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برگزاری جلسه روسای شعب 
استان تهران بانک ایران زمین

جلسه سراسری روسای شعب استان تهران بانک 
ایران زمین به منظور بررسی عملکرد شعب، منطقه با 
حضور معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین و مدیر 
امور شعب استان برگزار شد. به گزارش ایلنا به نقل از 
روابط عمومی، در این دیدار هادی قدیمی معاون 
عملیات بانکی ضمن تاکید بر ایجاد حس همکاری 
بین کارکنان شعب گفت: امروز یکی از ابزارهای مهم 
در ارائه خدمات بهتر ایجاد حس همکاری در بین 
همکاران برای رسیدن به اهداف عالی بانک است. 
وی در ادامه افزود: این موضوع تنها مختص کارکنان 
شــعب نبوده و کلیه همکاران در صف و ستاد باید 
دست در دست هم بدهند تا عالوه بر جذب منابع، 

خدمات مطلوبتری به مشتریان ارائه کنند.
    

 مشارکت بانک ایران زمین 
در طرح »تا مهر با همدلی«

مراســم طرح »تا مهر با همدلی« کمیته  امداد 
امام خمینی)ره( اســتان  تهران با حضور مدیران 
ارشد بانک ایران زمین، افراد برجسته در بخش های 
اقتصادی، هنری، ورزشــی و افراد خیر برگزار شد. 
به گزارش ایلنا، در این مراســم که به هدف تامین 
مالی لوازم التحریر و اقالم مورد نیاز دانش آموزان و 
دانشجویان تحت پوشش این کمیته برگزار شد، از 
نخبگان تحت پوشش و خیرین تجلیل و تقدیر شد. 
سید محمد حسین استاد، مدیر روابط عمومی بانک 
ایران زمین در این مراسم گفت: بانک ایران زمین این 
سال ها همواره دنبال انجام مسئولیت اجتماعی خود 
بوده و در حوادث مختلف همچون کمک رسانی به 
استان های سیل زده یا بیماری های خاص کوشا بوده 
و همچنین در اجرای طرح مهر تا همدلی نیز حامی 

و پیگیر خواهد بود.
    

حمایت بانک ایران زمین از 
شرکت فوالد اکسین اهواز

 API بهره برداری از خط تولیــد انواع ورق های
محیط ترش مورد مصرف در صنایــع نفت و گاز با 
حضور دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
نفت، ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد اکسین و 
مدیریت شعب استان های خوزستان و لرستان بانک 
ایران زمین در شرکت فوالد اکسین خوزستان برگزار 
شــد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک 
ایران زمین، چهارشنبه بیست و سوم مرداد مراسم 
بهره برداری از خط تولید ورق Api محیط ترش در 
شرکت فوالد اکسین اهواز برگزار شد. این نوع خاص 
ورق که پیش از این جز اقــالم وارداتی بود که برای 
پروژه عظیم خط لوله نفت گوره به جاسک به همت 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، فوالد اکسین اهواز و 
لوله سازی اهواز و بانک ایران زمین برای اولین بار به 
بهره برداری رسید. در این پروژه گشایش LC جهت 
تولید ورق مذکور در شرکت فوالد اکسین اهواز توسط 
بانک ایران زمین انجام شده است. بهره برداری از خط 
تولید ورق API محیط ترش در شرکت فوالد اکسین 
با حضور مدیر شعب استان های خوزستان و لرستان 
بانک ایران زمین، رئیس شعبه مرکزی این بانک و 

جمعی از مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.
    

توسط کارمند بانک ایران زمین انجام شد؛
صعود به دومین قله مرتفع ایران 
با پیام حفاظت از محیط زیست

به همت کارمند مدیریت شعب غرب کشور بانک 
ایران زمین، پرچم بانک برفراز قله علم کوه بر افراشته 
شد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران 
زمین، علی اکبر راه جو، همکارکوهنورد مدیریت 
شعب غرب کشور بانک ایران زمین با پیام حفاظت از 

محیط زیست به قله علم کوه صعود کردند.
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تفاهم نامــه همکاری ســازمان 
منطقه آزاد کیش و قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیاء )ص( درزمینه الیروبی 
حوضچه شرقی بندر تجاری کیش 

و احداث جزیــره مصنوعی به امضا 
رسید.

بــه گــزارش ایلنا؛ همزمــان با 
هفته دولت و در نشســت مشترک 
مظفری مدیرعامل سازمان منطقه 
آزادکیش و ســعید محمد فرمانده  
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
تفاهمنامه همــکاری میان طرفین 
به امضارسید. این نشست با حضور 
مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد که برای 
بهره برداری از چنــد طرح عمرانی 
به جزیره کیش ســفر کــرده بود، 

برگزار شد.
تکمیــل مطالعــات و اجــرای 
پروژه عملیــات الیروبی حوضچه 
شــرقی بنــدر تجــاری کیــش و 

احــداث جزیــره مصنوعــی بــه 
 )EPC( صورت طــرح  وســاخت
کــه شــامل طراحی و مهندســی 
ســاخت ایــن جزیــره مصنوعی، 
ســاخت دایک موقــت، الیروبی، 
اســتحصال و تراکــم دینامکــی 
اســت،  از جمله مفادی اســت که 
 در تفاهنامــه مذکــور بــه امضای 

طرفین رسید.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش ضمن ابــراز خرســندی از 
انعقاد ایــن تفاهم نامه تصریح کرد: 
با توجه بــه این که کیــش میزبان 
طرح هــای بزرگ و در ســطح ملی 
 اســت از اینــرو کیفیــت انجــام 

طــرح بــرای ســازمان منطقــه 
آزاد کیــش حایزاهمیت اســت و 
ازاین رو این سازمان ســعی دارد با 
بهره گیری از ظرفیت شــرکت های 
مطرح داخلــی در زمینه رشــد و 
توســعه کیــش و عملــی کردن 
 ماموریت های این سازمان گام های 

اساسی بردارد.
وی افزود: با اجرایی شــدن این 
تفاهم نامــه، ســازمان منطقه آزاد 
کیش صاحــب جزیــره مصنوعی 
بــه ابعــاد ۵۰۰ هــزار متــر مربع 
می شــود که برای آن کاربری های 
 تفریحــی ومســکونی در نظــر 

گرفته شده است.

 با امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(؛

کیشصاحبجزیرهمصنوعیمیشود

گزارشویژه

دکتر مرتضی بانک تاکید کــرد: کیش به 
یاری مدیریت توانمند و برنامه ریزی اصولی در 
بهترین موقعیت مالی دوران خود به سر می برد.

به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد کشور در مراسم رونمایی از برنامه 
راهبردی ســه ســاله  کیش که چهارشنبه 6 
شهریور و همزمان با هفته دولت در کیش برگزار 
شــد، با بیان اینکه جزیره کیش در استفاده از 
اوراق صکوک در کشور پیشرو است از دریافت 
3۰۰ میلیارد تومــان اوراق صکوک خبر داد و 
افزود: با اســتفاده از این اوراق کیش می تواند 
فعالیت های زیرساختی و تولیدی خود را رونق 
بخشیده و شرایط مناســب تری برای خروج از 

مشکالت ایجاد کند.
مشاور رئیس   جمهور تاکید کرد: کیش امروز 
از نظر قدرت مالی در بهترین دوران خود به سر 
می برد و اقتدار و پیشــرفت  های اقتصادی  این 
منطقه حاصل یک تفکر مدیریتی ارزشمند و 

برنامه ریزی اصولی است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با تقدیر 
از تدوین سند راهبردی در جزیره کیش تاکید 
کرد: تدوین برنامه  های راهبردی ارزشمند ترین 
دستاوردی است که امسال و در هفته دولت در 

جزیره کیش ارائه شد.
وی افزود: برای تمامی مســئوالن سازمان 
این ســند به عنــوان مهم ترین دســتاورد و 
ارزشمندترین راهنمای عمل در دسترس است 
و تمامی کارکنان ســازمان منطقه آزاد کیش 
متعهد به اجرای آن هستند و باید بر اساس آن 

حرکت کنند.
بانک افزود: در کنار این سند راهبردی باید 
فرهنگ سازمانی دستگاه اجرایی با آن همراهی 
کند و یک پیوست فرهنگی و تبلیغاتی نیز برای 
این ســند طراحی شــود تا کارهایی که انجام 
می شــود برای جامعه قابل تشخیص و شفاف 

باشد.
وی با اشــاره به وظیفه دبیرخانه شــورای 
عالی مناطق آزاد در جهت اجرای کامل برنامه 
راهبردی کیش افزود: شــفاف  سازی و حذف 
مقرارت زاید و موازی نکته مهمی اســت که ما 
خود را ملزم به رفع آن می دانیم و در این مسیر 
نیاز اســت تا همکاران و دوســتان، مجلس و 

ریاست   جمهوری همراهی کنند.
دکتر مرتضی بانک از مســئوالن کشــور 
خواســت تا در زمینه شفاف ســازی و حذف 
مقرارت زاید و موازی در مناطق آزاد با مسئوالن 
این مناطق تعامل و همدلی داشــته باشند و از  
وضع مقررات مغایر با قانون و فعالیت  های این 
مناطق پرهیز کنند تا به اهداف، مفاهیم و روح 
آزاد بودن فعالیت  های تجاریـ  صنعتی خدشه 

وارد نشود. 
وی با اشاره به همت و حمّیت مناطق 
آزاد در جهت توسعه پایدار و همه جانبه 

کشــور، جزیره کیش را نمونه موفقی 
از عملکرد موثر مناطق آزادکشــور 

برشمرد و گفت: امروز در مسیر 
دســتیابی به اهداف مناطق 
آزاد قــرار گرفته و با تکیه بر 
نیروی انسانی قوی، امکانات 
کشــور و ســرمایه   گذاران 

حرکتی مطمئن و موفق را تجربه 

می کنیم. دبیرشورای عالی مناطق آزاد با اشاره 
به بازدید از کارخانه کیش چوب و باز گشــایی 
این مجموعه که به دلیل مشکالت مالی مدتی 
دچار رکود شــده بود افــزود: مجموعه کیش 
چوب، مجموعه صنعتی اســت کــه تولیدات 
مدرن، متنوع و وســیعی دارد که در کشــور 
ماننــد آن نداریم و بــه گفته مســئوالن این 
مجموعــه در خاورمیانه نیز کم نظیر اســت و 
 از نظر کیفی محصوالت آن با مشــابه اروپایی 

رقابت می کند.
دکتر بانک با تاکید بر اینکــه این کارخانه 
الگویی اســت برای اســتفاده در کشور افزود: 
امروز در کیش شاهد بودیم که سرمایه   گذاران با 
همدلی، ایثار، ازجان گذشتگی و اندوخته مالی 
و فکری در تالش برای آبادانی کشور هستند و 
اگر به دنبال الگو برای کشور می گردیم کارخانه 
کیش چوب، صنایع دارویی و آرایشی کیش و 
مجموعه گلخانه ای ارس الگوهایی هستند که 

باید در کشور از آن  ها نمونه برداری شود.
وی قوانین مناطق آزاد کشور را قوانینی کامل 
برشمرد و ضمن تشکر از مسئوالن برای تدوین 
این قوانین گفت: از سرمایه گذاران برای پاسخ 
مثبت به اعتماد مسئوالن سپاسگزاریم و تقاضا 
می کنیم اعتماد ســرمایه گذاران را با قوانین 

مغایر با قانون مناطق آزاد خدشه دار نکنیم.
دکتر بانک با بیان اینکه امروز نیاز کشور این 
اســت که مقررات و بیش از آن افکار کارکنان 
تنویر شود تاکید کرد: ما سرمایه ای جز فعاالن 
اقتصادی نداریم و رضایت آنها مبین عملکرد 

صحیح ما و نشانه موفقیت خواهد بود.
دبیر شــورای عالــی مناطق آزاد کشــور 
سرمایه   گذاران پاک دســت و خوش فکر را که 
در چار چوب قوانین فعالیت می کنند چشم و 
چراغ مناطق آزاد خواند و تصریح کرد: می توان 
بسیاری از مشکالت را با رعایت مقررات مرتفع 
کرد و وظیفه شما این اســت که فعالیت های 
زائد اداری را کاهــش داده و اجازه ندهید حتی 
یک ســرمایه گذار ناراضی از محل کار شــما 

خارج شود.
دکتر بانــک همچنیــن از موافقت وزارت 
صنعت با ورود کاالی تجــاری و کاالی همراه 
مســافر به مناطق آزاد خبــر داد و افزود: این 
موافقت به گمرک اعالم و ســهمیه هر منطقه 

مشخص شده اســت لذا مناطق آزاد باید خود 
را برای یک حرکت گســترده در ایــن روزها 

آماده کنند.
مشــاو رئیس   جمهور با تاکید بر اینکه باید 
بســیاری از ظرفیت های درونــی منطقه را با 
بهره گیری از ســند راهبردی تدوین شده به 
ظرفیت های عملیاتی و قابل عرضه تبدیل کنیم 
افزود: در این منطقه نیروهای انسانی و فرهنگ 
قوی، آثار هنری و دستی ارزشمندی وجود دارد 
که باید در چارچوب قوانین تقویت شده و مردم  

باید در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند.
 سرمایه گذاری خارجی ۲ و نیم میلیارد 

 دالری در مناطق آزاد مهرتاییدی 
بر موفقیت این مناطق

مرتضی بانک اتمــام طرح های نیمه تمام و 
ازسرگیری فعالیت طرح  های سرمایه   گذاری 
معــوق درکیــش را بیانگر سیاســت موفق 
وکارآمدی مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 

در تعامل با بخش خصوصی عنوان کرد.
به گــزارش ایلنــا،  مرتضی بانک مشــاور 
رئیس   جمهور و دبیرشــورایعالی مناطق آزاد 
کشــور در آیین گرامیداشــت هفته دولت و 
بهره بــرداری از چندین طــرح عمرانی و آغاز 
عملیات اجرایی و بازگشایی چند طرح توسعه ای 
درکیش، با تاکید بر اینکه درسال »رونق تولید«، 
حمایت از ســرمایه   گذاران و تسهیل شرایط 
فعالیت آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
از اولویت  های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
است تصریح کرد: اتمام طرح  های نیمه تمام و 
از سرگیری فعالیت طرح  های سرمایه   گذاری 
معوق درکیش که امروز شاهد آن بودیم، بیانگر 
سیاســت موفق وکارآمدی مدیریت سازمان 
منطقه آزاد کیش درتعامل با بخش خصوصی 

است.
برگزاری جلســات مکرر مســئوالن 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش بــا 
سرمایه   گذاران طرح  های نیمه تمام و 
بانک  ها در جهت تامین منابع مالی و 
اعطای تسهیالت برای پایان یافتن 
این طرح  ها کار بزرگی بود که با یک 
سیاست   گذاری موفق و برنامه ریزی 
اصولی در منطقه آزاد کیش محقق شد 
و رضایتمندی هموطنان، فعاالن اقتصادی 

و سرمایه   گذاران جزیره کیش را به دنبال داشت.
وی حجم ســرمایه   گذاری خارجی ۲ و نیم 
میلیارد دالری و ســرمایه   گذاری داخلی ۱۸۰ 
هزار میلیــارد تومانی در مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشــور در6 سال گذشــته را نشانه 
موفقیت سیاســت  های اجرایــی این مناطق 
در زمینه جذب ســرمایه   گذاری برشــمرد و 
اظهارداشــت: در6 ســال اخیر، میزان جذب 
ســرمایه در مناطــق آزاد کشــور ۵۰ هــزار 
میلیارد تومــان و در مناطق ویــژه اقتصادی 
۱3۰ هزار میلیارد تومــان بود که بخش عمده 
این ســرمایه   گذاری  ها در زمینه فعالیت  های 
صنعتی و تولیدی و مابقی در بخش  های تجاری 

و خدماتی بوده است.
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد کشور با بیان 
اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور تنها 
3 دهم از مساحت کل ایران اسالمی را به خود 
اختصاص داده و ۱میلیــون نفر جمعیت دارند 
گفت: در این مدت برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشتغالزایی 
شده است. به گفته دکتر بانک، سال ۹6 میزان 
ســرمایه   گذاری در مناطق آزاد کشور۴ هزار 
و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که با وجود شــرایط 
اقتصادی ناشی از فشــار تحریم  ها و با تکیه بر 
سیاســت  های اقتصاد مقاومتی این میزان در 
سال ۹۷ به حدود ۷ هزار میلیارد تومان افزایش 

یافت.
وی با اعــالم اینکه حجم ســرمایه   گذاری 
مناطــق ویژه اقتصادی کشــور نیز پارســال 
3۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت افزود: این 
حجم ســرمایه   گذاری بیانگر استفاده بهینه از 
ظرفیت مناطق آزاد، همــت فعاالن اقتصادی 
و تعامل خوب دولت با بخش خصوصی توانمند 

کشوراست.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه 
حرکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــوردر 
مســیر اشــتغالزایی و رونق تولیدات داخلی 
با شــدت و جدیت ادامه خواهد داشت افزود: 
پارسال درمناطق آزاد کشور برای۲۵ هزار نفر 
و در مناطق ویژه برای ۱۵ هزار نفر شغل ایجاد 

شده است.
وی میزان صــادرات مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی را درسال گذشــته ۱۸ میلیارد دالر 

اعالم کرد و گفت: اگرچه میــزان صادرات این 
مناطق  نسبت به سال ۹6درصد ناچیزی کمتر 
شده است اما در ســه ماه نخست امسال میزان 
صادرات رو به رشــد بــوده و نویدبخش رونق 

تولیدات داخلی در این مناطق است.
مشاور رئیس   جمهور از فعالیت 3۷۰ شرکت 
دانش بنیان در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور خبر داد و گفت: رویکرد جدید مناطق آزاد 
کشور با اعمال سیاست  های حمایتی، صیانت از 
سرمایه   گذاری و ایجاد زمینه فعالیت گسترده 

شرکت  های دانش بنیان است.
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد به همکاری 
معاونت فناوری ریاســت   جمهوری با سازمان 
منطقــه آزاد کیش در زمینه توســعه فعالیت 
شرکت  های دانش بنیان در جزیره کیش اشاره 
کرد و گفت: برج نوآوری کیــش که امروز و در 
هفته دولت گشایش یافت زمینه حضور فعال 
و پربار استارت آپ  ها و شرکت  های دانش بنیان 
را درجزیره کیش تقویت می کند و آینده بسیار 
روشنی را برای این منطقه آزاد تجاری - صنعتی 
کشــور رقم خواهد زد. دکتــر بانک همچنین 
درخصوص مشکالت ثبت سفارش در مناطق 
آزاد گفت: در شــرایط کنونی کشور، ابالغیه  ها 
ثبت سفارش موقتی است و وظیفه ما حمایت 
از سیاست  های عمومی کشور در فضای کنونی 
جامعه اســت. البته به دلیل سیستمی که ما بر 
اساس نیازمندی و مقتضیات موجود مناطق آزاد 
طراحی کرده ایم و وزارت صمت و بانک مرکزی 
هم با آن موافقت کرده اند و بزودی اجرایی می 
شود ثبت ســفارش هیچ مشکلی برای فعاالن 

اقتصادی مناطق آزاد ایجاد نخواهدکرد.
وی تاکیــد کــرد اطمینــان داریــم 
سرمایه   گذاران و فعاالن اقتصادی هم با درک 
باالیی که دارند این شرایط را با موفقیت پشت 

سر می گذارند.
مشاور رئیس   جمهور همچنین در خصوص 
واردات خودرو از مناطق آزاد به کشــور گفت: 
مصوبه ای را تقاضا کرده ایم و تحویل دولت شد 
که در حال کارشناسی است و مراجع مربوطه از 
جمله وزارت صمت و گمرک هم موافقت خود 
را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد 
کیش، قشم و چابهار اعالم کرده اندکه به زودی 

و پس از تایید آن در دولت اجرایی خواهد شد.

مشاور رئیس   جمهور:

منطقه آزاد کیش در دوران شکوفایی مالی است


