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یکی از بزرگترین مشکالت مناطق آزاد کنونی عدم وجود زیرساخت های استاندارد و نبود منابع 
اغلب  در  اینکه  زیرساخت ها می باشد؛ حال  تکمیل  در جهت  مناطق  این  اختیار  در  کافی  مالی 
کشورهای مختلف جهان دولت ها زیرساخت های الزم را در مناطق آزاد خود قبل از معرفی آن 
ایجاد می کنند. موضوع ما در مقایسه این امر و وجه های مثبت و منفی این اتفاق نیست، نکته 
اصلی نگارنده در خصوص راهکاری عملیاتی ایجاد زنجیره اقتصادی پایدار برای مناطق آزاد است 
که با عنایت به ایجاد این زنجیره مدیران می توانند حتی به شکل اعتباری هم از پیمانکاران در 

خصوص ایجاد زیرساخت ها بهره الزم را ببرند.
بی شک تاکنون مهم ترین منابع درآمدی مناطق آزاد کشور، فروش اراضی در جهت تامین منابع 
مالی بوده، شاید بیشترین نقد بر این رویکرد وارد است که چون زمین میزان و حد محدودی 
دارد، نمی تواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار در مناطق آزاد تلقی شود؛ به عنوان نمونه در 
دو منطقه آزاد کیش و انزلی با معضل بزرگی همچون نبود زمین در محدوده مناطق آزاد جهت 
واگذاری روبه رو هستیم، البته این معضل در انزلی بیش از کیش به چشم می خورد، به تعبیری 
زمین در این دو منطقه نقش پراهمیتی را ایفا می کند، حال نکته اصلی نگارنده این است که چرا 

باید در این دو منطقه زمین گوهری ارزشمند تلقی شود؟
کنار  در  کرده اند  ایجاد  منطقه  دو  این  در  آزاد  مناطق  سازمان های  که  پتانسیل هایی  مسلما 
کیش  موفق  تجربه  به  نگاهی  با  شاید  شده،  اتفاق  این  باعث  خصوصی  بخش  ظرفیت سازی 
می توان بهتر به موضوع پرداخت؛ کیش در اوایل دهه هفتاد که به منطقه آزاد بدل شد، کسی 
فکرش را هم نمی کرد که روزی بتوان آن را به عنوان یک منطقه گردشگری داخلی و تا حدودی 
هدفمند،  برنامه ریزی  دهه،  یک  به  نزدیک  در  مدیریتی  ثبات  بی تردید  کرد،  قلمداد  بین المللی 
اهمیت دادن و قالب بودن سرمایه گذاران بخش خصوصی، توجه به ایده ها و تصمیمات هرگز 
باعث  دیگر  عناوینی  و  بزرگ  تابوشکنی  تعبیری  به  و  در کل کشور  زمان  آن  در  نشده  گرفته 
رسیدن به نقطه مطلوب یک منطقه آزاد برای کیش بوده است. شاید اگر ما در برهه های مختلف 
زمانی که به واسطه مدیریت های سلیقه ای دولتی کیش را رها و به حال خود نگذاشته بودیم، 
االن می توانست به عنوان یک منطقه خاص در داخل کشور بیش از این خودنمایی کند. حال 
بازمی گردیم به بحث اصلی، در خصوص کیش به جرات می توان گفت که گردشگری تا حدود 
زیادی این منطقه را به درآمدهای پایدار رسانده است و سازمان منطقه آزاد کیش تا سطح بسیار 
زیادی از منابع درآمدی خود را در حوزه گردشگری می تواند تخمین بزند و روز به روز هم شاهد 

افزایش این ظرفیت در این جزیره هستیم.
اکنون به اینکه مهم می رسیم که ما در کشورمان دومین منطقه آزاد جهان را از منظر وسعت 
داریم، چرا با این همه اراضی که در آن منطقه وجود دارد و با نگاهی به عمده منابع درآمدی 
سازمان های مناطق آزاد از فروش اراضی نتوانسته ایم آنچنان که باید در آن منطقه شاهد پویایی 
منابع مالی باشیم! شاید کلید طالیی در عدم نگاه تخصصی به ایجاد زنجیره تولید و حمایت از 

آن در مناطق آزاد است.
جهت  در  بسترسازی  خصوص  در  ویژه  بسیار  سرفصلی  کالن  اقتصاد  در  تولید  حوزه  در  ما 
برندسازی و رسیدن به نقطه منابع مالی و تبلیغاتی برای یک کشور در قالب یک برند ملی داریم، 
بی شک بر طبق اصول به هیچ عنوان فروش اراضی، بخشی تعریف شده در خصوص مهم ترین 
ایجاد  پایه قانون و مصوبه نبوده است،  ابتدا تاکنون بر  از  منابع تامین مالی مناطق آزاد کشور 
ظرفیت های بازرگانی و تولیدی با محوریت صادرات و ورود علم و فناوری و تکنولوژی در جهت 
رسیدن به توسعه پایدار مهم ترین محور شکل گیری مناطق آزاد است، زمانی که حمایت واقعی از 
تولیدکنندگان در این مناطق داشته باشیم و در این زنجیره تولیدکنندگان محصوالت تولیدی خود 
را به خارج و داخل کشور صادر کنند، این پویایی و این چرخه مالی در قالب صدها واحد تولیدی 
واقعی و نه اسمی می تواند زنجیره بزرگ منابع مالی پایدار را در مناطق آزاد کشور در حوزه های 
مختلف از ترانزیت، گمرک، مجوزها، ایجاد مراکز عرضه محصوالت برای مصرف کنندگان و ده ها 
ظرفیت درآمدی دیگر برای این مناطق در کشور ایجاد کند، به عنوان یک نمونه بارز می توان 
کیش را بررسی کرد، وقتی می توانیم یک نقطه را گردشگرپذیر کنیم، بی تردید با ورود گردشگر 
هزاران هزار گردش مالی که ماحصل آن جزء منابع سازمان می شود برای خود ایجاد کرده ایم؛ 
این مفهوم صرفا و قطعا در گردشگری خالصه نمی شود، پس با نگاهی به تجربیات خودمان از 
باب نگاه صرف فروش اراضی و تالش در جهت فعال کردن یک نقطه در خصوص رسیدن به 
درآمدهای پایدار مسلما نمونه دوم که حمایت از محوریت تولید است برای ما بیش از فروش 
اراضی تضمین کننده رسیدن به منابع مالی پایدار است، چراکه اگر قرار بود فقط فروش اراضی 
برای مناطق آزاد ما راهگشا باشد، شاید داشتن دومین منطقه آزاد بزرگ جهان از حیث وسعت 

می توانست نه تنها برای خود آن منطقه، بلکه تضمینی برای منابع کل مناطق آزاد کشور باشد.

ترسیم یک زنجیره در جهت رسیدن به منابع پایدار

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
در  اروند  آزاد  منطقه  با صنعتگران  تولید  در  از مشارکت 

جهت تسهیل و رفع موانع پیش روی آنها خبر داد.
اسماعیل زمانی در نشست صمیمانه با صنعتگران منطقه 
و  سرمایه گذاری  معاون  و  قائم مقام  حضور  با  که  آزاد 
توسعه کسب  و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند برگزار 
مشکل  مهم ترین  نقدینگی،  کمبود  داشت:  اظهار  شد، 
و  مشکل  این  رفع  منظور  به   ما  است،  صنعت  بخش 
آنها  با  خرمشهر  و  آبادان  صنعتگران  کردن  توانمند 

مشارکت می کنیم .
توسعه  در  نه  تنها  اقدام  این  معتقدیم  کرد:  اظهار  وی 
اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود، بلکه ساختارهای اقتصادی 
منطقه آزاد اروند را دستخوش تغییر و تحول خواهد کرد.

اهمیت  به  اشاره  با  اروند  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
به رشد و  از عوامل مهم دستیابی  افزود: یکی  صادرات 
توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم ترین 
هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل 

می دهد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب  و کارهای سازمان 
منطقه آزاد اروند نیز در این نشست گفت: این ششمین 
گذشته  4ماه  در  اروند  آزاد  منطقه  با صنعتگران  نشست 
صدای   تا  شده  تالش  جلسات  این  تمامی  در  و  است 

صنعتگران شنیده شود و به آنها راهکار ارائه دهیم.
توسعه  حتم  به  طور  کرد:  عنوان  موسوی  سیدعلی 
مشترک  همکاری  و  فعالیت  گرو  در  اشتغال زایی  و 
گام  به   همراهی  و  است  دولتی  و  بخش های خصوصی 
گام سازمان های دولتی در کنار بخش خصوصی می تواند 
در فعالیت هرچه موثرتر بخش خصوصی و رونق صنعتی 

در منطقه آزاد اروند  اثرگذار باشد.

گفت و گو با یعقوب سفاری الفتی 
فعال اقتصادی منطقه آزاد قشم:

قوانینی که برای 
مناطق آزاد 

در هیات دولت 
مصوب می شود

 غیرکارشناسی است
صفحه 4 را بخوانید

صفحه 5 را بخوانید

مشارکت با صنعتگران 
کلید رفع موانع تولید 
در منطقه آزاد اروند

صفحه 3 را بخوانید صفحه 8 را بخوانید صفحه 6 را بخوانید

رفع تصرف بیش از 
یک هکتار از اراضی 
ملی و نوار ساحلی 
منطقه آزاد انزلی 
در دو ماه نخست امسال

توسعه 
میدان شرق
 اصلی ترین 

ماموریت 
بندر چابهار

از سوی یگان حفاظت از اراضی و 
اجرائیات سازمان صورت پذیرفت:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد چابهار بیان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
بیان داشت:

اجرای صحیح قانون 
چگونگی اداره
 منطقه آزاد 

اقتصادی- صنعتی 
ضرورت دارد

هر روز 
مصوبه ای 
در خصوص
 مناطق آزاد

 ارائه می شود

بخش های 
دارای معافیت 
مالیاتی ویژه 

در مناطق آزاد 
مشخص شدند

اعزام کمیته
 امکان سنجی 

مجلس به
 مناطق 
مختلف

نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس مطرح کرد:

نماینده مردم مرند و جلفا 
در مجلس گفت:

سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس اظهار کرد:

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس خبر داد:

پرهیز از 
موازی کاری

 رمز موفقیت 
در خدمت 

به مردم قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:
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در کيش از مجموعه ارزشمندی به عنوان بخش خصوصي برخوردار هستيم

بهمن عبدالهی

FREE ZONESمناطق آزاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:

اخبار مناطق آزاد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در بازدید از شرکت انبارهای عمومی در 
محوطه گمرک بازرگان، تقویت زنجیره های تامین رقابت پذیر را راهکاری 

برای توسعه اقتصادی منطقه آزاد ماکو دانست.
غالمرضا سلیمانی با بیان اینکه در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، 
تولید و معدن به تکمیل این زنجیره نیاز بیشتری داریم، ابراز داشت: انبارهای 
چند منظوره، مراکز بسته بندی، سردخانه ها، حمل و نقل، کارخانه ها و بازار 

نهایی از جمله بخش های آن هستند.
وی افزود: در سال های گذشته در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی به 
معنای صحیح آن در منطقه، همچنین تولید پلت فرم های جدید و تحقیق 

و توسعه به خوبی عمل نکرده ایم.
سلیمانی تصریح کرد: باید تالش کنیم تحقیق و توسعه مشترک با ترکیه 
تولید  و  و همچنین شهرک صنعتی  داده  توسعه  را  و کشورهای همسایه 
مشترک با کشورهای اروپایی را راه اندازی کنیم که البته این مهم در دستور 

کار اندیشکده توسعه ای منطقه آزاد ماکو قرار دارد.
وی هم افزایی، هماهنگی و یکپارچگی را سه اصل مهم در حوزه فعالیت 
انبارهای عمومی برشمرد و افزود: ایجاد دهکده لجستیک در منطقه آزاد 

ماکو از بحث های اساسی و از اولویت های اصلی است.
وزارتخانه  های  تعامل  و  هماهنگی  ماکو،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی، برای پیش برد اهداف لجستیکی تعیین 

شده در منطقه آزاد ماکو را خواستار شد.

وزیر راه و شهرسازی از آغاز و اجرای طرح برقی کردن راه آهن اینچه برون-
 گرمسار در تیرماه ۹۷ خبر داد و این پروژه را برای منطقه و استان گلستان بسیار 

مهم توصیف کرد.
عباس آخوندی افزود: قرارداد این پروژه به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰میلیون 

یورو امضا شده و از تیرماه امسال ساخت آن آغاز می شود.
وی اجرای این پروژه را اقدام بسیار مهم برای آبادانی منطقه و پیوند کریدور 

شمال- جنوب و شرق- غرب توصیف کرد.
منطقه مرزی اینچه برون در شمال شهرستان گنبدکاووس و در جوار مرز ایران 
قزاقستان- ترکمنستان- ایران  بین المللی  راه آهن  پیوند  محل  ترکمنستان،  و 
است که با راه اندازی آن در سال ۹۳ با حضور روسای جمهوری سه کشور، خط 

آهن منطقه تا چین امتداد پیدا کرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود از پیگیری پیوستن گنبدکاووس به 

خطوط ریلی کشور خبر داد و گفت: این کار نیز حتما انجام خواهد شد.
آخوندی به مردم گنبد اطمینان داد که این پروژه را پیگیری می کند و پیوستن 
گنبدکاووس به شبکه ریلی کشور یا از طریق پروژه راه آهن گرگان- مشهد و یا 

اینچه برون- گرمسار انجام خواهد شد.
آخوندی به عملیاتی کردن پروژه کمربندی شهر گنبدکاووس به عنوان دیگر 
خواسته مردم این دیار اشاره کرد و قول مساعد برای پیگیری و اجرای آن را به 
مردم منطقه داد و گفت: برای بازآفرینی شهری و ارتقای سطح زندگی مردم، 

طرح های مفصلی برای منطقه تعریف شده است.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت اشاره 
کرد و گفت: دولت تدبیر و امید مصمم به دفاع از حاکمیت و منافع ملی است.
وی خاطرنشان کرد: براساس این سیاست مهم، دولت موفق شد در پنج سال 
برای کشور کسب کند و تمامی  را در جهان  گذشته موقعیت بسیار ممتازی 
شرارت ها و خواب های آشفته ای که دشمنان برای ایران دیده بودند را به خود 

آنان برگرداند.
وی افزود: در پی خروج یک جانبه و بی مبنای آمریکا از برجام، دولت و ملت 
ایران با وقوف کامل به مسئولیت های خود، همچنان برای صلح و امنیت در 

منطقه پرآشوب خاورمیانه تالش می کند.
های  دولت  و  ها  قدرت  تمام  برجام،  از  آمریکا  خروج  با  کرد:  بیان  آخوندی 
مختلف به جهت اخالقی، حقوقی و سیاسی حق را به ملت ایران داده و ما به 
عنوان پرچمدار صلح در منطقه شناخته شده و آمریکا برخالف قدرت ظاهری 

خود، منزوی شده است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پایبندی ایران به تعهدات خود و نیز حفظ و دفاع 
از منافع ملی گفت: دولت با سرپنجه تدبیر از این شرایط سخت نیز گذر خواهد 

کرد و پرچم منطق، تدبیر و سازندگی در منطقه را به دست خواهد گرفت.

بیش از یک میلیون و 5۹5هزار تن کاال از ۳۲مرز فعال زمینی و آبی کشور 
در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ترانزیت شد که این مقدار نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 11درصد افزایش داشته است. 
رضا نفیسی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل نقل بین المللی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای گفت: در پی اقدامات انجام شده از سوی سازمان 
بهبود زیرساخت های  راهداری و حمل و نقل جاده ای در زمینه توسعه و 
اسالمی  جمهوری  مسیر  از  ترانزیتی  کریدورهای  تقویت  و  نقل  و  حمل 
نمودن  فعال  و  برنامه ریزی  و  ذیربط  سازمان های  با  هماهنگی  ایران، 
تعامل  همچنین  منطقه،  کشورهای  با  نقلی  و  حمل  و  ترانزیتی  مناسبات 
در  بین المللی  نقل  و  حمل  حوزه  در  فعال  خصوصی  بخش  همکاری  و 
کشور، طی مدت مذکور از مجموع کاالهای ترانزیت شده، 54۷هزار تن 
را مواد نفتی و یک میلیون و 4۷هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده اند 
که عمده ترین بخش مواد غیرنفتی کاالهایی نظیر مواد سوختی، قطعات 

یدکی، انواع پنبه، محصوالت کشاورزی و مواد غذایی بوده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی افزود: در مدت زمان یاد 
معادل  تن،  45۹هزار  با  رجایی  شهید  بندر  کشور  مرزهای  میان  از  شده، 
به شمار می رود.  کاال  ورود  ترانزیت  زمینه  در  مرز  فعال ترین  ۲8.8درصد 
در  ۹.4درصد  با  بازرگان  و  ۲۰.۷درصد  با  پرویزخان  مرزهای  آن  از  پس 

رده های بعدی قرار دارند.
نفیسی بیشترین حجم تردد کامیون های حامل بار ترانزیتی را از مبدا عراق 
به مقصد امارات اعالم کرد و افزود: بیشترین حجم مسیرهای پرتردد کاال 
از مرزهای کشور طی مدت مذکور از پرویزخان به بندر امام، بندر شهید 

رجایی به مرز باشماق و بندر شهید رجایی به مرز دوغارون بوده است.

موتور محرک پیشرفت و توسعه سازمان منطقه آزاد اروند با الحاق کامل 
شهرستان های آبادان و خرمشهر در برنامه های دولت یازدهم تحت عنوان 
منطقه آزاد تجاری اروند شتاب گرفته و تعامل و هم افزایی چشمگیری بین 
دستگاه های مختلف این دو شهرستان به وجود آورده است؛ که این شرایط 
راه را برای توسعه و عمران خرمشهر و آبادان گشوده است. یکی از پرکارترین 
معاونت های سازمان منطقه آزاد اروند در سال های اخیر معاونت فنی و امور 
زیربنایی بوده که توانسته است تا حد زیادی زخم های حاصل از جنگ را التیام 

بخشد و بزرگ ترین خواست مردم منطقه آزاد را جامه عمل بپوشاند.

عمران، بزرگ ترین مطالبه مردم خرمشهر
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی در این خصوص با اشاره 
به عملکرد مثبت این معاونت در خرمشهر گفت: این شهر در مسیر درستی 

از توسعه و تحول عمرانی قرارگرفته است.
عبداهلل سامری افزود: با تاسیس سازمانی تحت عنوان منطقه آزاد اروند 
در شهرهای زخم خورده ای از جنگ مثل آبادان و خرمشهر، بیش از همه 
ترکیب  با  می رسد  نظر  به  می شد .  مطالبه  شهرها  این  چهره  بازسازی 
مدیرعامل، هیات  مدیره و معاونین کنونی این سازمان فرصت خوبی فراهم  
و  عمران  توسعه  بالخص  پیشرفت  شتابنده  ریل  در  منطقه  این  تا  شده 

آبادانی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اختصاص اعتبار 5۰۰میلیارد تومانی به عمران خرمشهر 
اخیر  سال  دو  در  گفت:  باشد،  آینده  برای  روشنی  چشم انداز  می تواند 
فعالیت های چشمگیری در این حوزه انجام  شده است که به  عنوان نماینده 
مردم خرمشهر باید از موعود شمخانی، معاون فنی و امور زیربنایی این 
سازمان تشکر کنم، چراکه یکی از مهم ترین مطالبات مردم رسیدگی به 

آبادی شهر، زیباسازی و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی است که به خوبی 
انجام  شده و ما خواهان تداوم آن تا رسیدن به نقطه مطلوب هستیم.

وی پروژه های عظیم در دست اقدام را افقی روشن برای خرمشهر توصیف 
کرد و افزود: ایجاد سه پل جدید بر روی شط کارون می تواند، عالوه بر 
تاثیر شگرف بر روی زیباسازی شهری و رونق گردشگری آبی در رفع موانع 
ترافیکی و تسهیل عبور و مرور با توجه به افزایش جمعیت در آینده نزدیک 

این شهر موثر باشد .
عبداهلل سامری در پایان مشکالت فراوان بجای مانده از جنگ و سال ها 
عقب ماندگی های عمرانی را از موانع پیشروی معاونت فنی و امور زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد اروند برشمرد و اظهار امیدواری کرد با توجه به زمان بر 
بودن پروژه های عمرانی، مردم در آینده ای نزدیک شاهد رسیدن به شهری 

ایده آل باشند.

فصل تازه ای برای پایان بخشیدن به ویرانی ها
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی نیز فعالیت های اخیر در 
خرابی های  به  بخشیدن  پایان  برای  تازه  فصلی  را شروع  عمرانی  حوزه 
حاصل از جنگ در این شهر دانست و افزود: سال های قبل، به علت فقدان 
یک  نهاد مقتدر جهت سازمان دهی وضعیت شهری نوعی خال احساس 
می شد، انتظار می رود با عزم معاونت فنی و امور زیر بنایی سازمان منطقه 

آزاد اروند این خال جبران شود.
جلیل مختار ادامه داد: انجام پروژه های بزرگی مانند حصارکشی منطقه 
آزاد اروند، ایجاد گیت های ورودی ، پروژه های حوزه بهداشت درمان ساخت 
احداث  در دست  مرزی، ساختمان  دژ  برداشتن  بیمارستان ها،  نوسازی  و 
سازمان منطقه آزاد اروند، توسعه فرودگاه جمی آبادان، پروژه بهسازی و 

منطقه آزاد اروند در مسیر توسعه و تحول عمرانی

دولتی  و  خصوصی  بخش  فعالین  همگرایی  و  مشارکت  همراهی، 
جزیره زیبای کیش در جهت حرکت قطار توسعه و تحول و رونق 

گردشگری و اقتصادی می تواند الگوی برای سراسر کشور باشد.
در دومین نشست فصلی هم اندیشی جوامع مختلف صنفي کیش با 
مدیرعامل و معاونین سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر انصاری الری 
اشاره  و بخش خصوصی  و حرکت هدفمند خود  به سمت  ابتدا  در 
حرکت  جبهه  و  سمت  یک  در  همه  ما  داشت:  اظهار  و  نمودند 
کسی  و  می کنیم  استفاده  فعالین  همه  نظارت  نکته  از  و  می کنیم 
سرمایه  بزرگترین  این  و  نیست  میز   سوی  آن  و  میز  سوی  این 
ما  برای  همراهی  و  مفاهمه  این  از  حفاظت  که  ماست  اجتماعی 
کالبد  است.  اساسی  و  اجتماعی مهم  تقویت سرمایه های  و  محترم 
شکافی وضعیت جزیره در ابتدای آغاز مدیریت براي ما بسیار مهم 
بود تا بدانیم  زیرساخت ها و  پروژه ها در چه وضعیتی به سر می برند. 
همین بررسی ها موجب گردید تا در جهت ایجاد راهکارها، شیوه ها و 

مناسبات تجدیدنظر کرده و برنامه ریزی کنیم. 
ما  ایجاد می کنیم، حرف  تحول  که  نگفتیم  ما  افزود:  ادامه  در  وی 
این بود که کیش باید به سمت تحول و خالقیت برود، همه ما باید 
تحول خواه باشیم. متاسفانه هنوز هم در بسیاری از حوزه ها سنتی 
عمل می کنیم، هنوز خدمات مراکز تفریحی و خدماتی و هتلداری 

مطلوب نیست.
نکته  به  جزیره  فعالین  محور  تحول  دیدگاه  مورد  در  انصاری الری 
قرار  سوال  مورد  باید  بیشتر  کسانی  چه  امروز  نمود:  اشاره  مهمی 
بگیرند که در جزیره کیش علیرغم تمام اتفاقات مثبت صورت گرفته 
حوزه های  به  نسبت  مهم  بسترهای  ایجاد  برای  آینده نگری  چرا 

مختلف با توجه به شرایط روز نشده است؟! 
در  را  تجارت  و  اقامت  سابقه  بیشترین  که  کسانی  کرد:  تاکید  وی 
این  باید  باشند .  امروز جزیره  پاسخگوی وضعیت  باید  دارند،  جزیره 
صداقت و صراحت را داشته باشیم که امروز اگر هر اتفاقی قرار است 
بیفتد، سهم هر کدام چه میزان خواهد بود. امروز باید تمام حوزه ها 
بخصوص حوزه گردشگری در کیش را به روز کرد و با استانداردهای 
بین المللی تطبیق داد. امروز بنده سوال دارم اینکه فعالین حوزه های 
مهم و پراهمیت گردشگری چقدر و به چه میزان خدمات و امکانات 
خود را با استاندارهای روز دنیا تطبیق دادند؟ متاسفانه امروز ما در ایام 
شلوغي جزیره، در ارائه بسیاري از خدمات با مشکل مواجه مي شویم.   
دولتی  بخش  بین  هم افزایی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
افزودند:  و  دانستند  توسعه  سمت  به  حرکت  مقدمه  را  خصوصی  و 
داد.   انجام  بزرگی  کارهای  می شود  کیش  در  ظرفیت  همه  این  با 
توسعه گرایانه  نیات  علیرغم  موارد شاهد هستیم  برخی  در  متاسفانه 
و مثبت اندیشانه دولت ها،  مناطق آزاد همواره در چمبري از قوانین، 

شیوه نامه ها و مصوبات گرفتار شده اند. 
درخواست  من  داریم؛  ارزشمندی  مجموعه  در کیش  ما  افزود:  وی 
می کنم به جای فکر صنفی، تفکر عمومی داشته باشیم؛ ما در کیش 

به اعتالف همه جانبه برای توسعه و تحول نیاز داریم.
افتتاح  به  انصاری الری حرکت به سمت تحول را جدی دانستند و 
تاسیس  فرودگاه،  جنوبی  باند  تکمیل  بندرگاه،  تنی  ۳5هزار  اسکله 
مخازن سوخت رسانی هواپیماها، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 
کیش،  فرودگاه  جدید  مسافری  ترمینال  تمام  و  تکمیل  برای 
هواپیمایی  ۳فروند  ورود  با  کیش ایر  هواپیمایی  ناوگان  جوان سازی 
با منابع خارجی اشاره  جدید و جذب ۲سرمایه گذاری بزرگ و مهم 

نمود.
وی کیش را یک برند و کاالی برتر حوزه گردشگری کشور دانستند 
و افزودند: آیا ما امروز در کیش شاهد وجود کاال و خدمات با کیفیت 

و رقابتی هستیم!؟  
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اشاره به گالیه کسبه بابت رکود 
بازار داشتند که آن  را اینگونه توصیف کرد: کیفیت و قیمت کاال باید 
آمده و خرید نکرده،  باشد، ما شاهد هستیم گردشگر عید  متناسب 
دلیل آن وجود کاالهای به مراتب ارزان تر و باکیفیت تر در شهرهای 
مبدا خودشان است . حال در این بین بحث اجاره داری و کاهش اجاره 
بها در دست بررسی است، چه بسا اگر با این روند ما روزانه ۲۰هزار 

نفر مسافر وارد کنیم، جذابیتی برای خرید موجود نباشد. 
وی ساماندهی کلوپ های تفریحات دریایی و سواحل کیش را هم 

بسیار مهم دانست.
با  امروز بخش خصوصی کیش می توانید  تاکید کرد:  انصاری الری 
عنایت به توان، اراده و پتانسیل هاي بي نظیر خود، دولت را به دنبال 

خود بکشد و خود را به عنوان الگو در کشور مطرح سازد.
در ابتدا این نشست، سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان اشاره 
مهمی به شرایط و ضوابط جدید و سختگیرانه نحوه واردات کاال به 
کیش داشت و گفت: تصویب و ایجاد مقررات جدید با روح قوانین 
مصوب مناطق آزاد در سال ۷۳ تناقض دارد و دولت بابت کنترل ارز 
کیش  بخصوص  آزاد  مناطق  در  متعددی  و  چالش های  مشکالت 
به  آن  تسری  و  شفاف سازی  جهت  کاال  سفارش  ثبت  کرد.  ایجاد 
آزاد،  مناطق  در  قوانین  این  انجام  بر  دولت  اصرار  و  آزاد  مناطق 
از طریق  البته  بی شمار کرده؛  را  فعالین  و  مشکالت سرمایه گذاران 
دیوان عدالت اداری پیگیر موضوع هستیم تا دستور موقت این مجوز 
جهت فعالیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد را دریافت کنیم؛ البته از 
با تشکیل کارگروهی پیگیر  آزاد  طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق 
امور بودیم و با تعریف الگوی مناسب و ارائه آن امیدواریم در صورت 
و  برداشته شود  آزاد  مناطق  روی دوش  از  این مشکالت  تصویب، 
استفاده  ثبت سفارش  نیز جهت  یافته  ارز تخصیص  از  بتوانم  حتی 
کنیم. علیرغم اینکه این الگونامه مورد موافقت دبیرخانه و سازمان 
توسعه تجارت وزارت صنعت و معدن قرار گرفت، با مخالفت وزیر 

اقتصاد و دارایی و کمسیون ماده 14 وزیران مواجه شده که متاسفانه 
نماینده ای از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در آن کمیسیون حضور 
نداشته، ولی در تالش هستیم که این الگو با برخی اصالحات اجرایی 

شود.
وی افزود: امروز ما به گفتمان مشترک نیاز داریم و همدلی و انسجام 
کمک خواهد کرد تا بسیاری از مشکالت و گرفتاری ها را پشت سر 
این سیاست گذاری ها غیرکارشناسی شده نه تنها  بگذاریم. متاسفانه 
آمار  که  هستیم  شاهد  ما  بلکه  نکرده،  آزاد  مناطق  به  کمکی  هیچ  
قاچاق کاال تغییری نکرده و مسافرت های خارجی ایرانیان هم بیش از 
پیش ترویج پیدا کرده است. امیدواریم کمتر شاهد این گونه مصوبات 

شتاب زده و غیرقانونی باشیم.
ادامه  در  آزاد کیش  منطقه  اقتصادی سازمان  معاونت  دکتر سعیدی 
عدم  نوع  چند  با  ما  اقتصادی  سیستم  یک  در  افزود:  نشست  این 
اطمینان مواجه هستیم؛ عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان تکنولوژی 
و عدم اطمینان محیطی از موضوعاتی است که می تواند یک سیستم 
اقتصادی را تحت شعاع خود قرار دهد. ما در ابتدای ورود به کیش 
آسیب شناسی  بررسی  به  اقدام  اولیه،  کالبد شکافی  و   بررسی  ضمن 
در جزیره با ایجاد کارگروه های مختلف کردیم . سوال اساسی که در 

سازمان داشتیم وضع موجود و وضع مطلوب بود.
وی افزود: اقتصاد کیش مبتنی بر دارایی های فیزیکی است و بخش 
اقتصادی ما مبتنی بر نوآوری ضعیف و  کم توان است. آمارهای اولیه 
56درصد  و  غیرفعال  پروژه  44درصد  وجود  از  نشان  آمده  دست  به 

فعال و نیمه فعال در کیش بود.
معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: ما 158پروژه 
غیرصنعتی باالی هزار متر در کیش داریم که ظاهر جزیره را زشت 
مشکل  به  کارگروه ها  تشکیل  با  تعداد  این  از  کردند،  ناهمگون  و 
کردیم.  رسیدگی  ساعت  1۰۰۰نفر  و  5۹جلسه  تشکیل  با  4۳پروژه 
طی ۷ماه گذشته 1۹کمیسیون اقتصادی برگزار نمودیم، 1۲۳۰مجوز 
طی ۳ماه گذشته صادر شده. به جهت تشویق سرمایه گذاران، فرآیند 
سرمایه گذاری را بررسی کردیم و با حذف برخی فرآیندها، بروکراسی 

را کم و خنثی سازی نمودیم  . 
دکتر سعیدی در مورد تمدید دوره ساخت خبر مهم و خوبی داشتند، 
اینکه محاسبه 1درصد ارزش کل زمین به تعداد ماه های تمدید را به 
اقدامی  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  و درصد  میزان  به  محاسبه 1درصد 
مثبت و قابل تامل ارزیابی کردند. در واقع هر چقدر پروژه پیشرفت 

خوبی داشته باشد، هزینه های تمدید آن پایین خواهد بود.
بورس  راه اندازی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  معاونت 
توسعه  و  جزیره  توسعه  صندوق  تاسیس  ارزی،  پایه  با  بین المللی 
اکوسیستم کارآفرینی در حوزه صنعتی با تاسیس مرکز شتاب دهند و 
تله کیش و حوزه دیجیتال  و ساخت تم پارک و سرمایه گذاری صنعتی 

خارجی و تاسیس بانک آفشور را از اقدامات این معاونت برشمرد.
وی به اصالح و تدوین شیوه نامه های مختلف در حوزه امالک اشاره 
نمودند و از برطرف نمودن برخی قوانین و زائد و دست و پاگیر خبر 
را  کیش  در  سرمایه گذاری  فرصت های  کردن  آماده  و  تدوین  داد. 
از آماده شدن  افزود: پس  برنامه های معاونت متبوع برشمرد و  جزء 
بسته های سرمایه گذاری، ما به دنبال سرمایه گذاران خواهیم رفت نه 

اینکه سرمایه گذار دنبال فرصت و محل سرمایه گذاری باشد.
دکتر سعیدی ادامه داد: باید آینده کیش را هم بررسی کنیم که به چه 
سمتی می رویم تا متناسب با آن کالس کار خود را مشخص نماییم .

و  حمایت  و  دانست  مشارکت  و  تعامل  و  شبکه  دنیای  را  دنیا  وی 
همراهی بخش خصوصی را خواستار شد.

بر  تاکید  ابتدا  در  مهندس کتابفروش، مدیر سندیکای صنایع کیش 
توجه ویژه مسئولین به حوزه صنعت کیش داشت.

وی ضمن تشکر از مسئولیت پذیری مدیران  سازمان منطقه آزاد کیش 
از  سرمایه گذاران  گذشته   سنوات  در  افزود:  کشور  فعلی  شرایط  در 
مانع  دولت  االن  متاسفانه  می بردند،  بهره  دولت  و  سازمان  حمایت 
بزرگ پیشرفت و فعالیت سرمایه گذار و تولیدکنند با تصویب و تدوین 
به  است،  آزاد شده  مناطق  در  غیرکارشناسی  و   غیراصولی  مقررات 
جای حمایت، با تصویب قوانین غیرالزم سنگ  اندازی می شود و کار 
سخت  خصوصی  بخش  برای  هم  و  سازمان  مدیران  هم  برای  را 

نموده است. 
کتابفروش تاکید کرد: حال در این شرایط بحرانی و سخت امیدواریم 
همراهی و تامل بیشتر را از همه  شاهد باشیم، متاسفانه در بسیاری 
فعالین  و  نخبگان  کارشناسان،  از  نظرخواهی  هیچگونه  اقدامات  از 
را  متعددی  مشکالت  ایجاد  زدن ها  دور  همین  و  نمی شود  ریشه دار 
متوجه مناطق آزاد می کند . باید عرض کنم که امروز تولید و داشتن 
کارگاه و کارخانه در مناطق آزاد هیچ مزیت، خروجی و فایده ای برای 

سرمایه گذار ندارد.
وی در ادامه افزود: اگر شرایط فراهم باشد و امور به درستی پیش برود 
و همه با هم همکاری کنیم و پیش برویم و باتوجه به ارزیابی که از 
توان و دانش مدیریت جدید بدست آمده، این مدیریت می تواند رکورد 

توسعه و پیشرفت کیش در تمام ادوار به نام خود ثبت کند .
نادر کشتکار مدیرعامل شرکت میکا کیش، سرمایه گذار پروژه میکا 

مال دوران مختلف کیش را پرفراز و نشیب ارزیابی کرد.
به  توجه  با  و  جزیره  استراتژیک  موقعیت  جهت  به  افزود:  وی 
جزیره  می بایست  امروز  بی شمار،  امتیازات  و  موجود  پتانسیل های 
که  می بود  برخوردار  توسعه  و   پیشرفت  از  ممتازی  سطح  در  کیش 
متاسفانه طی این دوران ها محقق نشده است. در این بین تغییرات 

مداوم سیاست ها اثرگذار بوده است. 
مدیرعامل شرکت میکا کیش با بیان اینکه دارایی های مختلف موجود 
کیش را از تیم مدیریتی سازمان و شخص دکتر انصاری الری که 
فردی معتبر و مقبول در جامعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
افزود:  کارآفرین هستند،  و  دلسوز  و همچنین حضور سرمایه گذاران 
امروز می توان گفت که قطار توسعه و پیشرفت کیش بر روی ریل 

درست و دقیق خود قرار گرفته است. 
نمایان  بلندمدت  در  ایشان  کارهای  اثرات  که  کرد  اشاره  کشتکار 
و  بورس  دوم  بازار  ایجاد  ایشان  کارهای خوب  جمله  از  خواهد شد 

بانک های آفشور در کیش که می تواند منشا خیر باشد.
مهم  را  متمادی  دوره های  در  خصوصی  بخش  غفلت های  از  وی 
دانستند و افزود: متاسفانه ما از اقدامات زیربنایی و اساسی که امروز 
می توانست بسیاری از مشکالت بخش خصوصی را حل کند را غفلت 
کرده و کم کاری نموده ایم . اکنون سرمایه گذار جدید وقتی حال و روز 
از خود  برای حضور و سرمایه گذاری در کیش  را می بیند رغبتی  ما 

نشان نمی دهد.
مدیرعامل شرکت میکا کیش افزایش ارز را برای حوزه گردشگری 
ایران خصوصا کیش فرصتی مهم ارزیابی کرد که می شود با توجه 
تعریف بسته های ارزان، از توریسم منطقه  ای بهترین بهره الزم را برد.

وی ایده های خوب دکتر انصاری الری در رابطه با توسعه توریسم 
سالمت، ورزش و هنر در کیش را مهم ارزیابی کرد و از غفلت های 
این چنین بخش خصوصی جهت توجه به چنین پلن های طی ادوار 
مختلف نام بردند و گفت: من پیشنهاد می کنم که همین طرح ها را 

پیگیری و کمک  کنیم و همراه سازمان به پیش ببریم.
کشتکار توجه ویژه به توسعه همه  جانبه بخش گردشگری را ویترین، 
شالوده و نکته عطف جزیره زیبای کیش عنوان کردند و از مدیرعامل 

سازمان تقویت و حمایت و توجه بیشتر به این حوزه را خواستار شد.
آمارهای  درخصوص  گرفته  صورت  مطالعات  به  توجه  با  وی 
گردشگری و توریسم اظهار داشت: خانم ها بیشترین تعداد توریسم 
را در دنیا به خود اختصاص می دهند که در این بین تشکیل معاونت 
و ضروری  الزم  کیش  برای  را  بانوان  گردشگری  امور  مدیریت  و 

است.
تجاری  فضایی  مال  میکا  پروژه  در  ما  افزود:  ادامه  در  نادر کشتکار 
۷۰هزار متری داریم که آماده ایم پس از افتتاح پروژه فضایی بالغ بر 
وارد  را  برندهای اصلی  اختیار سرمایه گذارانی که  در  را  متر  4۰هزار 

جزیره می کنند با شرایط ویژه قرار دهیم . 
وی در پایان از برپایی نمایشگاه و  همایش بزرگ معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری کیش با معرفی پکیج های 1۰ الی ۳5میلیون یورو یی 
پایان  دنیا در  با حضور سرمایه گذاران و سفیران کشورهای مختلف 
سال ۹۷ با صرف هزینه ای برابر با ۲میلیون یورو خبر داد که می تواند 
اتفاق بزرگی در راستای توسعه کیش توسط مجموعه هلدینگ میکا 

کیش باشد.
توجه  نشست  این  در  کیش  هتلداران  رئیس  جامعه  نایب  مخملباف 
به حوزه ای تی و گردشگری را کلید موفقیت و توسعه کیش دانست.

وی فعالیت 5۰هتل در کیش را بستر مناسبی جهت جذب گردشگر 
برابر آمارهای معتبر گردشگری جهانی هر  افزود:  خارجی دانست و 
6گردشگر خارجی 1شغل، ولی هر 6۰گردشگر داخلی 1شغل ایجاد 
می کند؛ بنابراین کشورهای گردشگرپذیر دنیا به این نتیجه رسیدند 
که جذب گردشگر خارجی یکی از بهترین ابزارها جهت اشتغال زایی و 
کارآفرینی می تواند باشد؛ در واقع یک  کیک بسیار بزرگ و خوشمزه 
داشته های  به  توجه  با  ایران  سهم  متاسفانه  که  دنیا  گردشگری  در 

خدادادی و طبیعی و تاریخی بسیار ناچیزی است .
مخملباف توسعه و به روزرسانی اپلکیشن کیش، توجه ویژه هواپیمایی 
کیش به برقراری مسیرهای منتهی به جزیره، قطع برخی وابسته ها 
در راه چارترینگ پروازها و هتل ها را از مدیران سازمان منطقه آزاد 

کیش خواستار شد.

زنجیره تامین رقابت پذیر، راهکاری برای 
توسعه اقتصادی منطقه آزاد ماکو

راه آهن اینچه برون- گرمسار برقی می شود

ترانزیت یک میلیون و 595 هزار تن کاال
 از مرزهای کشور 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت:

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد:

نوسازی روستاها و معابر شهری و تامین تجهیز مدارس و مساجد در کنار 
پروژه های زیاد دیگری که در سال جاری برنامه کلنگ زنی در آبادان و 

خرمشهر دارند اقدامات وسیع و بسیار خوبی است که باید ادامه پیدا کند.

خدمت به مردم و آبادان و خرمشهر را افتخار می دانیم
معتقد است مهیا  اروند  آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  امور  و  فنی  معاون 
فراهم  را  منطقه  در  توسعه  و  رشد  زمینه  عمرانی،  زیرساخت های  بودن 
داشتیم،  را  اجرایی شدنش  گامی که قصد  نخستین  و می گوید:  می کند 
به  بیشتر  روز  بود که خوشبختانه هر  منطقه  این  زیرساخت های  توسعه 
پروژه  از هرگونه  این مدت  در طول  نزدیک می شویم.  موردنظر  اهداف 
حمایت کامل کرده و هیچ گونه انحصاری در این زمینه نداریم و هدف 

عمده ما ایجاد زیرساخت ها و زیباسازی در منطقه بوده است .
موعود شمخانی با بیان اینکه خدمت به مردم آبادان و خرمشهر را یک 
افتخار برای خود می دانیم، افزود: تالش کردیم پروژه های عمرانی منطقه 
استاندارد و به روز باشند، چراکه ایجاد فضاهای زیبا، دلپذیر و سازمان دهی 
ساختارهای شهری موزون و متناسب، نقش بسیار مهمی در ایجاد روحیه 

نشاط و شادابی و کاستن از تنش های روحی جامعه ایفا می کند.
با  اروند  آزاد  پروژه های عمرانی در منطقه  انجام برخی  وی عنوان کرد: 
همکاری شهرداری، بخش خصوصی و برخی دیگر به  صورت مستقیم 

توسط سازمان منطقه آزاد اروند صورت گرفته است.
معاون فنی و امور زیر بنایی سازمان منطقه آزاد اروند در پایان گفت: معتقدیم 
با عزم راسخ و تعامل بیشتر، پتانسیل  نهفته در جهت  بهینه ساختن و متحول 
نمودن هرچه بیشتر منطقه آزاد اروند به فعلیت خواهد رسید و منتظر آینده 

درخشان تر و هماهنگ تر برای آبادان و خرمشهر خواهیم بود.



اخبار - انزلی

مسابقات  برگزاری  با  رمضان،  مبارک  ماه  پایانی  ایام  با  همزمان 
از  این منطقه، جشنواره ای  در  رشته های ورزشی مختلف ساحلی 

ورزش های ساحلی در منطقه آزاد انزلی برپا شد.
والیبال،  مبارک رمضان مسابقات  ماه  آخر  اساس در دهه  این  بر 
هندبال و فوتوالی ساحلی در مجموعه ورزش های ساحلی مرحوم 
قایقران منطقه آزاد انزلی و همچنین مسابقات کارتینگ برگزار شد 
و اولین مدرسه فوتبال تخصصی این منطقه نیز شروع به کار کرد.

نخستین رشته ورزشی فوتوالی بود )رشته ورزشی آمیخته از چند 
ورزش والیبال، فوتبال و سپک تاکرا که قوانین آن شبیه والیبال 
است اما ورزشکار باید با پا توپ را وارد زمین حریف نماید( که با 
حضور ۸تیم از عالقه مندان این رشته از استان گیالن در روزهای 
۱۹ و ۲۰خردادماه برگزار شد و مسابقه رده بندی و فینال آن نیز در 

پایان هفته جاری برگزار می شود.
نکته جالب توجه این بازی ها حضور فوتبالیست های مطرح گیالنی 
در  حاضر  تیم های  در  داماش،  و  سپیدرود  ملوان،  تیم های  عضو 
مسابقات بود که به رقابت های فوتوالی منطقه آزاد انزلی هیجان 

مضاعفی بخشیده بود.
دومین مسابقات برگزار شده، هندبال ساحلی بود که در روزهای ۲۱ 
و ۲۲خردادماه مابین ۶تیم از استان گیالن برگزار شد و قهرمانی 
قوی سپید  تیم های  و  رسید  رشت  هندبال  هیات  تیم  به  بازی ها 
خود  آن  از  را  سوم  و  دوم  رده های  انزلی  هندبال  هیات  و  انزلی 

کردند.
سومین مسابقه ورزشی که در برنامه های جشنواره ورزشی رمضانی 
با حضور  که  بود  ساحلی  والیبال  داشت،  وجود  انزلی  آزاد  منطقه 
ساحلی  ورزش های  مجموعه  در  استان  باشگاه های  از  ۱۲تیم 
مرحوم قایقران برگزار و مسابقات رده بندی و فینال آن نیز همچون 

فوتوالی در پایان این هفته برپا می شود.
نیز  انزلی  آزاد  منطقه  تخصصی  فوتبال  مدرسه  اولین  نهایت  در 
همزمان با عید سعید فطر با انجام مسابقه فوتبال دوستانه منتخب 
به  منطقه  این  فوتبالیست های  از  منتخبی  و  ملوان  پیشکسوتان 
از عالقه مندان به  صورت رسمی شروع به کار کرد. استعدادیابی 
این رشته ورزشی از میان نونهاالن و نوجوانان روستاهای منطقه 

از مهم ترین دالیل شروع به فعالیت این مدرسه فوتبال می باشد.
محالت  سطح  در  رمضان  جام  مسابقات  بر  عالوه  است  گفتنی 
منطقه، مسابقات کارتینگ نیز در این ایام مبارک در منطقه آزاد 

انزلی برگزار شد.
راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گزارش،  این  بر  بنا 
متنوعی  اقدامات  خود  زیرساختی  و  حمایتی  طرح های  اجرای 
ورزش  توسعه  حرفه ای،  ورزش  مسابقات  برگزاری  حوزه  در  را 
سال  چهار  طی  ورزشی  زیرساخت های  ایجاد  و  همگانی 
سالمت  شاخص  افزایش  که  داده  قرار  کار  دستور  در  گذشته 
منطقه،  اقتصادی  فعالین  و  ساکنین  حرفه ای  ورزش  و  عمومی 
استعدادیابی و توسعه ورزش حرفه ای، گسترش و تعمیق روحیه 
پهلوانی و اخالق ورزشی در رفتارهای عمومی جامعه و حمایت 
اجرای  دالیل  مهم ترین  از  دریایی،  و  ساحلی  ورزش های  از 

طرح های فوق عنوان شده است.

منطقه آزاد انزلی میزبان جشنواره ای 
از رقابت های ورزش های ساحلی

ملی  اراضی  آزادسازی  و  ساماندهی  راستای  در 
منطقه، از سوی یگان حفاظت از اراضی و اجرائیات 
با  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  حقوقی  مدیریت  و 
مشارکت مرزبانی بیش از یک هکتار از اراضی ملی و 
نوار ساحلی منطقه آزاد انزلی که با دیوارکشی تصرف 

شده بود در سال جاری آزادسازی شد.
بنا بر این گزارش، افراد سودجو از طریق دیوارکشی، 
روستای  در  آالچیق  ساخت  و  سیم خاردار  نصب 
خشک اسطلخ، چونه چنان، امین آباد و کوی شاه اقدام 
آزاد  منطقه  ساحلی  نوار  و  ملی  اراضی  تصرف  به 
انزلی نموده که با دستور قضایی و همکاری نیروی 
ایجاد  انتظامی، موانع و ساخت و سازهای غیرمجاز 

شده قلع و زمین های مورد تصرف آزاد شده است.
و  مدیره  هیات  رئیس  تاکیدات  حسب  است  گفتنی 
خصوص  در  انزلی  ازاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
برخورد جدی و قانونی با متصرفان، حفظ و حراست 
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ANZALIانزلی
از سوی یگان حفاظت از اراضی و اجرائیات سازمان صورت پذیرفت:

حائز  بسیار  منطقه  این  ساحلی  و  ملی  اراضی  از 
اهمیت بوده و صیانت از اراضی محدوده با همکاری 
آزاد  منطقه  سازمان  اولویت های  از  ذیربط  نهادهای 
انزلی محسوب می شود که در این مسیر از همکاری 
همه شهروندان منطقه به منظور حفظ و حراست از 
منطقه  توسعه  جهت  در  فرصت  خلق  برای  اراضی 

استقبال می کنیم.
آزاد  لزوم همکاری همه شهروندان محدوده منطقه 
انزلی برای حفظ و حراست از اراضی به منظور ایجاد 
در  جانبه  همه  توسعه  راستای  در  الزم  زمینه های 
این منطقه با اطالع رسانی به ظابطین قضایی بسیار 
ساختمانی،  تخلفات  با  برخورد  و  است  اهمیت  حائز 
تصرفات  غیرمجاز،  سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری 
اراضی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز ماسه و صیانت 
از جنگل ها و منابع طبیعی محدوده منطقه آزاد انزلی 
از مهم ترین اقدامات یگان حفاظت این سازمان است.

مدیره  هیات  موظف  طالب پور، عضو  وحید  مهندس 
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  و 
آزاد انزلی از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین 
این  در  اقتصادی  فعالین  برای  آزاد  مناطق  مالیاتی 
منطقه خبر داد و این دوره آموزشی را در قالب برپایی 

کارگاه عملی و کاربردی مالیاتی اعالم کرد.
وی در خصوص اهمیت برگزاری این دوره آموزشی 
برای فعاالن اقتصادی )تولیدی و بازرگانی( مرتبط با 
رفع  قانون  ماده ۱۳۲  بند ت  به  اشاره ای  آزاد  منطقه 
کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع 
برخورداری  شرط  بند،  این  براساس  افزود:  و  نمود 
برای اشخاص حقیقی و  مالیاتی  از هرگونه معافیت 
مناطق کشور،  سایر  و  آزاد  مناطق  در  فعال  حقوقی 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و 
توسط  نمونه ای است که  زیان طبق  و  حساب سود 

سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.
اداره  چگونگی  قانون  ماده ۱۳  طالب پور  مهندس 
به  مربوط  را که  تجاری- صنعتی کشور  آزاد  مناطق 
معافیت های  از  اقتصادی  فعاالن  برخورداری  نحوه 
مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم در مناطق 
ارزیابی  اهمیت  حائز  زمینه  این  در  را  می باشد  آزاد 

مسابقات فوتبال جام جهانی از سینمای پارک ساحلی فاز 
انزلی به صورت زنده  تجارت و گردشگری منطقه آزاد 

پخش می شود.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان با اعالم 
این خبر گفت: همزمان با عید سعید فطر و شروع سفرهای 
تابستانی گردشگران به منطقه آزاد انزلی بازی های تیم 
فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال در پارک ساحلی فاز 
تجارت و گردشگری این منطقه به صورت زنده پخش 

می شود.
فصل  آغاز  با  می شود  پیش بینی  افزود:  فاتحی  مجید 

عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی:

برگزاری کارگاه عملی و کاربردی مالیاتی برای فعاالن اقتصادی 
آگاهی  سطح  افزایش  و  مالیاتی  فرم های  تکمیل 
دوره  این  زمینه،  این  در  منطقه  اقتصادی  فعاالن 

آموزشی را برگزار نمود.
عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه 
آزاد انزلی با بیان اینکه در این دوره از توان علمی-

تخصصی مدیران استانی نیز استفاده شد، اضافه کرد: 
نحوه  آموزش  محوریت  با  عملی  کارگاه  دوره  یک 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی 
برای فعاالن اقتصادی منطقه توسط رئیس کارگروه 
مالیاتی جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه و با حمایت 

سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.
دوره  این  برگزاری  مکان  و  تاریخ  با  رابطه  در  وی 
آموزشی چنین توضیح داد: این دوره آموزشی در طی 
ماه  ۲۸خرداد  لغایت   ۲۲ زمانی  بازه  در  و  جلسه  سه 
سالجاری در سالن جلسات مجتمع ونوس واقع در فاز 
تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی برگزار گردید که 
دو جلسه آموزش عملی در روزهای ۲۲ و ۲۳خردادماه 
با هدف آموزش تکمیل فرم های اظهارنامه و همچنین 
یک جلسه دیگر اختصاص به پاسخ به سواالت فعاالن 
در جهت  راهکارهای الزم  آموزش  زمینه  در  محترم 
تسریع و تسهیل در اخذ نظر کارشناسی داشت که در 

روز ۲۸خردادماه در سالن مذکور برپا شد.

رفع تصرف بیش از یک هکتار از اراضی ملی و نوار ساحلی 
منطقه آزاد انزلی در دو ماه نخست امسال

برگزاری مسابقات رشته های مختلف ورزشی 
در دهه پایانی ماه رمضان

در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  داشت:  اظهار  و  کرد 
راستای تعهد خود به ارتقاء دانش عمومی و تخصصی 
فعالین اقتصادی از ابعاد مختلف مزایا و معافیت های 

تابستان شاهد حضور چشمگیر گردشگران در این منطقه 
باشیم از این رو تمهید مقدمات الزم جهت حضور آنان در 

قالب ستاد سفر سازمان صورت گرفته است.
ورزش  به  مردم  عالقه  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
فوتبال  تیم ملی  از  حمایت  راستای  در  و  فوتبال 
با  و  دنیا  ورزشی  رویداد  جذاب ترین  در  کشورمان 
هدف ایجاد شور و نشاط بین گردشگران، پخش زنده 
مسابقات  نهایی  مراحل  و  کشورمان  تیم  بازی های 
منطقه  ساحلی  پارک  شهری  تلویزیون  از  جام جهانی 

انجام شود.

قانونی منطقه و به منظور ارائه راهکارهای قانونی و 
کارشناسی بهره گیری از راهکارهایی برای تسریع و 
تسهیل اخذ نظر کارشناسی و رفع شبهات در فرایند 

اولین  ایران در  گفتنی است تیم ملی جمهوری اسالمی 
دیدار خود روز جمعه بیست و پنجم خردادماه مقارن با 
عید سعید فطر در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران 
در ورزشگاه سنت پترزبورگ برابر مراکش به میدان رفتند.

در  خردادماه  سی ام  دیدار،  دومین  در  ایران  ملی  پوشان 
ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا می روند و در 
پرتغال  مصاف  به  سارانسک  در  نیز  خود  بازی  سومین 

خواهد رفت.
مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ از پنجشنبه ۲۴خردادماه 

در روسیه آغاز و به مدت یک ماه برگزار می شود.

پخش مستقیم مسابقات فوتبال جام جهانی از سینمای پارک ساحلی منطقه آزاد انزلی
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گفت و گو با یعقوب سفاری الفتی فعال اقتصادی منطقه آزاد قشم:

قوانینی که برای مناطق آزاد 
در هیات دولت مصوب می شود، غیرکارشناسی است

INTERVIEWگفت و گو

مجلس

گفت و گو : فریبا شیخی

منطقه  در  خود  فعالیت های  خصوص  در  ابتدا  در   
آزاد قشم کمی برای ما توضیح بفرمایید؟

از  پس  بودم،  مشغول  جزیره  در  بازرگانی  حوزه  در  ابتدا  در  بنده 
عالی  موسسه  عنوان  به  جامعه ای  خود  بازرگان  دوستان  با  مدتی 
به صورت  دادیم، در حدود 6سال  را تشکیل  توسعه تجارت قشم 
هیات  کماکان هم عضو  و  کرده  فعالیت  موسسه  این  در  مستقیم 
دوره  یک  می باشم.  موسسه  سرمایه گذاران  بخش  مدیر  و  مدیره 
شورایعالی  جامعه  مدیره  هیات  رئیس  نایب  و  مدیره  هیات  عضو 
مناطق آزاد کشور بوده و عضو هیات مدیره جامعه فعالین اقتصادی 
در  سراسری  سندیکای  یک  که  می باشم  نیز  کشور  آزاد  مناطق 
اقتصادی  فعالیت های  درخصوص  است.  کشور  آزاد  مناطق  حوزه 
بازرگانی  دفتر  قشم  در  حاضر  حال  در  که  کنم  عرض  باید  هم 
صادرات و واردات داشته و در حوزه تولید آب در جزیره هم فعالیت 
دارم و توان تولید دستگاه های آب شیرین کن با هر میزان ظرفیت 
و...  از آب دریا، آب کشاورزی، فاضالب  را در حوزه های مختلف 
بخش  در  که  است  در حدود سه سال  دارا هستیم،  در شرکت  را 
در  دارم.  فعالیت  جزیره  در  شیرین کن  آب  دستگاه های  تولید 
تولیدی  کارخانه  هم  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  تولید  حوزه 
چندی  می باشم.  آنجا  مدیرعامل  و  سهامدار  که  دارم  قشم  در 
کشور  از  خارج  در  کارخانه ای  که  داشتند  تصمیم  دوستانم  پیش 
کنند  راه اندازی  آرایشی  و  بهداشتی  محصوالت  تولید  محوریت  با 
که با توجه به بسترهای خوبی که در منطقه آزاد قشم مهیا بود و 
با عنایت به اینکه سرمایه گذاران اصلی بودند، ما تالش کردیم و 
ایجاد کنند و دوستان  این کارخانه را در کشور خودمان  خواستیم 
بسیار  به شرایط  باتوجه  و  داشتند  از جزیره  بازدیدهایی که  با  هم 
نظر  در  با  و  منطقه  اصلی  بنادر  به  دسترسی  و  قشم  استراتژیک 
با  قشم  در  تولید محصول  برای  دپوی محصوالت  گرفتن شرایط 
محوریت صادرات و واردات به کشور استقبال کردند. این کارخانه 
سه  همراه  به  کلی  زیربنای  با  15هزارمتر  مساحت  به  زمینی  در 
محصوالت  هم  حاضر  حال  در  که  بهره برداری  آماده  تولید  خط 
گذشته  سال  در  کارخانه  می باشند.  تولید  حال  در  خطوط  این  در 
میزان  و  گردید  افتتاح  قشم  آزاد  منطقه  محترم  مدیرعامل  توسط 
سرمایه گذاری انجام شده تاکنون در حدود 15میلیارد تومان در فاز 
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص  اول است. 
کارخانه  ماشین آالت  تجهیز  مسیر  در  ما  ملی،  تولید  از  حمایت 
استفاده  دستگاه  تامین  داخلی  تولیدکنندگان  و  از شرکت ها  بیشتر 
از  را  ندارد  وجود  آن  داخلی  نمونه  که  دستگاه  چند  فقط  و  کرده 
هم  بسته بندی  مواد  خصوص  در  نموده ایم.  وارد  کشور  از  خارج 
داخلی  تجهیزات  از  دهد  اجازه  ما  به  داخلی  امکانات  که  جایی  تا 

استفاده می کنیم.

 اشتغال زایی مجموعه تولیدی شما در منطقه آزاد 
قشم چه میزان است؟

ما در فاز اول کارخانه 25نفر اشتغال زایی داشتیم و با تکمیل مابقی 
فازهای کارخانه، مجموع اشتغال زایی ما بین 80 تا 100نفر خواهد 
شد و کل سرمایه گذاری کارخانه پس از تکمیل همه فازها هم در 
حدود 30میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به نوسانات ارزی که 

وجود دارد، به حدود 50میلیارد خواهد رسید.

چه  در  را  قشم  آزاد  منطقه  ظرفیت های  عمده   
برای سرمایه گذاری  را  نقطه  این  که  دیدید  حوزه های 

انتخاب کرده اید؟
در ابتدا مهم ترین عامل، موقعیت جزیره قشم از لحاظ استراتژیک 
و حمل و نقل دریایی بود، بحث بومی بودن خود و اینکه حضور 
در مجموعه برای ما در اینجا نسبت به خارج از کشور به صورت 
دائم امکان پذیرتر است و موضوع عدم خروج ارز از کشور؛ باتوجه 
به این که ما بیشتر ماشین آالت خط تولید را در داخل کشور برای 
خط تولید خود مهیا کردیم و همچنین ایجاد اشتغال زایی و هزینه 

تمام شده نیروی کاری در منطقه به نسبت خارج از کشور. 
به  تصمیم  از  قبل  کشور  از  خارج  در  را  زیادی  مناطق  ما 
سرمایه گذاری در قشم مورد بررسی قرار دادیم و از مجموعه های 
بسیاری حتی در کشور فرانسه و شهر پاریس بازدید داشتیم و در 
محوریت  با  تولید  نگاه  با  قشم  خاص  موقعیت  به  توجه  با  نهایت 
برای  قشم  آزاد  منطقه  داخلی،  مصرف  بازار  همچنین  و  صادرات 
راه اندازی این کارخانه با توجه به همه مزیت هایی که وجود داشت، 
بهترین گزینه برایمان بود؛ شاید نزدیکی قشم به بندرشهید رجایی 
و نیز بندر جبل علی یکی از بزرگترین مزیت ها برای تولیدکنندگان 

در جهت دستیابی به بازارهای بزرگ هدف منطقه ای می باشد.

 باتوجه به سرمایه گذاری شما و ایجاد خط تولید 
با محوریت صادرات، حمایت منطقه آزاد قشم در این 

مسیر از شما چگونه بوده است؟
به واقع در این مسیر سازمان منطقه آزاد قشم حمایت 100درصدی 
از ما داشته است. در ابتدای کار نشستی با جناب مهندس مومنی 
داشتیم، ایشان به دقت به صحبت ها و طرح های  ما گوش کرده و 
بومی منطقه هستم، حمایت شان  بنده  متوجه شدند که  زمانی که 
کلنگ  حتی  و  دادند  تحویل  ما  به  را  زمین  ایشان  شد.  برابر  چند 
احداث کارخانه را هم خودشان زدند و گفتند کار را شروع کن و 
نیازی نیست دنبال کارهای اداری سازمان بروی؛ من خودم اسناد، 
مدارک و مجوزهای مجموعه شما را می گیرم و به شما می دهم. 
این یکی از دلگرمی های بزرگی بود که سازمان به من داد و بنده 
این موضوع را به شرکا و سرمایه گذاران دیگر پروژه انتقال دادم و 
این موضوع باعث استقبال بیش از پیش آنها در سرعت بخشیدن 
به این طرح شد. حقیقتا به شما می گویم که این کارخانه به صورت 
اینکه ما فقط یک سوله  نه  ویژه و خاص طراحی و ساخته شده، 
ایجاد کنیم؛ در تمام نماها و دیوارهای کارخانه سنگ کار شده و 
به جرات می توانم بگویم که بیش از 15 تا 16هزار متر سنگ در 
که  بازدیدهایی  از  بعد  واقعا  و  است  رفته  کار  به  کارخانه  ساخت 
این  که  کردند  اذعان  داشته اند،  مختلف  مجموعه های  کارخانه  از 
کارخانه در حد یک هتل ساخته شده است؛ حمایت سازمان در این 
مسیر از ما باال بوده و همچنان این رویه وجود دارد و واقعا برای ما 
این توجه و حمایت سازمان بسیار با اهمیت بوده و انگیزه بزرگی 

در مسیر ایجاد این مجموعه داده است.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  نقش  شما  دیدگاه  از   
چگونه  قشم  جزیره  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه  در 

ارزیابی می شود؟
و  داریم  مشکالتی  هنوز  زیرساخت  حوزه  در  جزیره  در  متاسفانه 
آزاد  منطقه  عنوان  به  قشم  که  بر می گردد  زمانی  به  مسئله  این 
نظر  به  نداشت؛  نقطه وجود  این  در  زیرساخت  و هیچ  معرفی شد 
منطقه  عنوان  به  را  محدوده ای  می خواهد  که  زمانی  دولت  من 
و  آماده  را  منطقه  آن  زیرساخت  خودش  باید  کند،  انتخاب  آزاد 
تاسیس  بدو  در  است.  آزاد  منطقه  نقطه،  این  که  کند  اعالم  بعد 
زیرساخت  برای  بخواهد  که  نداشته  بودجه ای  هم  سازمان  مسلما 
هزینه کند، مسلما ایجاد زیرساخت های بزرگ با این شرایط برای 
و  اخیر  به چند سال  نگاهی  با  ولی  است،  بسیار دشوار  سازمان ها 
با توجه به درآمدهای پایین و هزینه های سنگینی که سازمان در 
ایجاد زیرساخت ها داشته، به نظر من تا حدود بسیار باالیی تالش 
خودش را انجام داده و حمایت های الزم را انجام می دهد و واقعا 
دیگر بیش از این از دستش برنمی آید. سازمان در حوزه عمرانی و 
گردشگری به کل جزیره کمک کرده است و در کل قشم هزینه 
وسعت  و  محدود  منابع  به  توجه  با  که  کنیم  قبول  باید  می کند؛ 

جزیره این کار بسیار سخت است.

 با عنایت به صحبت های شما و مشکالتی که در 
همچنین  و  دارد  وجود  جزیره  در  زیرساخت ها  حوزه 
باتوجه به عدم توان سازمان با درنظر گرفتن محدودیت 
در  راهکار  ارائه  خصوص  در  شما  پیشنهاد  درآمدی، 

جهت انجام امور زیرساختی در قشم چیست؟
را  تولید  فرآیند  و  کنیم  واقعی  حمایت  تولید  از  بتوانیم  که  زمانی 
هم  را  سازمان  درآمدی  منابع  بی شک  نماییم،  تسهیل  منطقه  در 
مشخصی  درآمدی  منابع  سازمان  چراکه  داد،  خواهیم  افزایش 
گردشگری  و  بازرگانی  تجاری،  تولیدی،  صنعتی،  حوزه های  در 
می تواند  که  است  بخش ها  این  بودن  فعال  واسطه  به  که  دارد 
در  مثال  عنوان  به  ببینید  شما  حال  ببرد؛  باال  را  خود  درآمدهای 
از  حمایت  و  مختلف  موضوعات  خصوص  در  مصوبه هایی  دولت 
دست  به  منابع  و  مصوبات  این  واقعا  آیا  می شود،  تصویب  تولید 
بدون  تاکنون  ما خودمان  واقعی می رسد؟  تولیدکنندگان  و  فعالین 
هیچ حمایت مالی و یا وام تا اینجا پیش رفته ایم، چرا؟ زیرا وقتی 
ما  که  می دهیم  ارائه  که  اسنادی  به  توجه  با  و  می کنیم  مراجعه 
مصوبات  در  هم  باز  هستیم،  منطقه  در  واقعی  و  فعال  تولیدکننده 
وام های  اعالم می شود که  و  نمی گیرد  تعلق  وام  ما  به  کارآفرینی 
در  تولیدی  بزرگ  واحد  یک  آیا  است!  روستاها  برای  کارآفرینی 
روستاها می تواند فعالیت کند و یا یک شهرک صنعتی می تواند در 
دل یک روستا ایجاد شود؟! مشخص است افرادی که در این مسیر 
از این تسهیالت استفاده می کنند چه افرادی هستند و اصال مهم 
این  در  هم  نتیجه ای  به  بودجه های کالن  این  آیا  که  نیست  هم 
مسیرها می رسد. یک نفر می آید و یک کاری را راه اندازی می کند 
آخرش  و  نه  یا  بدهد  جواب  کار  این  که  نیست  مهم  هم  بعد  و 
که  بودجه هایی  میان  این  در  فقط  و  می ر ود  و  می کند  جمع  هم 
می توانست به کمک تولید واقعی در کشور برسد به هدر می رود. 
واقعی  متخصصین  و  کارشناسان  از  باید  حمایت ها  این  مسیر  در 
و  فعال است  استفاده کنیم، مشخص است وقتی یک کارخانه ای 
می خواهد که خط تولید خود را افزایش دهد، راحت می توان در این 
مسیر برنامه ریزی کرد و حمایت درست از فعالین اقتصادی واقعی 
انجام داد. به هر بانکی که مراجعه می کنیم می بینیم که سودهای 
به  توجه  با  تولیدکننده  یک  برای  می خواهند،  20درصد  از  بیش 
ندارد که به خواهد سود 20درصدی به  هزینه هایی موجود توجیه 
سیستم تامین مالی بانکی بپردازد؛ این می شود که تولیدکننده روز 
به روز کوچک تر شده و وقتی که تولیدکننده توان تولید باال نداشته 
مشخص  و  دارد  پایینی  تجارت  و  صادرات  میزان  بالطبع  باشد، 
تجارت  میزان  به  باتوجه  سازمان ها  به  پرداختی  منابع  که  است 
که  است  زنجیره  یک  همه  اینها  می کند.  پیدا  کاهش  تولیدکننده 
هم  سازمان ها  کنیم،  هدایت  درست  را  زنجیره  این  بتوانیم  اگر 
می توانند به منابع مالی خوبی برای ایجاد زیرساخت های استاندارد 
از هیچ راهی به جز  این  پیدا کنند و  آزاد کشور دست  در مناطق 

حمایت دولت از تولید ایرانی نمی تواند محقق شود.
مسیر  در  کارخانه  تولید  خط  در  ما  می زنم؛  مثالی  شما  برای  من 
استفاده کردیم، شاید  داخلی  از دستگاه های  ملی  تولید  از  حمایت 
خارجی  نمونه های  با  مقایسه  قابل  عنوان  هیچ  به  قیمت  نظر  از 
نباشند، ولی واقعا از زمان راه اندازی، هر دو یا سه ماه مجبور بودیم 
که تکنسین ها را از تهران برای تعمیر دستگاه ها به جزیره بیاوریم، 
کار  به صورت 24ساعته  داریم که  مقابل دستگاه های خارجی  در 
مسیر  در  ما  است .  نداشته  هم  خرابی  هیچ  حال  به  تا  و  می کند 
بحث  مان  کردیم،  تهیه  را  دستگاه های  این  ملی  تولید  از  حمایت 
تولید کننده  تا  بخریم  ایرانی  کاالی  باید  نبوده،  شخصی  منفعت 
تولیدکننده  از  باید  دولت  هم  طرف  آن  از  و  بایستد  بتواند  داخلی 
امکانات خودش  و  روز سیستم ها  به  روز  بتواند  او  تا  کند  حمایت 
روز  هر  و  شود  تولید  اتوماتیک  تمام  ماشین آالت  کند؛  روز  به  را 
حمایت  گرو  در  این  باشیم؛  داخلی  تولید  کیفیت  رفتن  باال  شاهد 
تولیدکننده  از  به عنوان حامی  دولت  و  به عنوان مصرف کننده  ما 
داخلی است که می تواند در درازمدت باعث باال رفتن سطح کیفی 

تولیدات داخلی در کشور شود.

 شما یک واردکننده و بازرگان بودید که وارد حوزه 
تولید در منطقه آزاد قشم شدید؛ از دیدگاه شما عمده 

مشکالت تولید در منطقه آزاد قشم چیست؟
می شود،  مصوب  دولت  هیات  در  آزاد  مناطق  برای  که  قوانینی 

گمرک  برای  را  قانونی  یک  دولت  هیات  است،  غیرکارشناسی 
دبیرخانه  که  زمانی  از  متاسفانه  و  می کند  وضع  اصلی  سرزمین 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد رفته، همه دیدگاه تصمیم سازان، بحث 
بزرگترین  تفکر،  و  نگاه  این  است؛  ایران  گمرک  و  کشور  داخل 
سفارش  ثبت  بحث  است.  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  مشکل 
موضوعی است که تاکنون در مناطق آزاد مطرح نبوده، یا االن به 
کاالیی  چه  محصولی  هر  بازرگانی  بخش  در  که  کردند  اعالم  ما 
وارد  چین  مثل  کشورها  یکسری  از  که  تولید  اولیه  مواد  چه  یا  و 
اینجا  در  شود؛  زده  بانکی  حواله  صورت  به  پولش  باید  می شود، 
مردم به صورت سنتی از طریق صرافی ها پول جابه جا می کردند، 
خودشان در کشور مبدا پول پرداخت می کردند و کانتینر جنس را 
وارد کشور می نمودند، اکنون به صرافی ها ارز مبادله ای نمی دهند؛ 
به هیچ  آزاد  باید کار کرد؟ در مناطق  اوصاف چگونه  این  با  خب 
در  بانک ها  اصال  نداریم،  را  سفارش  ثبت  بحث  زیرساخت  عنوان 
که  می گویند  ما  به  حال  نداشته اند،  نقشی  اینجا  مالی  حوزه های 
باید از بانک حواله بزنید! در حقیقت دلیل استقبال مردم از مناطق 
بروکراسی های  وجود  عدم  مالیاتی،  موضوعات  نبود  دلیل  به  آزاد 
دریافت  برای  آزاد  مناطق  در  اصلی  مانند سرزمین  اداری  پیچیده 
مجوزها، عدم وجود ثبت سفارش و... بوده است؛ مگر ما تا االن 
منطقه  وارد  و  می خریدیم  را  خودمان  جنس  می کردیم،  کار  چه 
می دادیم  اظهار  را  وارداتی  کاالی  منطقه  گمرک  در  و  می کردیم 
به  واردات  به منطقه ورود می کردیم. بحث  و مجوز می گرفتیم و 
مناطق آزاد و به خصوص قشم با کل کشور متفاوت است، اینجا 
یک  می آورند،  غرفه هایشان  برای  بار  دبی  از  مغازه دارها  از  خیلی 
ترخیص کار در منطقه آزاد قشم می گوید که حداقل هزار قلم کاال 
برای اظهار گمرکی دارد ، کجا این همه ثبت سفارش وجود دارد، 
همین  و  کارتن  پنج  بعضی  است،  کارتن  دو  فقط  کاالها  بعضی 
جور کاالهای مختلف و ریز برای تنوع محصولی بازار است، این 
بزرگترین دغدغه های  از  یکی  بانکی  و حواله  ثبت سفارش  اتفاق 
فعالین مناطق آزاد است، دیدگاه تصمیم سازان در خصوص مناطق 
آزاد هیچ وقت عوض نشده، چراکه از نگاه آنها مناطق آزاد مرکز 
تا خود هیات دولت،  از تعزیرات حکومتی بگیر  قاچاق کاال است، 
در صورتی که من به عنوان یک فعال اقتصادی به شما می گوییم 
که هیچ قاچاق کاالیی در منطقه صورت نمی گیرد، به کل قاچاق 

برای افراد در قشم توجیه ندارد.

 در ادامه صحبت های شما دقیقا سوال من این بود 
که باتوجه به حرف های مخالفین مناطق آزاد که همیشه 
این مناطق را متهم به قاچاق کاال می کنند و به خصوص 
این اتهام به منطقه آزاد قشم بسیار زیاد است، دیدگاه 

شما در خصوص این دست اتهامات چیست؟
تایید  قشم  آزاد  منطقه  در  را  قاچاق  موضوع  عنوان  هیچ  به  من 
منکر  من  ندارم.  قبول  را  موضوع  این  وجه  هیچ  به  و  نمی کنم 
قاچاق نیستم، در همه جای دنیا قاچاق انجام می شود، ولی اینکه 
آزاد قشم را متهم به قاچاق کنیم، حرف درستی  بخواهیم منطقه 
انجام  ایران  گمرک  خود  در  قاچاق  بزرگترین  من  نگاه  از  نیست. 
اگر  می شود؛  کشور  وارد  باال  تعداد  با  که  کانتینرهایی  می شود، 
هم قاچاقی در قشم وجود دارد در مقابل آن بسیار کوچک است، 
سر  از  نفر  چند  که  لباس  کیلو  چند  یا  پارچه  طاقه  چهار  که  این 
که  کانتینری  کانتینر  مقابل  در  می دهند  انجام  منطقه  در  بیکاری 
در گمرک ایران صورت می گیرد که قابل مقایسه نیست؛ اگر هم 
تعدادی در این حد کم در اینجا قاچاق می کنند، خرج روزانه زندگی 
خودشان را از این مسیر تامین می کنند. شما به این افراد می گویید 
این  سراغ  دیگر  اگر  کنید،  مهیا  کار  اینها  برای  بیایید  قاچاقچی؟! 
که  است  حاضر  کسی  چه  رفتند.  هم  قاچاق  کار  محدود  میزان 
برای چه؟  این همه ریسک کند،  جانش را کف دستش بگذارد و 
شما گزارش های نیروی انتظامی را بخوانید؛ به یک نفر تیراندازی 
شده ، مگر چه داشته؟ هشت گونی برنج! آیا این قاچاق است؟ این 
شرمنده  می خواسته  و  بوده  خانواده اش  و  خود  روزانه  خرج  برای 
وجود  فقر  چقدر  که  ببینید  را  روستاها  بروید  شما  نباشد.  خانواده 

مجلسیادداشت

پیش بینی  روسیه  در  فوتبال  جام جهانی  برگزار کنندگان 
تا  کشور  این  اقتصاد  بر  مسابقات  این  تاثیر  کرده اند 
حاصل  تاثیر  این  و  است  دالر  31میلیارد  حدود  سال 2023 
می باشد.  عمومی  سرمایه گذاری های  و  سازها  و  ساخت 
میزبانی  که  می شود  مطرح  استدالل  این  اغلب  واقع  در 
با  دیگر،  بزرگ  ورزشی  رویداد  هر  یا  فوتبال  جام جهانی 
و  زیرساخت ها  توسعه  داخلی،  و  خارجی  گردشگران  جذب 
و  مدیریت  برای  توانمند  کشوری  به عنوان  میزبان  معرفی 
به  اما  بود،  خواهد  این کشور  به سود  سرمایه گذاری، عمال 
از  باالتر  جذاب  اهداف  این  به  رسیدن  هزینه  می رسد  نظر 

سود اقتصادی آن است. اما چرا؟
نخستین موضوعی که باید به آن توجه کرد، هزینه فرصت 
جام جهانی  جمله  از  ورزشی  بزرگ  رویداد  یک  میزبانی 
فوتبال است. واقعیت این است که می توان پولی را که برای 
صرف  می شود،  هزینه  آنها  نوسازی  و  زیرساخت ها  توسعه 
مسلما  که  کرد  اقتصاد  مهم تر  بخش های  در  سرمایه گذاری 
سود بلندمدت آن بسیار باالتر خواهد بود. معموال این استدالل 
مطرح می شود که اجرای پروژه های عظیم زیرساختی سبب 
رونق اقتصاد در کوتاه مدت می شود و بهبود زیرساخت ها در 
بلندمدت رفاه بیشتری برای مردم فراهم می کند. با آنکه این 
استدالل اشتباه نیست و افزایش سرمایه گذاری دولت به باال 
گزارش  در  اما  می شود،  منجر  داخلی  ناخالص  تولید  رفتن 
است،  آمده  اقتصاد  جهانی  مجمع  فراگیر«  رشد  و  »توسعه 
دارد.  باالتری  ضرورت  و  اهمیت  فراگیر،  توسعه  بر  تمرکز 
منظور از توسعه فراگیر، سرمایه گذاری با هدف باال بردن نرخ 
استانداردهای  پایدار  و  فراگیر  بهبود  همزمان  و  اقتصاد  رشد 

زندگی مردم است.
آنها  کردن  اداره  و  ورزشی  زیرساخت های  احداث  متاسفانه 
رویداد  برگزاری  از  پس  معموال  و  است  گران  و  پرهزینه 
ورزشی، به ندرت از آنها استفاده می شود. واقعیت این است 
که یک ورزشگاه برای رفاه زندگی یک کارگر ضروری نیست. 
از پولی که صرف ساخت چنین زیرساخت های گران قیمت و 
یا بهبود آنچه برای  ایجاد  کم استفاده می شود می توان برای 
نظیر  است  ضروری  واقعا  جامعه  متوسط  و  ضعیف  طبقه 
زیمبالیست،  اندرو  کرد.  استفاده  تخصصی  بیمارستان های 
در  ورزشی  بزرگ  رویدادهای  میزبانی  مخالف  اقتصاددان 
مثال  چند  به  رویدادها  این  با  مخالفت  در  خود  استدالل 
اشاره کرده است. قبل از برگزاری جام جهانی 2010 آفریقای 
تخلیه  ورزشگاه ها  ساخت  محل  نزدیکی  ساکنان  جنوبی، 
شدند تا چهره شهر در سطح بین المللی زیبا به نمایش در آید. 
بسیاری این سوال را مطرح کردند آیا بهتر نبود از پول ساخت 
زیرساخت های عظیم ورزشی، برای بهبود شرایط زندگی فقرا 

استفاده شود.
برزیل  جهانی  جام  ورزشگاه  گران قیمت ترین  دیگر  سوی  از 
برای  کشور  این  و  شده  تبدیل  اتومبیل  پارکینگ  به  اکنون 
آماده شدن جهت برگزاری جام جهانی 11 تا 14میلیارد دالر 
که  برزیل  مانند  کشوری  برای  پول  میزان  این  کرد.  هزینه 
جمعیت فقیر آن بسیار زیاد است، می تواند به نحوی مناسب تر 
مهم،  موضوع  دومین  شود.  استفاده  فقر  کاهش  در جهت  و 
بزرگ  رویدادهای  مسلما  است.  گردشگری  الگوی  تغییر 
ورزشی صدها هزار گردشگر خارجی را به کشور میزبان جذب 
جاافتاده  و  طبیعی  جریان  عمال  رویدادها  این  اما  می کنند، 
گردشگری را مختلف می کنند و تحقیقات نشان می دهد در 
یک بازه زمانی چند ماهه برگزاری رویدادهای ورزشی از تعداد 

کلی گردشگران می کاهد.
تعداد  لندن،  و  پکن   2012 و  سال های 2008  المپیک  در 
ساالنه  مقیاس  در  المپیک  برگزاری  سال  در  گردشگران 
22درصد کاهش پیدا کرد. همچنین تعداد بازدید کنندگان از 
موزه بریتانیا در ماهی که المپیک برگزار شد 22درصد کاهش 
پیدا کرد. حتی هنگامی که تعداد گردشگران افزایش می یابند 
کسب  محل  این  از  باالتری  سود  که  نیست  معنا  بدان  این 
خواهد شد، زیرا جذب گردشگر بیشتر، هزینه هایی در بر دارد. 
پیش بینی  جنوبی،  آفریقای  سال 2010  جام جهانی  از  قبل 
سفر  کشور  این  به  خارجی  گردشگر  450هزار  که  بود  شده 
می کند، اما در نهایت تنها 300هزار نفر برای دیدن مسابقات 
وارد آفریقای جنوبی شدند و نکته جالب اینکه هزینه دولت 
آفریقای جنوبی برای هر گردشگر 25درصد باال رفت. دولت 
آفریقای جنوبی می توانست از محل این پول بدهی های خود 

را پرداخت کند.
از  رشدی  به  رو  سهم  که  است  این  مهم  موضوع  سومین 
در  می شود.  دولتی  و  بین المللی  نهادهای  نصیب  درآمدها 
اقتصادهای توسعه یافته، زیرساخت های حمل و نقل، هتل ها 
و ورزشگاه ها به هزینه پایین تری برای نوسازی نیاز دارند. در 
المپیک 1۹84 لس آنجلس، عمال سود حاصل از برگزاری این 
5.2میلیارد  لندن  المپیک  در  و  بود  هزینه ها  از  باالتر  رویداد 
ورزشی  رویدادهای  برگزاری  شد.  میزبان  نصیب  سود  دالر 
می کند،  اقتصاد  مختلف  بخش های  نصیب  سودهایی  بزرگ 
اما نهادهای دولتی و بین المللی بیشترین سهم را از این سود 
بین المللی  کمیته  می دهد  نشان  تحقیقات  می کنند.  کسب 
را  بازی ها  تلویزیونی  پخش  درآمد  ۷0درصد  تقریبا  المپیک 
به خود اختصاص می دهد در حالی که در سال های 1۹60 و 
1۹۷0 این سهم تنها 4درصد بود. همچنین فیفا از برگزاری 
جام جهانی سال 2014 پنج میلیارد دالر درآمد کسب کرد، در 
این  برگزاری  نهاد هیچ سهمی در هزینه های  این  حالی که 

مسابقات نداشت.
البته آنچه بیان شد بدین معنا نیست که میزبانی جام جهانی 
از  یکی  ورزشی  بزرگ  رویدادهای  است.  زیان بار  همواره 
مهم ترین ابزارهای ایجاد همبستگی در جهان هستند و ورزش 
یکی از قدرتمند ترین روش های پر کردن شکاف های اجتماعی 
است. المپیک زمستانی اخیر در کره جنوبی زمینه را برای کنار 
هم قرار گرفتن ورزشکاران کره جنوبی و کره شمالی فراهم 
ورزشی  رویدادهای  به  نیست  منصفانه  دیگر  سوی  از  کرد. 
ورزشی  قهرمانان  کنیم.  نگاه  ارقام  و  اعداد  منظر  از  صرفا 
الگوهای تالش و موفقیت برای خانواده ها و کودکان هستند. 
همچنین تحقیقات بانک گلدمن ساکس نشان می دهد حداقل 
در کوتاه مدت، شاخص بورس در کشور میزبان و کشوری که 
به قهرمانی می رسد، افزایش پیدا می کند. بسیاری از میزبان ها 
بر هزینه های برگزاری رویدادهای ورزشی تمرکز نمی کنند و 
می برند.  بهره  جهان  به  پیامی  ارسال  برای  رویدادها  این  از 
برای مثال چین در حال توسعه بخش ورزش به عنوان مکمل 
رشد  با  همزمان  واقع  در  است.  خود  دیپلماتیک  برنامه های 
نقش  چین،  اقتصادی  درآمدی  منابع  شدن  متنوع  و  اقتصاد 
این کشور در جهان در حال بزرگتر شدن است. همچنین یک 
میزبان  که  کشورهایی  تجارت  حجم  می دهد  نشان  تحقیق 
تقاضای  که  کشوری  حتی  و  می شوند  ورزشی  رویدادهای 
افزایش  نمی شود،  پذیرفته  تقاضایش  اما  می دهد  میزبانی 
می یابد و این نشان می دهد این پیام که آنها برای همکاری 
و شراکت آمادگی دارند بیش از خود رویداد ورزشی اهمیت 
ورزشی  رویدادهای  میزبانی  تاثیر  معتقدند  کارشناسان  دارد. 
مورد  در  است.  وابسته  میزبان  کشور  کالن  سیاست های  به 
جام جهانی فوتبال در روسیه هنوز مشخص نیست دولت به 
این میزبانی چگونه نگاه می کند و قصد دارد چه استفاده ای 

از آن ببرد.

لزوم  بر  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اقتصادی و  آزاد  اداره منطقه  اجرای صحیح و دقیق قانون چگونگی 

کرد. تاکید  صنعتی 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  کارکرد  درباره  شریف پور  عین اهلل 

مجلس  22خردادماه  شنبه،  سه  علنی  نشست  در  حسن نژاد  محمد 
در  دولت  هیات  و  وزرا  رئیس جمهور،  به  تذکری  در  اسالمی  شورای 
خصوص مدیریت کشور به ویژه قدرت اقتصادی گفت: متاسفانه دولت 

الگوهای جدید گردشگری

اجرای صحیح قانون چگونگی اداره منطقه آزاد اقتصادی- صنعتی ضرورت دارد

هر روز مصوبه ای در خصوص مناطق آزاد ارائه می شود

بخش های دارای معافیت مالیاتی ویژه در مناطق آزاد مشخص شدند

اعزام کمیته امکان سنجی مجلس به مناطق مختلف

استفان هال
مجمع جهانی اقتصاد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت:

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد:

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

جبران  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق  ایجاد  اهداف  از  یکی  گفت: 
برای  شرایط  کردن  فراهم  و  مرزی  مناطق  عقب ماندگی های 
سیستمی  مرزی،  مناطق  در  جمعیت  تثبیت  است.  بیشتر  صادرات 
ایجاد  اهداف  دیگر  از  نیز  شدن  تولیدمحور  مرزی،  مبادالت  شدن 

است. تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس از چند مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
کشور در ماه های گذشته بازدید داشته است؛ اما در همه مناطق آزاد 
امور روی ریل پیش نمی رود، به طور مثال در منطقه آزاد اقتصادی 
در  که  است  حالی  در  این  گرفته   خوبی صورت  پیشرفته های  ارس 
و  دیدگاه ها  چراکه  ندارد،  وجود  مناسبی  شرایط  ماکو  آزاد  منطقه 
آزاد  مناطق  به  مربوط  قانون  اعمال  از  جلوتر  شخصی  برداشت های 

بوده است.
نماینده مردم ماکو، چالدران و شوط در مجلس شورای اسالمی، در 
ادامه تصریح کرد: در مناطق آزاد اقتصادی این امکان وجود دارد که 
هم از سرزمین اصلی و هم از خارج از کشور مواد اولیه وارد بشود تا 

بعد از ایجاد ارزش افزوده، درآمد پایدار و اشتغال ایجاد شود.  
لزوم  بر  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اقتصادی- آزاد  منطقه  اداره  قانون چگونگی  دقیق  و  اجرای صحیح 

جدید  مدیرعامل  عنوان  به  سلیمانی  افزود:  و  کرد  تاکید   صنعتی 
اجرای  راستای  در  برنامه محوری  مدیر  ماکو  اقتصادی  آزاد  منطقه 

قانون مناطق آزاد اقتصادی است.

بازار اقتصاد را رها کرده است. طی چند روز قیمت خودرو تولید داخل 
6ماه  و همچنین طی  است  یافته  افزایش  ۹0میلیون  به  ۷3میلیون  از 

قیمت دالر از 3۷00تومان به 6500تومان رسید.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  جلفا  و  مرند  مردم  نماینده 
اما  با افزایش 2درصدی حقوق کارمندان مردد است،  دولت در رابطه 
این  و  پیدا کرده است  6ماه قدرت خرید مردم 50درصد کاهش  طی 

وادادگی بازار در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
وی افزود: با این همه فشار اقتصادی به مردم و جای رفع آنها اعالم 

می شود که مکانی برای اعتراض مردم پیش بینی شده است.
و  رئیس جمهور  به  تذکری  در  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
نمایندگان با انتقاد از اینکه خیلی از مسئوالن رده باال و فرزندان آنان 
تابعیت خارجی دارند، تصریح کرد: این افراد نباید در جاهای حساس 
به کارگیری شوند، زیرا نمی توانند در عرصه های بین المللی و مذاکرات 

از حق مردم ایران دفاع کنند.
از حد  بیش  آمار سرقت  اینکه  از  انتقاد  با  دیگر  تذکری  در  حسن نژاد 
افزایش یافته است، گفت: اجناس سرقتی به هیچ وجه پیدا نمی شود، 

سارقان هم تنبیه نمی شوند و امنیت جامعه دچار خدشه شده است.
به  تذکری  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  جلفا  و  مرند  مردم  نماینده 
آزاد  مناطق  خصوص  در  مصوبه ای  روز  هر  داد:  ادامه  دولت  هیات 
ارائه می شود و این بیانگر این است که هیات تطبیق مصوبات چنین 

مصوباتی را رد نمی کند.

در  اسالمی  انرژی مجلس شورای  قره خانی، سخنگوی کمیسیون  اسداهلل 
تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: در 
این نشست بحث بررسی الیحه یک شوری مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن 
اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مطرح بود که آقای بانک رئیس 
مناطق آزاد تجاری در نشست کمیسیون انرژی حضور داشت و توضیحاتی 
را  نظرات خود  نیز  نمایندگان  و  کرد  ارائه  موجود  ابهامات  در خصوص  را 

بیان نمودند.
را  مالیاتی  معافیت  آزاد  اولیه سازمان مناطق  قوانین  اینکه در  بیان  با  وی 
20سال در نظر گرفته بودند، گفت: در حال حاضر 20سال از این موضوع 

گذشته و 4سال است که برخی از شرکت ها تعیین تکلیف نشده اند.
این  در  کرد:  اضافه  اسالمی،  انرژی مجلس شورای  کمیسیون  سخنگوی 
الیحه اشاره شده بحث معافیت مالیاتی به شرط اینکه هر سال 20درصد 
پرداخت شود، به 25سال ارتقاء پیدا کند تا در طول 5سال به نقطه سر به 

سر برسد.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: 
واحدهایی که جنبه تولیدی دارند از جمله شرکت های دانش بنیان، خدماتی 
بر  عالوه  می شوند،  احداث  آزاد  مناطق  در  که  تاسیساتی  و  گردشگری  و 
مقدار 20درصد تعیین شده در قوانین گذشته، شامل 30درصد تخفیف در 

نرخ مالیاتی می شوند.

موادی  بررسی  از  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  کمیسیون  سخنگوی 
نشست  در  جدید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ایجاد  الیحه  از  دیگر 

کمیسیون متبوعش خبر داد.
زهرا سعیدی مبارکه در خصوص جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در نشست کمیسیون که با حضور مسئوالن شورایعالی مناطق 
پژوهش های  مرکز  کارشناسان  و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
مجلس و سازمان های ذیربط برگزار شد، الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی جدید بررسی گردید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: نقشه های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید که در الیحه مذکور آمده مورد بررسی 
در  مذکور  مناطق  برخی  نقشه های  در  البته  است،  گرفته  قرار  کارشناسی 

الیحه باید اصالحاتی انجام شود.
نشست  در  افزود:  اسالمی  شورای  دهم  مجلس  در  مبارکه  مردم  نماینده 
به  مربوط  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
ایجاد  بلوچستان و هرمزگان که در الیحه  و  بوشهر، سیستان  استان های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید آمده است، با حضور استانداران استان 

های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
مقرر  شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
قید  مناطق  امکان سنجی  و  بررسی  برای  از سوی مجلس  کمیته ای  شد 
شده در الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به مناطق مختلف 

اعزام شود.

دارد، چه کار باید کرد؛ همه مغازه ها و فروشگاه ها عمدتا در دست 
که  اسم  این  به  می آیند  کشور  سرتاسر  از  زیرا  است،  غیربومی ها 
دیگر  و  فعالیت می کنند  اینجا  و می آیند  است  کار  آزاد  منطقه  در 
جایی برای کار بومیان جزیره وجود ندارد؛ اما سازمان منطقه آزاد 
هیچ وقت اجازه قاچاق به هیچ شخصی نداده و نخواهد داد، چراکه 
مهندس مومنی افرادی را که در قدیم کار قاچاق می  کردند تشویق 
به واردات قانونی کرد و سازمان برایشان شرایطی را مهیا نمود که 
اتفاق هم  این  کنند؛  وارد جزیره  را  قانونی کاالهای شان  از مسیر 
افتاد، برای همین است که می گویم به هیچ وجه قاچاق در قشم 

توجیه اقتصادی ندارد.

گذشته  سال  چند  در  که  مدیریتی  ثبات  توجه  با   
در منطقه آزاد قشم شاهد آن هستیم، فکر می کنید که 
توسعه  در  می تواند  تاثیری  مدیریتی چه  پایداری  این 

اقتصادی جزیره داشته باشد؟
اقتصادی  فعالین  همه  بود؛  خواهد  تاثیرگذار  زیاد  بسیار  بی تردید 
ثبات  که  وقتی  شدند،  خوشحال  شدیدا  مومنی  مهندس  ابقای  از 
قرار  و  می کند  ورود  که  کسی  هر  باشد،  نداشته  وجود  مدیریتی 
چیزی  هیچ  هنوز  طبعا  خب  باشد،  مدیر  ماه  شش  کال  که  است 
مدیریتی  تغییرات  شاهد  قشم  در  ما  برود.  باید  نشده  دست گیرش 
به  جد  به  که  بودیم  ماهه  نه  و  ماهه  تایم های شش  در  سازمان 
نمی فهمید که  بود و هیچ کسی  بدل شده  یک معضل در منطقه 
چه کار می کند، ولی از زمانی که شاهد ثبات مدیریتی در منطقه 
در  را  مختلف  حوزه های  در  خوبی  بسیار  پیشرفت های  بودیم، 
غیره.  و  زیرساختی  گردشگری،  عمرانی،  ازجمله  دیده ایم،  جزیره 
یکی از مهم ترین و مثبت ترین روحیات مهندس مومنی این است 
که ایشان واقعا به کل جزیره سر می زنند، این یعنی ثبات؛ وقتی 
یک نفر چندین سال در منصب مدیریت حضور داشته باشد، قطعا 
می تواند برنامه بلندمدت تعریف کند. تاکنون هیچ یک از مدیران 
این  نزده اند،  سر  ایشان  میزان  به  روستاها  به  منطقه  قبلی  عامل 
ثبات مدیریتی باعث جذب سرمایه گذاری در حوزه های باالدستی 
مثل پتروشیمی در جزیره شده و حتی سرمایه گذاری های خارجی 
در قشم در حوزه تولید برق. اینها همه نشانه های خوبی است که 
در سایه ثبات مدیریتی در این منطقه شکل گرفته است، به عنوان 
30سال  از  بیش  ببینید،  را  جبل علی  آزاد  منطقه  مدیرعامل  مثال 
است؛  پیشرفت  دلیل  این  واقع  به  است،  سمت  این  در  که  است 
وقتی یک نگاه واحد با برنامه درازمدت وجود داشته باشد، بی تردید 
کوتاه مدت  تغییرات  خصوص  در  ما  برسد.  پیشرفت  به  می تواند 

مدیران عامل در قشم بسیار ضربه خورده ایم.

 در پایان اگر نکته ای است بفرمایید؟
از  یکی  در  اقتصادی  فعال  یک  عنوان  به  دولت  از  من  خواهش 
مناطق آزاد کشور این است که به مناطق آزاد نظر ویژه و خاصی 
در  قاچاق  معبر  به  متهم  را  مناطق  این  و هیچ وقت  باشند   داشته 
نموده  کارشناسی  را  آزاد  مناطق  به  مربوط  قوانین  و  نکنند  کشور 
و سپس تصویب کنند و دیدگاه این مناطق را در مقابل سرزمین 
هم  آزاد  مناطق  از شکل گیری  چراکه هدف  ببینند،  مستثنا  اصلی 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  از  یکسری  است.  بوده  همین 
و  آب  بد  شرایط  این  در  آمده اند  و  فروخته  را  زندگی شان  تمامی 
کار  اینجا  و  ایستاده  کار  پای  50درجه  از  بیش  گرمای  در  هوایی 
نموده اند،  توسعه منطقه تالش  برای  با دست خودشان  و  کرده اند 
این درک  باید  آزاد!  به خاطر مشوق های موجود در مناطق  فقط 
از  بیش  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  میزان  که  باشیم  داشته  را 
داخل کشور است، استهالک در اینجا دو برابر داخل کشور است؛ 
تقویت این نگاه ویژه خیلی مهم است. تغییراتی که این روزها در 
همه  می بینیم،  آزاد  مناطق  برای  قوانین  حوزه  در  دولت  مصوبات 
را نگران کرده است؛ اگر قرار است که هر روز یک قانون جدید 
برای این مناطق تصویب کنیم و مزیت های ذاتی مناطق آزاد را از 
انگیزه ای برای سرمایه گذاری توسط  بین ببریم، دیگر منطقه آزاد 

فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران محسوب نخواهد شد.

بیشترین  که  هستیم  شاهد  روزها  این 
واسطه  به  اقتصادی  فعالین  بر  فشار 
مناطق  برای  که  جدیدی  مصوبات 
وارد  شده،  اتخاذ  دولت  هیات  در  آزاد 

می گردد.
فعالینی که به جرات شاکله شکل گیری 
و ماندگاری مناطق آزاد کشور هستند و 
متاسفانه کمتر دیدگاه ها و نظرات آنها 
در تصمیم سازی های کالن مناطق آزاد 

مدنظر قرار می گیرد.
آزاد  مناطق  در  که  باالیی  ظرفیت های 
کشور وجود دارد شاید تا حدود زیادی 
لحظه ای  تصمیمات  این  واسطه  به 
نشده  شکوفا  باید  که  آنچنان  تاکنون 
با  سرمایه گذاری  جذب  حوزه  در  و 

مشکل مواجه هستند.
اقتصادی  فعالین  رضایت  بی شک 
حضور  تضمین  آزاد  مناطق  در 
این  در  دیگر  سرمایه گذاران 
از  یک  هر  تردید  بی  و  است  مناطق 
مناطق آزاد  در  فعال  سرمایه گذاران 
از  دعوت  سفرای  می توانند 
مناطق آزاد  در  دیگر  سرمایه گذاران 
با رفع مشکالت  بتوانیم  ما  اگر  باشند، 
مناطق آزاد  در  موجود  تنگناهای  و 
رفع  را  اقتصادی  فعالین  معضالت 

نماییم.
از فعالین  این رو پای صحبت یکی  از 
قشم  منطقه آزاد  در  باسابقه  اقتصادی 
که کار خود را با فعالیت های بازرگانی 
تولید  عنوان  به  هم اکنون  و  کرده  آغاز 
به  مشغول  قشم  آزاد  منطقه  در  کننده 
با  ادامه  در  فعالیت است، نشستیم که 

هم می خوانیم:
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد:

توسعه میدان شرق، اصلی ترین ماموریت بندر چابهار

اجرایی  مشکالت  بررسی  جلسه  در  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  رئیس 
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار گفت: 20ماه از آغاز ساخت منطقه ویژه اقتصادی 
گرمسار می گذرد و زیرساخت های الزم برای استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و 

اشتغال زا فراهم شده است.
اشتغال زا در منطقه  استقرار 11صنعت  قرارداد  انعقاد  به  اشاره  با  منصور معظمی 
اقتصادی گرمسار افزود: مبالغ این قراردادها پرداخت شده است و مرکز گمرک 

منطقه ویژه اقتصادی نیز به زودی راه اندازی می شود .
الزم به ذکر است، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 2هزار هکتار وسعت دارد.

ایجاد  پیگیر  الیگودرز  در  گفت:  لرستان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
کارخانه تولید الستیک هستیم و به احتمال زیاد با سرمایه گذاری الستیک بارز 

انجام خواهد شد.
بختیار رازانی با بیان اینکه موتورسیکلت های برقی به جلوگیری از آلودگی هوا 
کمک می کند و دنیا به سمت سوخت های پاک می رود، افزود: سرمایه گذار پروژه 

موتور سیکلت های برقی الیگودرز توانمند و اهلیت دارد.
رازانی گفت: حداقل 100میلیارد تومان سرمایه گذاری برای این پروژه نیاز است و 

بیش از 200نفر اشتغال در آستانه تولید خواهد داشت.
وی با بیان اینکه قسمت اعظمی از مواد اولیه وارداتی و محصول آن صادراتی 

است، افزود: این مهم در منطقه ویژه راه اندازی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با اشاره به اینکه یکسری واحدها 
براساس پتانسیل استان راه اندازی شده است، گفت: پتانسیل لرستان کشاورزی و 

معدن است که در مناطق معدنی قصد تولید کودهای میکرونیزه را داریم.
رازانی افزود: در الیگودرز پیگیر ایجاد کارخانه تولید الستیک هستیم و به احتمال 

زیاد این مهم با سرمایه گذاری الستیک بارز انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در منطقه ویژه اقتصادی لرستان 22واحد صنعتی 

وجود دارد که 15مورد آنها و با 500نفر اشتغال فعالیت دارد.
واحدهای  از  اینکه یکی  بیان  با  لرستان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
کارخانه  برگرفته،  در  را  اقتصادی  منطقه  نصف  تقریبا  که  منطقه  این  بزرگ 
واحدها  این  تولید می کند، گفت:  دامی  داروهای  است که  بایرافالک  داروسازی 
از قانون مناطق ویژه استفاده می کنند، از مالیات ارزش افزوده 100درصد معافیت 
دارند، از معافیت گمرک برخوردارند و به آنها تعرفه های ارزش افزوده تا 40 تا 

50درصد تخفیف می دهیم.
انجام  ویژه  منطقه  از گمرک  استان  اینکه 60درصد صادرات  بر  تاکید  با  رازانی 
می شود، افزود: اولویت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع دارویی، 
شیمیایی  الکترونیکی،  صنایع  وابسته،  صنایع  غیرفلزی  کانی  بهداشتی،  غذایی، 
یا محصول  دارند  وارداتی  اولیه  مواد  واحدهایی که  استقرار  و خدماتی است که 

صادراتی بیشترین صرفه اقتصادی برای آنها خواهد داشت.

CHABAHARچابهار

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
برای  که  ماموریتی  اصلی ترین  داشت:  بیان  چابهار 
چابهار در نظر گرفته شده، سند توسعه  میدان شرق 
بوده که در آن سند ماموریت چابهار با حمل  و  نقل و 

ترانزیت معرفی شده است.
عبدالرحیم کردی افزود: در بسیاری از مبادالتی که 
در دنیا مبنای پرداخت رسیدن کاال به مقصد هست 
و زمان خیلی مهم است؛ بنابراین کوتاه  شدن مسیر 
هم طبیعتا بخشی از هزینه ها را کاهش می دهد و در 

قیمت تمام شده موثر است.
به  درستی  چابهار  حال  همین  در  کرد:  بیان  وی 
به  و  میانه  آسیای  به  رسیدن  برای  مسیر  بهترین 
بهترین  طور  همین   و  است  میانه  آسیای  بازارهای 
به  رسیدن  برای  میانه  آسیای  مسیر  نزدیک ترین  و 

آب های آزاد است.
بیان  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از  خیلی  برابر  در  را  چابهار  که  آنچه  اینکه 
که  است  مسیری  می کند،  واکسینه  موضوعات 
میانه  آسیای  به  افغانستان  کاالهای  تردد  برای 
خاطرنشان  می کند،  فراهم  چابهار  بندر  طریق  از 
اینجا  از  باید  کاال  این  شرایطی  هر  در  کرد: 
اثرات  هم  کاال  این  عبور  طبیعتا  و  کند  عبور 
است  حالی  در  این  داشت.  خواهد  را  خودش 

مشابه  دوره   به  نسبت  امسال  اول  ماهه   دو  که 
و  بار  تعداد  در  را  توجهی  قابل  افزایش  قبل  سال 
اینکه  ضمن  می دهد؛  نشان  وارداتی  کانتینرهای 
افتتاح  گذشته  ماه  چند  در  بهشتی  شهید  بندر 
این  اشتغال  و  اقتصاد  در  بندر  این  توسعه   و  شده 

بود. خواهد  تاثیرگذار  بسیار  منطقه 
وی در خصوص بحث الحاق بندر شهید بهشتی به 

انعقاد قرارداد 11واحد صنعتی در منطقه ویژه 
اقتصادی گرمسار

احداث کارخانه الستیک در منطقه ویژه اقتصادی لرستان

سهمیه کاالی همراه مسافر از مناطق آزاد 
305میلیون دالر

به  منظور  گفت:  چابهار،  آزاد  منطقه  سالمت  و  دارو  غذا،  مدیر 
روش  ماهی،  کنسرو  صنعت  تولیدکنندگان  به  خدمات  سطح  ارتقاء 
اندازه گیری هیستامین در آزمایشگاه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی 

این سازمان راه اندازی شد.
سعید علی بزرگ زاده افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل 
میزان  بررسی  اهمیت  و  زمینه صنایع شیالتی  در  چابهار  شهرستان 
هیستامین در آبزیان و فرآورده های آن  که سبب ایجاد حساسیت در 
مصرف کننده می شود، این بخش در آزمایشگاه غذا و دارو و تجهیزات 

پزشکی سازمان منطقه آزاد چابهار ایجاد شده است.

راه اندازی روش اندازه گیری هیستامین صنعت 
کنسرو ماهی در منطقه آزاد چابهار

مدیر غذا، دارو و سالمت منطقه آزاد چابهار، اظهار داشت:

مدیر محیط زیست منطقه آزاد چابهار اعالم کرد:

اخبار - مناطق  ویژه

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع اعالم کرد:

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان خبر داد:

گمرک جمهوری اسالمی ایران تعیین کرد:

علی رجبی، مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: پس 
از راه اندازی فاز اول بندر شهید بهشتی و فراهم شدن شرایط بندر چابهار 
تخصیص  برای  رایزنی هایی  غول پیکر،  کشتی های  پهلوگیری  برای 

بخشی از واردات کاالی اساسی کشور به بندر چابهار انجام شد.
وی افزود: تمام واردات کاالی اساسی ایران تاکنون عمدتا از بندرعباس 
انجام می شد و سهم چابهار باوجود اهمیت بندری آن در واردات کاالی 
اساسی تقریبا هیچ بود؛ در رایزنی هایی که سازمان منطقه آزاد چابهار 
و سازمان بنادر انجام داده اند مقرر شد 20درصد واردات کاالی اساسی 
چابهار صورت  بندر  از  و شرقی  مرکزی  استان های  برای  عمدتا  ایران 
مقصد  به  چابهار  بندر  از  کاالها  این   است  به صرفه  اوال  چراکه  گیرد، 

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد چابهار خبر داد:

کشتی غول پیکیر اقیانوس پیما در چابهار پهلو گرفت

اساسی  کاالی  واردات  برای  بندرعباس  به  نسبت  چابهار  ثانیا  و  بروند 
به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع  شدن در دهانه ورودی اقیانوس هند 
بندر  از  باید  عمدتا  اساسی  کاالی  کشتی های  زیرا  است،  اقتصادی تر 

چابهار عبور کنند و در بندرعباس عملیات تخلیه را انجام دهند.
مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: اولین کشتی حامل کاالی 
اساسی ایران که برنج وارداتی از هند است و سهم استان های شرقی و 
آزاد چابهار و  بنادر، سازمان منطقه  با همکاری سازمان  مرکزی است، 

شرکت بازرگانی دولتی ایران در بندر چابهار پهلوگیری کرد.
هم  3760کانتینر  ظرفیت  با  کانتینردار  کشتی  این  کرد:  اضافه  رجبی 
پیکیر  غول  کشتی  بزرگ ترین  کشتی،  ابعاد  هم  و  ظرفیت  لحاظ  از 

250واحد تولیدی منطقه آزاد چابهار 
مجوز زیست محیطی گرفتند

تیم فوتسال حکیمی کنارک، قهرمان 
جام رمضان منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد چابهار گفت: اساسا فقط بحث الحاق بندر 
14هزار  محدوده   توسعه   طرح  بحث  بلکه  نیست، 
هکتاری منطقه آزاد است. هدف گذاری های صنعتی 
که در چابهار مخصوصا در حوزه  فوالد و پتروشیمی 
صورت گرفته اگر قرار بود در ابعاد اولیه تحقق پیدا 
کند، اثرات زیست  محیطی خیلی بدی برای منطقه 
که  هستیم  آزادی  منطقه  تنها  اینکه  ضمن  داشت؛ 

یعنی  نداریم؛  هوایی  و  دریایی  خشکی،  مرز  هیچ 
بی معنی  اساسا  باشد،  نداشته  مرز  که  آزادی  منطقه 

است.
منطقه  توسعه،  طرح  در  اینکه  به  اشاره  با  کردی 
هم  که  می رسد  67000هکتار  حدود  به  چابهار  آزاد 
بحث مرز آبی ما را حل می کند و هم مرز هوایی مان 
توسعه،  طرح های  داد:  ادامه  می کند،  مرتفع  را 
جانمایی  و  پراکندگی  محیطی،  زیست   نگرانی های 
ایجاد  و  پایین دستی  صنایع  ایجاد  مخصوصا  صنایع 
حداکثر ارزش افزوده نیاز به طرح توسعه  منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما توانستیم در این 
که  کنیم  تفاهم  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  با  دوره 
و  مدیریت  حفظ  با  بندر  این  به  آزاد  منطقه  قانون 

مالکیت خودشان تسری پیدا کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: با 
طرح  که  داشتیم  توافقی  درواقع  هم  رویکرد  همین 
کارگروه  که  بازدیدهایی  شورایعالی،  در  را  توسعه 
به رغم  دادند  انجام  منطقه  از  شورایعالی  تخصصی 
عدم  تمایلی که در دولت و در مجلس برای توسعه  
محدوده های مناطق یا مناطق آزاد بزرگ وجود دارد، 
استثنائا در مورد چابهار این اتفاق نظر وجود دارد که 
و مشکالت حتما محدوده  این معضالت  رفع  برای 

منطقه توسعه یابد.

واردشده  بندر  این  به  چابهار  تاریخ  در  تاکنون  که  است  اقیانوس پیما 
بندر  اول  فاز  برای توسعه  بنادر  از خدمات سازمان  اینجا  و جا دارد در 
شهید بهشتی و امکان پهلوگیری چنین کشتی هایی تشکر کنیم که البته 
گنتری  وجود  دلیل  به  نیز  کشتی  این  تخلیه  رکورد سرعت  است  قرار 
کرین های مدرن در چابهار شکسته شود، چراکه هم اکنون سرعت تخلیه 

کشتی در بندرعباس و چابهار یکسان است.
وی گفت: به این  دلیل سازمان منطقه آزاد به ورود کاالی اساسی کشور 
به  راحت تر  این که  برای  این کاالها  اوال  پیدا کرده که  از چابهار ورود 
چابهار بیایند و ترانزیت شوند و از تسهیالت منطقه آزاد چابهار استفاده 
کنند، زیرا هم اکنون بندر شهید بهشتی تسهیالت مناطق آزاد و ویژه را 
ندارد و با وجود نزدیکی خیلی به صرفه  نیست در این بندر کاالی اساسی 
وارد شود؛ البته مقدمات تسری قانون مناطق آزاد به این بندر در حال 

اعمال شدن است تا ترافیک بار افزایش یابد.
مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: بنا به توافقات یک سال 
خط  ایران،  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  و  آزاد  منطقه  سازمان  پیش 
راه اندازی شده و هم  بندر چابهار و کاندال هند  منظم کشتیرانی میان 
برنج وارداتی واحد های فرآوری برنج منطقه آزاد از این خط می آید و هم 
گندم اهدایی هند به افغانستان و هم اکنون و از این  پس برنج وارداتی 

ایران.
رجبی با اشاره به تبدیل منطقه آزاد چابهار به قطب واردات و فرآوری 
برنج وارداتی ایران، خاطرنشان کرد: هم اکنون 14واحد فرآوری برنج در 
شهرک تخصصی برنج منطقه آزاد چابهار در حال فعالیت هستند و قرار 
از هند  ایران  برنج وارداتی  نیز، 100هزار تن  است یک شرکت داخلی 
را در این شهرک فرآوری و ضمن اشتغال زایی برای بومیان، بخشی از 
و  ایجاد  نیز  هند  از  خام  برنج  واردات  به واسطه  چابهار  بندری  ترافیک 

تسهیل شود.

مدیر محیط زیست منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: 250واحد تولیدی 
و صنعتی مستقر در این منطقه براساس بررسی و پایش های صورت 

گرفته در 10ماه گذشته مجوز زیست محیطی دریافت کردند.
علی مصطفی زاده گفت: مدیریت محیط زیست منطقه آزاد چابهار از زمان 
تاسیس در تیرماه سال گذشته تاکنون مسئولیت پایش های دوره ای و 

کنترل آالیندگی آب، خاک، هوا و صوت را برعهده داشته است.
وی افزود: راه اندازی مدیریت محیط زیست در منطقه آزاد چابهار یکی 
از ضرورت ها بود که با همت مدیرعامل این سازمان راه اندازی شد 
که نقش مهمی در کنترل مسائل زیست محیطی واحد های مختلف 

تولیدی، خدماتی و صنعتی داشته است.
وی بیان کرد: مدیریت محیط زیست منطقه آزاد چابهار همکاری و 
تعامل خوبی با اداره حفاظت محیط زیست چابهار دارد و در احیا و 

رسیدگی به 6طرح زیست محیطی در حال همکاری هستند.
بار تیم  مدیر محیط زیست منطقه آزاد چابهار گفت: برای نخستین 
سبز این منطقه با حضور 60فعال محیط زیست راه اندازی شده است.

توزیع  تیس،  ساحل  زباله های  جمع آوری  و  پاکسازی  مصطفی زاده 
2هزار و 500جلد کتاب در پنج عنوان و اجرای 12مناسبت مختلف 
را از جمله فعالیت محیط زیست منطقه آزاد چابهار در طول ماه های 

اخیر عنوان کرد.
از دیگر فعالیت ها عنوان کرد و  وی بررسی آالیندگی پتروشیمی را 
به هفت  تنها  از 1۸واحد  اثرات زیست محیطی  برای کاهش  افزود: 

واحد پتروشیمی اجازه فعالیت داده شده است.
وی ادامه داد: برداشت آب توسط پتروشیمی از خلیج چابهار ممنوع 
لیپار در مسیر ساحلی چابهار- بریس و  نزدیکی دره  و قرار است در 
آنجا  به  برداشت و دوباره پس آب  اقیانوسی آب  به آب های  متصل 

منتقل شود.
وی گفت: استفاده از تکنولوژی روز در پتروشیمی جای هیچ نگرانی 

را برای مردم محلی باقی نگذاشته است.

مسابقات فوتسال باشگاه های شهرستان های چابهار و کنارک جام 
رمضان به میزبانی منطقه آزاد چابهار در ورزشگاه 2000نفری ورنا 
امید  تیم  داد.  پایان  کار خود  به  کنارک  تیم حکیمی  قهرمانی  با 

گلشهر چابهار نیز نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد.
با  برتر مسابقات  تیم های  اهدای جوایز  فینال و  اختتامیه،  مراسم 
حضور سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، مدیران 

سازمان و جمعی از مسئولین محلی چابهار برگزار گردید.

گمرک جمهوری اسالمی ایران سهمیه کل کاالی همراه 
مسافر در دوره 6ماهه تا پایان شهریورماه بین مناطق آزاد را 

305میلیون دالر تعیین کرد.
دولت در گام دیگری برای حمایت از کاالی ایرانی، امسال 
سهمیه بندی  را  آزاد  مناطق  از  مسافر  همراه  کاالی  ورود 
کرده است، کاری که پارسال با سهمیه بندی پوشاک کلید 

خورد.
آذرماه پارسال بود که گمرک ایران و شورایعالی مناطق آزاد 
تفاهم کردند تا با تعیین سهمیه برای هر یک از مناطق آزاد 
را  این طریق به سرزمین اصلی  از  هفتگانه، ورود پوشاک 

کنترل کنند.
در این بخشنامه سهمیه مناطق بسته به تعداد مسافران هر 
منطقه، بعد مسافت آن با سرزمین اصلی و بازار کسب و کار 
به  بیشترین سهمیه  تعیین شد و  پایان سال 96  تا  آنجا  در 

قشم و کیش هر کدام با 20میلیون دالر اختصاص داشت.
با این حال در سال حمایت از کاالی ایرانی، دولت به منظور 
تحقق شعار سال، گستره این سهمیه بندی را به کاالهای 

همراه مسافر از مناطق آزاد تسری داد.
سال 1397  فروردین ماه  نوزدهم  جلسه  در  وزیران  هیات 
به استناد  اقتصادی و دارایی و  امور  به پیشنهاد وزارت  بنا 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اصل 13۸ 
تعیین سهمیه ورود کاالی همراه مسافر و  به منظور  کرد 
به  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  از  از هر یک  آن  فهرست 

سرزمین اصلی را تصویب کرد.
بر این اساس کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه شواریعالی 
با  و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
دارایی )گمرک  اقتصادی و  امور  عضویت وزارتخانه های 
جمهوری اسالمی ایران(، صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  و  کشاورزی 

شد. تشکیل 
مبنای سهمیه کاالی همراه  بر  مقرر شد  کارگروه  این  در 
آزاد تجاری،  به مناطق  یافته در سال 96  مسافر تخصیص 
سهمیه ای برای 6ماهه اول سال 97 تعیین و پس از بازدید 

منابع و سطح  مبنای  بر  ارزیابی  و  آزاد  مناطق  از  کارگروه 
ظرفیت های  براساس  منطق  هر  نیاز  منطقه،  درآمدی 
موجود، سطح اشتغال و شواهد رویت شده سهمیه نیمه دوم 

سال 1397 تعیین شود.
نخست  6ماهه  در  مسافر  همراه  کل  کارگروه سهمیه  این 
اساس  این  بر  و  کرد  تعیین  دالر  305میلیون  را  امسال 
سهمیه منطقه آزاد کیش 70میلیون دالر، منطقه آزاد چابهار 
60میلیون دالر، مناطق آزاد قشم و ارس 50میلیون دالر، 
مناطق آزاد انزلی و اروند 30میلیون دالر و منطقه آزاد ماکو 

15میلیون دالر تعیین شد.
با سهمیه 34میلیون  آزاد قشم  این گزارش منطقه  پایه  بر 
را دارد و  آزاد  بین مناطق  بیشترین سهم پوشاک در  دالر 
انزلی  دالر،  12میلیون  با  ارس  دالر،  26میلیون  با  کیش 
چهار  با  چابهار  دالر،  6میلیون  با  ماکو  دالر،  10میلیون  با 
میلیون دالر و اروند با 2میلیون دالر به ترتیب در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
را  ترکیه  کشور  از  پوشاک  واردات  سهم  کارگروه  این 

500هزار دالر تعیین کرد.
کاالهای  فهرست  گمرک  دیگری  تصمیم  در  همچنین 
مسافران ورودی را 21قلم اعالم کرد که بر این اساس ورود 
دستگاه های برقی و گازی خانگی به غیر از یخچال، فریزر، 
و  لباسشویی  ماشین  تلویزیون،  گاز،  اجاق  فریزر،  یخچال 
البسه، کیف  و چمدان،  خانه داری، ساک  لوازم  ظرفشویی، 
لوازم  شکالت،  و  شیرینی  همچون  غذایی  مواد  کفش،  و 
آرایشی و بهداشتی، کامپیوتر، فرش ماشینی، تلفن همراه، 
اسباب بازی و زیورآالت بدلی به عنوان کاالی همراه مسافر 

مجاز است.
از آنجا که در سال های گذشته نظارت چندانی بر واردات 
اصلی  سرزمین  به  آزاد  مناطق  از  مسافر  همراه  کاالی 
تامین  به  اقدام  قانون  از  سوءاستفاده  با  برخی  نمی شد، 
کاالهای واحدهای صنفی خود از این طریق می کردند و با 
بکارگیری افراد، به طور متناوب کاالهای مصرفی از مبداء 

مناطق آزاد وارد می کردند.



NEWS

Construction of Iran’s 
longest freeway to be 
completed in 2 years

Iran ready to set up IMO technical 
co-op offices in region

The construction of Iran’s longest freeway 
is planned to be completed within the next 
two years, according to the deputy direc-
tor for construction and development in 
Iran’s Construction and Development of 
Transportation Infrastructures Company 
(CDTIC).
Seyed Hassan Mirshafi’ said this freeway 
with the length of 700 kilometers will con-
nect Natanz in the central province of Isfa-
han to Bandar-Abbas in the southern prov-
ince of Hormozgan, Tasnim news agency 
reported.
The first part of the freeway with the 
length of 60 kilometers from Sirjan in the 
south-central province of Kerman to Ban-
dar-Abbas is currently under construction 
with 2 trillion rials (about $47.4 million) 
of investment made by the private sector, 
the director added.
Constructing each part of the freeway will 
cost 880 billion rials (about $20.8 million), 
he said and added that some governmen-
tal budget has been also allocated to this 
project.
About 920 kilometers of freeways are pro-
jected to be constructed throughout Iran 
by the end of the current Iranian calendar 
year (March 20, 2019), Mehr news agen-
cy reported in early May quoting Deputy 
Transport Minister Kheirollah Khademi as 
saying.
The official, who is also the managing 
director of CDTIC, also announced that 
about 820 kilometers of freeways were 
constructed in Iran during the past Iranian 
calendar year.
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FREE ZONES NEWS
India’s oil imports from Iran rise to highest since 2016

India’s imports of oil from Iran in-
creased to about 705,000 barrels per 
day (bpd) in May, which is the high-
est level since 2016, Reuters report-
ed citing the data from shipping and 
industry sources.
The rise in oil imports came as refin-
ers raised purchases despite the U.S. 
sanctions against Tehran, the report 
said.
Imports of Iranian oil by India, 
which is Iran’s second-biggest buy-
er of crude after China rose by 10.2 
percent from the previous month and 
were about 45 percent more than a 
year ago, the data showed.
According to Shana, Iran’s oil ex-
ports hit 2.7 million bpd in May, 

representing a record high since the 
lifting of international sanctions on 
Tehran in 2016.
Indian state refiners had cut oil im-
ports from Iran in the 2017/18 finan-
cial year because of a dispute over 
development rights for a giant gas 
field.
However, the refiners had drawn 
plans to raise imports in the cur-
rent fiscal year from April after Iran 
agreed to steep shipping discounts.
Iran remained the third-biggest oil 
supplier to India last month behind 
Iraq and Saudi Arabia, the data 
showed, with the United Arab Emir-
ates having replaced Venezuela as 
the fourth-biggest supplier.

Iran is ready to establish technical cooper-
ation offices of the International Maritime 
Organization (IMO) in the region, the coun-
try’s Port and Maritime Organization (PMO) 
Head Mohammad Rastad announced.
Rastad made the remarks in a gather-
ing to celebrate World Maritime Day in 
Szczecin, Poland from May 13 to 15, the 
portal pf PMO reported.
During the event, PMO also welcomed 
IMO’s programs related to green shipping.
Sustainable, or green, shipping is gen-
erally defined as logistics and transport 
operations that strive to limit the compa-
ny›s GHG emissions. A company›s GHG 
output is often referred to as its carbon 
foot- print, meaning the amount of carbon 
dioxide and other greenhouse gases it uses.

Iran, China agree on using national currencies in trade
Iran and China signed a memoran-
dum of understanding (MOU) based 
on which both sides will use national 
currencies in their trade transactions.
Iranian Finance and Economic Af-
fairs Minister Masoud Karbasian who 
accompanied President Hassan Rou-
hani in his visit to China to attend the 
Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) Summit on Sunday told IRNA 
that four MOUs were signed between 
the two countries.
The first MOU aimed for using na-
tional currencies in bilateral invest-
ments and trade exchanges, the min-
ister said.
“Based on the signed MOU, the trade 
relations of both countries will be 

within the framework of One Belt 
One Road initiative, and the share 
of each country in this initiative has 
been emphasized and determined in 
the MOU”, he added.  
According to the report, developing 
technical and scientific cooperation 
between the two countries was the 
subject of the second MOU.
A third MOU was signed for cooper-
ation between stock exchanges of the 
two countries.
The two sides also inked a document 
on anti-drugs activities, based on 
which both countries will have bilat-
eral cooperation in fighting against 
drugs and organized crimes in this 
area.

EU’s efforts to maintain trade with Iran a clear defeat for U.S.
Iran’s Trade Promotion Organization (TPO) 
Head Mojtaba Khosrotaj said the European 
Union’s endeavors to preserve and contin-
ue trade ties with Iran is an obvious sign of 
defeat for the U.S. that has withdrawn from 
Iran’s nuclear deal.
The official made the remarks in a press 
conference on Monday, and added that since 
the U.S. has exited from the Iran’s deal, the 
European countries have several times an-
nounced that they are complying with their 
commitments related to the deal.
The European countries are trying to resolve 
this challenge and are seeking the ways to 
convince their companies that the possible 
losses that they may sustain in their trade 
with Iran will be compensated, Khosrotaj 
noted.

A $942m positive trade balance in 2 
months

Elsewhere in his remarks, Khosrotaj an-
nounced the figures related to the non-oil 
trade of Iran in a two-month period from 
March 21 to May 21 based on a report re-
leased by the Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA).
He said the country had a positive trade bal-
ance of $942 million in the two-month peri-

od of this year, while it was a negative bal-
ance of $417 million in the same time span 
of the past year.
The official further put the value of Iran’s 
non-oil exports at $7.7 billion in the men-
tioned two months of this year and at $6.3 
billion in the two-month time of the preced-
ing year, with a 22-percent rise year on year.
He also put the weight of non-oil exports at 
18.768 million tons at the two-month period 
of this year, showing 4.8 percent increase 
from the same time span of the past year.
He mentioned gas condensate valued at 
$1.029 billion, liquefied propane worth $335 
million, low-density oils and byproducts ex-
cept for gasoline valued at $274 million, and 
polyethylene film grade worth $232 million 
as the main exported products during the 
two-month period.
The official put the average price of each ton 
of exported goods at $412 in this year, with 
16-percent rise from the previous year’s fig-
ure.
Khosrotaj further put the country’s non-
oil imports at 5.263 million tons valued at 
$6.797 billion during the two-month time of 
this year, with 2 percent and 0.5 percent rise 
in weight and value, respectively, compared 
to the two-month of the past year.

Auto parts valued at $333 million, corn as 
livestock food worth $296 million, soy bean 
valued at $248 million, rise worth $184 mil-
lion, and machinery parts valued at $144 mil-
lion were the major imported items during 
the two-month time.
The official put the average price of each ton 
of imported goods at $1,291 in this year, with 
1.6-percent fall from the previous year’s figure.

China main trade partner
The TPO head mentioned China, the United 
Araba Emirates (UAE), Iraq, Afghanistan, 
and India as the main export markets of Iran 
during the two-month time, with China on 
top of them.
Exports to China stood at $1.451 billion, to 
UAE at $1.371 billion, to Iraq at $1.162 bil-

lion, to Afghanistan at $577 million, and to 
India at $460 million.
The mentioned five countries exported 65 
percent of the products to Iran during the 
mentioned period of time.
Khosrotaj also mentioned China, the UAE, 
South Korea, Germany, and Turkey as the 
major exporters of goods to Iran and said 57 
percent of goods were imported from these 
countries to Iran during the two-month peri-
od.
Imports from China stood at $1.736 billion, 
from UAE at $986 million, from South Ko-
rea at $423 million, from Germany at $357 
million, and from Turkey at $353 million, the 
official announced.
He further named the main 20 export desti-
nations of Iranian non-oil products during the 
two-month period, in a row, as China, UAE, 
Iraq, Afghanistan, India, South Korea, Tur-
key, Pakistan, Indonesia, Thailand, Oman, 
Taiwan, Italy, Egypt, Russia, Azerbaijan, 
Kuwait, Turkmenistan, Qatar and Japan.
He also named the major 20 exporters of 
non-oil goods to Iran, in a row, as China, 
UAE, South Korea, Germany, Turkey, Swit-
zerland, India, Russia, France, Singapore, 
Britain, Italy, Brazil, Oman, the Netherlands, 
Japan, Spain, Sweden, Belgium and Taiwan.



اخبار - قشم

منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات  مومنی،  حمیدرضا 
معاونت فرهنگی،  برنامه ریزی  پنجمین جلسه شورای  در  آزاد قشم 
اجتماعی و گردشگری این سازمان همکاری و پرهیز از موازی کاری 
را رمز موفقیت در تحقق خدمت خالصانه و موثر به مردم دانست و 
بیان داشت: منشور اصلی حرکت حوزه های عملکردی و اجرایی این 
همگانی  مشارکت  فرهنگ  گسترش  و  بسط  برای  تالش  معاونت، 
در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و حرکت به سمت ارائه خدمات 

خالصانه به جامعه محلی و گردشگران جزیره قشم است.
و  ظرفیت ها  از  استفاده  همچنین  همگانی،  مشارکت  با  افزود:  وی 
می توان  مختلف  حوزه های  در  محلی  جامعه  نخبگان  توانایی های 

توسعه پایدار و همه جانبه جزیره قشم را محقق ساخت.
همگرایی  به  توصیه  ضمن  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
موثر  تالش های  از  حوزه،  این  ادارات  و  نهادها  کلیه  همراهی  و 
مدیریت های این معاونت در پیشبرد اهداف سازمانی در سال گذشته 

تقدیر کرد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  حوزه های  مدیران  نشست  این  انتهای  در 
خدمت  تحقق  در  هم پیمانی  و  هم عهدی  بر  سازمان  گردشگری 
تاکید  خود  مسئولیت  تحت  حوزه های  در  فراگیر  و  جامع  خالصانه، 

کردند.
در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی معاونت فرهنگی اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم که در محل این معاونت برگزار 
شد، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
ارائه گزارش عملکرد سال 96 و تصمیمات  به  این حوزه  و مدیران 

اجرایی در سال 97  پرداختند.
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)تیر، مرداد و شهریور97(  ماهه  تقویم سه  نخستین 
اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  رویدادهای  و  فعالیت ها 
حضور  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 

این سازمان رونمایی شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان 
معاونت،  این  تقویم  نخستین  از  رونمایی  آئین  در 
زمان بندی  و  فراگیر  برنامه های  به  دستیابی  گفت: 
محلی،  جامعه  به  شایسته  خدمت  همچنین  و  شده 
ساکنان و گردشگران قشم بخشی از اهداف ترسیم 
شده این تقویم که برای نخستین بار در قشم تدوین 

شده، می باشد.
کشورها  تقویم  در  مناسبتی  رویدادهای  تعریف  وی 
را یکی از محورهای اساسی جذب گردشگر دانست 
به  توجه  با  معاونت  این  فعالیت های  تقویم  افزود:  و 
و  هنری  ورزشی،  اجتماعی،  فرهنگی،  رویدادهای 
بر  منطبق  رویکردی  با  آن،  به  مربوط  جاذبه های 

فرهنگ گردشگری این جزیره طراحی شده است.
فرهنگی،  فعالیت های  فهرست  اکبری،  گفته  به 
و  اجرایی  اقدامات  هنری،  آموزشی،  اجتماعی، 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  حوزه های  عملیاتی 
فصل  ماه  سه  گستره  در  منطقه  این  گردشگری  و 

تابستان از سال 97 در این تقویم ارائه شده است.
تقویم  تدوین  و  تهیه  به  اشاره  با  مسئول  این 
رویدادهای معاونت فرهنگی منطقه آزاد قشم تا پایان 
عملکرد  تقویم،  این  تدوین  با  کرد:  عنوان  سال 97، 
معاونت  زیرمجموعه  مدیریت های  و  نهادها  ادارات، 
فرهنگی سازمان در معرض قضاوت، نظارت عمومی 
پیشنهادات  از  استفاده  و  گرفته  قرار  تخصصی  و 
و  فرهنگی  اهداف  تحقق  در  صاحب نظران می تواند 

اجتماعی منطقه آزاد قشم ثمربخش باشد.

وی ادامه داد: این تقویم پس از چهار جلسه شورای 
برنامه ریزی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
منطقه آزاد قشم با حضور تمامی مدیران این حوزه و 

صرف بیش از 180ساعت کار کارشناسی تهیه شد.
به گفته وی، تقویم فعالیت ها و رویدادهای معاونت 

تصور عموم بر این است که داشتن یک ایده جدید 
یا تصور کلی از خلق محصولی جدید برای راه اندازی 
کسب و کاری سودآور کافی است و فرد را به ثروت 
را  خام  ایده  این  توان  می  چگونه  اما  رساند.  می 

پرورانده و آن را وارد بازار تجاری کرد؟
فناور  واحد  سه  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل 
آرمان  و  اقتصاد  حامی  آرمان  قشم،  حامی  آرمان 
حامی پژوهان با اشاره به مراحل تجاری سازی ایده ها 
برای رسیدن به ثروت گفت: تجاری سازی به معنای 
تکمیل گام ها و طی مسیر از ایده تا تولید محصول 

نهایی و قابل عرضه به بازار مصرف است. 
لیال باقرنیا خراشاهی که از سال 1394 با ثبت شرکت 
آرمان حامی قشم به عنوان یک واحد فناور در مرکز 
گروه  داد:  ادامه  است،  مستقر  قشم  رشد  بین المللی 
فناور این شرکت با فعالیت در زمینه بازاریابی، ارائه 
خدمات، سرمایه گذاری، تبلیغات محیطی و مدیریت 
ساخت، با حمایت های همه جانبه سازمان منطقه آزاد 
و  ایده  تجاری سازی  زمینه  در  را  خود  فعالیت  قشم 

توسعه صادرات آغاز کرده است.
وی با اشاره به انگیزه ثبت یک واحد فناور در حوزه 
کرد:  بیان  قشم  در  صادرات  توسعه  و  تجاری سازی 
تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برای ایجاد 
پنجره واحد خدمات در بخش های مختلف، انگیزه ما 
را برای ثبت یک واحد فناور در این منطقه افزایش 

داد.
این  آرمان حامی قشم گفت:  فناور  مدیرعامل واحد 

فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد  قشم در 
اطالعات،  به  دستیابی  در  تسهیل  هدف  با  سال 97 
رویدادهای هفت مدیریت حوزه این معاونت با رنگی 

مجزا مشخص شده است.
آزاد  اجتماعی و گردشگری منطقه  معاون فرهنگی، 

مرکز  در  استقرار  پایانی  مراحل  در  که  فناور  واحد 
حمایت  با  می برد،  سر  به  قشم  رشد  بین المللی 
مدیرکل غذا، دارو و استاندارد قشم و مشاوره  مدیر 
مرکز رشد قشم از ایده به طرح تبدیل و در نهایت 
تبدیل  فعال  مجموعه  یک  به  سرمایه گذار  جذب  با 

شده است.
آن یک گروه  در طی  است که  دوره ای  دوره رشد، 

متناسب )از لحاظ تخصص و هماهنگی( در
قالب یک شرکت، شکل گرفته و با تعقیب یک ایده 
مناسب از رهگذر تحقیقات، توانایی های الزم جهت 
حضور فعال در بازار و همچنین ارائه محصوالت خود 
به بازار را کسب کرده و در نهایت به یک مجموعه 

فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود.
به گفته باقرنیا، مرکز بین المللی رشد قشم با در اختیار 
گذاشتن دفتری برای استقرار این شرکت و همچنین 
برگزاری  آموزشی،  کالس های  برگزاری  و  حمایت 
به  قشم  حامی  آرمان  فناور  واحد  معرفی  جلسات 
سازمان منطقه آزاد قشم و سایر ارگان ها، در حقیقت 
این مجموعه  ایرانی  تولید کاالهای  بقا و توسعه  به 
بین المللی  این مرکز  در  و دیگر شرکت های مستقر 

کمک کرده است.

آرمان حامی اقتصاد، واحدی برای تجاری 
سازی ایده

وی از ثبت دومین واحد فناوری به نام آرمان حامی 
اقتصاد در ادامه فعالیت واحد فناور آرمان حامی قشم 

قشم همچنین از ارائه جدول آموزشی مدیریت ها در 
این تقویم خبر داد و اظهار امیدواری کرد که طراحی 
این تقویم عاملی موثری در جذب گردشگران برای 
سفر به جزیره  قشم به ویژه در ایام تابستان و استفاده 

از سواحل آفتابی این جزیره باشد.

حوزه  در  منحصرا  فناور  واحد  این  افزود:  و  داد  خبر 
بین المللی  مرکز  وارد  سال 96  در  ایده  تجاری سازی 
رشد قشم شد و در مراحل ابتدایی فرآیندهای رشد 

و توسعه می باشد.
به گفته مدیرعامل این واحد فناور، گذر زمان و کسب 
تجربه در کنار موج جدیدی از ایده های نو، دلیل مهم 
ما برای ثبت شرکت آرمان حامی پژوهان در مرکز 

بین المللی رشد قشم بوده است.
وی ایده را ایجاد پنجره واحد در ارائه کلید خدمات 
مراحل  بررسی  کرد:  بیان  و  دانست  سرمایه گذاری 
تجاری سازی ایده به روند تصمیم گیری افراد کمک 
می کند تا با تهیه طرح کسب و کار و امکانات فنی، 
ارزیابی  به  و  سنجیده  را  اقتصادی  شرایط  و  بازار 

قابلیت تجاری سازی ایده بپردازند.
حامی  آرمان  فناور  واحد  افزود:  توانمند  بانوی  این 
اقتصاد با بررسی توجیه پذیری اجرای ایده و اطمینان 
تولید  محصول،  به  تبدیل  برای  آن  بودن  عملی  از 
همکاری  با  را  بازار  به  محصوالت  ورود  و  انبوه 

ایده پردازان حمایت می کند.

واحد فناور آرمان حامی پژوهان فعال در 
توسعه صادرات کاالی ایرانی

باقرنیا از آرمان حامی پژوهان به عنوان سومین واحد 
این واحد فناور  نام برد و گفت:  این مجموعه  فناور 
سال 96 به عضویت مرکز بین المللی رشد قشم درآمد 
و مراحل ابتدایی فعالیت خود را با هدف رسیدن به 
دنبال  صادرات  توسعه  بخش  در  تخصصی  جایگاه 

می کند.
حوزه  در  شدن  قوی  برای  شرکت ها  وی،  گفته  به 
محصول،  از  درستی  شناخت  به  تجاری سازی 
نیازهای بازار داخل، معرفی به بازار خارج و تبلیغات 
به  صادرات،  توسعه  بخش  در  فعالیت  دارند.  احتیاج 
تولیدکنندگان ایرانی کمک کرده و کاال ایرانی را به 

جهانیان معرفی می کند.
این  همکاری  به  فناور  واحد  سه  این  مدیرعامل 
در  مستقر  فناور  واحدهای  سایر  با  مجموعه ها 
تمام  کرد:  عنوان  و  کرده  اشاره  قشم  رشد  مرکز 
پرورش  حامی  آرمان  تجاری ساز  مجموعه  تالش 
ظرفیت های  راستای  در  پروژه ها  معرفی  ایده ها، 
منطقه ای، جذب سرمایه گذار و به نتیجه رساندن این 

سرمایه گذاری هاست.
حمایت های  از  امیدواری  ابراز  با  پایان  در  باقرنیا 
از بخش خصوصی  آزاد قشم  بیشتر سازمان منطقه 
بخش  گفت:  رشد،  مرکز  تالش های  از  قدردانی  و 
ارگان های  و  سازمان ها  حمایت  بدون  خصوصی 

دولتی بسیار آسیب پذیر هستند.

جذب گردشگر با محوریت مناسبت های فرهنگی
رونمایی از تقویم رویدادهای معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم:

طرح جامع شبکه نورپردازی 
در قشم اجرا می شود

پرهیز از موازی کاری، رمز موفقیت در 
خدمت به مردم قشم

پایان مسابقات فوتسال جام رمضان قشم 
با قهرمانی سرخپوشان

بخشی  ازهویت  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  و شهرسازی  معماری  مدیر 
عنوان  به  قشم  شاخص  ساختمان های  و  مجتمع ها  نمای  در  معماری 

اجرای طرح تحول سیما و منظر شهری در این منطقه نام برد.
محمد گودرزی با اعالم این مطلب افزود: کمیته سیما و منظر شهری 
قشم سال گذشته با هدف هویت بخشی به معماری بومی و اسالمی این 
بخش  در  ویژه  به  ساختمان سازی  در  تحول  ایجاد  راستای  در  منطقه 

تجاری قشم، راه اندازی شد.
حال  در  مجتمع های  سیاست گذاری،  این  براساس  داد:  ادامه  وی 
دریافت  با  نرسیده اند، می بایست  نما  مرحله  به  ساخت قشم که هنوز 
مجوز از کمیته سیما و منظر شهری نسبت به اجرای نمای ساختمان 

اقدام کنند.
به گفته مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم، یکی از 
معیارهای مهم دریافت پایانکار، تصویب نمای ساختمان از سوی کمیته 

سیما و منظر شهری قشم می باشد.
قدیمی  ساختمان های  نمای  تحول  و  تغییر  سیاست  از  همچنین  او 
عنوان بخش  به  و سوزا  درگهان  اصلی شهرهای قشم،  در مسیرهای 

دیگری از طرح تحول سیما و منظر شهری قشم خبر داد. 
گودرزی یادآور شد: براساس این سیاست گذاری، از اواخر سال گذشته تا 
کنون چند مجتمع تجاری قدیمی در مرکز شهر قشم، نمای ساختمان 

های خود را تغییر داده اند.
او همچنین از برنامه طرح جامع نورپردازی در شهرهای قشم و درگهان 
به عنوان یکی دیگر از برنامه های امسال کمیته سیما و منظر شهری 
نام برد و افزود: در این طرح، ساختمان های شاخص و اماکن عمومی 
شهرهای قشم و درگهان با همکاری مدیریت امور شهری و روستایی 
و همچنین مدیریت امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم نورپردازی 

می شوند.
مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: با اجرای این 
یاد  طرح، فضاهای مجتمع های شاخص و فضاهای سبز در شهرهای 

شده به هنگام شب از جلوه ای بسیار زیبا برخوردار خواهند شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم، از برگزاری مراسم 
اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان قشم با قهرمانی تیم 

سرخپوشان خبر داد.
در  35دیدار  برگزاری  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  قهرمانی  صابر 
فوتسال  14تیم  مسابقات  این  در  گفت:  امسال  رمضان  جام  مسابقات 
شهرستان قشم به صورت آزاد در رده سنی بزرگساالن با هم به رقابت 

پرداختند که با قهرمانی تیم سرخپوشان همراه بود.
وی ادامه داد: تیم هاي ریوگ و پارسه با غلبه بر سایر حریفان  به عنوان 
از تیم پارسه  با  تیم هاي دوم و سوم معرفي شدند و امیر بید شهری 

11گل زده به عنوان آقای گلی دست یافت.
سجاد  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  گفته  به 
به  را  مسابقات  این  بازیکن  بهترین  عنوان  سرخپوشان،  تیم  از  گدری 

خود اختصاص داد.
قهرمانی، با معرفی تیم فجر مبین به عنوان برنده جام اخالق بیان کرد: 
مختار میرزایی از تیم پارسیان جنوب نیز توانست عنوان بازیکن اخالق 

این دور از مسابقات را نصیب خود کند.
را سبب نشاط و سرزندگی دانست و  این قبیل مسابقات  برگزاری  وی 
گفت: ورزش کردن و روزه گرفتن هم زمان باعث سالمتی بیشتر می شود.

به هدف  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  جوانان سازمان  و  ورزش  مدیرکل 
برگزاری مسابقات جام رمضان عنوان کرد: تحرکات جسمی، هیجان 
و اشتیاق ناشی از ایجاد حس رقابت در کنار احساس معنویت این ماه 

در افزایش نشاط اجتماعی و سالمت روحی جامعه تاثیر شایانی دارد.
اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان قشم  شایان ذکر است مراسم 
به  قهرمانی  کاپ  اهدا  با  که  شد  برگزار  ماه   خرداد  بیستم  تاریخ  در 

برگزیدگان همراه بود.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم 
اعالم کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

مدیر کل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم 
خبر داد:

جامعه هتلداران و مراکز اقامتی جزیره قشم با اهدای 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  تالش های  از  لوحی 
و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  قشم، 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  همچنین 
توسعه  و  اعتال  برای  سازمان  این  گردشگری  و 

گردشگری پایدار جزیره، تقدیر کردند.
جزیره  اقامتی  مراکز  و  هتلداران  جامعه  اعضای 
تجدید  و  سپاس  لوح  اهدای  با  مراسمی  طی  قشم 
سمت  به  فراگیر  حرکت  در  همراهی  برای  عهد 
اقدامات سازنده  از  تعالی صنعت گردشگری جزیره، 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
معاون  اکبری  رسول  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
امین  اجتماعی و گردشگری و سیدمحمد  فرهنگی، 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  حسینی  جعفری 
دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم، تجلیل کردند.

بنا به این گزارش، در بخشی از این پیام خطاب به 

تقدیر جامعه هتلداران از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

از طراحی ایده تا دستیابی به ثروت:

اعتالی گردشگری کلید توسعه پایدار جزیره

معرفی سه واحد فناور آرمان حامی قشم

حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
آمده است:

امیدآفرین  و  تاثیرگذار  تالش های  ارزشمند،  تدابیر 
منطقه  سازمان  گرامی  همکاران  و  حضرتعالی 
را  جاری  سال  نوروز  و  اخیر  سال های  قشم؛  آزاد 
به  شتابنده  حرکتی  و  روشن  تحرکی  نویدبخش 
تاثیرگذارترین  عنوان  به  پایدار  گردشگری  سوی 
شاخص توسعه جزیره زیبای قشم نشان داده و نور 
امید را در دل فعاالن بخش خصوصی این صنعت 

روشن نموده است.
لذا بر خود الزم می دانیم در سالی که از سوی مقام 
معظم رهبر انقالی مزین به حمایت از کاالی ایرانی 
می باشد، از همت و اهتمام شما سپاسگزاری نموده 
از خدواند کریم برای مجموعه بزرگ سازمان منطقه 
را مسئلت  روزافزون  و سربلندی  موفقیت  آزاد قشم 

نماییم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

فعاالن حوزه های 
قرآنی جزیره قشم 

بیمه می شوند
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان منطقه 
در  قرآنی  فعاالن  بیمه  ثبت نام  آغاز  از  قشم  آزاد 

جزیره قشم خبر داد.
علیرضا کمساری با اعالم این خبر بیان داشت: در 
راستای تکریم و حمایت از فعاالن حوزه قرآن و 
عترت، همچنین بهبود معیشت و تامین رفاه هر 
چه بیشتر فعاالن این عرصه، از این پس فعاالن 
تحت  مختلف  رشته های  در  قشم  جزیره  قرآنی 
و  فرهنگ  وزارت  هنر  اعتباری  صندوق  پوشش 

ارشاد اسالمی قرار می گیرند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان منطقه 
افزود:  طرح  این  اهداف  به  اشاره  با  قشم  آزاد 
تامین و جبران هزینه های درمانی حوزه سالمت 
اجتماعی  منزلت  ارتقاء  همچنین  قرآنی  فعاالن 
دوران  تسهیالت  از  استفاده  زمینه سازی جهت  و 

بازنشستگی از اهداف دیگر این طرح می باشد.
وی از بیمه تامین اجتماعی و استفاده از وام بانکی 
هنر  اعتباری  صندوق  ویژه  تسهیالت  عنوان  به 
وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی نام برده و گفت: 
سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تامین معیشت و 
حمایت های مادی و معنوی از فعاالن عرصه های 
قرآنی کشور، همواره یکی از مهم ترین اهداف و 

وظایف معاونت قرآن و عترت بوده است.
کمساری فعالیت در حوزه قرآن را اقدامی ارزشمند 
و درخور توجه دانسته و ادامه داد: پوشش خدمات 
تامین اجتماعی با کاهش دغدغه های معیشتی فعالن 
قرآنی جزیره قشم، ارتقاء کمی و کیفی خدمات و 

محصوالت قرآنی را در جزیره فراهم می کند.
باید  شمول  بدو  در  قرآنی  فعاالن  وی،  گفته  به 
حداقل 18سال تمام داشته باشند و سن بانوان کمتر 

از 45سال و سن آقایان کمتر از 50سال باشد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان منطقه 
آزاد قشم  با بیان اینکه از 18درصد حق بیمه فعاالن 
قرآنی، 10درصد از سوی دولت و هشت درصد از 
افزود:  می شود،  پرداخت  قرآنی،  فعاالن  سوی 
50درصد از سرانه درمان افراد تحت تکفل بیمه 
ارشاد اسالمی و  و  از سوی وزارت فرهنگ  شده 
50درصد باقی مانده از سوی فعاالن قرآنی، پرداخت 

می شود.
انجام  فعاالن قرآنی  عالقه مند می توانند  جهت 
فرآیند ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت  
امور  به  یا  و   https://qia.farhang.gov.ir
فرهنگی قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  

منطقه آزاد قشم مراجعه نمایند.
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