ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞﺑﺎزار ،ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻮﻓﯿﻘ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺟﻬﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺎرت ،ﺧﺮوﺟﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری را در ﺑﺤﺚ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺑﻨﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ و اﻟﺰاﻣﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ دادهﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار را ﺑﯿﺮﯾﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :داده ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟ ﮐﻼن ،ﮐﻤﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﮐﻼن
ﯾ از رﻧﻫﺎی ﻓﻌﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺎﻟ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ورود ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪای از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،در ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»راه ﺣﻞ« ﻃ ﺳﺨﻨﺎﻧ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾ ﻧﻮﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﺣﻀﻮر
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ در دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾ ﮐﻮﭼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺎﯾ ﻧﻮﯾﻦ
داده ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﯾ ﻧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ رﺳﻮخ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺠﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ
اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده
و دارای ﺳﻪ ﺳﻄ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎزار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﺳﻤ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾ ﻧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻼن دادهﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﯿ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺘ از
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای ﻧﺪارﯾﻢ و دادهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﺗﺠﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺮ ﯾ دﻫﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ دﯾﺘﺎ ﺑﻪ روز ﻣﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻫﺮ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﻓﻌﻠ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ روز و ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﺎﻫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ رود ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات داﻧﺶ را ﺑﻪ روز ﮐﻨﺪ و آﻧﻘﺪر ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ در دﻧﯿﺎ

ﺧﻠﻖ ﻣﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿ دﯾﺘﺎ ﺟﻨﺴﺶ از ﻧﻮع دﯾﺘﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻫﻤﭽﻮن وزارت ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻣﻮر آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻠﻪ ﻋﻤﻼ از ﻣﺤﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

