه ریزی ، هدفگذاری و بازنگری علل 
مبتنی  مشکالت  در  تاثیرگذار  و  مختلف  عوامل  و 
توسط  راهبردی  و  سیاستگذاری  کمیته  تشکیل  بر 
نهادهای حاکمیتی و مرتبط و بخش خصوصی فعال ، 
در جهت تسهیل گری و رفع موانع موجود و تثبیت 
نگاه  در  موثر  عوامل  از  بانکرینگ  بازار  در  حضور 

براساس توسعه اقتصادی دریامحور می باشد.
صنعت بانکرینگ به عنوان صنعت پایین دستی صنعت 
حمل و نقل دریایی چنانچه با برنامه ریزی و توجه به 
ضرورت ها و الزامات مترتب بر این حوزه به آن توجه 
شود ؛ موجب رونق درآمد حاصل از این فعالیت برای 
امور مربوط به حمل و نقل دریایی خواهد شد . گسترش 
صنعت بانکرینگ الزام ایجاد اسکله ها، بنادر، تاسیسات 
خشکی، بندری و دریایی ، تجهیز پسکرانه های بندری 
جهت ارائه خدمات مطلوب و... را موجب خواهد شد 
که این مهم موجب افزایش درآمد حاصل از بنادر با 
ارزآوری  نیز  و  بندری  دریایی ،  عوارض  مکانیزم های 

مطلوب و اشتغال پایدار می شود .
بررسی آسیب های وارده به این صنعت و سایر صنایع 
اهتمام در  مربوط به صنعت حمل و نقل دریایی و 
ایجاد و بررسی راهکارهای برون رفت از آسیب ها و 
عوامل  از  می تواند  بانکرینگ  داخلی صنعت  توسعه 
صنعت  داخلی  بازارهای  تسهیل گری  در  تاثیرگذار 

دریایی مبتنی بر اقتصاد دریامحور باشد.

گزارش6

بررسی موانع و دالیل عدم موفقیت صنعت بانکرینگ در ایران:

ضرورت توسعه صنعت بانکرینگ در 
راستای شکوفایی اقتصاد دریامحور کشور
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گزارش: 
 علی گل امینی

مدیرکل حمل و نقل دریایی 
سازمان منطقه آزاد قشم 



مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور بازدید از 
طرح های صنعتی، زیرساختی و عمرانی منطقه آزاد 

چابهار به این منطقه سفر کرد.
سعید محمد و هیات همراه در بدو ورود به فرودگاه 
کردی  عبدالرحیم  استقبال  مورد  چابهار- کنارک 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد چابهار، نمایندگان حوزه انتخابیه چابهار و زابل، 
اعضا  کنارک،  فرماندار  و  استاندار  سیاسی  معاون 
هیات مدیره و معاونین سازمان منطقه آزاد چابهار 

قرار گرفتند.
پیامبر  مسجد  در  گمنام  شهدای  گلزار  در  حضور 
اعظم )ص( منطقه آزاد و تجدید میثاق با آرمان های 
چابهار،  شهر  حاشیه نشینی  از  بازدید  شهدا، 
و  بهشتی  شهید  بندر  تجهیزات  و  زیرساخت ها 
نقطه منفصل مرز ریمدان، ظرفیت های اقتصادی 
برنامه های مشاور  ازجمله  و پروژه های زیرساختی 

رئیس جمهور در این سفر بود.
همچنین دیدار با ائمه جمعه اهل تشیع و تسنن چابهار، 
اقشار مختلف مردم، فعاالن  با  نشست و گفت وگو 
اقتصادی و کارآفرینان منطقه، نخبگان، معتمدان و 
اعضای شورای اداری چابهار از دیگر برنامه های سعید 

محمد در سفر به منطقه آزاد چابهار بود. 

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد:
لزوم شتاب دهی به توسعه صنعتی و 

زیرساختی منطقه آزاد چابهار
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
اینکه  بیان  با  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
کارهای خوبی در توسعه صنعتی و زیرساختی چابهار 
رقم خورده است، گفت: با برنامه ریزی هایی که انجام 
شده است، فکر می کنم توسعه مناسبی را در منطقه 

آزاد چابهار شاهد باشیم.
سعید محمد در بدو ورود به چابهار در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: چابهار به لحاظ ارتباط مرزی زمینی و 
دریایی که با سایر کشورها دارد، دارای ظرفیت بسیار 
باالیی است و همچنین سواحل مکران هم یکی از 
ظرفیت های مهم چابهار به شمار می رود و منطقه 
آزاد باید در این خطه یک نقش آفرینی چشمگیری 

داشته باشد.
و  صنعتی  توسعه  در  خوبی  کارهای  افزود:  وی 
زیرساختی در این منطقه رقم خورده است، اما باید 

شتاب بیشتری پیدا کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
دنبال  به  صنعتی،  توسعه  درکنار  گفت:  اقتصادی 

توسعه فرهنگی هستیم.
سعید محمد تصریح کرد: مردم چابهار مشکالت 
زیادی دارند و تالش می کنیم در کنار فعالیت های 
به  رسیدگی  و  فرهنگی  پیوست های  اقتصادی، 
مشکالت مردم در حوزه مسئولیت های اجتماعی در 

دستورکار قرار بگیرد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
با  داشت:  بیان  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
برنامه ریزی هایی که همکاران ما انجام دادند، فکر 
می کنم آینده خیلی بهتر و یک توسعه مناسبی را در 

منطقه آزاد چابهار شاهد باشیم.

بازدید از طرح در حال احداث بزرگراه 
چابهار به کنارک

سعید محمد همچنین ضمن ادای احترام به مقام 
واالی شهدای گمنام منطقه آزاد چابهار، با اقشار 
از  بازدید  و  کرد  گفت وگو  و  دیدار  مردم  مختلف 
طرح در حال احداث بزرگراه چابهار به کنارک را 
در دستورکار قرار داد؛ طرحی که می تواند نقش قابل 
توجهی در کنترل ترافیک این محور خطرناک داشته 

باشد.
منطقه آزاد چابهار کار ساخت 24.5کیلومتر از محور 
باند دوم جاده چابهار- کنارک را با عرض 11.5متر 
در دست ساخت دارد و قرارداد آن 1۸ماهه و اعتبار 
تکمیلی آن 2۹۰میلیارد تومان است. این پروژه از 
فروردین ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون بیش از 
1۶درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شامل ۸۳دهنه 
ُپل یک متر تا پنج متری است و یک ُپل رودخانه ای 

نیز در دست ساخت است.

بازدید مشاور رئیس جمهور از مجتمع 
فوالد مُکران

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه 
ساخت  حال  در  مجتمع  راهی  سپس  اقتصادی، 
فوالد مُکران شد و با مدیران این صنعت سودآور 

و اشتغال زا دیدار و گفت وگو کرد.
طرح فوالد مکران در زمینی به گستره ۳۰۰هکتار 
همچون  کارخانه هایی  که  است  احداث  دست  در 
و  فوالدسازی  سازی،  گندله  اسفنجی،  آهن  تولید 

نوردسازی برای آن پیش بینی شده است.
رئیس هیات مدیره فوالد مکران در این دیدار با بیان 
اینکه اگر همه دستگاه ها همکاری کنند فوالد مکران تا 
اواخر سال آینده به بهره برداری می رسد، گفت: این طرح 

حدود 45۰نفر را مشغول به کار خواهد کرد.
محمدرضا احسانفر تاکید کرد: امروز این مجموعه 
حدود 45درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر حمایت 
منطقه آزاد چابهار و سایر دستگاه ها را داشته باشیم 
و بانک مرکزی هم تعهدات خود را نسبت به این 
مجموعه انجام دهد، به طور قطع این پروژه را تا 

انتهای سال آینده به بهره برداری خواهیم رساند.
همچنین، به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار، تنها برای اجرای فاز نخست 
مجتمع فوالد مکران 1۳۰میلیون یورو یعنی رقمی 
حدود ۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان قرارداد سرمایه گذاری 

منعقد شده و کار احداث آن در حال انجام است.

اظهار  خصوص  این  در  کردی  عبدالرحیم 
با  تنی  1۰میلیون  فوالد  ساخت  عملیات  داشت: 
سرمایه گذاری ۷میلیارد یورو )حدود 2۰۰هزار میلیارد 

تومان( در سواحل مُکران به زودی آغاز می شود.
با  فوالد  مجتمع  یک  مکران،  کرانه  در  همچنین 

ظرفیت 1٫۶دهم میلیون تن در حال ساخت است.

بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد از 
پتروشیمی نگین مُکران

بازدید از پروژه پتروشیمی نگین مکران هم یکی از 
برنامه های مشاور رئیس جمهور بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در این بازدید 
با بیان اینکه احداث مجتمع پتروشیمی چابهار با 
ظرفیت تولید بیش از 2۰میلیون تن مواد پتروشیمی 
از  و  برنامه ریزی  سال 1۳۹2  از  فاز  سه  قالب  در 
سال 1۳۹4 نیز ساخت نخستین واحد تولید متانول 
آن شروع  شده است، اظهار کرد: ظرفیت فاز نخست 
متانول  تن  چابهار ۸.5میلیون  پتروشیمی  مجتمع 
است که این مقدار متانول در پنج کارخانه هر کدام 
با ظرفیت یک میلیون و ۶5۰هزار تن محصول در 

سال تولید خواهد شد.
نخست  فاز  کرد:  تصریح  کردی  عبدالرحیم 
پتروشیمی چابهار با سرمایه گذاری ۸.5میلیارد یورو 

در حال ساخت است.

 بازدید سعید محمد
 از حاشیه نشینی شهر چابهار

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین به اهالی 
حاشیه نشین محله های میرآباد و مرادآباد چابهار سر 

زد و با آنها گفت وگو کرد.
محله  چهارده  چابهار  شهر  است،  ذکر  به  الزم 
حاشیه نشین دارد و از سال گذشته که این شهر به 
محدوده منطقه آزاد ملحق شده است، اقدامات و 
مطالعاتی پیرامون ساماندهی مناطق حاشیه نشین در 

دستورکار قرار گرفته است.
رفع  برای  چابهار،  شهردار  حقانی  یونس  گفته  به 
کامل معضل حاشیه نشینی بیش از چهار هزار میلیارد 

تومان اعتبار آنی نیاز است.

بازدید از بیمارستان امام علی )ع( و 
روستای تیس چابهار

مشاور رئیس جمهور بازدید از بیمارستان چابهار را از 
یاد نبرد و با حضور در این بیمارستان، از وضعیت 

خدمات دهی و نیازهای آن مطلع شد.
سعید محمد همچنین از ساختمان مرکزی سازمان 

منطقه آزاد چابهار بازدید کرد.
بازدید از روستای تاریخی تیس و دیدار با امام جمعه این 
منطقه برنامه دیگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی به چابهار بود. وی همچنین با 
ائمه جمعه اهل سنت و تشیع چابهار هم دیدار کرد.

مشاور رئیس جمهور در نشست شورای 
اداری سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار کرد:
نقش آفرینی موثر چابهار در فعال سازی 

کریدور شمال- جنوب 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
با مدیران  تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دیدار 
سازمان منطقه آزاد چابهار را در برنامه کاری خود 
جای داد و در این نشست که در محل ساختمان 
شماره1 سازمان برگزار شد، ضمن دریافت گزارش ها 
و عملکرد مدیران، به بیان دیدگاه ها و انتظارات خود 

از مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار پرداخت.
باید  داشت:  اظهار  نشست  این  در  محمد  سعید 
درخصوص موضوعات مختلف به صورت شفاف با 
مردم سخن گفته شود تا بدبینی ایجاد نشود. سعی 
شود مردم در هر زمینه ای که سوال دارند، توجیه 

گردند.
وی بر لزوم سالمت کاری تاکید کرد و گفت: همه 
با دقت عمل  این زمینه  باید در  کارکنان سازمان 
کنند، زیرا یک فضاسازی می تواند مجموعه مدیران 

و سازمان را زیرسوال ببرد.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: موضوع نارضایتی 
دیده  چابهار  آزاد  مناطق  همه  در  مردم  از  برخی 
می شود و برای همین باید سامانه شفافیت همچون 
شود؛  راه اندازی  هم  چابهار  آزاد  منطقه  در  کیش 
در این صورت همه موضوعات برای مردم روشن 
است و کسی نمی تواند بدون دلیل برخی مدیران را 
مورد اتهام قرار دهد. البته ذهنیت هایی که نسبت به 

مناطق آزاد است باید بررسی و آسیب شناسی شود.
آزاد  منطقه  بیان داشت: خوشبختانه  سعید محمد 
و  است  پیشگام  راهبردها  تهیه  بحث  در  چابهار 

امیدواریم این موضوع تداوم داشته باشد. باید اولویت 
راهبردها مشخص شود.

و  آزاد  مناطق  به  رهبری  معظم  مقام  افزود:  وی 
این  در  باید  بنابراین  دارند؛  توجه  مکران  سواحل 
منطقه یک تحول بنیادین ایجاد شود و می خواهیم 
در  جدی  اقدامات  چابهار  تحول  بحث  در  که 

دستورکار قرار گیرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی با بیان اینکه منطقه آزاد رامشاد سیستان 
هم به زودی افتتاح می شود، گفت: دفتر این منطقه 
این  و  است  چابهار  آزاد  منطقه  تحت نظر سازمان 

سازمان باید طرح جامع رامشاد را تهیه کند.
سعید محمد با بیان اینکه ظرفیت ترانزیتی چابهار 
بر کسی پوشیده نیست، عنوان کرد: امیدواریم همه 
مسیرها چه ریلی و جاده ای هرچه سریع تر تکمیل 
شوند؛ چراکه در آن صورت چابهار می تواند نقش 
اساسی خود در بحث کریدور شمال- جنوب را به 

خوبی ایفا کند.
اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  رئیس جمهور  مشاور 
خاطرنشان  است،  باال  بسیار  چابهار  ظرفیت های 
موضوعات شیالت، صیادی، صنایع  در  باید  کرد: 
بسته بندی و تبدیلی و همچنین گلخانه ای کارهای 
اقدامات ضمن  اینگونه  انجام شود؛ چراکه  بزرگی 
باعث  بلکه  نمی خواهد،  زیادی  مالی  اعتبار  اینکه 
ایجاد یک ثبات در بحث آمایش سرزمینی سواحل 

مکران می شود.

 دبیر شورایعالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی تاکید کرد:

ضرورت تقویت ارتباطات بین المللی 
منطقه آزاد چابهار

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه 
ارتباطات بین المللی منطقه آزاد چابهار باید تقویت 
شود، گفت: همزمان با تکمیل حوزه های ترانزیت، 
و  مرزی  پایانه های  اصالح  پسکرانه،  راه های 
شناسایی مزیت ها، شاهد پیشرفت و توسعه مورد نظر 

در چابهار خواهیم بود.
و  معتمدان  نخبگان،  با  نشست  در  محمد  سعید 
اعضای شورای اداری شهرستان چابهار که در محل 
سالن اجالس سازمان منطقه آزاد چابهار برگزار شد، 
اظهار داشت: فعالیت های گسترده ای انجام دادیم و 
قطعا اگر تامین مالی به موقع انجام شود، بسیاری از 
طرح ها سریع به بهره برداری می رسد؛ بحث فرودگاه 
زودی  به  و  می شود  پیگیری  سرعت  به  چابهار 
مشکالت پیش روی این طرح مرتفع خواهد گردید.
وی بیان کرد: مناطق آزاد در دنیا محبوبیت خاصی 
انتقال  تولید،  تجارت، صادرات،  توسعه  در  و  دارند 
فناوری و اشتغال آفرینی نقش بی بدیلی را در دنیا 
بازی می کنند و کشورهای بزرگی را می بینیم که 
از طریق همین مناطق آزاد توانستند ارزش افزوده 

بسیار باالیی را ایجاد کنند.
مشاور رئیس جمهور گفت: کشوری همچون چین 
آزاد در  از طریق مناطق  ۷5درصد تجارت خود را 
حال انجام است؛ کشورهایی را داریم که شاید به 
اندازه یک پنجم منطقه آزاد چابهار مساحت دارند، 
از طریق تجارت  را  توانستند که ظرفیت هایی  اما 
بین المللی در مناطق آزادشان ایجاد کنند و وضعیت 
بسیار خوبی برای مردم شان فراهم کنند؛ اما در ایران 
به شاخصه هایی که مدنظرمان بوده هنوز نرسیده ایم 
و کل مناطق آزاد ما که شامل هشت منطقه آزاد 

فعال است و در مجموع 2درصد از صادرات کشور در 
این مناطق انجام می شود که باید گفت عدد بسیار 

پایینی است.
سعید محمد تصریح کرد: آسیب شناسی کردیم و 
را  این مشکالت  باید همه  نگرانی هایی است که 
برطرف و راهبردهای مشخص و الزاما طرح تحولی 

را در مناطق آزاد طراحی کنیم.
وی با بیان اینکه آشنایی خوبی از منطقه آزاد چابهار 
دیپلماسی  صادراتی،  لحاظ  از  نمود:  اذعان  دارم، 
اقتصادی با کشورهای همسایه، مرزهای زمینی و 
هوایی، شیالت و صیادی، صنایع تبدیلی در کارهای 
که  می دهد  نشان  فوالد  و  شیالت  و  کشاورزی 
ظرفیت های چابهار بسیار باال است، البته مشکالتی 

است که باید برطرف شود تا به پیشرفت برسیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
به عنوان شاخص  آن چیزی که  افزود:  اقتصادی 
میلیارد  یک و نیم  سقف  است،  شده  هدفگذاری 
دالری که صادرات به کشورهای همسایه شرقی 
است باید به سقف پنج میلیارد دالر برسد و این یعنی 
این که باید تولید را بیشتر کنیم، مشکل ترانزیت حل 
شود، مشکل راه آهن برطرف شود و باید ببینیم در 
کجاها مزیت رقابتی داریم و می شود توسعه صادرات 
کنیم و یک کار همزمان و چند وجهی رقم بخورد تا 

شاهد آن توسعه مدنظر در چابهار باشیم.
گفت:  داخلی  موانع  درخصوص  محمد  سعید 
مشکالت داخلی کمی نداریم، بحث ماده ۶5 احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور که نوع حکمرانی 
در مناطق آزاد را بیان می کند، امروزه دچار چالش 
جدی است و تنها ۳۰درصد قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد در حال اجرا است و فعاالن اقتصادی به 
شدت نگران این موضوع هستند؛ امسال نیز معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده لغو شد که این موضوع نه 

تنها خالف قانون، بلکه خالف شرع هم است.
وی تصریح کرد: درخواست ما این است که باید از 
همه ظرفیت ها استفاده شود؛ بخشی از اقدامات در 
حوزه منطقه آزاد است که ما انجام می دهیم و بخش 
دیگری هم در اختیار سه قوه است و به حکمرانی 
نیاز دارد و آن مسائل را هم پیگیری می کنیم و در 
این مسیر به کمک افرادی که در مجلس شورای 
بین  فاصله ای  و هیچ  داریم  نیاز  اسالمی هستند، 
ما و استاندار سیستان و بلوچستان نیست و حقیقتا 
خودمان را یک مجموعه می دانیم و در راستای حل 

مشکالت مردم به کمک هم می آییم.
نام  به  دغدغه ای  کرد:  بیان  رئیس جمهور  مشاور 
برای  که  دارد  وجود  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل 
آن برنامه ریزی هایی کرده ایم و قطعا جلساتی را با 
در  و  داشت  خواهیم  اقتصادی  فعاالن  و  نخبگان 
کرد،  خواهیم  اساسی حرکت  تحول  یک  راستای 
زیرساخت های منطقه چابهار باید بررسی و حل شود.
سعید محمد افزود: در کشورهایی مثل عمارات دو 
نیم میلیارد دالر هزینه زیر ساخت شده است و  و 
پس از آن جهش اتفاق افتاد. بعد از چند دهه ما 
مواجه  برق  با مشکل  آزاد کیش  منطقه  در  هنوز 
هستیم و فعال اقتصادی هم نمی تواند اعتماد کرده 

و سرمایه گذاری کند.
صحبت  سرمایه گذاران  با  کرد:  اضافه  وی 
با  چابهار  آب  مشکل  حل  درخصوص  و  کردیم 
تا  حداکثر  است  شده  انجام  که  برنامه ریزی هایی 
شهریورماه سال آینده مشکل آب چابهار حل خواهد 

شد.
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
هنرستان  داشت:  اظهار  همچنین  اقتصادی  ویژه 
پتروشیمی در منطقه آزاد چابهار راه اندازی خواهد 
این  در  پتروشیمی  کارکنان مجتمع  تمامی  و  شد 

هنرستان آموزش می بینند.
مشاور رئیس جمهور در پایان درخصوص موضوع 
وضعیت  از  کرد:  بیان  چابهار  حاشیه نشینان 
با  که  می گویم  و  کردم  بازید  حاشیه نشینان 
است،  شده  ایجاد  که  طرح هایی  و  برنامه ریزی 
زمین هایی که به منطقه آزاد چابهار تعلق دارد و 
در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته است، باید 
منتقل شود و اگر این انتقال اتفاق بیفتد و اجازه 
فعالیت در این زمین ها به منطقه آزاد داده شود، 
بدون اینکه یک ریال از جایی دریافت کنیم، طی 
برطرف  را  حاشیه نشینی  موضوع  سه سال  مدت 
این  در  را  خوبی  و  مشخص  برنامه  و  می کنیم 
راستا تنظیم کرده ایم. به هر صورتی که شده و 
در توانمان باشد سعی می کنیم مشکالت مهم را 

از بین ببریم.

اخبار مناطق آزاد

روشنسازیعملکردبرایمردمباراهاندازی
سامانهشفافیتدرمنطقهآزادچابهــار

مشاور رئیس جمهور در سفر به منطقه آزاد چابهار مطرح کرد:
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به جایگاه مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در رونق اقتصادی کشور اشاره کرد 
و گفت: مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 

نوعی افسران جنگ اقتصادی با دشمن هستند.
مدیران  در نشست مشترک  سعید محمد 
که  کشور  اقتصادی  ویژه  مناطق  عامل 
در منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد، 
افزود: امروز کشور دستخوش تحریم های 
ظالمانه ای شده و دشمن به دنبال این است 
تا از توسعه اقتصادی کشور جلوگیری کند.

وی اظهار داشت: هدف اصلی دشمن بحث 
معیشت مردم است که آن را هدف گرفته 
که در چنین شرایطی نقش مناطق ویژه 
اقتصادی برای خنثی سازی اهداف دشمن 

بسیار حائز اهمیت است.
دارا  با  امروز  گفت:  رئیس جمهور  مشاور 
بودن بیش از یکهزار و ۳۰۰واحد اقتصادی 
در مناطق ویژه اقتصادی که در بخش های 
مختلف تولیدی، صادرات، خدمات، ترانزیت، 
فعالیت هستند  واردات مشغول  و  فناوری 
یک بدنه بزرگی از فعاالن اقتصادی را در 

خود جای داده اند.
سعید محمد با اشاره به اینکه ظرفیت های 
کشور به لحاظ سرزمینی بسیار باال است، 
به  دسترسی  به  توجه  با  ما  کشور  افزود: 
منطقه  طرفی  از  و  جنوب  آزاد  آب های 
آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین به لحاظ 
یا  و  ابریشم  راه  در مسیر  نوعی  به  اینکه 
»یک کمربند؛ یک جاده« که طرح جدید 
چینی ها است قرار دارد، ظرفیت باالیی را به 

لحاظ سرزمینی در اختیار ما گذاشته است.
وی با بیان اینکه مناطق ویژه اقتصادی در 
جای جای کشور می توانند از این ظرفیت ها 
بهره مند شوند، تصریح کرد: کریدور شمال-
 جنوب و کریدور شرق- غرب و دارا بودن 
ارتباطات با 15کشور همسایه از مزیت های 

کشور ما به شمار می رود.

سهم ایران برای صادرات به کشورهای 
همسایه تنها 24میلیارد دالر است

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشورها  این  واردات  اینکه  به  اشاره  با 
گفت:  است،  دالر  1۰۰میلیارد  و  یکهزار 
 متاسفانه سهم ایران از این صادرات حدود 
ظرفیت های  از  لذا  است،  دالر  24میلیارد 
موجود استفاده حداکثری نمی شود؛ این در 
حالی است که در شرایط سخت تحریم که 
صادرات می تواند کمک کار تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصاد کشور و اقتصاد کشور باشند.

سعید محمد ادامه داد: امروز در دنیا بیش از 
5هزار و 4۰۰منطقه ویژه اقتصادی داریم که 
بخش عمده ای از تجارت و تولید در دنیا در 

مناطق ویژه اقتصادی رقم می خورد.
وی اضافه کرد: در کشور ایران هم امروز هفت 
منطقه آزاد فعال و ۳2منطقه ویژه اقتصادی 
اقتصادی و هشت  داریم و 4۷منطقه ویژه 
منطقه آزاد دیگر هم در حال فعال سازی است.
باید  کرد:  اظهار  رئیس جمهور  مشاور 
قبلی  ظرفیت های  فعال سازی  دنبال  به 
براساس  تا  باشیم  آینده  ظرفیت های  و 
در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  بند 11 
سرفصل های اقتصاد مقاومتی اعم از انتقال 
فناوری، تولید، صادرات، تامین منابع مالی 
بتوانند  کشور  ضروری  نیازهای  تامین  و 

فعاالنه تر برخورد کنند.
اینکه رفع موانع   بر  تاکید  با  سعید محمد 
از  یکی  ویژه  مناطق  و حل مسائل  تولید 
موضوعات اصلی و مهم برای این مناطق به 
شمار می رود، گفت: امروزه فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی علی رغم تمام مسائل و 
حل  را  خود  مشکالت  تحریم  مشکالت 
می کنند و حتی تجهیزات را از کشورهایی 
که با ما در بحث تحریم درگیر هستند وارد 

می کنند و تولید را رقم می زنند.

بزرگترین مشکل فعاالن اقتصادی 
تحریم ها و قوانین زائد داخلی است

وی افزود: ولی بزرگترین مشکل و معضل 
فعاالن اقتصادی تحریم های داخلی و قوانین 
زائد و مقررات تو در تو و نگاه های جزیره ای در 

بین بخش های اقتصادی کشور است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
زعم خود یک  از  هر کسی  کرد:  تصریح 
قانونی را طراحی و ابالغ می کند که جلوی 
یک مشکلی را بگیرد؛ غافل از اینکه وقتی 
جامع به این قوانین و مقررات نگاه نشود 
این ابالغیات باعث می شود در جای دیگر 

معضالت و مشکالت دیگری ایجاد شود.
سعید محمد، یکپارچگی تیم اقتصادی را بسیار 
مهم دانست و اظهار داشت:  اگر این یکپارچگی 
افت  باعث  خلق الساعه  قوانین  این  نباشد 

فعالیت های فعاالن اقتصادی می شود.
وی گفت: به دنبال آن هستیم که با کمک 
خود مدیران مناطق ویژه اقتصادی بتوانیم تا 
جایی که سهم دبیرخانه است، این یکپارچگی 

در دولت ایجاد شود؛ که در جلساتی که طی 
این یک ماه گذشته با بخش های مختلف 
اقتصادی دولت و سایر مراکز تصمیم گیری و 
مجلس شورای اسالمی مواردی به بحث و 

بررسی گذاشته شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
افزود: به حرکت درآوردن این چرخ دنده ها 

با هم و حل مسائل بسیار سخت است.
در  اجرایی  دستگاه های  کرد:  تصریح  وی 
ابالغ  آن  خالف  را  قوانینی  مواقع  برخی 
می کنند که یکی از وظایف دبیرخانه این 
است که جلوگیری از این قوانین کرده و 

حتی پیگیری حقوقی کنیم.
مشاور رئیس جمهور گفت: تالش بر این است 
که ماده۶5 احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور اجرایی شود و از تمام ظرفیت های آن 
استفاده کنیم و سعی بر مراقبت و محافظت 
داده  قول  اقتصادی  فعاالن  به  که  آنچه  از 
شده می شود تا از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کار اقتصادی خود را انجام داده تا 

دچار شوک و تنش نشوند.

مناطق ویژه اقتصادی کشور 
وضعیت مطلوبی دارند

وی افزود: ۳2منطقه ویژه اقتصادی وضعیت 
براساس طرح  که  دارند  مطلوبی  و  مناسب 
جامعی که در دبیرخانه شورایعالی با شما به 
توافق رسیدند کار به جلو می رود و تاکید بر 
اجرای کارها براساس طرح جامع موردنظر بنده 
هم است و همه باید تالش کنیم بر اساس این 
طرح حرکت شود و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

جدید هم بر اساس طرح جامع کار کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
ادامه داد: یکی از شاخصه هایی که مناطق ویژه 
توانسته اند در برخی جاها بهتر عمل کنند نوع 
مدیریت چه به لحاظ سازمان مسئول و چه 

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بوده است.
بررسی های  در  کرد:  اضافه  محمد  سعید 
انجام شده در دبیرخانه، اگر سازمان مسئول 
پای کار باشد و حمایت های الزم را انجام 
دهد و از طرفی مدیر منطقه ویژه اقتصادی 
هم فرد قابل و توانمندی باشد، این موجب 
جهش در پیشرفت فعالیت های اقتصادی در 

منطقه ویژه اقتصادی می شود.
برنامه ریز  که  مدیرانی  به  نیاز  گفت:  وی 
و مدیر بوده و شرایط جهانی و دیپلماسی 
بتوانند  و  بگیرند  نظر  در  را  اقتصادی 
ظرفیت سازی برای فعاالن اقتصادی کنند 
و آنها را بر اساس استراتژی ها و راهبردهای 

منطقه هدایت و حمایت کنند، داریم.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر ارتباط بیشتر 
مناطق ویژه اقتصادی با دبیرخانه شورایعالی 
زیرا  افزود:  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مناطق  و  شورایعالی  دبیرخانه  بین  رابطه 
ویژه اقتصادی مقداری کم است و تعامل با 
دبیرخانه بیش از پیش احساس می شود که 
این موضوع دوسویه است و هم همکاران 
باید این تعامل را داشته باشند و هم شما این 

ارتباط را برقرار کنید.
سعید محمد تصریح کرد: به ارتباط آنالین 
نیز نیاز داریم که یکی از نیازمندی ها برای 
فعالیت های  برای  درست  تصمیم گیری 
اقتصادی در مناطق ویژه اقتصادی داشتن 

اطالعات و آمار دقیق و به روز است  .
وی اظهار داشت: متاسفانه برخی از مناطق 
ویژه اقتصادی همکاری های الزم را برای 
رساندن دیتاهای به روز با ما ندارند که باعث 
می شود در جلسات در سطح باالی دولت 
از این  نتوانیم  باید  و مجلس آن طور که 

مناطق دفاع کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت: سامانه ها برقرار است و سعی می کنیم این 
سامانه ها را بهبود بخشیم و از طریق سامانه ها 
نیروی  آموزش  و  باشد  برقرار  آنالین  ارتباط 
انسانی یکی از موضوعات کمک کننده به این 

همگرایی بین دبیرخانه و مناطق ویژه است.
کاری  مباحث  رعایت  افزود:  محمد  سعید 
اقتصادی در چارچوب سالمت کاری است و 
بعضی مواقع دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی متهم به برخی مسائل می شوند 
و ذهنیت هایی نسبت به فعالیت های ما وجود 
دارد هرچند که خیلی از اینها شاید بر اساس چند 
مورد خاص در کشور ایجاد شده باشد، ولی این 
مدیران  ذهن  در  که  دارد  وجود  ذهنیت ها 
تصمیم گیر باعث می شود ما نتوانیم به خوبی 

از حق مناطق دفاع کنیم.
وی تاکید کرد: با یک کار رسانه ای قوی باید 
جایگاه واقعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در 

شکوفایی اقتصادی کشور را رقم بزنیم .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان 
خاطرنشان کرد: بایستی یک کمیته مشترک 
مابین دبیرخانه شورایعالی و مناطق ویژه اقتصادی 
برقرار شود و موانع فعالیت فعاالن اقتصادی در 
این کمیته احصاء شود و هدفگذاری و گزارشات 

الزم را به افراد مربوطه ارائه دهیم.

مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
افسران جنگ اقتصادی با دشمن هستند

 مشاور رئیس جمهور در نشست مشترک
 با مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی مطرح کرد:



اخبار منطقه آزاد قشم

تقدیر و تجلیل از 
کتابفروشان جزیره قشم

افزایش 68درصدی 
معرفی شدگان به کار در قشم

رفع تصرف 300مترمربع اراضی 
خالصه به ارزش 4.5میلیارد 
ریال در شهر درگهان قشم

 از سوی معاونت فرهنگی
 سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

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

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

ضرورتتسریعدرتکمیلپروژههای
دردستاجرادرجزیرهقشـــم

در بازدید میدانی از روستای گوران جزیره قشم صورت گرفت:

در پیام سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم به مناسبت هفته بسیج تاکید شد:

مدیر پروژه مسکن جوانان جزیره قشم خبر داد:

مسئول دبیرخانه روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از شهر الفت عنوان کرد:

به  پيامي  صدور  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مناسبت هفته بسيج، ارزش هاي انساني و فرهنگ عميق 
اسالمي را اساس شکل گيری بسيج و رمز موفقيت این 

این  به  بسيجی  ميليون ها  راسخ  اعتقاد  را  انقالبی  نهاد 
فرهنگ و ارزش ها دانسته است.

افشار فتح الهی در این پيام، »بسيجی« را فرد عاشق سر 
از پا نشناخته ای خوانده که لحظه لحظه زندگی خویش را 
وقف اسالم، قرآن، والیت و انقالب اسالمی کرده است.

متن این پيام به شرح ذیل است:
هفته بسيج یادآور دالور مردان بي ادعا و سربلندي است که 
با تاسي از اندیشه هاي رهبر کبير انقالب اسالمي همواره در 
خط مقدم مبارزه با توطئه ها و هجمه هاي بی انتهای دشمن 
پاسدار حریم  جامعه،  اقشار  سایر  با  همراه  و  یافته  حضور 

والیت و نظام اسالمی بوده و هستند.
از مهم ترین ضروریات هر  بسيج  فلسفه تشکيل  شناخت 
دوران در نظام اسالمی ماست که در سرنوشت سامان دادن 

به کشور، ترویج اسالم ناب و تداوم راه مقدس انقالب و 
بينش امام خمينی )ره( نقش تعيين کننده ای داشته و دارد.

حضرت امام خميني )ره( با بينش عميق خود بارها بر جایگاه 
تعيين کننده مردم در رساندن کشور به پيشرفت و سعادت 
تاکيد کرده و  با درایت بي نظير خود در سال هاي سخت دفاع  
مقدس، قشرهاي گوناگون را به یکپارچگي و بسيج عمومي 
براي نجات کشور از بحران های مختلف تشویق کرده است.
امروز بعد از گذشت چهاردهه از فرمان تاریخی رهبر کبير و 
بنيانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمينی )ره( مبنی بر 
تشکيل ارتش 20ميليونی در 4آذرماه سال 1358 که زمينه ساز 
تشکيل سازمان مردمی، پرافتخار و حماسه  ساز بسيج در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران شد، به درستی می توان ادعا کرد 
که بسيج رمز جاوید ایثار، مقاومت و پایداري و تفکر بسيجي خود 

به تنهایي فرهنگي است که استقالل و آزادي، دین و سياست، 
کرامت و شرافت، مشروعيت و مقبوليت، مدنيت و مردم ساالري 

و حقوق فردي اجتماعي در آن متجلي است.
اینجانب فرا رسيدن هفته بسيج را حضور همه مردم کشور 
و  هرمزگان  استان  قهرمان  مردم  به ویژه  ایران  عزیزمان 
به خصوص مردم دریادل جزیره قشم تبریک و تهنيت گفته و 
از درگاه ایزد منان موفقيت و سربلندی آنها را در راستای قدم 
برداشتن در مسير سبز والیت و خدمت صادقانه و مخلصانه 
و  می کنم  آرزو  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  به 
اميدوارم همه ما ادامه دهنده راه شهدای عزیز این مرز و 
بوم، تحت لوای فرامين مقام معظم رهبری امام خامنه ای 
»مدظله العالی« و در سایه توجهات امام زمان »عجل اهلل 

تعالی فرجه الشریف« باشيم.

مدیر پروژه مسکن جوانان جزیره قشم از دستور ویژه سرپرست 
سازمان منطقه آزاد قشم جهت استقرار اکيپ سيار در روستاهای غرب 

جزیره برای ثبت نام از متقاضيان طرح مسکن جوانان قشم خبر داد.
شریف شریفی نژاد با بيان این مطلب اظهار کرد: پيرو موافقت 
دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با تمدید 
مهلت ثبت نام طرح مسکن جوانان جزیره قشم، جهت تسهيل 
فرآیند ثبت نام و رعایت حقوق تمامی ساکنان جزیره، اکيپ 

سيار ویژه ثبت نام در روستاهای غرب جزیره مستقر می شود.
وی ادامه داد: این طرح در پی درخواست های مردمی و 
معتمدان محلی و با همکاری دهياری روستاهای غرب 
از  جزیره  ساکنان  برخورداری  هدف  با  و  قشم  جزیره 

امکان ثبت نام در این طرح اجرایی می شود.

براساس  افزود:  قشم  جزیره  جوانان  پروژه مسکن  مدیر 
این  اجرای  روز  نخستين  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
طرح، اکيپ مذکور در دهياری روستای باسعيدو مستقر 

شد و از متقاضيان ثبت نام به عمل آمد.
به گفته شریفی نژاد؛ روستاهای کانی و دوستکو دومين 
مقصد اکيپ سيار ثبت نام طرح مسکن جوانان قشم است.
وی تصریح کرد: در سومين روز اجرای این طرح، این اکيپ 

در دهياری روستاهای گوری و مرادی مستقر خواهد شد.
مدیر پروژه مسکن جوانان جزیره قشم افزود: ثبت نام از متقاضيان 
طرح مسکن جوانان قشم در روستاهای کنارسياه، درکو، دوالب، 

سرریگ و تمگز نيز در دهياری این روستاها صورت خواهد گرفت.
شریفی نژاد ادامه داد: ساکنان روستاهای چاهو  غربی، چاهو شرقی، 
عایشه آباد و گوران نيز با مراجعه به اکيپ مذکور در دهياری های خود 

می توانند فرآیند ثبت نام در طرح مسکن جوانان قشم را طی کنند.
وی اظهار کرد: در آخرین روز ثبت نام طرح مسکن جوانان جزیره 
قشم نيز ساکنان روستاهای دوربنی، ملکی و طبل می توانند نسبت 

به ثبت نام در این طرح در دهياری های خود اقدام نمایند.
مدیر پروژه مسکن جوانان جزیره قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
با هماهنگی صورت گرفته، امکان ثبت نام متقاضيان این طرح 
به صورت تجميعی در روستاهای همجوار نيز فراهم شده است.

مسئول دبيرخانه روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: شب های فرهنگی روستاهای جزیره قشم 
به معرفی ظرفيت های خود  که هر روستا در یک شب 

می پردازد، می تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد.
حميدرضا ناطقی در حاشيه بازدید از شب فرهنگی روستای 
در جزیره قشم مدت هاست که  افزود:  قشم  در  جی جيان 
شب های فرهنگی برگزار می شود و مردم هر روستا صنایع 
دستی، غذاهای بومی و نيز موسيقی و آداب و رسوم خود را 

برای مردم و گردشگران به نمایش می گذارند.

وی اظهار داشت: در واقع قشم برای برگزاری برنامه های 
اختيار  به  آتش  و  خودجوش  صورت  به  هنر  و  فرهنگ 

برنامه ریزی و عمل کرده که این امر قابل تقدیر است.
مسئول دبيرخانه روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده، هفته های فرهنگ و هنر 

روستاها و عشایر کشور در 15استان برگزار می شود.
ناطقی افزود: 500ميليون ریال اعتبار در اختيار استان ها 
قرار گرفت تا با فراهم آوردن تمهيدات الزم، نمایشگاهی 
از دستاوردهای روستایيان و عشایر سراسر کشور در این 

15استان دایر گردد.
مسئول دبيرخانه روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خاطرنشان کرد: سياست های دولت سيزدهم در راستای توجه بيشتر 
به مناطق محروم و کمتربرخوردار است که در این راستا برنامه های 

مختلفی برای مناطق کمتر توسعه یافته تدوین شده است.
گفتنی است، شب های فرهنگی جزیره قشم با دو رویکرد 
شناخت ميراث فرهنگی ملموس و ناملموس روستاهای 
از  پذیرایی  برای  روستایيان  آمادگی  نيز  و  مختلف 

گردشگران در دوران پساکرونا برگزار می شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از شهر تاریخی الفت 
جزیره قشم بازدید به عمل آورد.

افشار فتح الهی، پس وقوع زمين لرزه و به منظور بررسی 

وضعيت شهر الفت، از این منطقه دیدن کرد.
امام جمعه،  با  با حضور در کتابخانه مرکزی و دیدار  وی 
اعضای شورا و جمعی از معتمدان این شهر با اشاره به زلزله 
شدید رخ داده، بيان داشت: وارد نشدن هيچگونه خسارتی در 

اثر زلزله شدید، لطف و عنایتی الهی بوده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به نيازهای 
شهری به تامين تجهيزات گفت: با توجه به جمعيت شهر 
الفت و تراکم شهری، تجهيزات خدماتی باید به سمت 

استانداردسازی پيش رود.
فتح الهی در ادامه با بازدید از بام زیبای شهر الفت عنوان 
داشت: شهر الفت یک ظرفيت بی نظير است که با همکاری 
مسئوالن و بزرگان این شهر می تواند به یک جاذبه ارزشمند 

توریستی و گردشگری برای مردم کشور تبدیل شود.
شهر  تاریخی  بناهای  سایر  از  بازدید  در  همچنين  وی 
شهر  تاریخی  ميراث  احيای  و  حفظ  اهميت  بر  الفت، 
الفت و تاثير آن بر جذب گردشگر و توسعه این صنعت 

در جزیره قشم تاکيد کرد.
از  بازدید  ضمن  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
حال  در  الفت  شهر  جوانان  همت  به  که  تال  چاه های 
احيا است، اذعان داشت: این چاه ها یادگاری از گذشتگان 

جزیره قشم و سند قدمت فرهنگی الفت است.
منطقه  سازمان  سرپرست  ميدانی،  حضور  این  پایان  در 
آزاد قشم از ظرفيت های کمپ پارک ساحلی شهر الفت 

بازدی به عمل آورد. 

فتح الهی، کمپ پارک ساحلی شهر الفت را ظرفيتی با ارزش برای 
جذب گردشگر خواند و افزود: بازسازی و احيای این کمپ پارک 

به اشتغال و درآمدزایی شهروندان الفتی کمک می کند.
الزم به ذکر است، شهر تاریخی الفت در شمال غربی جزیره قشم 
با آثار تاریخی متعدد، به  عنوان یکی از مناطق برتر گردشگری 
ایران شناخته می شود و ساالنه بازدیدکنندگان زیادی را به خود 
جذب می کند. چاه های تال، گورستان الفت کهنه، قلعه پرتغالی ها 

و... برخی از جاذبه های این شهر زیبا به حساب می آیند.
در  366حلقه  تعداد  به  تاِل  چاه های  است،  گفتنی 
گذشته های دور، تامين کننده آب مردم در روستای الفت 
به  مربوط  قدمتی  این شهر  )نادری(  قلعه الفت  و  بوده 

دوران صفویه دارد.

دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در راستای رفع مشکالت جامعه محلی قشمدستور سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در راستای رفع مشکالت جامعه محلی قشم

اساس شکل گیری بسیج، ارزش هاي انساني و فرهنگ عمیق اسالمي استاساس شکل گیری بسیج، ارزش هاي انساني و فرهنگ عمیق اسالمي است

استقرار اکیپ سیار ثبت نام طرح مسکن جوانان در روستاهای غرب جزیره قشماستقرار اکیپ سیار ثبت نام طرح مسکن جوانان در روستاهای غرب جزیره قشم

شب های فرهنگی روستاهای جزیره قشم، الگویی برای سایر نقاط کشورشب های فرهنگی روستاهای جزیره قشم، الگویی برای سایر نقاط کشور

لزوم احیای میراث تاریخی شهر الفت جهت توسعه صنعت گردشگری جزیره قشملزوم احیای میراث تاریخی شهر الفت جهت توسعه صنعت گردشگری جزیره قشم

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی سازمان منطقه آزاد قشم در کتابفروشی های 
قشم حضور یافته و با اهداء لوح تقدیر، از کتابفروشان این 

منطقه تقدیر کردند.
آزاد قشم گفت:  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
27آبان ماه در تقویم فرهنگی کشور، روز کتابگردی است که به 
همين مناسبت از کتابفروشی های این منطقه بازدید به عمل آمد.

و  6کتابفروشی  از  بازدیدها  این  در  افزود:  بی آزار  حامد 
نمایشگاه دائمی کتاب در شهر قشم و یک کتابفروشی در 

شهر درگهان بازدید شد.
بين  در  دورهمی ها  این گونه  است  اميد  داد:  ادامه  وی 
مسئوالن بيشتر رعایت شود و کتاب سهمی روزافزون در 

زندگی ایرانيان پيدا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم در پایان 
تصریح کرد: مردم باید هدیه کتاب را به یک هنجار تبدیل 
کنند تا استفاده از این کاالی فرهنگی در جامعه افزایش کند 

و مردم ایران با کتابخوانی انس بگيرند.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم 
کاهش  و  کار  به  معرفی شدگان  68درصدی  افزایش  از 
نيم درصدی نرخ رشد بيکاری در این منطقه از ابتدای امسال 

تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
سليمان رنجبری این ميزان درصد افزایش را ناشی از افزایش تعداد 
این افراد از 172نفر در طول این مدت در سال 99 به 254نفر در مدت 
مشابه سال 1400 دانست و گفت: نرخ بيکاری هم در طول این دو 
بازه زمانی از 5درصد، با نيم درصد کاهش به 4.5درصد رسيده است.

افزایش 60درصدی تمدید و ساماندهی  وی همچنين به 
پروانه اشتغال اتباع خارجی در قشم در این بازه زمانی امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و اذعان 
نمود: امسال تاکنون در این منطقه یکهزار و 444فقره از این 
پروانه ها تمدید شد که نسبت به 860فقره پروانه تمدید شده 
در مدت مشابه سال گذشته، 60درصد رشد را نشان می دهد.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم به 
افزایش تعداد بيمه اولی ها در قشم هم اشاره کرد و افزود: این 
تعداد از 773بيمه شده در مدت مذکور سال گذشته با 8.8درصد 

رشد، به 882بيمه شده در مدت مشابه امسال رسيده است.
رنجبری به کاهش 11درصدی رشد پرداخت بيمه بيکاری از 180فقره 
در مدت مذکور 1399 به 164فقره در مدت مشابه سال جاری خبر 
داد و گفت: همچنين در این دو بازه زمانی تعداد شکایات ثبت شده 
کارگری از 225مورد در بازه زمانی پارسال به 165مورد در مدت مشابه 

سال جاری رسيده که نشان از کاهش 13.7درصدی است  .
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
با اشاره به اینکه تعداد حوادث ناشی از کار به علت رعایت اصول 
و نکات ایمنی هم از سوی کارفرمایان و هم از سوی کارگران 
عزیز در قشم بسيار کم است، کل این نوع حوادث را در این مدت 
در سال گذشته 19مورد اعالم کرد و اظهار داشت: این تعداد در 
مدت مشابه امسال با یک مورد افزایش، به 20مورد رسيده است.

اجرایيات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئيس 
سازمان منطقه آزاد قشم گفت: یک قطعه زمين به مساحت 
300مترمربع از اراضی خالصه واقع در شهر درگهان قشم از 

سوی این یگان رفع تصرف شد.
رفع  زمين  قطعه  این  تقریبی  ارزش  مازندرانی،  مصطفی 
تصرف شده را 4ميليارد و 500ميليون ریال اعالم کرد و 
دادستان  دستور  وفق  زمين  قطعه  این  رفع تصرف  افزود: 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم انجام شد.
کامل  تخریب  و  تصرف  رفع  عمليات  داد:  ادامه  وی 
مستحدثات این قطعه از اراضی مذکور با همکاری مامورین 
پليس امنيت اقتصادی قشم بدون هيچ گونه تلفات و خسارات 

جانی و مالی از سوی ماموران این یگان صورت گرفت.
رئيس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجرایيات سازمان 
منطقه آزاد قشم با تاکيد بر تداوم این این گونه اقدامات برای 
احقاق حقوق مردم جزیره قشم، از حمایت های قانونی اميد 
مهدوی مجد دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
قشم و همچنين از فرماندهی نيروی انتظامی این شهرستان 
و سایر مسئولينی که در این امر با یگان حفاظت از اراضی 
ملی، دولتی و اجرایيات سازمان منطقه آزاد قشم همکاری 

داشته اند، صميمانه تقدیر و تشکر کرد.

افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، ضمن 
بازدید ميدانی از بخش های مختلف روستای گوران جزیره 
قشم، با اعضای شورای اسالمی و دهيار این روستا دیدار 
و دستوراتی برای بررسی و رفع مشکالت روستا صادر کرد.

معابر،  آسفالت  روستا،  ورودی  مسير  تعریض  و  ایمن سازی 
بازنگری طرح هادی جهت الحاق بخش های جدید، احداث 
موج شکن و ساماندهی اسکله صيادی و همچنين رفع مشکل 

آب آشاميدنی این روستا، مهم ترین درخواست هایی بود که توسط 
اعضای شورای اسالمی و دهيار روستای گوران مطرح گردید.

بازدیدها  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
دستور داد تا موضوع خرید و تامين آب موردنياز روستاها 
از آب  شيرین کن های سطح جزیره با همکاری و همراهی 

سازمان در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.
همچنين به دستور افشار فتح الهی، مقرر شد تا موضوع 

آسفالت معابر روستایی و ایمن سازی مسير اصلی ورودی 
زیربنایی سازمان  و  فنی  معاونت  توسط  گوران  روستای 

منطقه آزاد قشم مورد بررسی قرار گيرد.
و  اسالمی  شورای  توسط  عملياتی  پيشنهادات  ارائه 
صيادی  اسکله  احداث  جهت  گوران  روستای  دهياری 
شناور یا احداث موج شکن در محدوده این روستا موضوع 
دیگری بود که در این بازدیدها پيرامون آن صحبت شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از بخش های مختلف 
آخرین  مشاهده  و ضمن  بازدید  قشم  آلفابت  دوقلو  برج 
پروژه  این  مدیران  با  بخش ها،  این  ساخت  وضعيت 
اتمام  و  اجرایی  عمليات  تسریع  بر ضرورت  و  گفت وگو 

آن و همه پروژه های مشابه در جزیره قشم تاکيد کرد.
افشار فتح الهی در این بازدید که جمعی از معاونين و مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم وی را همراهی می کردند، با حضور 
در طبقات مختلف این دو برج 18طبقه، از نزدیک نحوه 
به کارگيری مصالح و ابزار ساخت آنها را بررسی و توصيه ها و 

راهنمایی الزم را به مدیران این پروژه ارائه نمود.
براساس این گزارش، این دو برج که در راستای قرارداد 
مشارکت با سازمان منطقه آزاد قشم در شمال شهر قشم 
جنب باغ موزه گياه شناسی توسط شرکت گروه بين المللی 
آلفابت در دست احداث است، مشتمل بر دو برج 18طبقه 
و  غربی  برج  که  است  دوطبقه  جانبی  ساختمان  دو  و 
ساختمان جانبی آن متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم و 
برج شرقی و ساختمان جانبی آن متعلق به شرکت گروه 

بين المللی آلفابت است.
بازدید،  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مشکالت  و  موانع  شدن  مشخص  و  احصاء  خواستار 
اجرایی این پروژه شد و تصریح کرد: به سرعت این موانع 
را  پروژه  این  آنها،  با رفع  تا  را احصاء کنيد  و مشکالت 

هرچه زودتر به اتمام برسانيم.
فتح الهی با اشاره به اینکه مشکالت و موانع بخش مربوط 
سرعت  به  پروژه  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  به 
با  سازمان  این  همکاری  و  همدلی  بر  می شود،  مرتفع 

بخش خصوصی تاکيد کرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در این بازدید با حضور در 
طبقات باالی مشرف به دریا این برج، آخرین وضعيت طرح ها و 

اماکن اطراف آن را نيز بررسی و خواستار تعيين تکليف آنها شد.
گفتنی است، پروژه ساخت این دو برج با 40هزار مترمربع 
70درصد  افزون بر  تاکنون  و  اجراست  دست  در  زیربنا 

پيشرفت فيزیکی داشته است.
الزم به ذکر است، برج دوقلو آلفابت در ورودی غربی شهر 

قشم به فاصله 150متری از دریا و در ارتفاع 70متری از 
سطح آب های آزاد مشرف به شهر قشم در دست ساخت 
است و هر کدام از این برج ها شامل 18طبقه بوده و عالوه 
بر دو ساختمان جانبی آن، دارای آمفی تئاتر، فروشگاه های 

تجاری، سالن های کنفرانس و رستوران نيز است.
این برج دوقلو در شمال قشم جنب باغ موزه گياه شناسی 
در دست احداث بوده و از شمال به آب های خليج فارس در 
ساحل قشم و از سه جهت دیگر مشرف به شهر قشم است.
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