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استفاده از ظرفیت دیجیتال در جهت رونق گردشگری مناطق آزاد
توسعه  بازوی  اصلی ترین  عنوان  به  گردشگری  اهمیت صنعت 
اقتصادی در مناطق آزاد و نیاز به تغییر رویکرد جدی در حوزه 
بازاریابی ظرفیت های گردشگری در این مناطق از کشور، یکی 
فعالین حوزه گردشگری  این روزهای  از مهم ترین دغدغه های 

در مناطق آزاد است.
دارند،  بازاریابی  به  نیاز  صنایع  همه  که  همانگونه  بی تردید 
گردشگری هم از این رویکرد مستثنا نیست و اهمیت استفاده از 
ظرفیت های دیجیتال در توسعه بازاریابی گردشگری در مناطق 
آزاد جزء حلقه های مفقود این حوزه در تمامی مناطق آزاد ایران 

است.
با  مجازی  فضای  از  نفر  3میلیارد  از  بیش  جهان  در  امروزه 
ظرفیت  این  می برند؛  بهره  تبلت ها  و  هوشمند  تلفن های  ابزار 
حوزه  در  توریستی  های  جاذبه  که  کشورهایی  برای  بزرگ 
با توجه به  گردشگری دارند بسیار مهم و ارزشمند است؛ حال 
ایجاد زیرساخت های نسبی در مناطق آزاد ایران در مسیر توسعه 
از ظرفیت های معرفی جاذبه های گردشگری  نباید  گردشگری، 
فضای  باالی  پتانسیل  از  باید  و  بود  غافل  دیجیتال  فضای  در 

دیجتال که روز به روز در حال فراگیر شدن است، بهره برد.
نیازهای بخش گردشگری  از  از 90درصد  در حال حاضر بیش 
برای  مجازی  فضای  در  مختلف  اپلیکیشن های  طریق  از 
گردشگران تامین می شود، چراکه عموم مشتریان بنگاه های این 
بخش، در واقع گردشگرانی هستند که هزاران کیلومتر با مقاصد 
خود فاصله دارند و بنابراین، قسمت قابل توجهی از اقداماتی که 
برای جذب این گردشگران صورت می گیرد، به  صورت ارتباط از 

راه دور و عموما در بستر اینترنت رخ می دهد.
گوشی های  از  استفاده  افزایش  رشد  روبه  حجم  به  نگاهی  با 
تا  سال 92  از  ارتباطات  وزیر  گفته  به  که  ایران  در  هوشمند 
بیش  به  2میلیون  از  کشور  در  هوشمند  گوشی های  تعداد   95
در  بزرگ  ظرفیت  این  از  نشان  داشته،  افزایش  100میلیون  از 
پتانسیل  های  از  با استفاده  بر بسترهای دیجیتال  فعالیت بیشتر 

داخلی برای جذب گردشگران در مناطق آزاد می باشد.
استفاده  دنیا،  در  بازاریابی  مولفه های  مهم ترین  از  یکی  بی شک 
با  می شود؛  قلمداد  مشتری  جذب  در  مختلف  فرصت های  از 
شدید  کاهش  آن  تبع  به  و  کشور  در  ارز  نرخ  افزایش  به  توجه 

بانکی که مناطق آزاد برای تجربه آن 25 سال صبر کردند

صفحه 2 را بخوانید
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مدیری از جنس تعامل

با هدف برندسازی سوزن دوزی بلوچی:
راه اندازي مدرسه عالی هنر منطقه آزاد چابهار با موضوع مد و لباس

بلوچستان  و  سیستان  بومی  هنر  اعتالی  برای  دیگری  قدم 
سازمان  میان  تفاهم نامه ای  جاری  سال  تیرماه  شد.  برداشته 
منطقه آزاد چابهار و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برای همکاری های بیشتر در حوزه تولید و عرضه آثار 
مدرسه  راه اندازی  که  رسید  طرفین  امضای  به  بلوچی  هنری 
روند  که  است  حالی  در  این  بود؛  آن  مفاد  از  یکی  هنر  عالی 
هنر  عالی  مدرسه  راه اندازی  و  بررسی  تفاهم نامه  این  اجرای 

چابهار وارد فاز جدیدی شد.
در این جلسه مجوز مدرسه عالی طراحی مد و لباس و صنایع 
آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  کردی،  عبدالرحیم  به  خالق 
این اساس، مدرسه عالی طراحی مد و  بر  اعطا شد و  چابهار 
راهبردی  شورای  همچنین  گرفت.  فعالیت  مجوز  رسما  لباس 

مدرسه عالی طراحی مد و لباس تعیین شد.
دوره  نخستین  که  شد  مقرر  جلسه  این  در  دیگر  طرف  از 
عنوان  با  خالق  صنایع  و  لباس  و  مد  طراحی  عالی  مدرسه 
خرده فرهنگ ها و نقش آن در موضوع طراحی پارچه و لباس 
)دوخت و دوز( برگزار شود. در این دوره 20نفر از دست اندرکاران 
طراحی مد و لباس، کارگاه ها و برنامه هایی مرتبط اجرا می  کنند. 
این بخش که نخستین مسترکالس مدرسه عالی طراحی مد 
روزه  پنج  دوره  دو  در  است،  مکران  صنایع خالق  و  لباس  و 

برگزار می شود.
البته این تنها اتفاق خوشایند برای هنر و هنرمندان خطه جنوب 
مذکور،  تفاهم نامه  اجرای  راستای  در  بلکه  نبود،  کشور  شرق 
نوروزی،  یاد مهتاب  نام و  )با  اهدای نشان ملی مهتاب  برای 
سوزن دوز اهل سیستان و بلوچستان( در جشنواره بین المللی مد 
و لباس فجر برنامه ریزی انجام شد؛ ازجمله اینکه در هشتمین 
دوره جشنواره بین المللی مد و لباس فجر که امسال بخشی از 
آن در چابهار برگزار خواهد شد، از نشان مهتاب توسط منطقه 
آزاد چابهار رونمایی شده و این نشان در حوزه دوخت و دوزهای 

بومی در سطح ملی و منطقه ای به برگزیده ها اهدا می شود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  کردی،  عبدالرحیم 
آزاد چابهار در مورد روند اجرای تفاهم نامه امضا شده  منطقه 
گفت:  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  با 
یکی از مهم ترین بخش های تفاهم نامه ای که پیشتر امضا شد، 
راه اندازی مدرسه عالی هنر با تمرکز بر سوزن دوزی و طرح و 
توسعه مد و لباس بود که خوشبختانه پیگیری های خوبی در 
این زمینه انجام شد و در نتیجه همین پیگیری ها، مجوز احداث 
منطقه  سازمان  به  مکران  خالق  صنایع  و  هنر  عالی  مدرسه 
آزاد چابهار اعطا شد. آنچه که مشخص است، اینکه با اجرای 

هنر  ظرفیت های  از  عمده ای  بخش  چنینی  این  پروژه های 
اصیل ایرانی از خاستگاه سیستان و بلوچستان فعال خواهد شد.

منطقه  ویژه  به  بلوچستان  و  سیستان  هنر  داد:  ادامه  وی 
تحولی  می تواند  خودش  خاص  و  اصیل  نقوش  با  بلوچستان 
فکر می کنم  و  ایجاد کند  ملی  پوشاک  و  مد  مهم در صنعت 
بتوانیم در آینده ای نه چندان دور، بیش از گذشته شاهد اعتالی 

این هنر در عرصه های بین المللی باشیم.
کردی در مورد زمان آغاز به کار مدرسه عالی هنر و صنایع خالق 
مکران اظهار داشت: اولین دوره پذیرش هنرجو در این مدرسه 
از آبان ماه سال جاری با فراخوان عمومی از سراسر کشور آغاز 
خواهد شد و در ادامه برای تاثیرگذاری فعالیت های این مدرسه 
برای جشنواره بین المللی مد و لباس فجر برنامه ریزی می کنیم. 
هدف اصلی ما این است که منطقه چابهار به یک قطب ویژه در 
صنعت پوشاک ایران تبدیل شود، چون اعتقاد داریم ظرفیت این 

کار در هنر، تاریخ و فرهنگ منطقه وجود دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار به اهمیت برندسازی در 
نشان »مهتاب«  تعریف  که موجب  بلوچی  حوزه سوزن دوزی 
شد، اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در سند توسعه 
بلوچستان،  سوزن دوزی  بازاریابی  و  رونق  و  دستی  صنایع 
هم  حوزه  این  در  است.  محصول  این  معرفی  و  برندسازی 
نیازمند مولفه ها و اقداماتی در سطح ملی و بین المللی هستیم. 
و  ملی  نشان  یک  تعیین  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  بنابراین 
می تواند  است،  بلوچی  سوزن دوزی  از  برگرفته  که  بین المللی 
مذاکرات  با  هم  دلیل  همین  به  باشد.  اثر بخش  مورد  این  در 
ارشاد اسالمی داشتیم،  با وزارت فرهنگ و  تفاهم هایی که  و 
توانستیم نشان »مهتاب« را به عنوان یک نشان ملی تعریف 
ویژه  به  بلوچ  زنان  احترام هنر دست  به  نشان  این  نام  کنیم. 
بلوچ  پیشکسوت  و  برجسته  سوزن دوز  نوروزی،  مهتاب  خانم 

چنین انتخاب شده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در مورد جزئیات 
اعطای نشان »مهتاب« بیان کرد: حقوق مالکیت معنوی این 
نشان به منطقه آزاد چابهار تعلق دارد و به برگزیده های بخش 
دوخت و دوز محلی جشنواره بین المللی مد و لباس فجر اهدا 
مقررات  و  ضوابط  مالکیت،  حقوق  طراحی،  مراحل  می شود. 
دست  در  تخصصی  کارگروه  یک  توسط  نشان  این  اعطای 
و  مد  جشنواره  دوره  همین  در  که  امیدواریم  و  است  بررسی 
از آن رونمایی  برگزار می گردد،  اواخر سال 9۷  لباس فجر که 
شود. شرایط واگذاری این نشان هم در آینده نزدیک براساس 
ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مشخص اعالم خواهد شد. 

گفت وگو با محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق - سپهر مراد

س: اخت
عک

گفت و گو با سیدصابر امامی مدیرعامل شرکت مبین وان کیش:

ترکیه،  ازجمله  همسایه  کشورهای  مقاصد  به  ایرانیان  سفرهای 
با مدیریتی  را  ایجاد شده  این ظرفیت  مالزی می توان  و  امارات 
هوشمندانه به سمت مقاصد جدید داخلی هدایت نمود و با عنایت 
تنوع  نیز  و  کشور  در  آزاد  مناطق  در  موجود  زیرساخت های  به 
جاذبه های گردشگری در این مناطق، به این مهم دست پیدا کرد.

شاید تا زمانی که ما دست از شعار بر نداریم و به سمت اجرایی 
شدن اهداف و برنامه ها حرکت را آغاز نکنیم، نمی توانیم شاهد 
باشیم؛  آزاد  مناطق  و  کشور  در  گردشگری  حوزه  در  پیشرفت 
مناطق  گردشگری  محوریت  در  کیش  اسم  به  حبابی  ترسیم 
گردشگری  توسعه  مسیر  در  بزرگ  بسیار  لطمه ای  خود  آزاد، 
دیگر مناطق آزاد کشور بوده است که این امر هم منشا در عدم 
است،  داشته  کشور  در  گردشگری  ظرفیت های  متوازن  توسعه 
وجود  به  باتوجه  درست  مدیریت  عدم  دلیل  به  امروز  که  چرا 
همه زیرساخت ها در جزیره کیش ازجمله خط هوایی اختصاصی، 
هتل، زیرساخت های گردشگری و سایر امکانات خدماتی شاهد 
عدم استقبال گردشگران با توجه به قیمت تمام شده بسیار گران 
به جزیره کیش  برای سفر  تورهای خارجی  به  نزدیک  و حتی 

هستیم.
مسلما با بررسی کشورهای موفق در چند دهه اخیر در توسعه 
گردشگری که اتفاقا عمدتا هم در همسایگی ما قرار دارند، به 
به  کشور  یک  در  گردشگری  ظرفیت های  توزیع  متوازن  مدل 
خوبی می رسیم؛ به عنوان نمونه می توان ترکیه را مورد بررسی 
ازمیر، کوش آداسی  بدروم،  آنتالیا،  استانبول،  داد، شهرهای  قرار 
و آنکارا هر کدام با تعریفی درست در تقسیم ورود گردشگر به 
در جذب  تکیه  نقطه  و صرفا  دارند  بسزایی  نقش  ترکیه  کشور 
نقطه  و یک  منطقه  به یک  دنیا  در  در هیچ کشوری  گردشگر 
معطوف نمی شود؛ شاید مهم ترین دلیل عملکرد ضعیف مناطق 
آزاد در جذب گردشگر صرفا بسترسازی و توجه بدون برنامه و 
هدف به یک نقطه از این ظرفیت هفتگانه در کشور بوده است 
که امیدواریم که با توجه به سرعت اطالع رسانی و تبلیغات در 
بسترهای دیجیتال بتوانیم با تغییر رویکرد شاهد رونق متوازن 
همه مناطق آزاد در حوزه جذب گردشگر داخلی و چه خارجی 
جذب  در  هوشمندانه  موفقیت  محور  مهم ترین  که  هدفمند، 

کشورهای هدف در خصوص گردشگران خارجی است، برسیم.

ارتباطات جاده ای، ریلی و هوایی 
حیاتی ترین نیاز مناطق آزاد
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منطقه آزاد ارس یکی از مناطق آزاد پویای کشور 
در شمال غربی ایران با پتانسیل های بسیار زیاد 
واقع  گردشگری  و  کشاورزی  صنعتی،  تجاری، 
شده است که در چند ساله گذشته شاهد رشد 
و توسعه بسیار عظیمی در منطقه جلفا، پلدشت، 
واسطه  به  همجوار  نواحی  دیگر  و  خداآفرین 

منطقه آزاد ارس بوده ایم.
کریدورهای  ایجاد  در  ارس  آزاد  منطقه  نقش 
این  قرارگیری  به  توجه  با  بین المللی  ترانزیت 
منطقه در مسیر جاده ابریشم از سالیان گذشته 
و نیز اتصال خط  آهن سراسری کشور که از این 
می رسد،  نخجوان  عمق  به  و  کرده  عبور  نقطه 

بسیار تاثیرگذار و حیاتی است.
زیرساخت های  و  برنامه ریزی ها  به  عنایت  با 
توسط  گذشته  سال های  طی  در  شده  انجام 
و  شکوفایی  شاهد  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان 
حرکت چرخه اقتصاد با محوریت تولید، صادرات 
رو  این  از  بوده ایم؛  منطقه  این  در  اشتغال  و 
نریمان  محسن  مهندس  آقای  با  گفت و گویی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد ارس داشته ایم که در ذیل می خوانید.

نیاز مناطق آزاد به هماهنگی در شیوه های 
مدیریت راهبردی

انجام  ارس  آزاد  منطقه  در  که  بررسی هایی  به  توجه  با 
در  که  مشکالتی  از  یکی  که  رسیدم  نتیجه  این  به  شده، 
این است  آزاد کشور وجود دارد  سطح مدیریت در مناطق 
خود  سیاست های  و  نظرات  ایده ها،  بر اساس  مدیران  که 
که  است  درست  می کنند؛  راهبرد  تعیین  و  برنامه ریزی 
هر  ویژگی های  و  اجتماعی  محیطی،  جغرافیایی،  مسائل 
منطقه آزاد ایجاب می کند هر مدیری براساس امتیازات و 
مزیت های منطقه متبوع خود اقدامات ویژه را اتخاذ نماید، 
تازه و  اداری یک مشی  از نظر  اما این دلیل نمی شود که 
متفاوت با افرادی که در مقام های دیگر هستند و یا حتی در 
خود مناطق آزاد به قیاس مدیران قبلی بوده، به وجود آید. 
به عقیده من یک هماهنگی راس هرمی از ناحیه دبیرخانه 
در رابطه با شیوه های مدیریت و راهبری مناطق آزاد باید 
روی  ویژه ای  نظارت  و  کنترل  بتوان  تا  باشد  داشته  وجود 

آنها صورت گیرد. 
آزاد  مناطق  عامل  مدیران  که  نیستم  معتقد  خیلی  بنده 
مبسوط الید باشند؛ بر همین اصول از زمانی که در منطقه 
حضور پیدا کرده ام سعی نمودم براساس مقررات، ضوابط و 
قوانینی که وجود دارد، این قطاری که از ریل خارج شده 
را دوباره روی ریل بیاورم و بر طبق شیوه نامه ها، مقررات و 
ضوابط این منطقه را اداره نمایم. این مهم ترین دغدغه ای 
بود که در این مدت با آن روبه رو بوده ام و به لطف پرودگار 
پذیرش این نوع حرکت در سازمان منطقه آزاد ارس وجود 
دارد و تقریبا عمده مدیران سازمان با این نظر موافق بوده 
و کمک می کنند که این موضوع اتفاق بیافتد و تصمیمات 
اتخاذ  سازمان  در  غیرمنسجم  و  بریده  یکباره،  نقطه ای، 
نشود. ما در این راستا در حال حرکت هستیم و امیدواریم 
به  راستا،  این  در  هم  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که 
آزاد  مناطق  در  مدیره  هیات  مصوبات  درخصوص  ویژه 
هفت گانه که مطلبد یک نگاه کلی به این مصوبات وجود 
داشته باشد که حالت نقض در مقررات به وجود نیاید، پیش 
برود؛ به عنوان مثال اگر یک هیات مدیره درمورد واگذاری 
زمینی با شیوه اعالمی خود مصوبه ای را صادر کرد و این با 
نص صریح قوانین در تعارض باشد، ما هم فعال مجبوریم 

هم عرض این سیاست کار اجرایی را داشته باشیم.

ویژگی های اجتماعی خاص منطقه آزاد ارس
حتی  و  کیش  و  قشم  چابهار،  با  کمی  ارس  آزاد  منطقه 
است؛  متفاوت  دارند،  خاصی  اجتماعی  ویژگی  که  اروند 
متصل  اصلی  سرزمین  به  راحتی  به  ارس  اینکه  علت  به 
است و همه موج ورود به این منطقه از طریق مسیرهای 
زمینی از سرزمین اصلی می باشد و مانند کیش و یا قشم 
که عمده دسترسی ها از طریق خط هوایی است، نمی باشد، 
از این جهت ارتباط مان با سرزمین اصلی بسیار باال است؛ 
به عنوان نمونه در ایام نوروز در منطقه آزاد ارس بیش از 
4میلیون گردشگر ورودی داشته ایم، ولی این عدد را هیچ 
در  نمی توانند  چراکه  باشد،  داشته  نمی تواند  کیش  زمانی 
یک زمان مشخص 4میلیون مسافر را از طریق هواپیما به 
با اینکه که عمده تعریف مان در منطقه  آنجا منتقل کنند. 
آزاد ارس حوزه تجاری و صنعتی است، ولی خود به خود 
در  چراکه  می شود،  تحمیل  ما  به  هم  گردشگری  موضوع 
منطقه ای که قرار داریم زیبایی هایی فوق العاده و پرجاذبه ای 
وجود دارد؛ در منطقه آثار تاریخی منحصربه فردی به چشم 
می خورد مانند کلیسای سنت استپانوس، آبشار آسیاب خرابه، 
یا  و  تاریخی  آثار  یا حمام ها،  و  پلدشت  حمام عباس میرزا، 
و  گرفته اند  قرار  منطقه  در  دوران صفویه  از  که  قلعه هایی 
جنگل های  طبیعی  و  زیبا  بسیار  اقلیم  اینها  همه  کنار  در 
در  نادر  جانوری  و  گیاهی  گونه های  از  تنوعی  با  ارسباران 
کشور، که در این اقلیم می توانیم یک ژئوپارک بسیار زیبا در 
منطقه داشته باشیم و قرار است که پس از ژئوپارک قشم، 

ژئوپارک  بین المللی  موسسات  طریق  از  هم  ارس  منطقه 
جز  به  جاذبه هایی  موارد  این  همه  و  کند  مصوب  را  خود 
به  منطقه  در  را  خدماتی  و  صنعتی  تجاری،  موضوعات 
وجود آورده تا گردشگران در منطقه حضور پیدا کنند و این 
ارتقاء و اعتالی  استقبال و توسعه حوزه گردشگری باعث 

اقتصادی منطقه خواهد شد. 
برای  سرمایه گذاران  جذب  صحیح  روش  با  هم  اصوال 
بخش های  باید  صنعتی  و  تجاری  اقتصادی،  فعالیت های 
در  را  موضوع  این  که  نماییم،  تقویت  هم  را  گردشگری 
منطقه آزاد ارس با جدیت دنبال می کنیم و به دلیل وضعیت 
مطلوبی که در آذربایجان شرقی و مرز ارس با همسایگی 
با کشورهای آذربایجان، نخجوان و ترکمنستان و از سویی 
جنوب   ،CIS کشورهای گرجستان،  و  ترکیه  و  ماکو  دیگر 
داشته  آنها  با  تنگاتنگی  ارتباطات  می توانیم  داریم،  قفقاز 

باشیم. 
از طریق  قبل  از  که  است  استثنایی  آزاد  مناطق  جز  ارس 
اتفاق  اگر  و  بوده  متصل  همسایه  کشورهای  به  خط آهن 
خط  آهن  راحت  خیلی  نمی داد،  رخ  منطقه  این  در  قره باغ 
متصل  اروپایی  کشورهای  ریلی  شبکه های  به  منطقه 
می گردید، اما باتوجه به مشکالت سیاسی که بین ارمنستان 
و آذربایجان در منطقه قره باغ به وجود آمد، با وجود خط آهن 
ارس، امکان تردد از این مسیر وجود ندارد. در این خصوص 
یکی از طرح های مهمی که در حوزه زیرساختی و راه آهن 
در دست اقدام داریم، این است که به موازات این خط آهن 
ایران است، خط  در سمت جنوبی رود ارس که جز خاک 
راه آهنی را ایجاد کنیم و به سمت اصالندوز و آستارا و از 
را  تفاهم نامه ای  راستا  این  در  و  برسیم  باکو  به  مسیر  آن 
شرکت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  ماکو  آزاد  منطقه  با 
راه آهن منعقد نمودیم که از طریق جلفا به سمت چشمه ثریا 
و ترکیه پیش برویم. با عنایت به مطالعاتی که درخصوص 
این خط ارتباطی در حال انجام است و با توجه به این نکته 
که اساس کار مناطق آزاد بر پایه ارتباطات جاده ای، ریلی 
و هوایی است، بنابراین این سه مهم می توانند عامل حیات، 

اعتال و رشد اقتصادی منطقه آزاد کشور باشند.

ایجاد ارتباط ریلی با کشور ترکیه
در کشور و در آذربایجان غربی به خط ریلی ترکیه وصل 
به  بر قطار شوید،  اگر شما سوار  معنا که  بدین  می باشیم، 
به  کشتی  طریق  از  سپس  و  وان  دریاچه  و  ترکیه  سمت 
آن سوی دریاچه و کشور سوریه می رفتید ، یعنی خط ریل 
به دریاچه وان ترکیه متصل می شد؛ ما در حال حاضر در 
باالدست در حال ایجاد خط آهن هستیم، یعنی ما با ترکیه 
ارتباط ریلی داریم، حال چرا مجددا در حال ایجاد  خط آهن 
هستیم؟ زیرا خط ریلی ما باالی دریاچه وان است، یعنی اگر 
شما از طریق خط ریلی ما و چشمه ثریا به ترکیه وارد شوید، 
از باالی دریاچه وان به خط ریلی اروپا متصل می گردید و 
برای گذر از دریاچه وان نیاز به استفاده از کشتی نیست و 
کل مسیر به صورت ریل به اروپا متصل می شود؛ پروژه از 
طرف ترکیه نیز در حال انجام است و با این طرح مشترکی 
که بین مناطق آزاد ماکو و ارس و راه آهن کشور انجام شده، 

مقدمات بررسی این پروژه صورت پذیرفته  است.
آزاد  منطقه  شرق  طریق  از  ارس  ریلی  ارتباطات  بحث 
و  ماکو  سمت  به  غرب  طریق  از  هم  و  آستارا  سمت  به 
چشمه ثریا و ترکیه جزء اولویت هایمان در منطقه آزاد ارس 
از  ارس  آزاد  منطقه  جنوب  می دانید  که  همانگونه  است، 
شبکه  به  آنجا  از  و  می باشد  متصل  تبریز  به  ریل  طریق 

داخلی راه آهن کشور متصل است.

ایجاد فرودگاه مستقل در منطقه آزاد ارس
فرودگاه  یک  که  داریم  نیاز  هم  هوایی  ارتباطات  منظر  از 
مستقل در منطقه داشته باشیم، در این راستا هم جلسه ای 

با وزارت راه برگزار گردید که پیشتر موضوعاتی درخصوص 
مکان ایجاد فرودگاه ارس ایراداتی گرفته شده بود، که به 
کمک مشاور پروژه در حال تغییر مکان فرودگاه منطقه آزاد 
ارس هستیم تا تاییدیه وزارت راه و کارگروه تخصصی را 

برای ایجاد فرودگاه کسب کنیم.

اهمیت تکمیل زیرساخت های جاده ای 
در منطقه آزاد ارس

جلفا  به  تبریز  مسیر  در  سازمان  هم  جاده ای  حوزه  در 
دوبانده  و  نمودن  ایمن تر  حال  در  را  جاده  از  بخش هایی 
بود  ارس  آزاد  منطقه  به  مربوط  که  بخشی  است،   کردن 
مانده  باقی  اتمام رسیده و حدود 8کیلومتر دیگر  به  تقریبا 
است که در حال انعقاد قرارداد با پیمانکار هستیم تا بتوانیم 
نماییم.  برقرار  جلفا  و  تبریز  بین  مناسب  جاده ای  ارتباط 
جلفا از قدیم هم نقطه ای جهت ترانزیت کاالیی و عبوری 
بوده و این شهر در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است و 
هدف اصلی ما این است که با ایجاد منطقه آزاد ارس یک 
نقطه جمعیتی و پویا را در این منطقه ایجاد کنیم تا تپش 
اقتصادی با ضربان باالیی در این منطقه جریان داشته باشد 
منطقه  این  در  استعدادهایی که  با وجود  داریم  اطمینان  و 
سوی  از  پذیرفته  صورت  برنامه  ریزی های  و  دارند  حضور 
و همت  رسید. تالش  خواهد  انجام  به  مهم  این  سازمان، 
همه همکاران در سازمان این است که بتوانیم جلفا را به 
عنوان یک شهر سالم در ایران در کنار کاشمر که به عنوان 
با همت و تالش واحد  شهر سالم در کشور مطرح است، 

فرهنگی سازمان معرفی کنیم.

عمده چالش های مناطق آزاد
آزاد،  مناطق  چالش های  عمده  بنده  عقیده  به 
تصمیم گیری های موردی است. زمانی که موضوع مناطق 
آزاد کشور در مجلس شورای اسالمی مطرح شد، من افتخار 
حضور در مجلس را داشتم؛  در مجلس سوم بحث مطرح شد 
ارجاع گردید و در مجلس چهارم  به کمیسیون مربوطه  و 
طرح به تصویب رسید. یکی از ویژگی ها و جاذبه هایی که 
قانون مناطق آزاد کشور داشت و نمایندگان را وادار می کرد 
که به این طرح رای دهند، قطع جریان بروکراتیک پیچ در 
که  گردیده  مقرر  آزاد  مناطق  در  بود؛  آزاد  مناطق  در  پیچ 
برای ایجاد چرخه تولید، اشتغال زایی و توسعه کار و فعالیت 
باشد؛ حضور  تعریفی دیگر  با  تعرفه ها  اخذ نشود و  مالیات 
در مناطق آزاد الزامی به دریافت ویزا نداشته باشد و قانونی 
در این خصوص وضع شد تا سرمایه گذار انگیزه پیدا کند و 
در منطقه آزاد کار کند و حتی سرمایه گذاران خارجی بدون 
ثبت سفارش به مناطق آزاد ورود کنند و تولید انجام دهند 
و از همین مناطق آزاد هم مجدد کاالی تولیدی را صادر 
نمایند و اگر قرار باشد که کاالی تولیدی در مناطق آزاد به 
سرزمین اصلی وارد شود باید اصول گمرکی رعایت گردد. 

در  شده،  لحاظ  قوانین  در  که  اصولی  می بینیم  گاهی 
و  می رود  سوال  زیر  تاحدودی  مجلس  بعدی  تصمیمات 
پویایی که مناطق آزاد وجود دارد را تحت الشعاع قرار می دهد 
و ناخوداگاه آن جریان بروکراسی اداری را هم درگیر خود 
می کند و ما را هم مجبور به مکاتباتی می نماید که اعالم 

کنیم که مناطق آزاد شامل این موضوعات نیستند. 
در  آزاد، همانگونه که  مناطق  قوانین  اگر  معتقدم که  بنده 
ابتدا تصویب گردید، اجرایی شود، در این برهه از زمان که 
علیه  جهانی  استکبار  تعبیری  به  و  بین المللی  جریان های 
را  مشکالتی  و  تحریم ها  عمدتا  که  آمریکا  ازجمله  ایران 
برای اقتصاد کشور به وجود آورده ند، مناطق آزاد می توانند 
کشور  اقتصاد  برنده  پیش  موتور  حتی  و  بوده  کمک کننده 
باشند، به شرط آن که درک درستی از مسائل مناطق آزاد 

داشته باشیم.
است  این  آزاد  مناطق  در  بزرگترین چالش  در حال حاضر 

تصویب  مناطق  این  برای  که  قوانینی  باشد  حواسمان  که 
یکی  مثال  عنوان  به  نکند،  وارد  آنها  به  آسیبی  می شود، 
آزاد ارس در سال 10هزار تن  تولیدکنندگان در منطقه  از 
گوجه فرنگی و فلفل دلمه تولید و صادر می کنند؛ به یکباره 
می گویند که صادارت گوجه فرنگی از کشور ممنوع است، در 
صورتی که این واحد تولیدی در این منطقه آزاد تولید کرده 
و تمامی تولید خود را از این نقطه صادر می کنند، به طوری 
که گوجه فرنگی که در این واحد تولید کشاورزی گلخانه ای 
اروپا  و  روسیه  بازار  در  بعد  هفته  یک  می نمایید،  مشاهده 
است، اصل هدف شکل گیری این واحد تولیدی در منطقه 
آزاد ارس نگاه صادراتی بوده است، هر کیلو گوجه فرنگی 
قابل  محصول  این  دارد،  قیمت  3دالر  از  بیش  واحد  این 
به هیچ وجه داخل کشور عرضه  عرضه در داخل نیست و 
نمی شود، چراکه مدل تولیدی این محصول خاص است. اما 
باید کلی نامه نگاری و پیگیری کنیم که این قانون شامل 
وجود  به  مشکل  سرمایه گذار  برای  و  نشود  ما  تولید کننده 
نیاید. به واقع این شرکت ها با طرف های خارجی خود تعهد 
تحویل کاال دارند و اگر نتوانند تعهدات شان را انجام دهند 
با مشکالت بزرگی روبه رو خواهند شد، یا به عنوان مثال 
مشکلی که اخیر در حوزه تولید نایلون و گونی و محصوالت 
پالستیکی به وجود آمد و صادرات این محصوالت ممنوع 
شد، در صورتی که ما در منطقه شرکتی داریم که تمامی 
به  منطقه  در  تامین کرده،  از کشور  خارج  از  را  اولیه  مواد 
شکل رول تولید می کند و سپس به خارج از کشور صادر 
می نماید؛ اصال محصول تولیدی این واحد به سرزمین اصلی 
کاری ندارد. در منطقه آزاد ارس ایجاد اشتغال کردیم، افراد 
اینجا کار و فعالیت می کنند و سرمایه گذار هم کارخانه خود 
را با نظم پیش می برد و با هر نرخی که ارز داشته باشد، باال 
و یا پایین بیاید کاری ندارد چون به دالر می خرد و به دالر 
هم می فروشد؛ یک دفعه می بینید که کاالیی ممنوع اعالم 
می شود و این کاال جز کاالهایی است که این کارخانه ها یا 
تولید می کنند و یا به عنوان مواد اولیه وارد می کند، اصال 
این ممنوعیت ارتباطی به این واحدهای تولیدی در مناطق 
آزاد ندارد، اما این قبیل قوانین و موضوعات مشکالتی را 
با لطبع  و  می کند  ایجاد  آزاد  مناطق  در  فعالین  این  برای 
سازمان های مناطق آزاد هم از این اتفاقات آسیب می بینند. 
قوانین،  که  کردم  عرض  بانک  دکتر  آقای  خدمت  بنده 
مصوب  آزاد  مناطق  و  کشور  در  که  مصوبات  و  مقررات 
فعالین  و  آزاد  مناطق  که  باشد  شکلی  به  باید  می شود 
متاسفانه  نشوند.  مواجه  مشکل  با  مناطق  این  اقتصادی 
این موضوعات چه در قالب مقطعی و چه در قالب کلی 
به ما آسیب می زند و شاهد هستیم که مزیت های مناطق 
آزاد به واسطه قوانین جدید کم کم در حال از بین رفتن 
در  می شود،  اصلی  سرزمین  شبیه  آزاد  مناطق  و  است 
در  سهولت  بر  را  اصل  آزاد  مناطق  در  ما  که  صورتی 
را  و  قوانینی   نهادیم  بنا  سرمایه گذاری  و  تولید  تجارت، 
سرزمین  نسبت  که  گرفتیم  نظر  در  مناطق  این  برای 

باشند. متفاوت  اصلی 
که  کرد  احساس  می  ترزا  چون  برکسیت  موضوع  در 
آسیب  که  است  ممکن  اروپا  اتحادیه  از  شدن  جدا  از  بعد 
می خواهم  که  کرد  مطرح  ببیند،  جریان  این  در  اقتصادی 
یک منطقه آزاد برای پوشش این مشکل ایجاد کنم؛ و یا 
اینکه شانگهای یک منطقه آزاد است که بیش از 30میلیون 
باز  بسیار  چین  اقتصاد  اینکه  با  است،  کرده  ایجاد  اشتغال 
دارد  خود  دل  در  آزادی  مناطق  باز  اقتصاد  این  اما  است، 
که فعالیت اقتصادی بازتری به نسبت سرزمین اصلی دارد. 
صحبت این است که دیگران برای حل مشکالت اقتصادی 
ما  که  حالی  در  می برند،  روی  آزاد  مناطق  سمت  به  خود 
باید مناطق آزادی که در کشور داریم را حتما تقویت کنیم. 
اسالمی  شورای  محترم  مجلس  که  هستیم  شاهد  اکنون 
ویژه  مناطق  زیادی  تعداد  و  دیگر  جدید  آزاد  8منطقه 

ارتباطات جاده ای، ریلی و هوایی حیاتی ترین نیاز مناطق آزاد
گفت وگو با محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق - سپهر مراد

س: اخت
عک

گفت و گو:
حسین مرادی-مرضیه حسینی



تفاهم نامه ای میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اجرای  هدف  اکو )ECI(  با  فرهنگی  موسسه  و  اقتصادی 
پروژه های فرهنگی، ورزشی و هنری در مناطق آزاد ایران و 
سایر کشورهای عضو اکو و تالش در راستای برقراری صلح 

منطقه ای و جهانی امضاء شد.
مشاور  بانک  مرتضی  امضاء  به  که  تفاهم نامه  این  در 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به  اکو  فرهنگی  مؤسسه  رئیس  مظاهری  محمدمهدی  و 
امضا رسید، مقرر شد همکاری مشترک فرهنگی، هنری، 
آموزشی، فناوری، پژوهشی، ورزشی، و گردشگری در حوزه 
فرهنگ و تمدن مشترک منطقه اکو و  انجام پروژه »مشعل 
طرفین صورت  همکاری  با  راه صلح«  ابریشم،  راه  صلح، 

پذیرد.
و  تفاهم نامه  این  اجرای  منظور  به  شد؛  مقرر  همچنین 
برنامه های آتی، یک کمیته مشترک راهبردی با دو نماینده 
از موسسه و دو نماینده از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی تشکیل شود؛ این کمیته به صورت ادواری 
تشکیل و برنامه های تنظیمی را جهت تصویب به یکدیگر 

ارائه خواهند کرد.

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

وجود بسترهای سیاسی هماهنگ، مهم ترین 
عنصر فعالیت در اقتصاد

ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی در این مراسم با اشاره به اینکه دیپلماسی فرهنگی 
از مهم ترین ابزارهای نرم سیاسی در کشورها است، افزود: 
به همین منظور از ایجاد همکاری های مشترک مناطق آزاد 

و کشورهای عضو اکو باید بهره برداری بیشتری شود.
وی درباره همکاری مشترک مناطق آزاد با موسسه فرهنگی 
را  و جدیدی  مهم  گام  می تواند  تفاهم نامه  این  گفت:  اکو 
آزاد و  برنامه ریزی های فرهنگی مشترک در مناطق  برای 
کشورهای عضو اکو فراهم کند و نمونه خوبی برای عرضه 

به جامعه بین المللی باشد.
ایران که  مرتضی بانک به کشورهای همجوار و همسایه 
از  بسیاری  گفت:  و  کرد  اشاره  دارند  عضویت  نیز  اکو  در 
دارند که  نیز همجواری  ایران  آزاد  با مناطق  این کشورها 
این همکاری های مشترک، راه را برای توسعه و پیشرفت 
این  تا  شود  فراهم  امکاناتی  باید  پس  می کند؛  هموار تر 
کشورها فراتر از مرزها در یک جریان دیپلماسی فرهنگی و 
قدرتمند بتوانند هم امکانات کشور خود را عرضه کنند و هم 
از ظرفیت همکاری های مشترک با ایران بهره برداری کنند.

مبنای  را  با کشورها  روابط  در  تعامل  رئیس جمهور  مشاور 
فعالیت های فرهنگی بین کشورها دانست و افزود: مبنای 
مبتنی  می گیرد  مجموعه صورت  این  در  که  فعالیت هایی 
باشد  باید حکمفرما  اقتصاد کشور  در  که  بر فضایی  است 
و این اساس تعامل در روابط است. اساس موسسه اکو نیز 
براساس همکاری های چندجانبه در چارچوب منافع کشورها 

به صورت تعامل مستمر طراحی و تعریف شده است.
مرتضی بانک مهم ترین عنصر فعالیت در اقتصاد را وجود 
گفت:  و  برشمرد  هماهنگ  سیاسی- فرهنگی  بسترهای 
مهم ترین عنصر فعالیت در اقتصاد، وجود بسترهای سیاسی 
تعامل سیاسی  غالب  در  باید  که  است  و همراه  هماهنگ 

شکل گیرد و انجام شود.
ارزشمند  را  اکو  کشورهای  حوزه  در  فرهنگی  فعالیت  وی 
خواند و افزود: مناطق آزاد در مشارکت با موسسه فرهنگی 
اکو می تواند پیوند تاریخی کشورهای عضو را به شکلی باز 
تعریف و بازسازی کند و یکپارچگی منطقه ای را در چارچوب 
مفاهیم فرهنگی که در طول تاریخ به نحو بارزی به صورت 
مشترک بوده و در طول تاریخ در مسائل سرزمینی این پیوند 

را نقص نکرده است ایجاد کنند.
همکاری  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
در  راه صلح«  ابریشم،  راه  اجرای طرح »مشعل صلح،  در 
همکاری  مهم ترین  از  یکی  را  تفاهم نامه  این  چارچوب 
طرفین نام برد و افزود: »مشعل صلح، راه ابریشم، راه صلح« 
تعریف سیاسی اقتصادی و فرهنگی است و بستر آن هم 

موضوع فرهنگی است.
مرتضی بانک در پایان، به سرمایه گذاری کشور چین برای 
احیای جاده ابریشم اشاره کرد و اظهار داشت: سرمایه گذاری 
ساز  و  اهداف  ابریشم،  جاده  احیای  برای  چین  کشور 
تا  بتوانند  که  است  این  آنها  هدف  دارد،  جدید  کارهای  و 
سال های 2020-2025 تا نهایتا 2050 به قدرت تکنولوژیکی 
هدف گذاری های  این  که  شوند  تبدیل  جهان  اقتصادی  و 

خوبی است و باید به آن توجه ویژه ای شود.

رئیس موسسه فرهنگی اکو:
راه توسعه فرهنگی مناطق آزاد از »اکو« می گذرد

رئیس موسسه فرهنگی اکو گفت: دیپلماسی عمومی با مولفه 
دیپلماسی فرهنگی اگر مکمل دیپلماسی کالسیک محسوب 

نشود، می تواند کمک ایران در وضعیت فعلی منطقه باشد.
تفاهم نامه  این  امضای  مراسم  در  مظاهری  محمدمهدی 
افزود: ما یک منطقه تمدنی فرهنگی بزرگی داریم که آثار 
این 10کشور عضو دیده  آثار خراسانات در  ایران بزرگ و 
می شود. کشورهای عضو اکو در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات 
دومین  وسعت  حیث  از  و  جمعیت  از 400میلیون  بیش  با 
باالیی  ظرفیت  و  پتانسیل  از  متحد  ملل  سازمان  اتحادیه 

برخوردار هستند.
وی گفت: کشور ایران به عنوان یک عضو موسس اکو از 

این ظرفیت باید بیشترین و بهتر استفاده را داشته باشد.
بین کشورهای  اشتراکات فرهنگی متعدد در  به  مظاهری  
در  آمادگی  و  پذیرش  این  افزود:  و  کرد  اشاره  اکو  عضو 
منطقه کامال وجود دارد. اگر در ابعاد امنیتی نظامی یا سیاسی 
رقابت هایی وجود دارد ولی در حوزه فرهنگ هنر و ادب و 

اخبار مناطق آزاد

با همکاری اکو؛ اجرای پروژه 
»مشعل صلح، راه ابریشم، راه صلح« در مناطق آزاد
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منفی  تبلیغات  آزاد  مناطق  با  رابطه  در  اینکه  علی رغم  را 
بسیاری شده بود، تصویب کرد و من فکر می کنم با اجرایی 
شدن این ظرفیت های جدید، کمک زیادی به اقتصاد کشور 

خواهد شد.

اهمیت منابع درآمدی مناطق آزاد
از دیگر مسائلی که در مناطق آزاد کشور داریم، موضوعات 
وقتی  که  است  بدیهی  موضوع  یک  این  است.  درآمدی 
مناطق آزاد بودجه ای از دولت نمی گیرند باید منابع درآمدی 
خود را به حساب سازمان منطقه آزاد واریز کنند؛ به عنوان 
مجوز  یا  و  می رسد  فروش  به  ماشین  یا  زمین  اگر  نمونه 
فعالیتی صادر می شود، درآمد حاصل از آن باید به حساب 
به  واریز گردد، حال می بینیم  آزاد مربوطه  سازمان منطقه 
واریز  خزانه  حساب  به   Xدرآمد که  می کنند  اعالم  یکباره 

شود! 
از  یکسری  که  شد  مطرح  مجلس  در  جاری  سال  اوایل 
مناطق  موضوع  حتی  شود،  واریز  دولت  خزانه  به  درآمدها 
آزاد که مجلس این موضوع را رد کرد، مثال اعالم کردند که 
عوارض خروج باید به حساب خزانه برود، ولی بومی ها به 
حساب سازمان های مناطق آزاد واریز نمایند، خب شناسایی 
باشد؟ وقتی  بومی و غیربومی چه فرمولی می تواند داشته 
یک سرباز، مسئول بخش خروجی مرز است با چه فرمولی 
این موضوع  می تواند متوجه فرد بومی و غیر بومی شود؟ 
باید  آزاد  مناطق  درآمدهای  که  آمده  قانون  در  صراحتا 
مستقیما به حساب مناطق آزاد واریز گردد؛ حتی برخی افراد 
هم که تالش کردند که در این قانون تغییری ایجاد کنند 
این  اما مجلس  و درآمدها را به حساب خزانه واریز کنند، 

موضوع را رد کرد.
تصمیمات  یکسری  که  هستیم  شاهد  گاهی  متاسفانه 
گفتم  ابتدا  در  که  طور  همان  که  می شود  گرفته  موردی 
تالش هایی می شود که مناطق آزاد را شبیه سرزمین اصلی 
را  این  باید  است.  رد  ما  نظر  از  موضوعات  این  که  کنند 
بدانیم که حیات مناطق آزاد به درآمدهایش وابسته است، 
چالش  اسیر  آزاد  مناطق  که  بود  مراقب  خیلی  باید  البته 
داشته ایم  مدیرانی  چراکه  نشوند،  پرسنل  افزایش  بزرگ 
افراد  از  از 300نفر  که زمانی که وارد سازمان شدند بیش 
خود را در سازمان استخدام کرده اند. باید بسیار مراقب بود، 
زیرا آفت مناطق آزاد نیروهای مازاد در سازمان ها هستند. 
که  کجایی  هر  است،  آزاد  منطقه  ما  اسم  چون  متاسفانه 
می رویم کاغذی دست افراد است و درخواست اشتغال در 
سازمان ها هم  دفاتر  در  که  دارند  اصرار  و  دارند  را  منطقه 
سازمان  قبلی  مدیرعامل  عرب باغی،  آقای  گردند.  مشغول 
می زدند،  تامل برانگیزی  و  جالب  حرف  ارس  آزاد  منطقه 
گفتند ما برای افراد به واسطه توسعه صنعتی و اقتصادی، 
اشتغال ایجاد کرده ایم و یا در پروژه ها و کارخانه هایی که 
در منطقه وجود دارد به همین افراد جویای کار می گوییم 
ما  به  ولی  شوید،  کار  به  مشغول  مجموعه ها  این  در  که 
می گویند که می خواهیم درون سازمان باشیم، حتی زمانی 
که در کارخانجات کار برای افراد ایجاد می کنیم بیشتر به 
تا واحد های تولیدی.  دنبال استخدام در سازمان ها هستند 
اسیر  آزاد  منطقه  که  کنیم  دقت  خیلی  مسئله  این  به  باید 
این  این است که  بنده  برداشت  این موضوعات نشود، که 
اتفاق افتاده و همینجا اعالم می کنم که ۷منطقه آزاد موجود 
از پرسنل مازاد رنج می برد که این مسئله بر روی بودجه 
سازمان ها  است  ممکن  و  می گذارد  اثر  درآمدها  و  جاری 
انجام  خوبی  به  را  خود  خدماتی  و  عمرانی  تعهدات  نتواند 
دهد و یا توقعات دیگر دستگاه های اجرایی هم اخیرا روبه 
سازمان ها  نمونه  عنوان  به  برآورده  کنند.  را  است  افزایش 

و دستگاه های دیگری که در مناطق آزاد فعالیت می کنند 
توقع دارند که سازمان های مناطق آزاد به آنها سرویس های 
مالی و امکاناتی خاص تری را ارائه کنند، این موضوع را هم 
نباید  باید کنترل کنیم، من نمی گویم که در مسیر توسعه 
این کار را انجام داد، ولی نباید به شکلی باشد که تعهدات 
دیگر دستگاه ها از سازمان های مناطق آزاد هم بیشتر شود 
و من شخصا از زمانی در سازمان منطقه آزاد ارس حضور 
پیدا کرده ام مقداری در این خصوص سخت گیری نموده ام، 

چراکه هدف ضابطه مند کردن این موضوع است.

نقش مناطق آزاد در گذر از تحریم ها
کشور  در  که  ارز  مانند  مسائلی  است  این  بنده  اعتقاد 
مشکالتی را به وجود می آورد، ریشه اقتصادی ندارد؛ شاید 
یکی از سرفصل هایی که خیلی در حوزه های دانشگاهی و 
تخصصی به آن پرداخته نشده است و من هم به شخصه با 
آن بیگانه هستم، اقتصاد روانی است. به واقع باید دید که 
طی چند روز گذشته چه طرح کالن اقتصادی را پیاده سازی 
کرده ایم که به یکباره پول ملی ما تقویت شد؟! وقتی ارزش 
پول ملی با یک صحبت کاهش و یا افزایش پیدا کند، این 
موضوع بحث اقتصاد روانی است. از دیدگاه بنده، نخبگان 
و خبرگان جامعه باید روی این مسئله بیشتر کار کنند که 
ملی  پول  اقتصادی  ناموفق  حرکت  بدون  می شود  چگونه 
حرکت  موضوع  این  برعکس  یا  و  می کند  سقوط  کشور 
وضعیت  که  می بینیم  و  باشیم  داشته  هم  اقتصادی  موفق 
پولی ما مجدد نابسامان می شود. این بخش در این کشور 
که با صحبت ها و سخنرانی ها باال و پایین می رود، بیشتر 
التهاب در روان مردم ایجاد می شود و مردم ناخدآگاه برای 
تبدیل پول خود به ارز هجوم می برند و این موضوع باعث 
پایین آمدن ارزش پول می شود و این مسئله هرگز نمی تواند 
توجیه اقتصادی داشته باشد. پیشنهاد من این است که در 
کنار همه کارهایی که در حوزه اقتصاد انجام می دهیم باید 
گروه هایی را داشته باشیم که بر روی اقتصاد روانی جامعه 

هم کار کنند.
مناطق آزاد می توانند با ایجاد ارتباطات محلی با کشورهای 
بهترین  به  تحریم ها  کردن  بی اثر  مسیر  در  خود  همسایه 
شکل عمل کنند، چراکه در زمان های تحریم می توانیم از 
مسیر این ارتباطات محلی هم ما مشکالت خودمان را رفع 
راه  بهترین  محلی  ارتباطات  و  تعامالت  آنها،  هم  و  کنیم 
برای ایجاد کانال های ارتباطی در زمان تحریم و رفع نیازها 

است.

نقش مناطق آزاد در ترسیم کریدورهای 
ترانزیتی کشور

ریلی  جاده ای،  ارتباطات  آزاد  مناطق  نیازهای  حیاتی ترین 
کریدور شمالی  در  ارس هم  آزاد  منطقه  و  است  هوایی  و 
زمانی که  تعریف می شود.  به غرب  و جنوبی و هم شرق 
صحبت  کاال  تبادل  و  ترانزیت  نقل،  و  حمل  درخصوص 
می کنیم، می توانیم بگوییم که همه اقتصاد در این بخش 
فعال است که این بحث ترانزیت می تواند به عنوان اولویت 
مناطق آزاد تعریف شود، خصوصا در منطقه آزاد ارس و جلفا 

که از قدیم هم مبحث ترانزیت مطرح بوده است.
در مناطق آزاد استعدادهای بالقوه بیشماری وجود دارد که 
می توانیم با مشکالت تحریم در کشور مقابله کنیم و بنده 
به  باشیم،  داشته  صحیح  مدیریت  اعمال  اگر  که  معتقدم 
دلیل موقعیت جغرافیایی کشور به راحتی نمی توانند ما را در 
محاصره قرار دهند و بی شک با برنامه ریزی کارشناسی و 
کمی استقامت و مقاومت می توانیم از این گذرگاه سخت با 

پیروزی عبور کنیم.

در بحث کتابخانه و توریسم رقابت ها بسیار محدود است، 
ولی نقاط اشتراک فراوان است. به همین منظور دبیرخانه 
حوزه های  و  گستردگی  دلیل  به  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مشابهی که با کشورهای همجوار عضو اکو دارد می تواند 

در ایجاد یک اتحادیه منطقه ای و بین المللی موفق باشد.
دیپلماسی  گسترش  به  اکو  فرهنگی  موسسه  رئیس 
فرهنگی در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: راه اندازی 
آزاد که  مناطق  از  بعضی  در  اکو  فرهنگی  دفاتر همکاری 
مجالت  انتشار  و  هستند  برخوردار  بهتری  ظرفیت های 
تخصصی به زبان های مختلف که در اختیار کشورهای عضو 
ابریشم  و غیر عضو قرار می گیرد یا بحث راه صلح و راه 
و... می تواند مبنای خوبی برای گسترش دیپلماسی فرهنگی 

به ویژه در مناطق آزاد باشد.
اکو  فرهنگی  گفتگوی  فراکسیون  تاسیس  از  مظاهری 
داد  از 1۷0عضو خبر  بیش  با  اسالمی  در مجلس شورای 
در  امسال  را  اکو  فرهنگی  گفتگوی  فراکسیون  گفت:  و 
مجلس شورای اسالمی با بیش از 1۷0عضو تاسیس کردیم. 
همکاری مجلس، همکاری خوبی بود؛ از پارلمان های دیگر 
کشورها هم درخواست کردیم نماد گفتمان فرهنگی اکو را 

به عنوان فراکسیون در پارلمان های خود داشته باشند.
وی ادامه داد: باید تالش کنیم ساختار پارلمانی اکو را در 
فدراسیون ورزشی و همبستگی ورزشی کشورهای عضو اکو 

را با کمک کمیته المپیک ایران داشته باشیم.
از  استفاده  گفت:  پایان  در  اکو  فرهنگی  موسسه  رئیس 
اکو  خانواده  و  و شورایعالی صلح  آزاد  مناطق  ظرفیت های 
این  در  اجرایی  همکاری  و  شناسایی  در  را  ما  می تواند 
موارد همکاری کنند و در کمیته های پیش بینی شده، این 
ظرفیت ها را بررسی کنند و در اجرا این مفاهیم مطرح شده 

کمک کنند.
 

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد:

همکاری های فرهنگی بین مناطق آزاد و 
کشورهای عضو اکو افزایش می یابد

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد نیز در این نشست گفت: براساس نشست های 
متعدد کارشناسی و مدیریتی در دو ماه گذاشته در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و موسسه فرهنگی اکو در حوزه های 
فرهنگی، هنری، آموزشی، ورزشی و گردشگری و صنایع 
دستی به جمع بندی رسیدیم تا همکاری های بین مناطق 

آزاد و موسسه فرهنگی اکو شکل بگیرد.
همجواری  دلیل  به  آزاد  مناطق  افزود:  رستمی  محمدرضا 
فرهنگی،  اجتماعی،  فرصت های  اکو  عضو  کشورهای  با 
و  کرده اند  فراهم  را  متعددی  تجاری  و  اقتصادی، صنعتی 
این فرصت ها در ارتباط با کشورهایی که به لحاظ تاریخی 
تمدنی و فرهنگی اشتراکات باال دارند می تواند قدرت ارتباط 
اکو  آزاد و کشورهای عضو  مناطق  در  ارتباط  اثرگذاری  و 

نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.
رستمی همکاری در زمینه های فرهنگی را بهترین ابزار و 
ابزارها  بهترین  برد و گفت:  نام  با کشورها  ارتباطی  روش 
موثرتر  و  را گسترده تر  ارتباطات  ارتباطی که  و روش های 
می کند، همکاری هایی است که در غالب فرهنگی می تواند 
تعریف شود. این همکاری های فرهنگی ابعاد مختلفی دارد 
که در تمام حوزه های ورزشی تا گردشگری را فرا می گیرد 
و می تواند زمینه هایی باشد که در غالب رویداد یا پروژه هایی 
به  تبدیل  اکو  عضو  کشورهای  و  آزاد  مناطق  بین  متعدد 
طرح های مشترک شود و نتیجه آن توسعه همکاری های 
فرهنگی و هنری بین مناطق آزاد و کشورهای عضو اکو 

است.
و  ابعاد  همه  به  تقریبا  تفاهم نامه  این  در  افزود:  وی 
گردشگری  و  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  چارچوب های 
پیدا خواهد  اساس ضرورت  بر همین  است.  پرداخته شده 
کرد که هم موسسه فرهنگی اکو و هم دبیرخانه شورایعالی 
در  مشترکی  پروژه های  تا  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
تک تک مناطق آزاد و با همکاری اکو و کشورهای عضو 

تعریف شود و این همکاری در میدان عمل گسترش یابد.
گفتنی است؛ این تفاهم نامه  میان دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و موسسه فرهنگی اکو با هدف اجرای 
پروژه های فرهنگی، ورزشی و هنری در مناطق آزاد ایران و 
سایر کشورهای عضو اکو و تالش در راستای برقراری صلح 

منطقه ای و جهانی امضاء شد.
مشاور  بانک  مرتضی  امضاء  به  که  تفاهم نامه  این  در 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به  اکو  فرهنگی  موسسه  رئیس  مظاهری  محمدمهدی  و 
امضا رسید، مقرر شد همکاری مشترک فرهنگی، هنری، 
آموزشی، فناوری، پژوهشی، ورزشی، و گردشگری در حوزه 
فرهنگ و تمدن مشترک منطقه اکو و  انجام پروژه »مشعل 
طرفین صورت  همکاری  با  راه صلح«  ابریشم،  راه  صلح، 

پذیرد.



دوشنبه 23 مهرماه 1397 - 15 اکتبر 2018 - شماره  سوم4

اخبار منطقه آزاد انزلی

 منطقه آزادانزلی پایلوت صادرات محصوالت 
کشاورزی و مواد غذایی استان گیالن

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مدیران  همراهی  با  انزلی  آزاد  منطقه 
نمایشگاه  دومین  از  سازمان  معاونین  و 
بین المللی تخصصی محصوالت کشاورزی، 
وابسته  صنایع  و  ماشین آالت  غذایی،  مواد 
که   )Agro Food2018( عنوان  با 
همایش ها  مرکز  در  21مهرماه  تا   1۷ از 
منطقه  این  بین المللی  نمایشگاه های  و 
شرکت کنندگان  با  و  بازدید  شد،  برگزاری 
گفت وگو  به  حاضر  اقتصادی  فعاالن  و 

پرداخت .
از  بازدید  پایان  در  مسرور  رضا  دکتر 
اینکه  بیان  با  تخصصی،  نمایشگاه  این 
از  بهره گیری  با  می تواند  گیالن  استان 
پایلوت  به  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت های 
و  کشاورزی  محصول  فرآوری  و  صادرات 
اظهار  شود،  تبدیل  غذایی  مواد  صادرات 
داشت : یکی از رویکردهای سازمان منطقه 
آزاد انزلی، برگزاری نمایشگاه های مختلف 
در سطوح ملی و بین المللی ازجمله در حوزه 
استان  اینکه  توجه  با  و  است  کشاورزی 
گیالن فعالیت گسترده ای در حوزه تولیدات 
کشاورزی و مواد غذایی دارد، بخش عمده 
طریق  از  می تواند  کشاورزی  محصوالت 
منطقه آزاد انزلی به کشورهای حاشیه خزر 

صادر شود.
برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
گسترش  و  تخصصی  نمایشگاه های 
خزر  حاشیه  کشور های  با  تجاری  روابط 
دومین  از  خارجی  و  داخلی  برندهای  گفت: 
بین المللی محصوالت کشاورزی،  نمایشگاه 
وابسته  صنایع  و  ماشین آالت  غذایی،  مواد 
برگزاری  و  داشته اند  خوبی  استقبال 
ازجمله  مختلف  تخصصی  نمایشگاه های 
نمایشگاه های بین المللی مشترک کشورمان 
پایان  تا  قزاقزستان  و  آذربایجان  روسیه،  با 

سال در دستور کار قرار دارد.

همکاری  با  بین المللی  مسابقات   این 
فدراسیون  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
گیالن  استان  والیبال  هیات  والیبال، 
با  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و 
روزهای  در  11کشور  از  2۶تیم  حضور 
مجموعه  در  جاری  2۷مهرماه  تا   23
سیروس  یاد  زنده  ساحلی  ورزش های 
برگزار خواهد  انزلی  آزاد  منطقه  قایقران 

شد.
بر این اساس، کشورهای ایران با 10تیم، 
و  اسلوونی  عمان،  4تیم،  با  قزاقستان 
ایتالیا،  چک،  تیم،  دو  با  کدام  هر  تایلند 
کدام  هر  سوئد  و  روسیه  لهستان،  نروژ، 
با یک تیم در این مسابقات که براساس 
همه  جهانی  فدراسیون  رسمی  تقویم 

ساله برگزار می شود، حضور دارند.
الزم به ذکر است مجموعه ورزش های 
آزاد  منطقه  قایقران  مرحوم  ساحلی 
زیرساخت  یک  عنوان  به  انزلی 
منظور  به  جهانی  سطح  در  استاندارد 
بین المللی  و  ملی  مسابقات  برگزاری 
کشور  شمال  در  ساحلی  ورزش های 
تامین  بر  عالوه  تا  شده  ایجاد 
چنین  توسعه  جهت  الزم  زیرساخت 
که  گیالن  استان  سطح  در  رشته هایی 
و  آبی  ورزش های  قطب های  از  یکی 
و  توسعه  زمینه  است،  کشور  ساحلی 
با  ورزشی  رشته های  در  استعدادیابی 

است. کرده  فراهم  را  منطقه  محوریت 
این  گذشته  سال  پنج  در  است  گفتنی 
100رویداد  از  بیش  میزبان  منطقه 
ورزشی بین المللی، ملی و منطقه ای بوده 
روسای  مختلف  بازدیدهای  در  و  است 
بر  کشوری  و  جهانی  فدراسیون های 
این  استاندارد  امکانات  و  توانمندی ها 
مسابقات  از  میزبانی  جهت  مجموعه 
در رشته های ساحلی  ویژه  به  بین المللی 

و آبی تصریح شده است.

منطقه آزاد انزلی میزبان تور جهانی والیبال ساحلی

باتوجه  و  می شود  محصوالت  صادرات  و 
مدیریت  شرکت  ایجاد  موضوع  اهمیت  به 
صادرات از سوی فعاالن این حوزه به منظور 
با  همراه  تولیدات  و  توانمندی ها  معرفی 
صادرات محصوالت با کیفیت به کشورهای 
منطقه ازجمله کشورهای حاشیه خزر بسیار 

حائز اهمیت است.
نمایشگاه  این  در  است،  ذکر  به  الزم 
تخصصی بالغ بر ۶0شرکت داخلی و خارجی 
و  بسته بندی  غذایی،  مواد  حوزه  در  فعال 
آخرین  که  داشتند  حضور  وابسته  صنایع 
خود  تولیدات  و  توانمندی ها  محصوالت، 

را  مدرن  ماشین آالت  و  غذایی  مواد  شامل 
به نمایش گذاشتند.

کشاورزی،  محصوالت  تولید  است  گفتنی 
کشاورزی  تبدیلی  صنایع  غذایی،  صنایع 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات، تولید مواد 
بسته بندی،  طیور، صنایع  و  دام  حوزه  اولیه 
ازجمله  مشاوره  خدمات  شرکت های 
شرکت های  فعالیت  محورهای  مهم ترین 
بین المللی  نمایشگاه  دومین  در  حاضر 
غذایی،  مواد  کشاورزی،  محصوالت 
آزاد  منطقه  وابسته  صنایع  و  ماشین آالت 

انزلی بود.

از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شمال  لجستیک  پارک  نخستین  احداث 
کشور در این منطقه با همکاری وزارت راه 

و شهرسازی خبر داد.
این  گرفتن  قرار  به  اشاره  با  مسرور  رضا 
شروع  و  شمال-جنوب  کریدور  در  منطقه 
و  ایران  تجاری  جدید  کریدور  کار  به 
افزود:  انزلی،  آزاد  منطقه  محوریت  با  چین 
به  کاسپین  بندری  مجتمع  از  بهره برداری 
عنوان بزرگترین بندر شمال کشور و بندری 
قرار  بنادر نسل سوم جهان،  با کارکردهای 
گرفتن فعال ترین بندر ایران در دریای خزر 
و  منطقه  این  محدوده  در  انزلی  بندر  یعنی 
فاصله  در  بین المللی سردار جنگل  فرودگاه 
این  مزیت های  مهم ترین  از  15کیلومتری 
منطقه برای ایجاد پارک لجستیک می باشد.

پسکرانه  بودن  دارا  اینکه  بیان  با  مسرور 
و  انبارهای سرپوشیده  زیرساخت  و  مناسب 
تولیدی- صنعتی  واحد  ده ها  کنار  در  روباز 
بورس  گمرکی،  خدمات رسانی  همراه  به 
منطقه  قانونی  معافیت های  و  مزایا  و  کاال 
است  انزلی  آزاد  منطقه  مزایای  دیگر  از 
احداث  برای  تشکیل دهنده  حلقه های  که 
در  کشور  شمال  لجستیک  پارک  نخستین 
کرد:  اظهار  نموده،  تکمیل  را  منطقه  این 
و  حمل  معاون  تقی زاده  مهرداد  بازدید  در 
توانمندی ها  بر  شهرسازی  و  راه  وزیر  نقل 
این  ایجاد  برای  منطقه  این  و ظرفیت های 
مذاکرات  با  و  شد  تاکید  لجستیک  مرکز 
گرفته،  صورت  پیگیری های  و  کارشناسی 
احداث پارک لجستیک منطقه آزاد انزلی در 
دستور کار ستاد مراکز لجستیک کشور قرار 

گرفته است.
وی درخصوص اهداف و استراتژی سازمان 
لجستیک  پارک  احداث  برای  خود  متبوع 
نقل  افزایش کارایی سیستم حمل  و  گفت: 
بار  نقل  بر بخش حمل  و  تاکید  با  ویژه  به 
منطقه  برجسته  نقش  ایفای  لجستیک،  و 
آزاد انزلی در ترانزیت و تجارت بین  المللی، 
و  زیست  محیطی  مخرب  اثرات  کاهش 
این  اهداف ساخت  ایجاد حمل  و نقل سبز 
مرکز می باشد و در عین حال هوشمندسازی 
بار در  ریلی در جریان حمل  ارتقاء سهم  و 
کشور، به همراه اصالح الگوی تامین مالی 
عمومی  بودجه  به  اتکا  کاهش  بر  مبتنی 
استراتژی سازمان  کشور، بخش های عمده 
نخستین  ساخت  برای  انزلی  آزاد  منطقه 
را  کشور  شمال  لجستیک  مرکز  و  پارک 

تشکیل می دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
لجستیک  پارک  نخستین  ایجاد  اینکه  به 
و  راه  وزارت  همکاری  با  کشور  شمال 
این  اصلی  راهبرد  چارچوب  در  شهرسازی 
و  داد  مرکز  به  شدن  تبدیل  یعنی  سازمان 
خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  کاالی  ستد 
وجود  به  عنایت  با  افزود:  می گیرد،  صورت 
منطقه،  بورسی  و  بیمه ای  بانکی،  شبکه 
با بخش خصوصی و  منعقد  تفاهم نامه های 
دولتی کشورهای چین، قزاقستان و روسیه، 
و زیرساخت های ترانزیتی موجود در منطقه، 
منطقه آزاد انزلی در آینده نزدیک به مسیر 
جدید ترانزیت بین المللی کشور در ارتباط با 
روسیه، اوراسیا و اروپای شرقی و شرق آسیا 
توسعه  مرکز  به  پارک  این  و  ارتقاء می یابد 
ارزی  درآمدزایی  و  ترانزیتی  فعالیت های 
کشور و بالطبع اشتغال بیشتر تبدیل خواهد 

شد.
را  لجستیک  مراکز  ایجاد  مزایای  مسرور 
چنین برشمرد: افزایش بهره  وری در زنجیره 
تامین و کاهش هزینه  های لجستیک با ارائه 
افزوده لجستیکی  ارزش  و  خدمات عمومی 
فعالیت های  توسعه  کاال،  جریان های  به 
انبارداری و ایجاد واحدهای تولیدی جدید در 
زمینه صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته بندی از 
طریق کاهش هزینه های حمل و نقل میان 
مبادی ورودی و خروجی به قطب های تولید 
که اشتغال زایی خوبی را نیز به همراه خواهد 
مخرب  اثرات  کاهش  همراه  به  داشت، 
حمل  بکارگیری  طریق  از  محیطی  زیست 
و نقل ریلی ازجمله مهم ترین مزایای ایجاد 

مرکز فوق می باشد.

احداث نخستین پارک 
لجستیک شمال کشور 
در منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به لزوم 
دومین  در  حاضر  شرکت های  بهره گیری 
بین المللی محصوالت کشاورزی،  نمایشگاه 
وابسته  صنایع  و  ماشین آالت  غذایی،  مواد 
مناسبات  و گسترش  داخلی  از ظرفیت های 
مرکز  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  تجاری 
بین المللی  نمایشگاه های  و  همایش ها 
و  بزرگترین  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه 
کشور  نمایشگاهی شمال  مرکز  مجهزترین 
است  زیادی  نمایشگاه های  میزبان  ساالنه 
که برگزاری این نمایشگاه ها موجب تکمیل 
بازاریابی  عرضه ،  بسته بندی،  تولید ،  زنجیره 

انزلی

دکتر رضا مسرور در بازدید از نمایشگاه بین المللی محصوالت کشاورزی، مواد غذایی و صنایع وابسته:
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دادن  اهمیت  با  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان 
سرگرمی  و  تفریحی  ورزشی،  برنامه  های  به 
شهرستان چابهار و روستاهای نواحی همجوار، 
همواره کوشیده است با پرکردن اوقات فراغت 
نقش  ایفای  راستای  در  و  نوجوانان  و  جوانان 
و  بهبود  در  امکان  حد  تا  اجتماعی  مسئولیت 
کاهش آسیب  های اجتماعی انجام وظیفه نماید. 
و  ارزش ها  از  واقع  در  که  اجتماعی  مسئولیت 
متقابل  تعهدات  استحکام  جامعه،  هنجارهای 
بین افراد، گروه ها و تا حدودی زیادی مشارکت 
گروه ها،  منافع  حافظ  می شود،  تامین  اجتماعی 

سازمان ها، نهادها و در نهایت جامعه است.
به  ویژه  توجه  و  چابهار حساسیت  آزاد  منطقه 
پاسخگویی مسائل اجتماعی و کنترل و کاهش 
بزهکاری  های ناشی از معضالت اجتماعی در 
دارد  همجوار  و  حومه  نواحی  اصلی،  سرزمین 
و همه ساله با برنامه   ریزی و اهداف مشخص 
شده در تالش است که این دیدگاه را گسترش 

دهد.
شرایط  و  چابهار  موقعیت  به  توجه  با 
بیکاری،  جمعیتی،  پراکندگی  و  مهاجرپذیری 
فقر، حاشیه  نشینی و ناهنجاری های مرتبط به 
این قبیل موارد، فقدان زیرساخت  های مطلوب 
مشهود  کامال  رفاهی  تفریحی  حوزه  های  در 
موضوعات  گرفتن  نادیده  صورت  در  است. 
مرتبط با جوانان، شهر چابهار می  تواند محیطی 
و  آسیب ها  آمدن  وجود  به   جهت  مستعدی 
به  جدی  اهتمام  باشد.  اجتماعی  معضالت 
از  ورزشی،  استعدادهای  پرورش  و  ورزش 
بزهکاری  کاهش  در  اهمیت  حائز  مولفه  های 

 اجتماعی در منطقه محسوب می  گردد .
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  های  کارکرد 
طیف  اساسا  چابهار،  آزاد  منطقه  گردشگری 
شامل  را  خدماتی  عملکردهای  از  مختلفی 
ارائه  آن  مهم ترین  از  یکی  که  می  شود، 
از  پیشگیری  منظور؛  به  ورزشی  خدمات 
اجتماعی  معضالت  مدنی،  تخلفات  ارتکاب 
نسل  انحراف آمیز  پرخاشگرایانه  رفتارهای  و 
جوان و نوجوان، ایجاد انگیزش و بالفعل کردن 
پتانسیل و استعدادهای ورزشی، نهادینه کردن 
تزریق  جامعه،  بطن  در  همگانی  ورزش  های 
جهت  ورزش  از  استفاده  و  سرزندگی  نیروی 

وحدت و اتحاد ملی می  باشد. 
از آنجایی که رفتارهاي پرخطر بیشتر در زمان 
فراغت نوجوانان و جوانان رخ داده و گسترش 
و  فرهنگی  معاونت  حوزه  بنابراین  مي یابد، 
جهت  منظم،  و  هدفمند  روشی  با  اجتماعی 
همواره  عزیزان،  آن  فراغت  اوقات  کردن  پر 
کوشیده است از بروز ناهنجاری های اجتماعی 

افراد بکاهد .
آزاد چابهار، در  اجتماعی سازمان منطقه  اداره 
ورزشی،  بودجه  اختصاص  با  سال  هر  ابتدای 
برنامه ریزي  های در جهت اهداف ورزشی انجام 
می  دهد. عدم برنامه ریزي مناسب براي اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان، مي تواند پیامدهاي 
ناگوار و غیرقابل جبراني را براي آنان و جامعه 
به همراه داشته باشد. از این رو سازمان منطقه 
آزاد چابهار، با توجه به باال بودن جمعیت جوان 
نقش  ایفای  راستای  در  و  چابهار  شهرستان 
ورزش  مبحث  در  خویش  اجتماعی  مسئولیت 
و به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان و 
اثرگذاری  و  فعالیت  های گسترده ای  نوجوانان 
شاخص  به  ذیل  در  که  است،  داده  انجام 
این  در  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  عملکرد 

بخش اشاره می  گردد .

فعالیت  های  و  اقدامات  کلی  شاخص 
عبارتند :

استفاده  جهت  ورزشی  اماکن  رایگان  ارائه   
تجار، سرمایه  گذاران ، غرفه داران و عالقه مندان 

نواحی همجوار به مقوله ورزش
 برگزاری کالس های آموزش و استعدادیابی 
و  ساحلی  فوتبال  و  والیبال  کریکت،  ورزش 
سالنی ازجمله بدمینتون، پینگ پنگ، بدنسازی 
و آموزش غواصی در اماکن ورزشی منطقه آزاد 
و  شهرستان  ورزش  توسعه  از  حمایت  جهت 

استان
شهرستان،  سطوح  در  مسابقات  برگزاری   

استان، کشوری و بین  المللی
لیگ  مسابقات  به  منتخب  تیم های  اعزام   
در  بین المللی  مسابقات  و  کشوری  برتر 

رشته های مختلف
)جذب  آبی- ساحلی؛  ورزش های  تقویت   
جهت  کشور  یک  درجه  مربی  بکارگیری  و 
به  تیم  اعزام  در  مشارکت  آموزش دهی، 
و  استانی  لیگ  مسابقات  و  زیرگروه  مسابقات 

کشوری(

از ابتدای سال 1395 لغایت شش ماهه نخست سال 1397 صورت پذیرفت:

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار در بخش 
ورزش و تفریحات سالم منطقه و نواحی همجوار آن

شرح فعالیت در نیمه اول سال 1397:
فرهنگی  موسسه  راه اندازی  و  مجوز  اخذ   

ورزشی
کشور  ساحلی  فوتبال  سوم  مقام  کسب   

شهریور 9۷
عبدالرزاق  آقای  تیم ملی  موج سوار  اعزام   

بلوچی به مسابقات جهانی ژاپن
مسابقات  به  ورزشی  تیم های  اعزام   

شهرستان، استان و کشور تعداد 18مورد
مختلف  رشته های  در  مسابقات  میزبانی   

)حمایت، مشارکت و برگزاری( 1۷مورد
 برگزاری دو مورد شورای ورزش

 ثبت یک عدد باشگاه ورزشی 
 تحت پوشش قرار دادن تعداد 3نفر مربی در 

سطح ملی و بین  المللی 
 ارائه خدمات ورزشی )آموزش، استعدادیابی 
و تمرین( به تعداد 2۶هزار نفر از شهروندان به 

صورت رایگان در اماکن ورزشی منطقه آزاد
شهرداری  ساحلی  فوتبال  تیم  از  حمایت   
چابهار، منتخب لیگ برتر کشور و انتقال امتیاز 

تیم مذکور به منطقه آزاد چابهار
به  آزاد  منطقه  ساحلی  فوتبال  تیم  اعزام   
مسابقات لیک برتر  کشور با حضور 12تیم برتر 
گلستان،  گیالن،  سمنان،  یزد،  استان های  از 
بندر عباس، آبادان، مازندران، بوشهر )نماینده 

استان در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور(
 برگزاری مسابقات تیراندازی داخل سالن و 

اهداف پروازی )تراپ( برای شهروندان
به  خانوادگی  پیاده روی  همایش  برگزاری   
حضور  با  معلم  هفته  گرامیداشت  مناسبت 
معاونین مدیران سازمانی و شهرستانی و اهداء 

جوایز به شرکت کنندگان
 مشارکت در راه اندازی زمین فوتبال ساحلی 

با همکاری شهرداری چابهار
ساحل  در  قایق سواری  مسابقات  برگزاری   
تیس  روستای  صیادی  جامعه  حضور  با  تیس 
ارائه خدمات رایگان به  و شهرستان چابهار و 

گردشگران در ایام نوروز
به  کشتی  تشک  200عدد  تعداد  اهداء   
چابهار،  شهرهای  کشتی  ورزش  هیات های 

نیکشهر، کنارک و قصرقند
به  آزاد  منطقه  بانوان  وشوو  تیم  اعزام   

مسابقات انتخابی تیم ملی
 اعزام تیم جوانان فوتبال ساحلی به مسابقات 

قهرمانی کشور
و  استان سیستان  بانوان  والیبال  تیم  اعزام   
بلوچستان جهت حضوردر  مسابقات قهرمانی 

کشور
 اعزام تیم فوتبال ساحلی چابهار به مسابقات 

لیگ برتر کشور به بندرعباس
به مسابقات  تیم فوتبال پیشکسوتان  اعزام   

چهارجانبه به میزبانی ایرانشهر
 اعزام تیم فوتبال ساحلی جوانان منطقه آزاد 
به مسابقات مرحلی پایانی )نیمه نهایی( لیگ 

کشور
به  آزاد  منطقه  جوانان  فوتبال  تیم  اعزام   

مسابقات لیگ برتر استان
گردشگران  قوی ترین  مسابقات  برگزاری   
حضور  با  نوروز 9۷  ایام  در  چابهار  سواحل  در 
گردشگران در سه آیتم با مشارکت هیات های 

وزنه برداری شهرستان چابهار
مناسبت جام  به  والیبال  برگزاری مسابقات   
10تیم  تعداد  با شرکت  ورنا  سالن  در  رمضان 

ورزشی
رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  برگزاری   
حضور  با  شهرستان  سطح  ادارات  کارکنان 

10تیم 
رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  برگزاری   
ورنا  سالن  در  آزاد  دانشگاه  اساتید  و  کارکنان 

با حضور ۶تیم 
با  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  برگزاری   

تفریحی  ورزش های  و  جشنواره   برگزاری   
رالی،  کریکت،  شتردوانی،  )مسابقات  همگانی 
همایش  بادبادک ها،  پرواز  مچ اندازی،  دارت، 

پیاده روی، مجسمه سازی، ماهی گیری و...(
برنامه های  از  و حمایت  توسعه  ساماندهی،   
ورزشی  فعال  تیم های  تجهیز  و  ورزشی 
ملزومات  به  حاشیه نشین  و  محروم  محالت 
ورزشی )جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان 

و توجوانان(
چابهار  آزاد  منطقه  کریکت  تیم  از  حمایت   
)متشکل 80درصد از بازیکنان تیم ملی کریکت 
جمهوری اسالمی ایران( آموزش، استعدادیابی، 
برگزاری مسابقات و اعزام به مسابقات ملی و 

بین المللی
برنامه  های  بر  عالوه  است  ذکر  شایان 
با  تعامل  همچون،  برنامه هایی  فوق الذکر، 
ورزش ،  با  رابطه  در  فعال  مردم نهاد  نهادهای 
در  ورزشی  زیر ساخت های  توسعه  و  تجهیز 
ورزشی  اماکن  تکمیل  دانشگاها،  و  مدارس 
نواحی همجوار، تامین ادوات ورزشی تیم  های 
ورزشی مدارس، محالت و روستاها، تعامل با 
فدراسیون ها و نهادهای ذیربط، توسعه و ارتقاء 
واحد  اولویت های  جزء  و...  ورزش  فرهنگ 
می باشد؛  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  ورزش 
به  توجه  با  قهرمانی  ورزش های  به  توجه 
ورزش های  نیز  و  قهرمانان  حضور  تجارب، 
مدال آور در این منطقه  ازجمله رشته کریکت، 
رزمی و آبی ساحلی از دیگر برنامه  ها شاخص 

بشمار می  آید. 

احداث زیرساخت های ورزشی
ورنا؛  چندمنظوره  ورزشی  سالن  احداث   
مساحت:  نفر؛   2000 تماشاگران:  ظرفیت 
سالنی  ورزش های  کاربری:  5۷2۷مترمربع؛ 
هندبال،  فوتسال،  بسکتبال،  )والیبال، 
میز،  روی  تنیس  بدمینتون،  ژیمناستیک، 

شمشیربازی و....(
 اختصاص 3000مترمربع زمین جهت احداث 

ورزشگاه کریکت 
 اختصاص 5000مترمربع زمین جهت احداث 

پیست شتر دوانی 
غواصی  آموزشی  تفریحی  مرکز  راه اندازی   
ورزش های  ورزشی:  کاربری  غواصی(؛  )کلبه 

آبی، غواصی، جت اسکی و قایقرانی
اتومبیل رانی و موتورسواری؛  پیست  احداث   
تماشاگر:  ظرفیت  50000مترمربع؛  مساحت: 

2000نفر 
 تجهیز سالن تنیس رو میز؛ مساحت: 300متر 
مربع؛ ظرفیت: 100نفر؛ کاربری ورزشی: تنیس 

روی میز

امتیازات کسب شده در مسابقات ملی 
و بین المللی در سال 1395

10امتیاز اول )طال(؛ 4امتیاز دوم )نقره(؛ 9امتیاز 
سوم )برنز( 

برگزاری و شرکت در تعداد 55مسابقه ورزشی، 
کسب مقام های بین المللی

امارات  ترکیه،  کشورهای  در  فوق  مسابقات 
بوده  پاکستان  و  هندوستان   عربی،  متحده 

است.
شرح:

زیر  کریکت  مسابقات  چهارم  مقام  کسب   
کشور  در  بین المللی  مسابقات  در  1۷سال 

هندوستان )جام بگیت سینگ(
تیم  با  آزاد  منطقه  تیم  کریکت  مسابقه   
برتر  مقام  و کسب  انگلستان  باشگاهی کشور 

این دور مسابقات در تهران
 مسابقه کریکت تیم منطقه آزاد با تیم های 
برتر  مقام  کسب  و  کشور  استان های  منتخب 

این دور مسابقات در تهران
 اعزام دو تیم فوتبال به مسابقات باشگاهی 

کشور پاکستان و کسب مقام اول

 اعزام تیم دو نفره دو و میدانی به مسابقات 
لیگ برتر کشور و کسب دو مقام سوم این دور 

از مسابقات و انتخاب یک نفر به تیم ملی
 اعزام تیم رزمی کیک بوکسینگ به کشور 

هندوستان و کسب 3مدال طال
 کسب 4مدال طال در مسابقات بین المللی 

کیک بوکسینگ دبی
به  بوکسینگ  کیک  رزمی  تیم  اعزام   
مدال طال  دو  و کسب  ایتالیا  کشور  مسابقات 
محمود ریگی در وزن مثبت 90 و بهنام حیدری 

در وزن منفی ۷5
 برتری تیم کریکت بزرگساالن در مسابقات 

استانی
ارگان های  مسابقات  برگزاری  در  مشارکت   

دریایی کشور
ساحل پیمایی  ملی  همایش  در  مشارکت   
گردشگران  از  20۷نفر  حضور  با  مریخ نوردی 

سراسر کشور
 جشنواره فرهنگی ورزش های بومی محلی 
فدراسیون  و  ورزش  کل  اداره  مشارکت  با 

ورزش های بومی کشور
و  بومی  ورزش های  جشنواره  برگزاری   
محلی با مشارکت اداره ورزش و جوانان استان 

و فدراسیون ورزش های بومی و محلی کشور

امتیازات کسب شده در مسابقات ملی 
و بین المللی در سال 1396

9امتیاز اول )طال(؛ 2امتیاز دوم )نقره(؛ 2امتیاز 
سوم )برنز(

48مسابقه  تعداد  در  شرکت  و  برگزاری   
ورزشی )داخلی و بین المللی( و کسب مقام های 
کشورهای  در  مسابقات  این  بین المللی. 
در  گرجستان،  ایتالیا،  روسیه،  نیوزیلند، 
بوده  وزنه برداری  رزمی،  کریکت،  رشته های 
شهرستان  در  ملی  سطح  در  مسابقات  است. 
سایر  و  بلوچستان  و  سیستان  استان  چابهار، 
استان ها در رشته های والیبال، فوتبال ساحلی، 
جشنواره  برگزاری  و  میدانی  دو  کبدی، 
شنای  ساحلی،  محلی  و  بومی  بازی های 
اتومبیلرانی،  موتورسواری،  بسکتبال،  دریایی، 
رالی خانواده، تیر اندازی، ماهیگیری، شتردوانی 

و... بوده است.
شرح:

 کسب مقام قهرمانی تیم کریکت منطقه آزاد 
در لیگ برتر کشور

آزاد  منطقه  وزنه بردار  پیشکسوت  دستیابی   
المپیک  برداری  وزنه  برنز   نشان  به  چابهار 

نیوزیلند
)کیک  رزمی  تیم  رزمی کاران  موفقیت   
بوکسینگ( سازمان منطقه آزاد چابهار با کسب 
ایتالیا  11مدال بین  المللی  کشورهای، روسیه، 
2طال،  مدال؛  چهار  )تعداد  گرجستان  201۷  و 
به  بین  المللی  مسابقات  در  1برنز(  و  1نقره 

میزبانی کشور گرجستان
 کسب 4مدال طال در مسابقات بین  المللی به 

میزبانی کشور ایتالیا
 کسب 3مدال طال به میزبانی کشور روسیه

کشتی  بین المللی  رقابت های  برگزاری   
معتبرترین  عنوان  به  امام )ره(  یادگار  جام  آزاد 
کشتی  جهانی  اتحادیه  بین المللی  تورنمنت 
12کشور  حضور  با  نوجوانان  سنی  رده  در 
آزاد  منطقه  میزبانی  به  سال 139۶  ۷تیرماه 
آذربایجان،  کشورهای  گردید.  برگزار  چابهار 
اوکراین،  ارمنستان،  قرقیزستان،  روسیه، 
پاکستان،  مجارستان،  مغولستان،  گرجستان، 
تاجیکستان، بالروس و ایتالیا در این رقابت ها 
شرکت داشتند و در کنار پنج تیم از کشورمان 
تیم  قهرمانی  با  که  نمودند  رقابت  یکدیگر  با 
آزاد  منطقه  تیم  دوم  مقام  کسب  با  و  روسیه 

چابهار پایان یافت.
غرب  جام  کریکت  مسابقات  در  شرکت   

آسیایی زیر 19سال به میزبانی کشور مالزی 

چابهار

همکاری اداره ورزش و جوانان منطقه با حضور 
20تیم در سالن چندمنظوره انصارالمهدی

با  رمضان  جام  کریکت  مسابقات  برگزاری   
حضور 12تیم

 برگزاری مسابقات فوتبال به مناسبت هفته 
آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  با  مخدر  مواد 

چابهار
ایام  در  محلی  بومی  بازی های  برگزاری   
نوروز 9۷ جهت شناساندن و معرفی بازی های 
و  گردشگران  و  مسافران  به  محلی  بومی 

مشارکت آنها در بازی ها
 برگزاری بازی دوستانه فوتبال منطقه آزاد با 

تیم منتخب ایرانشهر
 برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی 

کشور
بین  تدارکاتی  کریکت  مسابقات  برگزاری   
تیم های کنارک، نیکشهر و منطقه آزاد چابهار 
کریکت  زمین  در  دولت  هفته  مناسبت  به 

منطقه آزاد
 مشارکت در برگزاری مسابقات پیشکسوتان 
کنارک،  چابهار،  تیم های  )با  تیس  روستای 

ایرانشهر، قصرقند(
 حمایت از تیم فوتبال پیشکسوتان شهرستان 

چابهار با اهداء لباس ورزشی و کفش
 حمایت از مسابقات فوتبال محل فقیرنشین 
شهرستان چابهار با اهداء البسه، جوایز، کاپ، 

البسه داورها
 اهداء ملزومات و البسه ورزشی به تیم های 

ورزشی محالت حاشیه نشین چابهار
آزاد  منطقه  کوهنوردی  تیم  گروه  صعود   
بزمان  شهرستان  3498متری  قله  به  چابهار 

ایرانشهر به مناسبت عید مبعث
ورزشی های  ارائه خدمات  مراکز  به  نظارت   

آبی  و ساحلی

امکانات و زیرساخت های موجود 
ورزشی در سطح منطقه آزاد چابهار

ظرفیت  ورنا:  چندمنظوره  ورزشی  سالن   
تماشاگران: 2000نفر؛ مساحت: 5۷2۷مترمربع؛ 
کاربری: ورزش های سالنی )والیبال، بسکتبال، 
بدمینتون،  ژیمناستیک،  هندبال،  فوتسال، 

تنیس روی میز، شمشیربازی و...(
با  )سرپوشیده(؛  چندمنظوره  ورزشی  سالن   
گنجایش؛  100نفر  و  مساحت  1300مترمربع 
این مجموعه در طول سال میزبان ده ها رویداد 
بسکتبال،  والیبال،  فوتسال،  ازجمله  ورزشی 
هندبال، تنیس در سطوح مختلف بوده و مکانی 

جهت تمرین، برپایی اردو و... می باشد .
تجهیزات  با  این مجموعه  بدنسازی:  سالن   
ورزش  به  عالقه مند  جوانان  پذیرای  مدرن 
می باشد.  پاورلیفتینگ  وزنه برداری،  بدنسازی، 
و  داشته  مساحت  200مترمربع  مجموعه  این 
این رشته ها  توسط مربیان دارای مدرک فنی 

اداره می شود.
ورزشی- مجموعه  این  غواصی:  کلبه   

و  فعالیت ها  انجام  جهت  مکانی   تفریحی 
اسکی،  جهت  غواصی،  مانند  آبی  ورزش های 

قایق سواری و قایقرانی می باشد.
آموزش  معتبر  شرکت  توسط  سایت  این 
لیسانس  و  نظارت  )تحت   N.I.Dغواصی
گردیده  مدیریت  بریتانیا(  غواصی  انجمن 
به  بین المللی  غواصی  مدارک  همچنین  و 
ساالنه  می دهد.  ارائه  آموزشی  گروه های 
از  بازدید  و  غواصی  به  عالقه مند  صدها 
این  به  چابهار  زیرآب  شگفت انگیز  دنیای 
سایت  این  همچنین  می کنند.  مراجعه  سایت 
شناورهای  همچون  مطلوبی  امکانات  از 

تخصصی و تجهیزات مدرن بهره می برد.
در  مجموعه  این  مصنوعی:  چمن  زمین   
و  بوده  واقع  منطقه  مسکونی  پیکره  محل 
میزبان عالقه مندان و به ویژه جوانان دوستدار 
سایت  این  مساحت  می باشد.  فوتبال  ورزش 

۷00مترمربع است.
روستای  تیس:  روستای  ورزشی  مجموعه   
تیس با جمعیت تقریبی 8000نفر در محدوده 
مجموعه  این  است.  واقع  چابهار  آزاد  منطقه 

شامل ظرفیت های ذیل می باشد: 
مساحت  به  خاکی  فوتبال  زمین   
با  2000نفر  گنجایش  و  10000مترمربع 

امکانات معمول اینگونه زمین های ورزشی
مساحت  به  سرپوشیده  چندمنظوره  سالن   
جهت  1000نفر  گنجایش  و  1100مترمربع 
همچون  ورزشی  مسابقات  برگزاری  و  انجام 

والیبال، فوتسال، هندبال، بسکتبال و...
فوتبال  مینی  ویژه  مصنوعی  چمن  زمین   
گنجایش  و  800متر  مساحت  به  )هندبالی( 

100متر
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آزاد،  مناطق  تاثیرگذار  شاخصه های  مهم ترین  از  یکی 
نوین  حوزه های  و  فناوری  و  علم  ظرفیت های  از  استفاده 
به کشور است. در سه دهه گذشته  تکنولوژی و ورود آن 
بخشICT در مناطق آزاد رشد قابل قبولی نداشته است و 
به تعبیری مناطق آزاد از ریل توسعه دیجیتال خارج شده 
است و می طلبد که با توجه به ظرفیت هایی که در کشور با 
همت و تالش متخصصین داخلی در حوزه دیجیتال ایجاد 
ببریم.  بهره  هم  آزاد  مناطق  توسعه  روند  در  است،  شده 
یکی از شرکت های فعال در حوزه بسترسازی فعالیت های 
به  توجه  با  است،  مبین وان  شرکت  ایران،  در  دیجیتال 
منطقه  سازمان  و  شرکت  این  بین  شده  منعقد  تفاهم نامه 
آزاد کیش، پای صحبت مدیرعامل این مجموعه نشستیم تا 
نقش و تاثیر مناطق آزاد را در توسعه دنیای دیجیتال کشور 

جویا شویم که در ادامه می خوانید.
 

دنیای دیجیتال، فرصت تجارت نوین
مختلف  سرویس های  ارائه دهنده  کیش  مبین وان  شرکت 
خدمات  می تواند  سرویس ها  این  است؛  دیجیتال  حوزه  در 
تمام  باشد ،  دیجیتال  مستقیم  سرویس های  یا  و  محتوایی 
نوین،  زندگی  سبک  مسیر  در  که  بوده  این  ما  تالش 
با  و  کرده  ایجاد  مردم  برای  را  مختلفی  فرصت های 
بهره گیری از دیوایس های جدید مانند موبایل های هوشمند 
و تبلت ها این نرم افزارهای کوچک را که می تواند هر کدام 
قالب سرویس های مختلف  ارائه خدمات در  برای  فرصتی 
دیجیتال باشند، در اختیار مردم قرار دهیم. در اصل نقش ما 
تجمیع کننده سرویس های نرم افزاری است و به واقع تعداد 
زیادی از اپلیکیشن ها در کنارمان هستند و در این تبادالت، 
که  کنیم  می  پیاده سازی  و  طراحی  مشترک  محصوالتی 
بین شرکت ما و شرکای کاری مان در بازار دیجیتال عرضه 

می شود.
محصوالت ویدویی مانند فیلم نت با ما همکاری می کنند تا 
بازار حضور  محصول بینتو که متعلق مجموعه است و در 
می  کنند.  خدمات  ارائه  که  دیگری  سرویس های  تا  دارد 
تجمیع  ما  مجموعه   طریق  از  که  دیجیتال  سرویس های 
می شوند، به درگاه های بانکی و یا اپراتوری متصل هستند 
و در نهایت همه این سرویس ها عرضه می شوند و مخاطب 
خاص خود را دارند. در حدود ۶میلیون نفر در کشور در حال 

حاضر از پلت فرم های شرکت مبین وان استفاده می کنند.
 

تکنولوژی بومی بر بستر دیجیتال
شرکت مبین وان از سال 89 کار خود را با مشارکت شرکت 
دو  این  تجمیع  که  کرده،  آغاز  ایتالیا  وان  و  ایران  مبین 
شرکت، شرکت مبین وان را ایجاد نموده است و جزء اولین 
را  دیجیتالی  تبادالت  فرم های  پلت  که  است  شرکت هایی 
وارد ایران کرده و پس از چند سال شرکت ایتالیایی به دلیل 
از کشور خارج شد و متخصصین داخلی شرکت  تحریم ها 
نکته  این  به  را تکمیل کردند. الزم است  پلت فرم ها  این 
اشاره کنم که این افتخار بزرگی برای ما است که می توانیم 
با یک تکنولوژی بومی و توسط متخصصین داخلی چنین 
سرویس هایی را به مردم کشورمان ارائه کنیم. شرکت در 
حدود یک سال پیش وارد بورس شد و مردم استقبال بسیار 
تنها  استقبال  این  نتیجه  و  داشتند  سهام شرکت  از  خوبی 
از حضور در بورس، سهامی که  از گذشت یک سال  پس 
در زمان ورود با نرخ 34۷تومان عرضه شد امروز به بیش 
این نشان دهنده توسعه کسب و  از 2هزار تومان رسیده و 

کارهایICT در کشور است.
 

سهم کم ما از دنیای دیجیتال
متاسفانه ظرفیتICT در کشور به آن شکلی که باید هنوز 
فعال نشده است؛ امروز تقریبا حدود 2درصد GDP کشور 
وارد حوزه ICTمی شود که این میزان هم بیشتر در حوزه 
اینترنت فروشی اپراتورها و مکالمات است. این میانگین در 
دنیا به هیچ عنوان به این شکل نیست و در حدود 10درصد 
ازGDP  دنیا را به خود اختصاص داده است که ماحصل 
آن حضور قدرتمند شرکت های اپل، گوگل، فیس بوک و 

غیره هستند که در تمام دنیا از سرویس های دیجیتال این 
در کشور  را  چنین خدماتی  ما  می کنند.  استفاده  شرکت ها 
نداریم، این فاصله باید توسط شرکت هایی مانند مبین وان 
در کشور پر شود و ما باید این بستر را در اختیار کسب و 
و  هستیم  انجام  حال  در  که  دهیم  قرار  مختلف  کارهای 
 ICTاز حوزه GDPبه میزان هموار شدن این بستر، سهم
تقویت می شود و همان طوری که در دنیا شاهد هستیم ما 
هم با یک وقفه کوچکی به دنیا می رسیم. اعتقادمان این 
است که در چند سال آینده سهم ICTازGDP  کشور به 
بیش از 10درصد خواهد رسید و امیدواریم که بتوانیم نقش 

سازنده ای در این حوزه داشته باشیم.
پیش  ICTروان تر  فرم های  پلت  با  کارها  و  کسب  امروزه 
خواهد رفت و به تعبیری روان سازی کسب و کارها می تواند 
GDP کشور را هم توسعه دهد و عدد کل را هم بزرگتر 
کند؛ بسیاری از کسب و کارها هستند که به خاطر فواصل 
را  سنگینی  هزینه های  باید  خدمات  ارائه  در  زیاد  خیلی 
ICT تقبل کنند و بهینه کردن این کسب و کارها از محل

می تواند اقتصاد کشور را هم رونق دهد.
 

تجارت دیجیتال با کشورهای همسایه
سرویس هایICT شرکت قابل ارائه در کشورهای همسایه 
هستیم  تالش  در  حاضر  حال  در  و  است  ایران  حاشیه  و 
که به سمت صادرات محتوا و محصوالت دیجیتال پیش 
برویم. همان گونه که مستحضر هستید، امروز با توجه به 
تحریم هایی که علیه کشورمان در حال شکل گیری است، 
امکان صادرات به صورت کالسیک برای ما مهیا نیست، 
ولی صادرات محصوالت دیجیتالی و انتقال این محصوالت 
به شدت راحت است و نیاز به فرآیندهای گمرکی و سخت 
بازار  که   B2C بازارهای  جنس  همچنین  ندارد.  پیچیده  و 
هدف ما هستند و آنها را نشانه می گیریم، به گونه ای نیست 
که نیاز به پروتکل های دولتی داشته باشد، به عنوان نمونه 
شرکت های همکار ما یک بازی ساده را طراحی می کنند و 
ما می بینیم که این بازی در بازارهای مشترک با استقبال 
ماه،  در  که  نفری  هزار  ده ها  با  و  می شود  روبه رو  خوبی 
می کنند  پرداخت  بازی ها  این  برای  10دالر  تا   5 میانگین 
روبرو می شود؛ یعنی حجم پول های کم، با تعداد افراد زیاد 
می تواند  آینده  در  که  است  مدلی  کوچک  محصوالت  و 
صادرات دیجیتال را در کشورمان متحول کند و ما در این 
گروه های  و  شرکت ها  با  و  هستیم  حرکت  حال  در  مسیر 

مختلفی هم در این راه همکاری می کنیم.
 

ظرفیت مناطق آزاد در توسعه دیجیتال در کشور
از  استفاده  ما،  مجموعه  اساسی  هدف های  از  یکی 
بزرگ  اهداف  به  رسیدن  برای  آزاد  مناطق  ظرفیت های 
در  هم  اصلی مان  رویکرد  و  است  کشور  در   ICT توسعه
توسعه مناطق آزاد این است که رونق کسب و کار می تواند 
دهد  قرار  اختیارمان  در  را  زیادی  صادراتی  فرصت های 
و  دارد  وجود  ما  فعالیت  نوع  در  کار  و  رونق کسب  این  و 
همچنین فرصت های صادراتی که بتوانیم از طریق مناطق 
آزاد تقویت کنیم هم یکی از مدل های صادراتی است که 
این خصوص  بر بستر دیجیتال هستیم. در  ایجاد  در حال 
جلسات زیادی را با مدیران منطقه آزاد کیش و انزلی و با 

از شرکت های کوچک  زیادی  نگاه دعوت و حضور حجم 
برنامه نویسی در این مناطق داشته ایم تا با کمک شرکای 
تولیدکننده محتوا، زیرساخت های الزم را در جهت توسعه 
بر  عالوه  نماییم.  ایجاد  آزاد  مناطق  در  دیجیتال  محتوای 
همه این موضوعات، نگاه ما به مناطق آزاد به عنوان یک 
آزاد  منطقه  نمونه  عنوان  به  و  باشد  می تواند  هم  پایلوت 
کیش می تواند پایلوت بسیار خوبی برای پروژه های بزرگ 
در کشور باشد و ما می توانیم خیلی از پلت فرم ها را در این 

منطقه تست کنیم.
اپلیکیشنی  به  رسید ه ایم  تازه  گذشته  سال  سه  طول  در 
بیزینس می توانست حدود  این  نام اسنپ، در حالی که  به 
8سال قبل در ایران اتفاق بیفتد، البته یکسری مسائل حوزه 
زیرساخت در کشور ازجمله تامین اینترنت مطرح بود، ولی 
نتوانستیم  ما  باز  شد،  ایجاد  زیرساخت ها  که  زمانی هم  از 
به موقع ورود کنیم؛ به عنوان نمونه قبل از اسنپ چندین 
این حوزه فعالیت کردند و هزینه های سنگینی  شرکت در 
شرکت ها  این  که  زمانی  شدند؛  حذف  و  شده  متقبل  هم 
انتخاب درست  را رصد می کنیم متوجه می شویم که عدم 
پایلوت، مشکل بزرگ آنان بوده و از دیدگاه ما بردن این 
پایلوت ها به سمت مناطق آزاد می تواند فرصت بسیار خوبی 
کنترل شده یک  و  منطقه محصور  در یک  بتوان  تا  باشد 
و  جمع آوری  را  بازخوردها  و  داد  ارائه  را  جدید  سرویس 
تحلیل کرد و اتفاقا یک پلت فرم با فرهنگ منطقه ای در 
مناطق آزاد ایجاد کرد و به عنوان یک پایلوت از ظرفیت 
مناطق آزاد استفاده و بهره برد. مجموعه ما این نگاه را به 
صورت جدی دارد و در این راستا چند هفته پیش تفاهم نامه 
بسیار خوبی را با صدا و سیمای مرکز کیش امضاء نمودیم، 
همچنین با رئیس شورای شهر کیش و معاونین و مدیران 
این  در  خوبی  بسیار  جلسات  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
به سمتی سوق  را  ما  نتایج،  این  و همه  داشتیم  خصوص 
یک  تاسیس  برای  الزم  زیرساخت های  و  آمادگی  که  داد 
)اکسله ریتور( که در اکوسیستم خودمان اعتقاد خاصی به 
ظرفیت استارتاپ ها داریم وجود دارد و معتقد هستیم که 
اگر استارتاپ ها در کشور فعال شوند دیگر الزم نیست که 
همه ظرفیت ها را ما فعال کنیم، تیم های کوچک و چابکی 
فعالیت  ها  این حوزه  در  که  مایل هستند  بسیار  که  داریم 
کنند، ولی زیرساخت ها و پلت فرم ها برای اینها ایجاد نشده 
است و شرکت مبین وان این دسترسی ها و زیرساخت ها را 
راحت  خیلی  استارتاپ ها  که  داریم  اعتقاد  و  می کند  ایجاد 
ما متصل شده و سرویس های  پلت فرم های  به  می توانند 
خود را ارائه نمایند و بالطبع شاهد ظهور برنامه های بزرگی 

از دل این استارتاپ ها باشیم.
 

اهمیت حضور استارتاپ ها در مناطق آزاد
شرکت مبین لند به عنوان شتاب دهنده شرکت مبین وان در 
توسعه و شناسایی تیم های استارتاپی فعالیت دارد؛ تیم های 
اهداف  و  برنامه ها  و  دارند  حضور  شرکت  این  در  زیادی 
خود را توسعه می دهند و اولین شعبه مبین لند را در کیش 
مسیر  این  در  کیش  آزاد  منطقه  و  است  تاسیس  حال  در 
حمایت خود را اعالم کرده و ما تیم های منطقه ای و محلی 
استارتاپی را در کیش مستقر خواهیم کرد تا این استارتاپ ها 
کنند  استفاده  مبین وان  شرکت  زیرساختی  ظرفیت های  از 

بهره گیری از فرصت مناطق آزاد و سرویس های دیجیتال، برای مقابله با تحریم ها
گفت و گو با سیدصابر امامی مدیرعامل شرکت مبین وان کیش:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب وکارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند:

گفت و گو:
حسین مرادی

و با نگاه پایلوت سرویس ها را ارائه دهیم و سپس با نگاه 
ملی خدمات را در کشور هم ارائه خواهیم کرد و در آینده 
هم از ظرفیت های ایجاد شده به دنبال صادرات کاالهای 
دیجیتال از بستر مناطق آزاد کشور هستیم و معتقدیم که 
دهیم،  قرار  استارتاپ ها  اختیار  در  را  الزم  پورت های  اگر 
رونق کسب و کار و کارآفرینی در بستر دیجیتال به بهترین 
شکل ممکن اتفاق خواهد افتاد و ما این ظرفیت ها را آماده 
کردیم و از همین جا اعالم می کنم که تیم های استارتاپی 
به راحتی می توانند با ما ریجستر شوند و از ظرفیت های مان 
استفاده کنند، ما توقع خاصی هم نداریم و صرفا اعتقاد به 

گسترده تر کردن پلت فرم ها داریم.
هلدینگ  زیرمجموعه  شرکت های  جزء  مبین وان  شرکت 
مبین ایران است که نگاه آن توسعه پلت فرم ها در ایران 
ایجاد  توسعه  برای  زیرساخت ها  ایجاد  هدف،  و  است 
اپلیکیشن های مختلف در ایران بوده است و همه می توانند 
کشور  در  دیجیتال  صنعت  توسعه  جهت  در  بستر  این  از 

استفاده کنند.
 

استفاده از ظرفیت های بومی مناطق آزاد
و  نگاه  آزاد،  مناطق  در  فعالیت  باب  از  ما  مهم ترین هدف 
و  است  مناطق  این  در  بومی  تیم های  تشکیل  و  جستجو 
جوامع  در  خوبی  بسیار  جذب  می توانیم  که  داریم  اعتقاد 
حوزه های  در  خوبی  استعداد های  بی تردید  که  محلی 
تخصصی ما دارند، داشته باشیم و نقش بسیار پررنگی را در 
ایجاد اشتغال در حوزهICT در مناطق آزاد داشته باشیم و در 
این ظرفیت، شرکت های مختلف تجاری، خدماتی و  کنار 
بازرگانی فعال در مناطق آزاد هم می توانند در توسعه کسب 
و کارهای خود در فضای دیجیتال از این ظرفیت های ایجاد 

شده به بهترین شکل ممکن بهره ببرند.
دیدگاه بنده درخصوص عدم حضور این شرکت ها در مناطق 
آزاد این است که ما همیشه یک قدم در حوزهITC عقب تر 
از دنیا هستیم و شاید همان طور که گفتم ما در سال89 
هم که به حوزه ارزش افزوده در حوزه دیجیتال ورود کردیم 
جزء اولین ها بودیم و شاید باید به عنوان اولین شرکت برای 
ویژه  به  نگاه مان  و  کنیم  ورود  آزاد  مناطق  به  بسترسازی 
منطقه آزاد انزلی به دلیل اشتیاق تیم های تخصصی در آن 
منطقه و همچنین منطقه آزاد کیش است و حتم داریم که 
مناطق  در  را  دیجیتال  بیزینس  ورود  بزرگ  می توانیم سد 

آزاد بشکنیم.

اعتماد مدیران به بسترسازی دیجیتال 
در مناطق آزاد

در شروع این حرکت بزرگ در مناطق آزاد، اولین چیزی که 
نیاز داریم، اعتقاد و اعتماد مدیران مناطق آزاد به این فضا 
است. جالب اینجاست که مردم اغلب خیلی زودتر به این 
فضا اعتماد می کنند تا مسئولین، به هر حال لبه تکنولوژی 
و  قانونی  خالء های  احتماال  و  است  ریسک  پر  همیشه 
چالش هایی هم خواهد داشت و ایجاد فضای ریسک پذیری 
اولین توقعی است که در این فضا ایجاد می شود؛ در مراحل 
بعد از ریسک، با نگاه کارآفرینی و کسب و کارهای نوین 
در کشور اگر ظرفیت ها را به این بسترها اختصاص دهند، 
دادن  اینجا  من  حرف  برد.  خواهند  سود  بیشتر  بی تردید 
در  را  گروه هایی  ما  که  زمانی  بلکه  نیست،  ما  به  ظرفیت 
مناطق آزاد شناسایی کردیم، باید از این گروه ها در جهت 
می تواند  این  و  بگیریم  کمک  استارتا پ ها  فعالیت  توسعه 

یکی از وظایف سازمان های مناطق آزاد باشد.
از دیدگاه من فرصت مناطق آزاد و دنیای دیجیتال، مساوی 
در  آزاد  مناطق  ظرفیت  یعنی  است،  تحریم  با  مقابله  با 
تحریمی  هر  با  مقابله  در  می تواند  دیجیتال،  ظرفیت  کنار 
استفاده  شرط  به  ببرد،  بین  از  را  تحریم  و  کند  ایستادگی 
درست و شناسایی دقیق فرصت ها. در بخش شناسایی ما 
هستم  مطمئن  و  برداریم  را  خود  نقش  که  هستیم  حاضر 
بسیار  آزاد می توانند  مناطق  ارزش،  زنجیره  تکمیل  در  که 
کمک کنند. جلسات بسیار زیادی را با مدیران مناطق آزاد 
آغاز  کیش  در  پایلوت ها  الیه  در  را  خود  کار  و  داشته ایم 
نموده ایم و آماده تبدیل شدن به یک هاب به سمت فعالین 
به  را  این پل  آزاد هستیم که  به مناطق  ICTنسبت  حوزه 
و  عالقه  مهم،  بخش  کنیم.  ایجاد  ما  آمدها  و  رفت  جای 
اعتماد مدیران منطقه آزاد است که امیدواریم در این مناطق 

هم اتفاق بیافتد.

سیدعلی موسوی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب وکارهای سازمان منطقه 
آزاد اروند در نشست با فعاالن اقتصادی، کشاورزی و اجتماعی منطقه که با حضور 
جبار عبودزاده مدیر بهبود کسب وکار و توسعه رقابت ها و ریاض فرحانی مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند در حسینیه ثاراهلل آبادان برگزار 
شد، اظهار داشت: واقعیت منطقه آزاد اروند باید در 4سال گذشته دیده شود، چراکه 

توسعه این منطقه به شکل فعلی با روی کار آمدن دولت آقای روحانی انجام شد.
بخش ها  دیگر  و  زیرساختی  فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف  مباحث  در  افزود:  وی 
اقداماتی انجام  شده است و نمی توان همه آنها را انکار کرد اما قابل نقد هستیم و 

انتقادات را به  طور کامل و می شنویم و پاسخگو هستیم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: 
در بخش کشاورزی جای کار زیادی در منطقه وجود دارد، اما وزارت جهاد کشاورزی 
هیچ  کدام از اختیارات خود را به سازمان منطقه آزاد اروند تفویض نکرده است و 
دست ما به  اندازه بخش هایی که تفویض اختیار شده است، باز نیست. از وزارت 
جهاد کشاورزی تقاضا داریم به  منظور تقویت این بخش تفویض اختیار الزم را 

انجام دهد.
موسوی گفت: تا سال 92 حجم سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد اروند 3۷۶میلیارد 
تومان بوده و سرمایه گذاری خارجی صفر بوده است، اما در حال حاضر 4هزار و 

رشد پارامترهای اقتصادی 
در منطقه آزاد اروند

900میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در منطقه شده است.
وی تصریح کرد: در اغلب پارامترهای اقتصادی شاهد رشد بوده ایم و ظرف ۶ماهه 

اول سال 9۷ هفت هزار و 50نفر بیمه شده داشته ایم.
افزود:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کسب وکارهای  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
استفاده از نظرات مردم و به خصوص نخبگان، سبب پیشرفت در کار می شود، همه 

قابل نقد هستیم اما نمی توان کارهای انجام شده را نیز نادیده گرفت.
موسوی بیان کرد: منطقه آزاد اروند دو اتاق اصناف و دو اتاق بازرگانی، 40هزار 
واحد صنفی و 1۶۶واحد صنعتی فعال دارد و این اعداد در دیگر مناطق وجود ندارد.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از 30هزار متر زمین واگذار کردیم و در 
حال حاضر این زمین ها فعال است، اظهار کرد: شرایط اقتصادی منطقه آزاد اروند 

نسبت به دیگر مناطق با توجه به جمعیت شرایط خوبی است.
افزود:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کسب وکارهای  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
ممنوعیت ورود اتباع خارجی به منطقه که هم اکنون برقرار است، تاثیری در قیمت 

کاال نداشته است و این موضوع هم اکنون مشهود است.
موسوی بیان کرد: هتل های منطقه آزاد اروند با 20درصد توان کار می کردند، در 
حالی  که هم اکنون با 80درصد توان فعال هستند و بازار خرمشهر و آبادان بعد از لغو 

روادید شاهد رشد خوبی بوده است.



صورت  اقدامات  بعضا  پیش بینی ها،  شده  سعی  تحقیق  این  در 
گرفته درخصوص سیاست های پولی و مالی اقتصادهای جهان در 
کنار برنامه ریزی های صورت گرفته در مواجه با تغییرات اقتصادی 
سال های 201۶ الی 2018 مدنظر قرار گیرد. هدف از این تحقیق، 
نگاهی به واکنش های سریع نظام های پولی و بانکی این اقتصادها در 
واکنش به این تغییرات بوده؛ در این تحقیق، اقتصادهای جهانی را به 
3دسته، اقتصادهای توسعه یافته، اقتصادهای در حال گذار، اقتصادهای 

در حال  توسعه تقسیم نموده است. 
افزایش و  با شیب  اقتصاد  باثبات،  آرام و  اقتصادهای  به نوعی، به 
کاهش مالیم و اقتصاد با حرکت های سریع پیچ در پیچ بیان می نماید.

اقتصادهای توسعه یافته:
آمریکا: رشد باثبات اما آثار سرریز محدود

 به سایر نقاط جهان
 تولید ناخالصی داخلی آمریکا در فصل سوم سال 201۷ میالدی با نرخ 
ساالنه 3درصد رشد کرده و روند رشد 2،2درصدی کل سال را حفظ 
نموده که دلیل آن افزایش مخارج خانوار، از سال 201۶ با اختالفی 
قابل توجه پیشی گرفته است؛ در نتیجه این امر، نرخ پس انداز خانوارها 
به پایین ترین سطح خود از زمان دوره منتهی به بحران مالی جهانی 
که مصرف با خوش بینی مفرط و تورم بیشتر قیمت دارایی ها افزایش 
یافته بود، رسیده است. اگر درآمد واقعی افزایش چشمگیری پیدا نکند، 
احتماال مخارج خانوارها در فصول پیش رو تعدیل و مخارج خانوارها 
کمی با سیاست مالی انبساطی متعادل می گردد. بودجه سال 2018 
نرخ مالیات شرکت های بزرگ را از 35درصد به 20درصد کاهش داده. 
این تغییرات بودجه ای اجازه نمی دهد کسری به بیش از 1،5تریلیون 
دالر در 10سال یا 0،۶درصد تولید ناخالصی داخلی افزایش یابد. انتظار 
می رود تغییرات سیاستی تقریبا 0،1واحد درصد به رشد تولید ناخالص 
داخلی در سال 2018 میالدی بیافزاید. تاثیرات توزیعی این تغییرات 

به شدت به جزئیات مورد توافق در بودجه نهایی وابسته شده است. 
در ادامه نظر به کاهش حجم واردات در فصل سوم سال و کاهش 
رشد اقتصادی جهان و با توجه به افزایش نسبی تقاضای داخلی و 
کاهش واردات تا حدی نگرانی های ناشی از توافق نامه های تجاری 
کنونی و تغیرات پیش بینی شده در سیاست تجاری را بیان می نماید، 
از طرفی شرکت ها کاالهای واسطه ای خود را بجای تولیدکنندگان 
خارجی از منابع داخلی تهیه نموده اند که باعث افزایش موجودی انبار 
در بخش خصوصی، معادل 0،۷ در فصل سوم سال و رشد تولیدی 

ناخالص داخلی افزوده شده است.

اروپا: سیاست آرام و با تدبیر بانک مرکزی اروپا و 
انقباض سیاست پولی بانک انگلستان

ژانویه  ماه  در  را  خود  دارایی  ماهانه  خرید  اروپا  مرکزی  بانک 
سال 2018میالدی 50درصد کاهش و به 30میلیارد یورو رساند. این 
خریدها، بسته به این که تورم، هدف سیاستی بانک مرکزی اروپا 
اندکی کمتر از 2درصد بوده، نزدیک گردد یا خیر، حداقل تا ماه سپتامبر 
سال 2018 میالدی ادامه داشته است. پس از اتمام خریدهای دارایی 
خالص، اصل دارایی های سر رسید شده از خرید های دارایی خود را 
مجددا سرمایه گذاری خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا نرخ های بهره را 
تغییر نداده و تعهد خود به حفظ سطح کنونی نرخ های بهره برای برای 
یک دوره دیگر تکرار می نماید. نتیجه آنکه، سیاست پولی همسازتری 
نسبت به گذشته در پیش گرفته که در کاهش ارزش یورو در برابر 

دالر آمریکا پس از اعالم سیاست های جدید قابل مشاهده می باشد.
در عین حال، بانک انگلستان نرخ بهره خود را با 25صدم واحد افزایش 
به 0،5درصد رسانده احتماال تا سه سال آینده نرخ بهره خود را دوبار 
دیگر افزایش دهد. تورم، در حال گذر از هدف سیاستی بانک انگلستان 
بوده تا حدی به دلیل کاهش ارزش پوند پس از برگذاری رفراندوم 

خروج بریتانیا و ایرلند شمالی از اتحادیه اروپا رخ داده است.
در میان کشورهای جدید اتحادیه اروپا، بانک ملی چک، نرخ بهره 
خود را در اوایل ماه نوامبر با 25صدم واحد افزایش به 0،5درصد رساند. 
این دومین افزایش نرخ بهره توسط این بانک در سال جاری بو،د زیرا 
رشد سریع ۷درصدی دستمزد و پایین ترین میزان بیکاری در تاریخ 
)همچنین پایین ترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا( فشار تورمی ناشی 
از تقاضای باال را افزایش داده بود؛ در ماه سپتامبر تورم به 2،۷درصد 
افزایش و باالتر از هدف 2درصدی رسید. همچنین درمیان کشور های 
شرق اروپا فشارهای تورمی بروز کرده و انتظار می رود در فصول آینده 

نیز ادامه یابد.

اقتصادهای در حال گذار:
کشورهای مستقل مشترک المنافع: معکوس شدن 

تسهیل پولی در اوکراین
بانک مرکزی روسیه با احتیاط سیاست پولی خود را تسهیل و نرخ 
بهره سیاستی کلیدی خود را با 25صدم واحد کاهش به 8،25درصد 
رساند. علی رغم افزایش اعتبار مصرف کننده، بهبود مصرف بخش 
لطف  به  خرده فروشی ،  3درصدی  افزایش  و  واردات  و  خصوصی 
برداشت مناسب و تقویت پول داخلی، تورم به زیر 3درصد رسید. به 
هر حال، صنعت استخراج، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی نیمه 
اول سال 201۷ میالدی داشت و بر تداوم وابستگی اقتصاد این کشور 

به بخش کاال تاکید نمود.
سیاست پولی بالروس و مولداوی روند تسهیل را در پی گرفته، اما در 
اوکراین روندی معکوس می باشد؛ زیرا تولید محصوالت کشاورزی در 
این کشور در سال 201۷ میالدی به دلیل شرایط نامساعد جوی کاهش 
یافته و قیمت جهانی به نسبت باالتر مواد غذایی باعث افزایش صادرات 

شده و عرضه محصوالت برای مصرف داخلی را کاهش داده است.
در آسیای مرکزی، رشد اقتصادی ازبکستان در بازه زمانی ژانویه تا 
سپتامیر سال 201۷ میالدی به 5،3درصد رسید که کندترین رشد 
اقتصادی این کشور در 10سال گذشته بوده است. این کاهش رشد 
اقتصادی بیشتر بیانگر بهبود چهار چوب حسابداری آماری است تا یک 
رکود در فعالیت اقتصادی؛ بهبودهای اخیر در مدیریت عمومی همراه 
با برداشتن گام های در جهت آزادسازی حساب سرمایه ای و پولی نیز 
می تواند افزایش تامین مالی از طریق بانک های توسعه ای را تسهیل 

و جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تقویت نماید.
در جنوب شرق اروپا، برآوردهای اولیه نشان دادند که اقتصاد صربستان 
در فصل سوم سال 3،1درصد رشد کرده است، این در حالی است که 
رشد اقتصادی این کشور در نیمه اول سال 201۷ میالدی به دلیل 

زمستان سخت و به دنبال آن خشکسالی، کند بود.

اقتصاد آزاد

امیر سلکی
کارشناس امور اقتصادی و مناطق آزاد

نگاهی به وضعیت رشد اقتصاد جهان
)بخش اول(
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گزارش:
مجید صیادنورد

کارشناس مناطق آزاد

مدیری از جنس تعامل

رویکرد در پیش گرفته دکتر مرتضی بانک 
به  خود  حضور  سال  یک  از  بیش  طی 
عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
دارا  با  می توان  که  کرد  اثبات  اقتصادی، 
راهبرد  اعمال  و  صحیح  استراتژی  بودن 
ظرفیت های  از  بهره گیری  با  تعامل گرا 
تبدیل  را  آزاد  مناطق  چالش های  کشور، 

به فرصت نمود.
شاید مهم ترین چالش پیش روی مناطق 
تبصره  اجرای  دوازدهم،  دولت  در  آزاد 
توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده 23 
درخصوص تعیین جایگاه قانونی دبیرخانه 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
آن  تبع  به  و  دبیرخانه  نتیجه،  در  که  بود 
ریاست  نهاد  حوزه  از  مزبور  سازمان های 
اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  به  جمهوری 
در  که  چالشی  کردند.  پیدا  جایگاه  تغییر 
نوع خود، در صورت تغییر دولت می تواند 
به پاشنه آشیل عملکرد و حتی موجودیت 
مناطق آزاد در اقتصاد کشور تبدیل شود؛ 
دکتر  که  تعامل محوری  رویکرد  با  اما 
با  ارتباط  در  بانک طی یک سال گذشته 
نهادهای مختلف همکار با مناطق آزاد به 
حوزه  در  قانونی  چالش  این  از  آورد،  اجرا 
حاکمیتی-قانونی  جایگاه  و  عملکردی 
و  همگرایی  جهت  فرصتی  عنوان  به 
هم افزایی براساس ایجاد فهم مشترک از 
در  آزاد  مناطق  موفقیت  از  حاصل  منافع 

میان ارگان های همکار استفاده شد.
به  آزاد  مناطق  حالی  در  عبارتی  به 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد اضافه شده بود 
همکار  نهادهای  اتفاق  به  قریب  اکثر  که 
در مسیر عملیاتی سازی مزیت ها و مزایای 
با تفسیر به  این قوانین  از اجرای  قانونی، 
رأی، سر باز زده یا در اجرای آن مصادره 
وزارتخانه  این  در  می کردند،  مطلوب  به 
شبکه  و  مرکزی  بانک  دارایی،  )گمرک، 

بانکی کشور و بیمه( متمرکز بودند. 
برگزاری  کرد؟  چه  بانک  مرتضی  اما 
ارشد  مدیران  مابین  مشترک  جلسات 
بر  تاکید  و  اقتصاد  وزارت  و  آزاد  مناطق 
نمایندگان  ویژه  به  و  نهادها  سایر  نقش 
مجلس شورای اسالمی در اجرای مزایای 
برگزاری  قالب  در  مناطق،  این  قانونی 
کار  دستور  در  مشترک  کاری  جلسات 
دبیرخانه شورایعالی قرار گرفت. راهبردی 
دغدغه ها،  با  بیشتر  آشنایی  موجبات  که 
مشکالت، اهداف و ظرفیت های همکاری 
از طریق  و  آورد  پدید  را  مشترک طرفین 
تغییر نگاه نسبت به توانمندی های مناطق 
علیه  امریکا  تحریم های  با  برخورد  در 
تا حدود  اقتصاد ملی؛ دبیرخانه موفق شد 
زیادی ظرفیت های مدیریتی غیر همسو را 

به همگرا تبدیل کند.
ایجاد  تصویب  عملکرد  این  اوج  نقطه 
8منطقه آزاد و ده ها منطقه ویژه اقتصادی 
بود،  اسالمی  شورای  مجلس  در  جدید، 
از  روز  چند  تنها  که  شرایطی  در  هم  آن 
حضور رئیس جمهور در مجلس به منظور 
شده  مطرح  سئواالت  به  پاسخگویی 
نمایندگان گذشته بود. بر این اساس، هر 
سوی  از  مزبور  طرح  رد  بر  آگاهی  ناظر 
ایجاد  توان  اما  داشت؛  تصریح  مجلس 
مشترک  منافع  تعریف  طریق  از  اجماع 
ناشی از تصویب این الیحه، راهکار بانک 
مجلس  نمایندگان  مساعد  نظر  اخذ  برای 
بود، مجلسی که در سال آخر دوران چهار 
با  ادوار گذشته(  نمایندگی )همچون  ساله 
نیم نگاهی به صندوق های رأی و دوران 
ملتهب تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم، 
بهترین  را  دولت  عملکرد  با  مخالفت  نَرد 
برای  مزبور  جایگاه  حفظ  برای  استراتژی 
اصول  براساس  می سرود.  جدید  دوره ای 
تحلیلی هزینه و فایده، نمایندگان به این 
نتیجه نائل آمدند که تصویب مناطق آزاد 
جدید  اقتصادی  ویژه  مناطق  ویژه  به  و 

بانکی که مناطق آزاد برای تجربه آن 25 سال صبر کردند

می توانند در جلب آرای عمومی از طریق 
جدید  فرصت های  فراهم سازی  امکان 
شغلی و رونق اقتصادی در شعاع جمعیتی 
نقش  ایفای  به  خود  نمایندگی  حوزه 
پرداخته و امید آنها را در پیروزی در کارزار 

انتخابات بیشتری نماید.
که  مانده ای  برجای  مشکل  دومین 
سال های  طی  آزاد  مناطق  و  دبیرخانه 
تنش هایی  بودند،  مواجه  آن  با  گذشته 
و حول  خود  با  شورایعالی  دبیران  که  بود 
محور نام مناطق آزاد ایجاد می کردند، به 
کارشناسی،  گفتمانی  در فضای  که  حدی 
مردم،  عموم  حتی  و  کشور  رسانه ای 
حضور  عرصه  عنوان  به  آزاد  مناطق 
گذشته  مصرف  تاریخ  و  سوخته  مدیران 
روسای  خلوت  حیاط  حالت  بهترین  در  و 

جمهور ارزیابی می شد.
مسئولیتی  و  مدیریتی  عملکرد  به  نگاه  با 
طی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیران 
انتخاب  بودن  سیاسی  گذشته،  سال های 
یا  نزدیکی  میزان  براساس  عزیزان  این 
دوری از رئیس جمهور وقت محرز می شود. 
بخش  کرد  تصریح  می توان  عبارتی  به 
قابل توجهی از نگاه های منفی که نسبت 
طراز  مدیریتی  سطح  در  آزاد  مناطق  به 
وجود  کارشناسی  بدنه  حتی  و  کشور  اول 
و  موضع گیری ها  عملکرد،  از  ناشی  دارد، 
رفتارهای برخی دبیران شورایعالی بوده که 
بر تجزیه و تحلیل نگاه مدیریتی کشور در 
است.  گذاشته  سوء  اثر  آزاد  مناطق  قبال 
اقدامات  از  راحتی  به  نمی توان  گرچه 
احداث  بازتعریف  در  که  تالش هایی  و 
پروژه های زیرساختی چون مجتمع بندری 
کاربری  تغییر  و  ماکو  فرودگاه  کاسپین، 
دوران  در  مسافری  به  پیام  فرودگاه 
صورت  ترکان  اکبر  مهندس  مدیریتی 

گرفت، به راحتی گذشت.
ریشه های اندیشه ای و مدیریتی رویکردی 
دبیرخانه  به  خود  با  بانک  مرتضی  که 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
همراه آورد را شاید بتوان در دوران خدمت 
ریاست  نهاد  و  امورخارجه  وزارت  در  وی 
آن  خروجی  که  کرد  جستجو  جمهوری 
توانمندی باالی تعامل و البی گری میان 
گروه های اثرگذار، رقیب و حتی متعارض 
و  هم افزایی  راستای  در  آزاد  مناطق  با 
در  مناطق  این  عملکردی  توان  افزایش 
است.  قانونی  معافیت های  و  مزایا  اجرای 
استراتژی  این  اینکه  اهمیت  حائز  نکته 
آزاد طی  بود که مناطق  همان رویکردی 
اهداف  برد  پیش  برای  گذشته  دهه  دو 
نیاز  آن  به  خود  قانونی  وظایف  اجرای  و 

داشته است.
به عبارتی طی بیش از یک سال گذشته 

بر  تمرکز  از  آزاد  مناطق  رویکرد  تغییر  با 
دیگر  به  نسبت  آزاد  مناطق  برتر  جایگاه 
ارگان ها، به سمت و سوی تعامل با سایر 
نهادها در مسیر اجرای مزایا و معافیت های 
تمامی  از  بهره گیری  زمینه  قانونی؛ 
بخش های  در  مدیریتی  ظرفیت های 
فراهم  را  قانونگذاری  حتی  و  اجرایی 
ساخت، موضوعی که بهره مندان اصلی آن 
سرمایه گذاران، فعالین اقتصادی و ساکنین 

بومی مناطق آزاد کشور می باشد.
عملکرد مثبت و الگوساز دیگری که طی 
شورایعالی  دبیرخانه  در  گذشته  سال  یک 
فرهنگ سازی  بودیم،  شاهد  آزاد  مناطق 
نهادهای  شناخت  عدم  چراکه  است؛ 
اجرای مزیت ها  از جایگاه خود در  همکار 
و معافیت های قانونی مناطق و نقشی که 
از  کشور  اقتصادی  توسعه  در  می توانند 
طریق تسهیل و تسریع در فرآیند جذب و 
خدمات رسانی به سرمایه گذاران ایفا نمایند 
را شاید بتوان مهم ترین مشکل در راستای 
اجرای مزایا و معافیت های قانونی مناطق 

آزاد از سوی سایر ارگان ها اعالم کرد.
متعددی  تفاهم نامه های  راستا  همین  در 
منعقد شد که می توان تفاهم نامه با سازمان 
وزارت  ایران،  آمار  مرکز  زیست،  محیط 
آموزش و پرورش، سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های فنی ایران، صندوق نوآوری و 
شکوفایی کشور، بانک قرض الحسنه مهر 
شرکت  با  تفاهم نامه  و  مهر  بانک  ایران، 
احداث  مطالعه  درخصوص  ایران  راه آهن 
ارس و بخش  آزاد  در منطقه  ریلی  مسیر 
مالزی  و  بلغارستان  کشورهای  خصوصی 
نام برد. در این میان تفاهم نامه همکاری 
در  همکاری  درخصوص  بنادر  سازمان  با 
منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع  با  رابطه 
آزاد انزلی از مهم ترین آنها بود. چرا؟ چون 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  و  آزاد  مناطق 
و  مدیریتی  در حوزه  در سال های گذشته 
حاکمیتی بر بنادر، علی رغم نقاط اشتراک 
فراوان در عمل به قانون اختالف برداشت 
داشتند. بندر کاسپین بندری بود که ظرف 
8سال روند احداث خود با مخالفت سازمان 
بنادر مواجه شده؛ در حالی که براساس این 
تفاهم نامه سازمان بنادر و سازمان منطقه 
آزاد انزلی در حوزه های مختلف ساخت و 
به  کشور  استراتژیک  بندر  این  مدیریت 

همکاری مشترک می پردازند.
حال راهبرد در پیش گرفته شده از سوی 
چه  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  و  دبیر 
در  تعامل محور  سیاست  دارد؟  اهمیتی 
نبوده  آرزوست«  امور، همان »آنم  اجرای 
اقتصاد  در  آزاد  مناطق  حضور  تاریخ  در 
ایران  منطقه ای  همکاری های  و  داخلی 
بود، بی تردید همه ذی نفعان مناطق آزاد بر 

این مهم واقف هستند که به دلیل ساختار 
قانونی که منجر به حضور بازیگران متعدد 
در مسیر اعمال مزایا و معافیت های قانونی 
مناطق می شود، طی ربع قرن گذشته این 
سایر  همکاری  و  همراهی  در  مناطق 
وزراء  عضویت  علی رغم  دولتی  نهادهای 
شورایعالی  در  رئیس جمهور  معاونین  و 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با مشکل در 
تفسیر و نحوه اجرای قانون مواجه بودند. 
سرمایه گذاری،  حوزه  در  دیگر  سوی  از 
مدیریتی  حواشی  و  ناهماهنگی ها  وجود 
سوی  از  قانون  اجرای  مسیر  در  ویژه  به 
دلسردی  موجبات  دیگر،  نهادهای 
حضور  عدم  و  موجود  سرمایه گذاران 
می نمود.  فراهم  را  جدید  سرمایه گذاران 
موضوعی که در مسیر جذب سرمایه گذار 
خارجی، به دلیل وجود ریشه های فرهنگی 
متفاوت و عدم آشنایی با فرهنگ حقوقی 
این  کشور،  سیاسی-حاکمیتی  ساختار 
نشانه های  به عنوان  چالش های مدیریتی 
منفی در جهت عملیاتی کردن سخنان و 
شده،  تفسیر  آزاد  مناطق  مدیران  تعهدات 
کرد،  تفسیر  چنین  می توان  که  حدی  به 
نشدن  اجرایی  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
عدم  مناطق،  این  قانونی  مزیت های 
نهادهای دولتی و غیردولتی در  همکاری 

اجرای قانون اعالم کرد.
در  شده  اعمال  تعامل گرای  استراتژی  اما 
دبیرخانه و آزاد می تواند چه دستاوردهای 

دیگری به همراه داشته باشد:
1- با تعمیم حوزه عمل تفاهم نامه سازمان 
می توان  و شهرسازی  راه  وزارت  به  بنادر 
به  را  شمال-جنوب  کریدور  فعال سازی 
دبیرخانه  همکاری های  سرلوحه  عنوان 
که  کریدوری  کرد.  تعریف  آزاد  مناطق  و 
مناطق  در  آن  خروجی  و  ورودی  مبادی 
آزاد چابهار و انزلی و مناطق ویژه اقتصادی 

نوشهر و بندرعباس قرار دارد.
شبکه  نبودن  متصل  اینکه  طرفه 
ضعف  و  انزلی  و  چابهار  بنادر  به  ریلی 
ویژه  به  کشور  ترانزیتی  زیرساخت های 
با  ریلی  توان  تکمیل  و  ریلی  حوزه  در 
فعال شدن  اصل  عامل  مسافری  ظرفیت 
کریدور مزبور ارزیابی شده، موضوعی که 
می تواند عالوه بر افزایش درآمدهای ارزی 
و اشتغال زایی، جایگاه ایران راه به عنوان 
کشورهای  ترانزیت  و  تجارت  ثقل  مرکز 

آسیا و اروپا تحکیم کنند.
موجود  تفاهم نامه های  به  عنایت  با   -2
کشورهای  دولتی  و  خصوصی  بخش  با 
همسایه، می توان از سابقه و ظرفیت های 
انعقاد  جهت  در  بانک  دکتر  دیپلماتیک 
قراردادهای همکاری با کشورهای منطقه 
همکاری های  توسعه  و  تسهیل  جهت 
و  صنایع  ویژه  به  خصوصی،  بخش 
کاهش  منظور  به  کوچک  شرکت های 
فشار تحریم های امریکایی، بهره برد. این 
پیش  سخت  روزهای  به  توجه  با  راهبرد 
روی تجارت بین المللی کشور با شرکت ها 
و برندهای بین المللی )که دارای مراودات 
و  می باشند(  امریکا  اقتصاد  با  گسترده ای 
تهدیدات پیش روی منابع درآمدی کشور 

بسیار حائز اهمیت است.
3- رفع موانع پیش روی فعالین اقتصادی 
آزاد  مناطق  تولید  حوزه  سرمایه گذاران  و 
طی  ارزی  جدید  سیاست های  اثر  در  که 
ماه های اخیر با مشکالت عدیده ای مواجه 

شده اند.
فعالیت  اگر  کرد  تصریح  باید  پایان  در 
خارجی  بیمه ای  شرکت های  و  بانک ها 
الزامات  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
مناطق  در  خارجی  سرمایه گذار  حضور 
دارد،  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  هنوز  آزاد 
اما مرتضی بانکی هست که با بهره گیری 
مدیریتی  و  شخصیتی  توانمندی های  از 
رفع  به  بتوان  وی  تعامل گرای  و  هم افزا 
اخیر  ماه  چند  بانکی  و  ارزی  مشکالت 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق، 

امیدوار بود.
ساخت  برای  باید  هست؛  هنوز  امید  بله، 
برای  امید ساز و کاری  بود و جز  امیدوار 

رشد ایران عزیز پیش راه ما نیست.



اخبار منطقه آزاد قشم

قشم مستعد توسعه صنعت پتروشیمی و جذب سرمایه گذاری است
ملی  شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون 
قشم  جزیره  کرد:  اظهار  پتروشیمی  صنایع 
به دلیل وجود زیرساخت های مطلوب، منطقه 
مناسبی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه 

صنعت پتروشیمی است.
رضا نوروززاده افزود: منطقه آزاد قشم یکی از 
مناطق آزاد کشور است که از نظر گردشگری، 
تجارت و همچنین صنعت توسعه یافته است 
قرار  و  خود  استراتژیک  موقعیت  دلیل  به  و 
وجود  نیز  و  خلیج فارس  آب های  در  داشتن 
صنعت  می توان  گاز  و  نفت  گسترده  ذخایر 

پتروشیمی را در آن گسترش داد.
نوروززاده گفت: ایران به عنوان کشوری نفتی 
باید به سوی تکمیل زنجیره ارزش و تولید 
محصوالت نهایی حرکت کند و در این مسیر 
افزوده  ارزش  بودن  دارا  دلیل  به  پتروشیمی 
از  مختلف  محصوالت  تنوع  و  تولید  و  باال 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تامین  در  می تواند  پتروشیمی  افزود:  وی 
ارز کشور نقش آفرین باشد و توسعه صنعت 
پتروشیمی در مناطق مختلف افزون بر تامین 
اثربخش  نیز  صادرات  زمینه  در  داخل،  نیاز 

خواهد بود.

سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
155طرح  معرفی  از  قشم  آزاد  منطقه 
به  ریال،  400میلیارد  اعتبار  با  اشتغال زا 
کارشناسی  کمیته  تسهیالت  کمیسیون 
فنی اشتغال استان برای دریافت تسهیالت 

بانکی خبرداد.
بیان  مطلب  این  بیان  با  رنجبری  سلیمان 
کمیسیون  در  200طرح  تاکنون  داشت: 
اشتغال  فنی  کارشناسی  کمیته  تسهیالت 
بین،  این  از  که  شده  مطرح  شهرستان 
استانی  کمیسیون  به  شده  موفق  155طرح 

برای معرفی به بانک راه یابد.
وی ادامه داد: کمیسیون برای این طرح ها، 
تسهیالتی به مبلغ 400میلیارد ریال تصویب 
مستقیم  به صورت  9۶8تَن  برای  که  کرده 

اشتغال زایی به همراه خواهد داشت.
سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
حوزه های  به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه 
فعالیتی این طرح ها گفت: توسعه گردشگری 
شیالتی  و  تولیدی  صنایع  اکوتوریسم،  و 

عمده این فعالیت ها را تشکیل می دهند.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نماینده 
پیامبر  بیمارستان  از  بازدید  در  پزشکی 
درمانی  مراکز  و  قشم  شهر  اعظم )ص( 
نحوه  به  جی جیان،  و   رمکان  روستاهای 
ارائه خدمات درمانی این مراکز نمره قبولی 

داد.
مهدی شادنوش، گفت: اعطای زمین و هزینه 
تهیه  اعظم )ص(،  پیامبر  بیمارستان  ساخت 
بیمارستان  این  تجهیزات  از  مهمی  بخش 
در  خلیج فارس  درمانی  مرکز  بازسازی  و 
خدمات  ارائه  هدف  با  جی جیان  روستای 
بخشی  جزیره،  مردم  به  شایسته  درمانی 
مومنی  حمیدرضا  تحسین  قابل  خدمات  از 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

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

معرفی 155 طرح اشتغال زا در منطقه آزاد قشم برای دریافت تسهیالت استانی

نمره قبولی نماینده وزیر بهداشت به خدمات درمانی در قشم

راهیابی ورزشکار نوجوان قشمی 
به اردوی تیم ملی اسکی روی آب

تولید این محصول را تکمیل کند، همچنین 
چند شرکت دیگر ایرانی نیز برای طرح های 
موردنظر خود مجوزهای الزم و موافق اصولی 
را دریافت کرده اند و قرار است که گاز را به 
پلی پروپیلن و محصوالت نهایی تبدیل کنند.

از  حمایت  درباره  نفت  وزیر  معاون 
سرمایه گذاری های جدید گفت: در سفرها به 

سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
برای  اشتغال زایی  به  قشم  آزاد  منطقه 
گفت:  32طرح  این  در  بومی  341نیروی 
آزاد قشم  نماینده سازمان منطقه  به عنوان 
در  سازمان  این  سیاست های  به  توجه  با  و 
در  پایدار  توسعه  و  اشتغال زایی  راستای 
این  همه  تصویب  پیگیر  مجدانه  منطقه، 
کمیته  تسهیالت  درکمیسیون  155طرح 
کارشناسی فنی اشتغال استان برای دریافت 

خدمات وام بانکی هستیم.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: به منظور 
خدمت رسانی و سرعت بیشتر در حوزه جذب 
و  اشتغال جزیره، کمیسیون تسهیالت کمیته 
کارشناسی فنی اشتغال شهرستان به صورت 
فشرده با حضور نمایندگان همه دستگاه های 
اجرایی، بانک ها و سازمان منطقه آزاد قشم 

سه بار در هفته برگزار می شود.
پس  و  راستا  همین  در  داد:  ادامه  رنجبری 
شهرستان،  کمیته  در  طرح ها  تصویب  از 
کارشناسی  کمیته  تسهیالت  کمیسیون 
فنی اشتغال استان، هفته ای دو بار تشکیل 

روستاهای  در  سالمت  سطح  ارتقای  برای 
نیز  ازجمله در روستای رمکان  جزیره قشم 

دنبال رفع مشکالت و موانع سرمایه گذاران و 
شرکت ها هستیم و مدیران طرح ها در قشم نیز 
در جلسه ای که برگزار شد مشکالت، نظرها و 
دیدگاه های خود را به طور مستقیم به شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی و نیز منطقه آزاد قشم 
ارائه کردند و ما نیز به دنبال رفع موانع هستیم.
و  عسلویه  با  قشم  منطقه  افزود:  نوروززاده 
ماهشهر تفاوت دارد، ما در این مناطق بیشتر 
توسعه صنعتی را شاهد هستیم اما در قشم 
و  هستیم  نیز  گردشگری  و  تجارت  شاهد 
زیاد  وسعت  بودن  دارا  دلیل  به  جزیره  این 
و قابلیت های حمل و نقل، فرصت مناسبی 
برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را 

ایجاد کرده است.
توسعه  روند  در  شرکت  این  نقش  به  وی 
 NPC :صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود
در کل کشور نقش رگوالتور و تنطیم کننده را 
دارد و رابط حاکمیت و بخش خصوصی است.
ملی  شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون 
صنایع پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع 
و  خوراک  تامین  مجوز،  درارائه  پتروشیمی 
طرح های  ارزی  منایع  تامین  اولویت بندی 

پتروشیمی نقش آفرین است.

می شود تا طرح های  مصوب در این کمیته 
معرفی  بانک ها  به  تسهیالت  دریافت  برای 

شوند.
سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
براساس  داشت:  اذعان  قشم  آزاد  منطقه 
دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
تمامی طرح های اشتغال زای جزیره به اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان معرفی 
آنها در سامانه کارا  نهایی  تایید  می شوند و 

برعهده منطقه آزاد می باشد.
معظم  مقام  منویات  براساس  است،  گفتنی 
توسعه  بر  مبنی  اخیر  سال های  در  رهبری 
سازمان  ملی،  تولید  و  کشور  اقتصادی 
به  و  راستا  همین  در  قشم  آزاد  منطقه 
استفاده  و  پایدار  توسعه  به  دستیابی  منظور 
از تسهیالت بانکی با نرخ بهره مناسب برای 
سرمایه گذاران در این منطقه، اقدام به عقد 
تفاهم نامه  تفاهم نامه های مختلفی همچون 
رفاه  کار  و   تعاون،  وزارت  با  همکاری 
توسعه  معاونت  و  تعاونی  امور  در  اجتماعی 

روستایی ریاست جمهوری نموده است.

خدمات خوبی ارائه کرده است.
رئیس مرکز پیوند و درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز در این بازدیدها 
قشم  اعظم)ص(  پیامبر  بیمارستان  گفت: 
قابلیت تبدیل شدن به مرکز جامع خدمات 

بیماران خاص را دارد.
شادنوش افزود: مرکز درمانی خلیج فارس در 
روستای جی جیان هم می تواند به یک مرکز 

تخصصی تبدیل شود.
انجام  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
مرکز  برای  ویژه  برنامه ریزی  و  مطالعات 
درمانی جی جیان بتوانیم خدمات درمانی در 
ارائه  جزیره  بیماران  به  را  بیمارستان  سطح 

کنیم.

شیالتی  شهرک  نخستین  ساخت  تفاهم نامه 
با واگذاری  آزاد قشم  آبزی پروری در منطقه 
جزیره  گامبرون  منطقه  در  زمین  10هکتار 
رئیس  سعیدی کیا  محمد  امضای  به  قشم 
حمیدرضا  و  جانبازان  و  مستضعفان  بنیاد 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی 

سازمان منطقه آزاد قشم رسید.
بنیاد  ساختمان  محل  در  تفاهم نامه  این 
توسعه  هدف  با  جانبازان  و  مستضعفان 
ابتدایی  ظرفیت  با  قفس  در  ماهی  پرورش 
10هزار و ظرفیت نهایی 50هزار ُتن در سال 
با همکاری سازمان شیالت کشور، امضا شد.

در این نشست مقرر شد سازمان منطقه آزاد 
را  گامبرون  روستای  اراضی  10هکتار  قشم 
فعالیت  هدف  با  دریا  ارزشمند  پهنه  کنار  در 
شیالتی در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان 
قرار دهد تا همه مراحل زنجیره تولید ماهی 
)به  هچری  واحدهای  شامل  قفس  در 
محل  معنی  )به  نرسری  و  گرم خانه(  معنی 
ماهی،  پرورش  پشتیبانی  سایت  نگهداری(، 
واحدهای تولید غذا، بسته بندی و فرآوری و 
تجهیزات  تولید  و  مونتاژ  تعمیر،  کارگاه های 

قفس در یک مجموعه انجام شود.
در این نشست تاکید شد که منابع مالی این 
پروژه شیالتی با عاملیت بانک سپه از منابع 
صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی 

تامین خواهد شد.
توسط  آبزی پروری  شهرک  پروژه  نخستین 
راه اندازی  استان بوشهر  بنیاد مستضعفان در 
شده و دومین مورد آن با سرمایه گذاری این 

بنیاد در منطقه آزاد قشم ساخته خواهد شد.
سهم تولید ماهی در قفس کشور براساس برنامه 
ششم، 200هزار ُتن تعین شده است که سهم 

قشم در این برنامه ملی 84هزار ُتن است.

رئیس آموزش و پرورش منطقه شهاب از انتخاب 
به  قشم  منطقه شهاب  خوارزمی  پژوهش سرای 
عنوان پژوهش سرای برتر در سطح استان خبر داد.

گفت:  خبر  این  اعالم  با  دریانورد  سیدمسلم 
قشم  شهاب  منطقه  خوارزمی  پژوهش سرای 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ساالنه  ارزیابی  در 
عنوان  به  عالی  رتبه  کسب  با  هرمزگان  استان 
ایمان  از  و  معرفی  استان  برتر  پژوهش سرای 

رحیمی مدیر پژوهش سرا تقدیر شد.
دریانورد افزود: این پژوهش سرا با کمک و همدلی 
مسئولین استانی، سازمان منطقه آزاد قشم و خیرین 
توانسته با مجهز شدن به امکانات آزمایشگاه و 
کارگاه رایانه مکانی مناسب برای پرورش و بروز 

استعدادهای دانش آموزان این منطقه باشد.
به گفته وی، این مرکز به عنوان یکی از مراکز 
پژوهشی به ویژه درحوزه الکترونیک، رباتیک و 
سازه های ماکارونی توانسته است گام های موثری 
را در استعدادیابی و هدایت دانش آموزان مستعد 

بردارد.
رئیس آموزش و پرورش منطقه شهاب افزود: این 
سال  طول  در  مستمر  برنامه ای  در  پژوهش سرا 
تحصیلی، به صورت هفتگی برای دانش آموزان 
چندین کارگاه پژوهشی- تحقیقاتی برگزار می کند.

گفتنی است، ریاست هیات امنای پژوهش سرای 
خوارزمی منطقه شهاب برعهده حمیدرضا مومنی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است.
دانش آموزی،  پژوهش سرای  است،  ذکر  شایان 
فرهنگ  گسترش  منظور  به  که  است  مرکزی 
تحقیق و پژوهش دانش آموزی تاسیس شده و با 
فراهم نمودن امکانات و تجهیزات الزم، به هدایت 
استعدادها و رشد خالقیت دانش آموزان می پردازد.

شهرک شیالت قشم 
با همکاری بنیاد مستضعفان 

ساخته می شود

انتخاب پژوهش سرای 
خوارزمی منطقه شهاب قشم 

به عنوان پژوهش سرای
 برتر استانی

پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
درباره توسعه پتروشیمی در منطقه قشم نیز 
گفت: یک گروه سرمایه گذار خارجی به همراه 
سرمایه گذاری  حال  در  ایرانی  شرکت  چند 
طرح های  از  یکی  در  دالری  ۷میلیارد 
را  متانول  که  است  قرار  و  است  پتروشیمی 
زنجیره  و سپس  کرده  تولید  نخست  فاز  در 

رنجبری در توضیح بیشتر بیان کرد: از بین 
155طرح معرفی شده، 120طرح با اعتباری 
بررسی  حال  در  ریال  28۶میلیارد  بر  بالغ 
35طرح  که  است  عامل  بانک های  توسط 
کسب  به  موفق  ریال  120میلیارد  اعتبار  با 

مصوبات پرداختی شده است.
به گفته وی، از 35طرح ذکر شده، تاکنون 
دریافت  و  قرارداد  بستن  به  موفق  32طرح 
تسهیالت بانکی به مبلغ  11۶میلیارد ریال 
شرایط  به  بسته  و  مرحله ای  صورت  به 

پیشرفت در کار شده اند.

منطقه آزاد قشم است.
شادنوش افزود: سازمان منطقه آزاد همچنین 
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جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  بخش  رئیس 
سازمان منطقه آزاد قشم از راهیابی ورزشکار نوجوان 
تیم ملی اسکی روی آب در  اردوی  به  جزیره قشم 

رشته »ویک بُرد« خبر داد.
مسابقات  اتمام  با  کرد:  اعالم  موسوی  سیدمسعود 
آزادی  دریاچه  در  که  آب  روی  اسکی  کشوری 
روستای  از  شریفی  محمد شریف  شد،  انجام  تهران 
19سال  زیر  سنی  رده  در  قشم  جزیره  هفت رنگو 
تیم ملی  به  ورود  جواز  کسب  به  موفق  )نوجوانان( 

کشورمان شد.
حضور  با  آب  روی  اسکی  مسابقات  داد:  ادامه  وی 
زیر  و  بزرگساالن  سنی  رده  دو  در  40ورزشکار 
19سال )نوجوانان( از استان هرمزگان در دو منطقه 
دریاچه  در  مازندران  و  تهران  کیش،  و  قشم  آزاد 

آزادی برگزار شد.
به گفته این مسئول ورزش سازمان منطقه آزاد قشم، 

معاون وزیر نفت در بازدید از قشم اظهار داشت:

مقام اول و دوم مسابقات اسکی روی آب رده سنی 
نوجوانان به ورزشکاران تهرانی رسید و محمدشریف 
سوم  مکان  در  گرفتن  قرار  با  هم  قشم  از  شریفی 

موفق شد به اردوی تیم ملی راه یابد.
ورزش  این  بزرگساالن  مسابقات  در  داد:  ادامه  وی 
به ورزشکار تهرانی رسید و دو  اول  مهیج هم مقام 
کسب  به  موفق  هم  کیش  آزاد  منطقه  از  ورزشکار 

مقام دوم و سوم شدند.
از  هم  مسابقات  این  اخالق  کاپ  گفت:  موسوی 
طرف علیرضا مهرصادقی، رئیس انجمن اسکی روی 
آب کشورمان به تیم های جزیره قشم و جزیره کیش 

داده شد.
بنا به این گزارش، مسابقات اسکی روی آب قهرمانی 
کشور، بیستم مهرماه جاری با حضور شش ورزشکار 
آزادی  دریاچه  در  تورنومنت  این  به  اعزامی  قشمی 

تهران برگزار شد.


