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صفحه 3 را بخوانید

سفر دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد اروند:

سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

توسعه مناطق آزاد، تخریب شدنی نیست
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی  برای  گذشته  هفته 
همراه  به  مناطق  در  پرترافیک  هفته ای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
حاشیه ای ساخته افکاری بیمار در فضای مجازی بود. با نگاهی به اواسط 
هوایی  نمایشگاه صنایع  نهمین  افتتاح  کیش جهت  به  بانک  سفر  و  هفته 
افتتاح  و  اروند  آزاد  منطقه  به  سفر  بالفاصله  و   2018 کیش   هوانوردی  و 
طرح های عمرانی در این منطقه، نشان از همت و حرکتی روبه جلو در مسیر 

توسعه کشور در مناطق آزاد بود.
فیلمی در فضای  اروند  آزاد  به منطقه  آزاد  در سفر دبیر شورایعالی مناطق 
مجازی منتشر شد و حاشیه هایی پیرامون صحبت اشاره ای یکی از افراد تیم 
از  گروهی  عقده گشایی  و  دستمایه شیطنت  مسئولین حراست،  با  حفاظتی 

مخالفین و منتقدین حرکت توسعه گرایانه در مناطق آزاد گردید.
به هیچ عنوان تصمیم ندارم که در این محمل واکاوی چرایی این موضوع 
را داشته باشم، چراکه همگان به وضوح فیلم را مشاهده کرده و به یقین 
بعضا  محافل  در  فیلم  این  بر  را  نقدهای خود  یا  و  پیش داوری ها  نگارنده، 

خصوصی ابراز نموده اند.
مناطق  مناطق محروم کشور که سهم  توسعه و شکوفایی  بی تردید مسیر 
آزاد شده اند، با این حاشیه سازی ها خدشه دار نخواهد شد و بی شک روسیاهی 
این دست حاشیه  نگاری  ها در مسیر تحول اقتصادی مناطق آزاد کشور در 
این  شناسنامه دار  منتشرکنندگان  و  عامالن  نصیب  کنونی  سخت  شرایط 

دست فیلم ها و تخریب ها در فضای مجازی خواهد بود.
فقط الزم می دانم که به این نکته اشاره کنم که، با توجه به چند سفری که 
در کنار تیم همراه دکتر بانک برای بازدید ها به مناطق آزاد کشور داشته ام، 
بیش از پیش به عظم راسخ زنجیره متحد مناطق آزاد در مسیر توسعه با 
مراسم ها،  بازدیدها،  فشار  شاید  رسیده ام؛  سنگ اندازی ها  و  سختی ها  همه 
گلنگ زنی ها و جلسات مردمی برای افرادی که کاری جز حاشیه نگاری در 
فضای تاریک و سیاه مجازی خود ندارند، قابل درک و فهم نباشد؛ بی شک 
برنامه ریزی برای بیش از ده ها بازدید و افتتاح در یک روز و رساندن روح 
توسعه و امید به مردمانی چشم انتظار در دور افتاده ترین نقاط کشور، ذره ای 
باشد،  نداشته  مفهومی  و  اهمیت  مجازی  فضای  سیه چهره گان  این  برای 
تالش های  ولی  نیست؛  مهم  افراد  این  برای  کشور  و  مردم  منافع  چراکه 
توسعه  برای  آزاد  مناطق  و مردمان  پرسنل  شبانه روزی مدیران، مسئولین، 
از  که  است  بی منطق  منتقدین  این  به  پاسخ  بزرگترین  خود،  منطقه ای 
فشار پیشرفت و توسعه در مناطق آزاد راهی جز تخریب مدیرانی دلسوز و 

محافظانی جان بر کف پیدا نکرده اند.
امیدآفرین در دل مردمان  و  توسعه نگر  بانک، شما مدیری تحولگرا،  دکتر 
رنج کشیده مناطق محروم کشور هستید، بی شک این دست تخریب های 

برنامه ریزی شده هیچ تاثیری بر پیکره توانمند شما نخواهد داشت.

داخلی  امور  و  مجلس  شوراهای  کمیسیون  عضو 
کمیسیون،  این  جلسه  در  گفت:   اسالمی  شورای 
شهید  و  بهشتی  شهید  بنادر  الحاق  الیحه  بررسی 
تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  محدوده  به  کالنتری 

چابهار بررسی و تصویب شد.
ابوترابی  ابوالفضل  مناطق،  آزاد  اخبار  گزارش  به 
این  افزود: در  این کمیسیون  درباره جزئیات جلسه 
جلسه، طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و 
مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای 
طرح  پیشنهاد دهنده  نمایندگان  حضور  با  خارجی 
اطالعات،  وزارت  کشور،  وزارت  از  مسئوالنی  و 
مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  خارجه،  امور  وزارت 

الحاق بنادر شهید بهشتی و کالنتری به محدوده منطقه آزاد چابهار تصویب شد
سازمان اطالعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اتمی،  انرژی  سازمان 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و نمایندگان 
معاونت قوانین و مرکز پژوهش های مجلس بررسی 

شد.
انتخاب  این کمیسیون طرح ممنوعیت  ابوترابی در 
یا انتصاب مقامات یا مدیران دارای تابعیت مضاعف 
و مرتبط با کشورهای خارجی بررسی و نتایج آن به 

مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد.
ممنوعیت  و  لغو  موضوع  درخصوص  افزود:  وی 
پنج  مجلس،  در  تابعیتی ها  دو  انتصاب  یا  انتخاب 
طرح و الیحه در مجلس شورای اسالمی وجود دارد 

که در این خصوص یک موضوع کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی، یک موضوع به کمیسیون 
و  حقوقی  کمیسیون  به  موضوع  سه  و  اجتماعی 
قضایی ارجاع شده است؛ ضمن اینکه همزمان مرکز 
فعالیت  این خصوص  در  هم  مجلس  پژوهش های 
به  این کمیسیون ها  نهایی  نتایج و خروجی  و  دارد 
مرکز پژوهش ها اعالم خواهد شد و تجمیع آن به 

کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی 
اصلی  کمیسیون  قضایی  حقوقی  کمیسیون  گفت: 
مابقی  و  است  لوایح  و  طرح ها  این  کننده  بررسی 

کمیسیون ها کمیسیون فرعی به حساب می آیند. 

صفحه 4 را بخوانید

به منظور توسعه فعالیت های 
دانش بنیان و کسب و کارهای نوین 

صورت گرفت:

فرهنگی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر 
در  و همکاری بخش خصوصی  مشارکت  ضرورت 
جذب گردشگران خارجی در مناطق آزاد تاکید کرد.

صنعت  فعاالن  جمع  در  رستمی  محمدرضا 
کارگروه  نشست  اولین  در  و  کشور  گردشگری 
محل  در  که  آزاد  مناطق  در  خارجی  گردشگری 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
گردشگری  حوزه  در  دولت  گفت:  شد،  برگزار 
نیازمند مشارکت بخش خصوصی است و به تنهایی 
نمی تواند در این بخش فعالیت کند، در واقع می توان 
گفت دولت باید موانع را از سر راه این بخش بردارد.

رستمی از اختصاص تسهیالت گردشگری 4درصدی 
در اسفندماه سالجاری به گردشگران مناطق آزاد با 
مشارکت بانک مهر ایران اشاره کرد و اظهار داشت: 
در فاز اول اجرای این طرح برای 3میلیون گردشگر 
تسهیالت درنظر گرفته شده است که در نظر داریم 

این آمار افزایش یابد. 
زیرساخت های گردشگری  توسعه  به  وی هم چنین 
در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون به 
جز مناطق آزاد کیش و قشم که از عمده زیرساخت 
های مورد نیاز صنعت گردشگری برخودارند، در بقیه 
ازجمله  زیرساخت ها  تکمیل  و  تامین  مناطق شاهد 
افزایش میزان فضای اقامتی هستیم و این برنامه ها 

با جدیت دنبال می شود. 

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  فرهنگی  معاون 
خردادماه  تا  کرد  امیدواری  ابراز  اقتصادی  ویژه  و 
سال 98 بخش عمده ای از پروژه های در دست اجرا 
به  آزاد  مناطق  در  اقامتی  مراکز  احداث  بخش  در 

پایان برسد. 
رستمی با اشاره به اینکه برنامه های جذب و افزایش 
کار  دستور  در  آزاد  مناطق  در  خارجی  گردشگران 
دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد قرار 
قانونی  مزیت های  دارای  آزاد  مناطق  گفت:  دارد، 
امکان  این  که  هستند  روادید  به  نیاز  عدم  ازجمله 
با  آزاد  مناطق  و  نداشته  وجود  اصلی  سرزمین  در 
ورود  آمار  می توانند  خصوصی  بخش  همکاری 
گردشگران خارجی به کشور را به رقم قابل توجهی 

برسانند. 
تجارب کشورهای همسایه  لزوم کسب  بر  رستمی 
و  کرد  تاکید  گردشگر  جذب  برنامه های  اجرای  در 

و  تجارب  این  از  بهره گیری  با  آزاد  مناطق  گفت: 
تبادل  در  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  استفاده 
گردشگران داخلی و کشورهای همسایه به یک الگو 
یا طرحی دست یابند تا در سال 2019 شاهد تغییرات 
محسوسی در زمینه جذب گردشگر در کشور باشیم. 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  فرهنگی  معاون 
کارگروه  تشکیل  درباره  هم چنین  اقتصادی  ویژه 
این  گفت:  آزاد  مناطق  در  خارجی  گردشگری 
و  معاونین  از  متشکل  اعضاء  حضور  با  کارگروه 
مدیران فرهنگی و گردشگری مناطق آزاد و فعاالن 
نیز  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  و  خصوصی  بخش 
تا نسبت  ایجاد شده  نهادها و دستگاه های مسئول 
به تدوین و اجرای برنامه های راهبردی برای جذب 

گردشگران خارجی تصمیم گیری شود. 
اتاق  یک  نقش  کارگروه  این  داد:  ادامه  رستمی 
فکر را دارد تا از پیشنهادات اعضاء کارگروه و سایر 

فعاالن صنعت گردشگری استفاده کافی را ببرد. 
یادآور می شود، نشست کارگروه گردشگری خارجی 
معاون  رستمی  محمدرضا  حضور  با  آزاد  مناطق  در 
این  مدیران  خالق،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  در  معاونت 
اقتصادی و فعاالن حوزه گردشگری کشور برگزار شد. 
بررسی  و  کارگروه  زمانی  تقویم  و  فعالیت  نحوه 
هلند- گردشگری  بین المللی  نمایشگاه  گزارش 

اوترخت در دستور کار این نشست قرار داشت.

زنجیره تولید ایجاد 
پایدار  توسعه  ضامن 

گفت و گو با دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:

2

پیام ما از جزیره کیش به 
تمام دنیا، پیام صلح 

و دوستی است

مسیر توسعه قشم 
از مجرای جوامع محلی 

می گذرد

آمادگی منطقه 
آزاد چابهار در جهت 

توسعه زیرساخت های 
ورزشی منطقه 

وزیر دفاع در مراسم افتتاحیه 
نهمین نمایشگاه هوایی ایران:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم بیان داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار بیان کرد:

7

8

6

مشارکت بخش خصوصی، ضامن تحول گردشگری در مناطق آزاد

مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هیات همراه به منظور افتتاح و کلنگ زنی طرح های تولیدی و 
صنعتی و پروژه های عمرانی و زیربنایی به منطقه آزاد اروند سفر کردند.

دعوت مناطق آزاد از متخصصین حوزه گردشگری

مناطق آزاد
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منطقه آزاد اروند، نبض توسعه آبادان و خرمشهر
آزاد  بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق  مرتضی 
کلنگ زنی  و  افتتاح  منظور  به  همراه  هیات  و  اقتصادی  ویژه  و 
به  زیربنایی  و  پروژه های عمرانی  و  و صنعتی  تولیدی  طرح های 

منطقه آزاد اروند سفر کردند.

طرح جامع منطقه آزاد اروند رونمایی شد
شورایعالی  دبیر  حضور  با  اروند  آزاد  منطقه  یکپارچه  جامع  طرح 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور رونمایی شد.  

این مراسم با حضور مرتضی بانک، فرمانداران آبادان و خرمشهر 
این 2شهر همچنین اسماعیل زمانی مدیرعامل  نیز شهرداران  و 

سازمان منطقه آزاد اروند در موزه معاصر آبادان برگزار شد.
این  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
مراسم با بیان اینکه طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند با اعتبار 
32میلیارد ریال وارد گام اجرایی شده گفت: محدوده منطقه آزاد 
اروند از سال 1384 تا سال 1392 با افزایش مساحتی حدود 20هزار 
هکتار و وجود شهرهای پرجمعیت آبادان و خرمشهر نیازمند طرح 

جامع با رویکرد راهبردی است. 
اروند،  آزاد  منطقه  جامع  طرح  از  هدف  افزود:  شمخانی  موعود 
یکپارچه کردن و تلفیق طرح های جامع شهرهای آبادان و خرمشهر 

و محدوده قدیم منطقه آزاد اروند است.
شمخانی گفت: این طرح با ارائه شبکه حمل و نقل پیشنهادی سند 
اصلی هدایت و کنترل تحوالت کالبدی و نظارت بر ساخت و ساز 

در محدوده است.
آزاد  منطقه  جامع  طرح  مقررات  و  ضوابط  تدوین  در  افزود:  وی 
اروند از تداخل غیرضروری و نامناسب کاربری ها جلوگیری شده 
است؛ ضمن اینکه با ارائه نظام منطقه بندی کاربری زمین و فضا در 
منطقه آزاد اروند، با درنظر گرفتن محدوده های شهری و روستایی، 
کاربری های کالن و مگاپروژه ها، شهرک های صنعتی مستقر در 
محدوده و مجتمع های مسکونی خارج از شهر در آن دیده شده 

است.
تهیه  با  اروند گفت:  آزاد  بنایی سازمان منطقه  زیر  معاون فنی و 
این طرح نظام کاربری اراضی این منطقه آزاد و آینده آن دقیق و 
کارشناسی شده و با مشخص کردن مسیر اصلی تحوالت کالبدی، 
نقش عمده ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و کلیت منطقه ایفا 

خواهد کرد.

دکتر بانک در مراسم رونمایی
 از طرح جامع منطقه آزاد اروند:

توسعه اقتصادی بدون پیوست های فرهنگی و 
اجتماعی، ممکن نیست

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و  فرهنگی  پیوست های  بدون  اقتصادی  توسعه  گفت:  کشور 
اجتماعی، ممکن نیست، باید برای مردمی که 8سال دفاع مقدس را 
با تمام مشقت ها اداره کردند، آرامش و خدمات فرهنگی اجتماعی 

ایجاد شود.
مرتضی بانک در مراسم رونمایی از طرح جامع منطقه آزاد اروند در 
محل موزه هنرهای معاصر آبادان، افزود: آبادان و خرمشهر سرزمین 
مقاومت، ایثار و شهادت است؛ دو شهری که در 8سال دفاع مقدس، 
مقاومت و تالش های اثرگذار در حفظ و حراست از سرزمین ایران 

و انقالب اسالمی داشتند.
گذشتند،  چیزشان  همه  از  خرمشهر  و  آبادان  مردم  گفت:  وی 
و شخصیت های  فرزندان  و  شدند  متحمل  را  بسیاری  مشکالت 
و  ارزشمند  حماسه  تا  دادند  خون  خاک  این  حفظ  برای  بسیاری 

بی نظیری را خلق کنند و ایثار و جوانمردی به یادگار بگذارند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه 
مرزداران جنوب ایران الگوی بسیار ارزشمندی هستند، افزود: در 
واقع مرزداران جنوبی با همبستگی، همدلی، و اتحاد توانستند 8سال 
دفاع مقدس را رهبری کنند و پیروز باشند؛ اجازه ندادند دشمن حتی 

به یک وجب از این خاک تعرضی داشته باشد.
وی گفت: آبادان و خرمشهر سرزمین مقدسی هستند که هر کسی 
پا به این منطقه می گذارد یادآور ایثار و فداکاری و شهادت که در 
این منطقه  خواهد شد؛ نباید هیچگاه هدف و مسیر دفاع مقدس 
ایثارگرانه  باشیم،  اگر نمی توانیم شهادت داشته  را فراموش کنیم 

خدمت کنیم.

بسیج از مردم و برای مردم است
مرتضی بانک با اشاره به هفته وحدت و بسیج، گفت: بسیج برای 
حفظ دستاوردهای انقالب و دفاع از آنچه شهدا و ایثارگران آن را 
ساماندهی کردند، تشکیل شده است؛ در واقع بسیج برای مردم، 

همراه با مردم، با فکر مردم و به مردم خدمت کردن است.
وی با بیان این که پیکر این دو شهر در دفاع مقدس زخم های 
بسیاری خورده، افزود: گام های خوبی برای توسعه شهر و اقتصاد 
آن برداشته شده، ولی ترمیم زخم های این دو شهر با این شرایط 
نیاز به ایثار فداکاری و تامین اعتبار دارد؛ امیدواریم شاهد سرسبزی 

و شکوفایی آبادان و خرمشهر باشیم.

طرح جامع مانند قانون اساسی شهر است
اقدامات که در  زیربنایی ترین  از  مشاور رئیس جمهور گفت: یکی 
منطقه آزاد اروند باید انجام می شد به نتیجه رسید و این مبنای کار 

توسعه شهری و اقتصادی است.
مرتضی بانک با اشاره به اینکه طرح جامع در واقع به مانند قانون 
در  از سرگردانی  جلوگیری  برای  افزود: شهر  است،  اساسی شهر 
راه  واقع  به طرح جامع است؛ در  نیاز  اقتصادی  و  توسعه شهری 
برون رفت از مشکالت و بحران در مدیریت شهری داشتن طرح 
جامع و تفصیلی است که خوشبختانه این منطقه با تدبیر و مدیریت 

یکپارچه سریع تر به طرح جامع رسید.
وی گفت: توسعه منهای مردم و بدون توجه به توسعه اجتماعی 
با  همراه  اقتصادی  توسعه  دیگر  بیان  به  است؛  امکان پذیر  کمتر 
توسعه اجتماعی سریع تر شکل می گیرد و بدون پیوست فرهنگی 
اجتماعی، توسعه اقتصادی ایجاد نمی شود و باید برای مردمی که 
و  آرامش  کردند،  اداره  مشقت ها  تمام  با  را  مقدس  دفاع  8سال 

خدمات فرهنگی اجتماعی ایجاد شود.
افزود: درخصوص بحث آب و  دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور 
فاضالب این دو شهر باید بتوانیم از امکانات دولتی استفاده کنیم 
آزاد، دولت و شهرداری ها مشارکت  بر مشارکت منطقه  و عالوه 

قوی ترشان بررسی شود.
مرتضی بانک گفت: منطقه آزاد اروند از امکانات بندرگاهی مهم و 

ظرفیت های مانند پاالیشگاه نفت، گردشگری، راه آهن و امکانات 
اقتصادی منطقه می شود،  رونق  باعث  ویزا که  بدون  گردشگری 

برخوردار است.

پروژه ها باسرعت و کیفیت مناسبی اجرا شود
حاشیه  و  روستاها  محلی  جوامع  پیوند  برای  اینکه  بیان  با  وی 
با کمک  پروژه های شهری  افزود:  است،  اقداماتی صورت گرفته 
بنیاد مسکن در منطقه آزاد اروند با توجه طرح جامع و آیین نامه ها 
فرصت خوبی برای فعالیت در منطقه است ولی  نباید تنها کار را 
بر  اجرا  زمان  در  و  اجرایی شود  پروژه ها  بلکه سریعا  زخمی کرد 

کیفیت اجرای پروژه نظارت کرد.
گفتنی است؛ طرح جامع یکپارچه )تعرفه عوارض پذیرنده ساخت 
و ساز( در منطقه آزاد اروند با اعتباری بالغ بر 32میلیارد ریال، اجرا 
شد و با بهره برداری از این سامانه هوشمند، اطالعات جامع، دقیق 
و تفکیک شده همه امالک و اراضی منطقه آزاد اروند ثبت رایانه ای 

می شود و صدور پروانه ساخت به صورت الکترونیکی خواهد شد.

»سالنامه آماری منطقه آزاد اروند« رونمایی شد
با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی از »سالنامه آماری منطقه آزاد اروند« رونمایی شد.
سالنامه آماری منطقه آزاد اروند با استفاده از آخرین آمار و اطالعات 
کلیه دستگاه های اجرایی براساس تقسیمات منطقه و تعیین دوره 

زمانی مشخص تهیه شده است.

معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند:
ایجاد بانک اطالعات یکپارچه و مدیریت هوشمند در 

منطقه آزاد اروند
معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: تحقق بانک 
اطالعات یکپارچه و حرکت به سوی مدیریت هوشمند باعث ارتقاء 

جامعیت داده ها و اطالعات آماری منطقه خواهد شد.
احمد رستمی در مراسم افتتاح مرکز آمار و رونمایی از سالنامه آماری 
منطقه آزاد اروند که با حضور مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و جمعی از مدیران و معاونان این سازمان برگزار شد، افزود: 
این مرکز به  منظور تهیه سالنامه آماری اروند ایجاد شده است و 

سفر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منطقه آزاد اروند:

اقداماتی نظیر طراحی جداول مورد نیاز، مطالعه اسناد باالدستی، 
مطالعه نتایج تفصیلی و کلی سرشماری سنوات گذشته و مطالعه و 
بررسی گزارشات و بولتن های تهیه  شده توسط دستگاه های اجرایی 

را برعهده دارد.
رستمی گفت: ارتقا جامعیت داده ها و اطالعات آماری، ظرفیت سازی 
آماری و کمک به توسعه نظام آماری ثبتی مبنا، ساماندهی و ارتقا 
کیفیت آماری منطقه، کمک به ارتقای نظام مدیریت و برنامه ریزی 
و تدوین اقالم و شاخص های آماری مورد نیاز منطقه نیز از جمله 
اقداماتی است که مرکز آمار منطقه آزاد اروند در راستای بهبود آنها 

فعالیت می کند.
سوی  به  حرکت  و  یکپارچه  اطالعات  بانک  تحقق  افزود:  وی 
مدیریت هوشمند باعث ارتقاء جامعیت داده ها و اطالعات آماری 

منطقه خواهد شد.
معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در پایان گفت: 
این طرح براساس استانداردها و شاخص های آماری استان و کشور 
و با استفاده از فناوری نوین اطالعاتی و ارتباطی تدوین شده است.

بازدید مرتضی بانک از پروژه های عمرانی و 
زیرساخت های شهری در منطقه آزاد اروند

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پروژه ساماندهی و 
بهسازی شهری »کوی بهروز« در منطقه آزاد اروند بازدید کرد.

حوزه  در  عمرانی  پروژه  از  اروند  آزاد  منطقه  به  سفر  در  مرتضی 
زیرساخت های شهری با محوریت ساماندهی و بهسازی و آسفالت 
شبکه  احداث  شهری،  معابر  بهسازی  و  ساماندهی  بهروز،  کوی 

آبرسانی و فضای سبز در منطقه آزاد اروند بازدید کردند.
این پروژه با اعتباری بالغ بر 400میلیارد تومان از سوی سازمان 

منطقه آزاد اروند درنظر گرفته شده و در حال احداث است. 

اجرای فاز اول پروژه احداث راه آهن 
بندر امام- خرمشهر آغاز شد

با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و هیات همراه، اجرای 
آزاد  منطقه  در  امام- خرمشهر  بندر  راه آهن  احداث  پروژه  اول  فاز 

اروند آغاز شد.
تا  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  15درصد  حدود  تاکنون  پروژه  این 

و  آن یک هزار  برای  و  رسید  بهره برداری خواهد  به  آینده  18ماه 
170میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان منطقه آزاد اروند درنظر 

گرفته شده است.
صنعتی  شهرک های  امام - خرمشهر،  بندر  راه آهن  احداث  پروژه 
آبادان و خرمشهر را به خط انتقال راه آهن مجهز می کند که اتصال 
دو شرکت فوالد جهان آرا و مجتمع فوالد کاوه از مهم ترین آنها 

است.
همچنین با اتصال این پروژه، بندر امام خمینی)ره( به وسیله راه آهن 
به خرمشهر متصل شده و شبکه ریلی راه آهن سراسری از طریق 

شلمچه به کشور عراق متصل می شود.
ایجاد این خط ریلی موجب افزایش راه های ارتباطی منطقه آزاد 
اروند می شود و تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و رونق کسب و کار در 

منطقه را به همراه خواهد داشت.
منطقه آزاد اروند با داشتن مرز خشکی، راه دریایی و هوایی دارای 
شرایط ارتباطی متنوعی است که با ساخت این خط ریلی امکان 

ارتباطی جدیدی برای منطقه ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
راه آهن خرمشهر-بندر امام، قسمتی از طرح اتصال 

کریدور شرق به غرب آسیا
راه آهن  اتصال  پروژه  اروند گفت:  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
خرمشهر به بندر امام قسمتی از کانال سوئز خشک است و نقش 

پررنگی در اتصال شرق به غرب خاورمیانه ایفا می کند.
اسماعیل زمانی در مراسم کلنگ زنی قطعه اول از پروژه راه آهن بندر 
امام به خرمشهر که با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمعی از مسئوالن 
این سازمان افتتاح شد، اظهار داشت: این پروژه که قسمتی از طرح 
بزرگ و استراتژیک اتصال کریدور شرق به غرب آسیا است نقش 

منطقه آزاد اروند را در این عرصه پررنگ تر می کند.
وی افزود: این پروژه راه آهن خرمشهر را به طول 9کیلومتر به جاده 
آبادان- ماهشهر می رساند و از آن سو نیز به شلمچه و عراق متصل 

می شود که بخشی از پروژه انجام شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این اتفاق در واقع یک 
پروژه بزرگ ملی را سامان می دهد و قسمتی از کانال سوئز خشک 
ایفا  خاورمیانه  غرب  به  شرق  اتصال  در  رنگی  پر  نقش  و  است 

می کند.

بهره برداری از سه پروژه زیربنایی 
در سایت صنعتی خرمشهر

نوری، مرکز  فیبر  پروژه  و هیات همراه،  بانک  با حضور مرتضی 
خدمات ایمنی و فوریت های پزشکی و ایستگاه آتش نشانی سایت 

صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند به بهره برداری رسید.
پروژه فیبر نوری شهر صنعتی خرمشهر برای اولین بار با تکنولوژی 
نیروداکت در کشور اجرا شده است. این پروژه به طول 30کیلومتر 
است و به صورت رایگان تا درب سایت های فعال انجام می شود. 

پروژه فیبر نوری به اعتباری بالغ بر 45میلیارد ریال توسط سازمان 
منطقه آزاد اروند احداث شده است.

بازدید مشاور رئیس جمهور از مجموعه 
تجاری-تفریحی گلکسی سنتر آبادان

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از مجموعه تجاری-تفریحی گلکسی سنتر آبادان در منطقه آزاد 

اروند بازدید کرد.
این پروژه در زمینی به مساحت 50هزار مترمربع و زیربنای 33هزار 
مترمربع، توسط سرمایه گذار ایرانی با سرمایه گذاری 3هزار و صد 
تجاری-تفریحی  پروژه  این  است.  احداث  حال  در  ریال  میلیارد 
380نفر اشتغال زایی به همراه دارد و در حال حاضر 9درصد پیشرفت 

فیزیک داشته است.
بخش  سه  در  آبادان  سنتر  گلکسی  تجاری- تفریحی  مجموعه 

اسپیس فرم، باغ راه ایرانی و سالن جانبی در حال ساخت است. 
اروند،  آزاد  منطقه  در  اقتصادی  و  تجاری  فعالیت های  گسترش 
توسعه صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد محیطی امن 
و سالم جهت گذراندن زمان تفریح خانواده ها از مهم ترین مزایای 

احداث این پروژه است.

برگزاری نشست دکتر بانک 
با اعضای شورای شهر منطقه آزاد اروند

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
اعضای شورای شهرآبادان، خرمشهر و مینو شهر دیدار کرد.

شهر  مینو  و  خرمشهر  آبادان،  شهر  شورای  اعضای  با  دیدار  این 
و با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در محل مضیف 

حاج عبداهلل صورت گرفت.
اعضای شورای شهر در این نشست مشکالت شهری را بیان کردند 
موردبررسی  این مشکالت  از  برون رفت  برای  راه کارهای الزم  و 

قرار گرفت.

افتتاح اولین سالن ورزشی چندمنظوره 
ویژه بانوان در منطقه آزاد اروند

اولین سالن چندمنظوره ویژه بانوان در منطقه آزاد اروند با حضور 
مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 

و صدیقه کعبی زاده نائب رئیس فدراسیون والیبال افتتاح شد.
این سالن ورزشی با اعتباری بالغ بر چهارده میلیارد ریال در مدت 

8ماه در زمینی به مساحت 2هزار و 200متر ساخته شده است.
سالن چندمنظوره ورزشی بانوان منطقه آزاد اروند که در مینو شهر 

واقع شده است، دارای یک سالن اصلی و 2سالن جانبی می باشد.
مدیریت،  توسعه  معاون  هرندي  جعفري  علیرضا  می شود؛  یادآور 
اکبر افتخاري معاون تولید، صادرات و فناوري، محمود منزوی زاده 
مشاور امور بین الملل و  مدیر کل حوزه دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد کشور مرتضی بانک را در این سفر همراهی کردند.
منطقه آزاد اروند با مساحت 37هزار و 400هکتار در شمال غربی 
خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر )جزیره 
مینو( می باشد که در محل تالقی دو رودخانه اروندرود و کارون 

واقع است. 
داشتن  با  و  بوده  کویت  و  عراق  کشورهای  همجوار  منطقه  این 
ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
در  آمریکا  سران  ناسیونالیستی  انگیزه های  اقتصادی، 
سیاست خارجی و اعمال تحریم های ظالمانه ضدایران در 
مناطق  گفت:  و  کرد  توصیف  را خطرناک  برجام  از  خروج 
آزاد نقش عمده و تاثیرگذاری در کمک به اقتصاد کشور در 

دوران تحریم دارند.
مرتضی بانک سیاست خارجی دستگاه دیپلماسی کشور در 
ایجاد شکاف بین آمریکا و اروپا را بسیار چشمگیر دانست 
و افزود: نگرانی اروپا از شعارهای ناسیونالیستی و رفتارهای 
بین  شکاف  ایجاد  در  نیز  آمریکا  غیراصولی  و  غیرمنطقی 

اروپا و آمریکا تاثیرگذار بود.
وی گفت: متاسفانه پیوند عربستان و رژیم صهیونیستی در 

خروج آمریکا از برجام نیز بی تاثیر نبود.
مشاور رئیس جمهور افزود: همه دستگاه ها و بخش ها کشور 
موظف هستند در دوران تحریم به اقتصاد کشور کمک کنند 
و  تجاری  کانون های  به  عنوان  آزاد  مناطق  بین  این   در  و 

اقتصادی کشور می توانند نقش عمده داشته باشند.
مرتضی بانک گفت: پس از تحوالت ارزی در کشور به دلیل 
مدیریت مصرف ارز و تقاضای آن، اقداماتی در کشور انجام 
شد و واردات کاال در مناطق آزاد منوط به ثبت سفارش کاال 

شد که این مصوبه با قوانین مناطق آزاد مغایرت داشت.
وی افزود: با مصوبه هیات دولت بحث ثبت سفارش کاال، 
مواد اولیه ماشین آالت مصرفی مربوط به تولید در مناطق 
آزاد از ثبت سفارش کاال مستثنی شدند و این مهم می تواند 
اساسی  کاالهای  انبار  برای  مکانی  را  کشور  آزاد  مناطق 

کشور تبدیل کند.
گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
سرمایه گذاران و بازرگانان می توانند پس از واردات کاالهای 
به سرزمین  کاالها  ورود  برای  آزاد کشور،  مناطق  به  خود 

اصلی از قوانین کشور استفاده کنند.

70درصد بودجه مناطق آزاد کشور عمرانی است
را  کشور  آزاد  مناطق  پوشش  زیر  جمعیت  بانک  مرتضی 
کمتر از یک  میلیون نفر اعالم کرد و افزود: 70درصد بودجه 
مناطق آزاد کشور صرف طرح های عمرانی و خدماتی این 

مناطق می شود.

مشاور رئیس جهور در سفر به منطقه آزاد اروند مطرح کرد:

نقش تاثیرگذار مناطق آزاد در کمک به اقتصاد کشور در دوران تحریم
وی گفت: 2هزار و 400واحد صنعتی و کشاورزی در مناطق 
فعالیت  ادامه  برای  که  هستند  فعالیت  مشغول  کشور  آزاد 
آنها به ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب و اطمینان بخش 

نیاز است.
مشاور رئیس جمهور به اجرای طرح های عمرانی و خدمات 
افزود:  و  کرد  اشاره  اروند  آزاد  منطقه  تابعه  روستاهای  در 
خدماتی  و  تفریحی  عمرانی،  زیرساخت های  ایجاد  برای 
شهرهای آبادان و خرمشهر در آینده نزدیک با بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی همکاری خواهیم کرد.
برای  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
مینو  جزیره  و  خرمشهر  آبادان،  شهرداری های  به  کمک 
150میلیارد ریال اعتبار از سوی دبیرخانه مناطق آزاد کشور 
کمک خواهد شد و با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
برای اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای شهرهای آبادان و 

خرمشهر رایزنی انجام می شود.

اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
در مناطق آزاد

بازنشستگان  به کارگیری  ممنوعیت  قانون  اجرای  وی 
کرد  توصیف  کشور  جوان  مدیریت  نظام  از  بهره گیری  را 
و  عملیاتی شده  آزاد کشور  مناطق  در  قانون  این  و گفت: 
تاکنون هشت نفر از مدیران بازنشسته در دبیرخانه با منصب 

خود خداحافظی کردند.
آزاد  مناطق  مدیران  سن  البته  افزود:  رئیس جمهور  مشاور 
کشور را 12سال کاهش داده ایم و بیشتر مدیران در مناطق 

آزاد، مدیران جوان هستند.

الیروبی اروند برای منطقه اقتصادی است
مرتضی بانک در ادامه، الیروبی اروندرود را طرحی اقتصادی 
برای منطقه توصیف کرد و گفت: الیروبی اروندرود از سوی 

وزارت خارجه در حال پیگیری است.
قانون  درباره  همچنین  کشور  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
حذف روادید برای اتباع خارجی به ویژه شهروندان عراقی به 
منطقه آزاد اروند بیان کرد: متاسفانه عراق برای ورود اتباع 
خود به این منطقه محدویت اعمال کرده و در حال رایزنی 

برای برداشته شدن آن هستیم.



اخبار منطقه آزاد انزلی

در دومین سال تولید محصول برنج ارگانیک 
مساحت  انزلی،  آزاد  منطقه  محدوده  در 
برابر  سه  به  برنج  کشت  زیر  زمین های 

افزایش یافت.
این  اجرای  سال  دو  ظرف  اساس،  این  بر 
از  ارگانیک  برنج  کشت  زیر  مساحت  طرح، 
سال  در  ۱۲هکتار  به  سال ۹۶  در  ۴هکتار 
و  داشته  ۲۰۰درصدی  رشدی  جاری  زراعی 
کشاورزانی  تعداد  اینکه  اهمیت  حائز  نکته 
از  الگویی مشارکت داشتند  این طرح  که در 
۱۶کشاورز در سال گذشته به ۲۸کشاورز بالغ 
شده و در عین حال بر اثر درآمدهای خوبی 
که کشاورزان در این حوزه به دست آوردند، 
سه کشاورز از شهر به روستای خود مهاجرت 

معکوس داشتند.
برنج  محصول  تولید  گزارش،  این  بر  بنا 
سازمان  ساله  پنج  برنامه  یک  ارگانیک 
راستای  در  که  است  انزلی  آزاد  منطقه 
باکیفیت  سالم،  کشاورزی  محصوالت  تولید 
الگویی  منطقه  ایجاد  و  باال  غذایی  ارزش  و 
و  از سموم  استفاده  و کاهش  ملی  در سطح 
و  آب  منابع  از  حفاظت  برای  شیمیایی  کود 
خاک، ارتقاء امنیت غذایی و سالمت جامعه، 
اصالح  کشاورزی،  نوین  شیوه های  معرفی 
در  کشاورزان  توانمندسازی  کشت،  الگوی 
از  ارتقا معیشت و افزایش بهره وری  راستای 
سال گذشته با حمایت این سازمان و به همت 

کشاورزان این منطقه انجام شده است.
این طرح در روستاهای فشتکه و بلسکله به 
عنوان روستاهای پایلوت منطقه با استفاده از 
بازار  از گونه های محبوب  نوع هاشمی  برنج 
برندسازی  فرآیند  و  شده  اجرا  کشور  برنج 
با  مطابق  انزلی  آزاد  منطقه  ارگانیک  برنج 
استاندارد ملی ۱۱۰۰ از شرکت بازرسی تحت 
از  یکی  همکاری  با  ارگانیک،  انجمن  نظر 
نام تجاری »سبز  با  موسسات مطرح کشور، 
شده  عرضه  محصول  تا  گرفته  بج« صورت 
تحت نام و برند این منطقه از امکان بازاریابی 

بهتری برای کشاورزان برخوردار باشد. 
محصوالت  تولید  طرح  در  است،  گفتنی 
محصول  محوریت  با  ارگانیک  کشاورزی 
طور  به  شیمیایی  کودهای  و  سموم  برنج، 
اردک،  پرنده  از  آن  جای  به  و  حذف  کامل 
ورمی کمپوست، زنبور تریکو گراما و کودهای 
و  حشرات  و  آفات  با  مبارزه  برای  زیستی 
استفاده  محصول  و  زمین  تقویت  همچنین 
محصول  کیفیت  افزایش  بر  عالوه  که  شده 
ارگانیک  برنج  قیمت  بودن  باالتر  دلیل  به 
نسبت به برنج معمولی، باعث افزایش درآمد 
منطقه  کشاورزان  بیشتر  استقبال  بالطبع  و 

شده است.

رشد ۲۰۰درصدی مساحت 
زمین های زیر کشت 

برنج ارگانیک در 
منطقه آزاد انزلی
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با  نجات  و  امداد  و  زلزله  آموزشی  مانور 
منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین  حضور 
اورژانس  و  آتش نشانی  عوامل  و  انزلی  آزاد 
شد  برگزار  منطقه  این  ۴۲مدرسه  در  منطقه 
شرایط  با  مواجه  در  الزم  ایمنی  نکات  و 
بحرانی، آتش سوزی، سقوط اجسام و زلزله به 
دانش آموزان به عنوان حلقه وصل مدرسه به 

خانواده ها آموزش داده شد.
با  دانش آموزان  آشنایی  گزارش،  این  بر  بنا 
مقابله  نحوه  از  آگاهی  و  آتش نشانی  ادوات 

برگزاری مانور آموزشی زلزله و امداد و نجات در سطح مدارس منطقه آزاد انزلی

اصلی  و  مهم  برنامه های  ازجمله  حریق  با 
ارائه نکات  این دوره آموزشی بوده و پس از 
مانور  این دوره، دانش آموزان در  آموزشی در 
شرکت  نجات  و  امداد  و  آتش سوزی  زلزله، 
فنون  و  اصول  با  میدانی  به صورت  و  کرده 

رعایت نکات ایمنی آشنا شدند. 
اینکه دانش آموزان،  به  با توجه  گفتنی است، 
منزل  چه در محیط مدرسه و چه در محیط 
ازجمله گروه های همواره در معرض خطرات 
ناشی از زلزله و سایر حوادث از پیش تعیین 

در راستای تولید محصوالت کشاورزی 
سالم، با کیفیت و ارزش غذایی باال:

انزلی

برگزاری کارگاه آموزشی ارزش گذاری فناوری در منطقه آزاد انزلی
با  فناوری  ارزش گذاری  آموزشی  کارگاه 
فناوران،  اقتصادی،  فعاالن  از  جمعی  حضور 
کارآفرینان و مدیران شرکت های دانش بنیان 
در راستای توسعه فعالیت های دانش بنیان و 
از سوی  منطقه،  در  نوین  کارهای  و  کسب 
شورای حمایت از ایده های نوآور و کارآفرین 

سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی، دکتر کریمیان اقبال 
مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
بین المللی  انجمن  مدیره  هیات  عضو  و 
ضمن  کشور،  فناوری  و  علم  پارک های 
بررسی مواردی چون رشد ایده و شرکت ها، 
قیمت گذاری ایده و واحد فناور، دارایی های 
متداول  روش های  و  نامشهود  و  مشهود 
مرتبط؛  موارد  از  بسیاری  و  ارزش گذاری 
برای  تصمیم گیری  جهت  زمان  بهترین 
فروش یا افزایش سرمایه شرکت را بررسی 

و آن را برای شرکت کنندگان تشریح کرد.
پژوهشگران،  نشست،  این  شرکت کنندگان 
بودند  جوانی  کارآفرینان  و  استارتاپ ها 
موفقی  طرح های  گذشته  سال های  در  که 
ملی  در سطح  علمی  برتر  رتبه های  و  ارائه 
این  در  و  آوردند  دست  به  را  بین المللی  و 
محصول،  یک  ساخت  پیرامون  نشست 
تولید  و  واحد  تولید  برای  تمام شده  هزینه 
بازار،  به  ورود  برای  ریسک  میزان  انبوه، 
قدرت  فناور،  واحد  یا  شرکت  ارزش گذاری 
یا فروش  برای جذب سرمایه گذار  چانه زنی 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
از  تعداد ۳۳نفر  نیز  کارگاه  در بخش عملی 
در  کارآفرینان  و  پژوهشگران  استارتاپ ها، 

دانش  یا  ایده  یک  بیان  با  کاری  ۶گروه 
محصول  ارزش  نیاز،  مورد  سرمایه  فنی، 
زمان  جایگزین،  محصول  با  مقایسه  در 
بازگشت سرمایه، میزان درآمد و سود حاصله 
را  حدودی شرکت  ارزش  و  زده  تخمین  را 

تعیین نمودند.
الزم به ذکر است، تغییر در سیاست مالی و 
فنی اداره شرکت و همچنین چگونگی نگاه 
افزایش  سیاست های  به  توجه  با  آینده  به 
به  چه  و  شخصی  صورت  به  چه  سرمایه 
مهم ترین  از  سرمایه گذار،  جذب  صورت 

نکات برگزاری این کارگاه تخصصی بود.
در حال حاضر فعالیت شرکت های استارتاپ 

به منظور توسعه فعالیت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین صورت گرفت:

به منظور ارتقای ایمنی در سطح مدارس انجام شد:

فرصت  و  یافته  افزایش  جهان  سطح  در 
پایه  بر  جوانان  برای  را  مناسبی  شغلی 
در  این  و  ایجاد کرده  فردی  توانمندی های 
حالی است که با افزایش دانش استارتاپ ها 
درخصوص نحوه قیمت گذاری و نحوه تعامل 
با سرمایه گذار و تفاوت سرمایه گذار معمولی 
با سرمایه گذار ریسک پذیر، به ادامه فعالیت 

و موفقیت های استارتاپ ها کمک می کند.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
را  متنوعی  زیرساخت های  و  اقدامات 
فعالیت شرکت های  برای حمایت و توسعه 
که  داده  انجام  استارتاپ ها  و  دانش بنیان 
مرکز  ایجاد  همچون  مواردی  به  می توان 

دانش بنیان،  و  نوآور  شکوفایی شرکت های 
نوآوری  مرکز  احداث  اجرایی  عملیات  آغاز 
معاون  حضور  با  انرژی  فناوری  رشد  و 
برگزاری  رئیس جمهور،  فناوری  و  علمی 
استقرار  بازار،  فن  تخصصی  نمایشگاه های 
شرکت های نوآور، دانش بنیان و تولیدی در 
شهرک های صنعتی منطقه و فعالیت مراکز 
سطح  در  دانشگاهی  و  آموزشی  علمی، 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  ارائه  و  منطقه 
حمایت های  و  تسهیالت  ارائه  با  همراه 
از  حمایت  شورای  تشکیل  و  گسترده 
این  سوی  از  کارآفرین  و  نوآور  ایده های 

سازمان اشاره کرد.

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دارند،  قرار  نشده 
نکات  آموزشی  دوره های  جاری  سال  در 
اجرا  به  منطقه  این  ۴۲مدرسه  در  را  ایمنی 
نحوه  با  دانش آموزان  آن  براساس  و  درآورده 
انواع  و  آتش نشانی  کپسول های  از  استفاده 
از  احتمالی  برابر خطرات  در  خاموش کننده ها 
پیدا  آشنایی  گازگرفتگی  و  آتش سوزی  قبیل 

کردند.
الزم به ذکر است؛ مانور، شبیه سازی شرایط 
تمرین ها  از  مجموعه ای  و  است  بحرانی 

ارزیابی  برای  که  می باشند  ممارست ها  و 
برنامه های تدوین شده جهت مقابله و مواجهه 
حوادث  علی الخصوص  بالیا  و  حوادث  با 
در  ازجمله  مکان ها  تمامی  در  غیرمترقبه 
دوره های  استمرار  با  و  می شود  اجرا  مدارس 
آموزشی، زمینه رشد و آگاهی بین شهروندان 
وقوع  از  و  یافته  گسترش  دانش آموزان  و 
زلزله،  از  ناشی  خسارات  گسترش  و  حوادث 
پیش بینی  و  طبیعی  حوادث  سایر  و  حریق 

نشده پیشگیری می شود.
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گفت و گو:
مرضیه حسینی

منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد ایران و همچنین دومین 
منطقه آزاد جهان از منظر مساحت و نیز دروازه ورود به اروپا در کشور 
شناخته شده است؛ شاید با توجه به کم سابقه و جوان بودن منطقه آزاد 
ماکو در نگاه اول توقعی از تحول عجیبی در منطقه نداشته باشیم، اما با 
نگاهی به این منطقه و دستاوردهایی که در آن به واسطه ایجاد منطقه 
ایجاد  تاثیرگذاری  به اهمیت نقش و  آمده است، می توان  به وجود  آزاد 
منطقه آزاد پی برد. ساخت بزرگراه ها و اتوبان ها، نیروگاه، بهسازی مرز 
بازرگان، احداث فرودگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو و ده ها پروژه بزرگ 
با سرمایه گذاری مستقیم سازمان منطقه آزاد ماکو و بدون هیچ بودجه 
دولتی نشان از عظم مدیران این منطقه در توسعه کشور خصوصا منطقه 

ماکو است.
به دستور  بین المللی ماکو  افتتاح رسمی فرودگاه  به  با توجه  رو،  این  از 
ریاست محترم جمهور، پای صحبت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو 
مزیت های  و  ظرفیت ها  با  تا  نشستیم  سلیمانی  غالمرضا  دکتر  جناب 
منطقه در تمامی حوزه ها ازجمله صنعتی، تجاری، کشاورزی، گردشگری 
و لجستیک بیشتر آشنا شویم؛ مدیری که با ورود خود و پیاده سازی و 
برنامه ریزی مدل مدیریت زنجیره تولید در منطقه آزاد ماکو، نوید بخش 

توسعه ای پایدار در آینده این نقطه استراتژیک کشور است.

تدوین برنامه راهبردی جهت مدیریت و پیشرفت پروژه ها
منطقه آزاد ماکو در دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرده و از سال 92 
به صورت رسمی فعالیت منطقه شروع شده است. با زحماتی که مدیران 
قبلی کشیده بودند، یکسری بسترها در منطقه ایجاد شده بود و ما هم 
ستاد  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  کلی  سیاست های  براساس 
اقتصاد مقاومتی و دولت محترم داشتند و با توجه به شرایط جدیدی که 
برای کشور به وجود آمده است و توقعاتی که هم دولت از مناطق آزاد 
کشور دارد و هم محدودیت هایی که برای مناطق آزاد ایجاد کرده اند که 
با توجه  تغییر است و  آزاد در حال  بیزینس مدل مناطق  می توان گفت 
به تغییراتی که در نرخ ارز و شرایط جدید اقتصادی ایجاد شده، در حال 
حاضر در منطقه آزاد ماکو نیز مبتنی بر این شرایط جدید و سیاست های 
کلی ، اولین کاری که شکل گرفت این موضوع بود که متوجه شویم که 
لحاظ  از  محورها  این  وضعیت  و  دارد  توسعه ای  محورهای  چه  منطقه 
با توجه به شایستگی های نسبی که منطقه  مزیت های نسبی و رقابتی 
این خصوص  در  تاکنون  اتفاقاتی  و چه  دارد  قرار  در چه وضعیتی  دارد 
رخ داده تا مبتنی بر این بیزینس الین ها، برنامه های راهبردی و جامعی 
تدوین گردد و با همکاری و کمک همکاران سازمان، با توجه به جلسات 
راهبردی  و سند  برنامه  این  تشکیل شد،  که  کارگروه های تخصصی  و 
تدوین گردیده که بر مبنای آن پروژه های کلی در سه شهرستان منطقه 
که  می باشیم  سند  این  کردن  مکانیزه  حال  در  و  شد  خواهد  عملیاتی 
بتوانیم با ساختار کنترل پروژه و سیستم داشبورد مدیریتی همه پروژه ها 
را رصد نماییم تا انشااهلل شاهد تحقق همه اهداف در منطقه آزاد ماکو 

باشیم.

اهمیت برنامه ریزی بر محور سند توسعه
وقتی یک نقطه ای مدل توسعه آن بر محور توسعه منطقه ای ترسیم شده 
است، بسیار مهم است که بتواند یک سند راهبردی داشته باشد تا نقشه 
راهی در مسیر توسعه منطقه گردد و کلیه برنامه ها و اهداف بر مبنای این 

سند توسعه با برنامه زمان بندی مشخص روبه جلو پیش برود. 
از دیگر برنامه های تعریف شده در دوره جدید این بود که، با توجه به 
پروژه های ریز و درشت زیادی که عمدتا پروژه های عمرانی و زیرساختی 
در منطقه بودند و به دلیل نوسانات ارز و یا بعضا محدودیت ها در جهت 
تامین قیر مورد نیاز دچار مشکل شده و پروژه ها نیمه کاره رها شده بود و 
پیمانکاران به دنبال پایان دادن به قراردادها به دلیل شرایط پیش آمده 
بودند؛ چراکه به اتمام رساندن پروژه برای آنان صرفه اقتصادی نداشت، 
توجه  با  و  منابع  محدودیت  به  عنایت  با  که  بود  این  تالش مان  تمام 
به اینکه خیلی از پروژه های در داخل منطقه قرار داشتند، سعی کردیم 
پای  تا مجددا روی  نماییم  پیمانکاران مهیا  برای  به گونه ای  را  شرایط 
یکی  زیرا  ببریم،  جلو  به  را  راه سازی  پروژه های  بتوانیم  تا   ایستاده  خود 
و  بزرگراه ها  به  اتصال  نیاز  ماکو،  آزاد  منطقه  عمده  محدودیت های  از 
در حوزه  است. همچنین  ریل  و  راه آهن  نبود  و  آزاد راه های مهم کشور 
برای رسیدن و  اما  بود،  فرودگاه هم زحمات بسیار زیادی کشیده شده 
تبدیل شدن به ظرفیت یک میلیون مسافر نیاز به یک پلن جامع دارد تا 
در ابتدا منطقه برندسازی شود و سپس بتوانیم به این اهداف دست پیدا 
کنیم. همه این موارد اولویت های اساسی بوده که در کنار سند توسعه 
با وجود همه  پیگیری نموده ایم و خود را مکلف و موظف کرده ایم که 

مشکالت تمامی اهداف تحقق پیدا کند.  
برای  هم  ما  اصالحیه  و  بود  شده  نوشته  منطقه  بودجه  گذشته  سال 
توجه  با  است؛  بوده  6درصد  حدود  در  و  نداشته  کاهش  خیلی  سال 97 
محقق  30درصد  حدود  در  سازمان  درآمدهای  حاضر  حال  در  اینکه  به 
شده، اما تا پایان سال از روش های تامین مالی دیگری هزینه ها را تامین 
خواهیم کرد تا صرفا درآمدهای وارداتی را که در حال حاضر کاهش پیدا 

کرده، شاهد نباشیم.

برندسازی منطقه با استفاده از ظرفیت گردشگری
منطقه  در  فرمانداری  و  اداره جات  روستا،  شهرستان،  وجود  به  توجه  با 
آزاد ماکو و لزوم ایجاد هم افزایی بین این مجموعه ها، این منطقه آزاد 
با مناطق آزاد دیگر بسیار متفاوت است و در این راستا شورای اداری در 
پروژه ها  روی  بر  گرفته  هم افزایی صورت  با  تا  گردید  تشکیل  سازمان 
ماکو  آزاد  در منطقه  امور  بتوانیم شاهد سرعت گرفتن همه  برنامه ها  و 

باشیم. 
زیاد  کشور  در  منطقه  این  است؛  ماکو  آزاد  منطقه  خود  دیگر،  بحث 
آزاد  منطقه  می گوییم  وقتی  است؛  جوان  بسیار  و  نیست  شده  شناخته 
ماکو، شهر ماکو و یا مرز بازرگان در ذهن افراد تداعی می شود؛ در این 
راستا مطالعات برندسازی منطقه را با محوریت هویت یابی منطقه با یک 
تیم مشاوره ای و با حمایت معاونت فرهنگی و پشتیبانی سازمان منطقه 

برنامه  تا  کرده ایم  شروع  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  ماکو  آزاد 
آن  از  پس  و  بازاریابی  جامع  برنامه  سپس  و  شود  مشخص  برندسازی 
برنامه یکپارچگی ارتباطی منطقه را پیش ببریم. در کنار این موضوعات، 
جشنواره بسیار موفقی در حوزه بوم گردی برگزار نمودیم، با توجه به اینکه 
تمرکز ما بر روی جذب سرمایه گذاری درخصوص مزیت های اصلی امروز 
کشور و منطقه است و بیشتر دنیا به سمت حوزه گردشگری پیش می رود 
و موضوع بوم گردی هم مزیت بسیار خوبی در منطقه آزاد ماکو دارد، به 
این سمت حرکت کرده ایم. امروزه بخش عمده سرمایه گذاری در دنیا در 
و  الکترونیکی  استفاده  است،  لجستیک  مباحث  نیز  و  گردشگری  حوزه 
ایجاد بسترهای علم و فن آوری روز دنیا در بستر اینترنت در این صنعت؛ 
مبحث  منطقه ای،  توسعه  محورهای  ذیل  ماکو  آزاد  منطقه  در  هم  ما 
بیشتری  توجه  باید  که  کارهایی  عنوان  به  را  گردشگری  و  لجستیک 
منطقه  ویژه  شایستگی  به  بتوانیم  تا  داده ایم  قرار  مدنظر  باشیم،  داشته 
به  نیاز  بخش ها  این  در  اینکه  به  توجه  با  کنیم،  تبدیل شان  ماکو  آزاد 
از  برخی  منطقه  این  و  دارد  سرمایه گذاری ها  و  زیرساخت ها  یکسری 
اصلی  مزیت های  جزء  که  دارد  وجود  طبیعی  به صورت  قسمت ها  این 
ما محسوب می شوند، ولی باید سرمایه گذاری صورت پذیرد تا به مزیت 
رقابتی بدل شود که اگر یک گردشگری طبیعت گرد در هر کجای دنبا به 
دنبال مکانی برای گردشگری بود، ماکو اولین انتخاب او باشد و یا اگر در 
حوزه لجستیک، نیاز به حمل و نقل باری از غرب به شرق داشت، بداند 
که این مسیر جزء بهترین مسیرها است و می توان در این حوزه ارزش 
افزوده برای حوزه لجستیک ایجاد کرد. در راستای این موضوعات، یک 
فعال دیجیتالی  برگزار شد و در حدود 60 مجموعه  جشنواره ماکوگرام 
حضور پیدا کردند و در نهایت پنج هزار محتوا تولید گردید و این دست 
این گروه های دیجیتالی در حدود دو  بعدی شد .  برای کارهای  مایه ای 
هفته با مردم منطقه و فرهنگ های ماکو زندگی کردند و هم افزایی خوبی 
برای پیشبرد کارها در بستر دیجیتال صورت گرفت، فرصت های بسیار 
خوبی در حوزه سرمایه گذاری در منطقه به دست آمد و از حدود 300نفر 
در  انجمنی  که  ماکویی ها هستند  بیشتر  که  اقتصادی  از سرمایه گذاران 
تهران، تبریز و استانبول دارند و سرمایه گذاری های بسیار بزرگی را در 
تیزرهای معرفی  تا  آوردیم و نقطه ای شد  کشور دارند، دعوت به عمل 
منطقه آزاد ماکو با زبان های مختلف پخش و ظرفیت های سرمایه گذاری 
منطقه برای سرمایه گذاران تشریح گردید. همچنین با وزارت امور خارجه 
و طرف های ترک و کشورهای همسایه هم شروع به مذاکره نموده ایم تا 
بتوانیم رویدادهای مشترکی را با کشورها همسایه در منطقه برگزار کنیم؛ 
در این راستا یکسری رویدادهای ورزشی-گردشگری مانند صخره نوردی 
و مسابقات آفرود در منطقه به شکل بین المللی برگزار گردید که امیدواریم 

سال آینده هم ادامه داشته باشد.

ضروت ایجاد زنجیره تولید در منطقه آزاد ماکو
هستم،  منطقه  این  در  بنده  که  ماه  هفت  حدودا  مدت  به  توجه  با 
است،  گرفته  ماکو صورت  آزاد  منطقه  سازمان  در  مثبتی  همکاری های 
پلن ها کامال مشخص است و از این نقطه به بعد هدف گذاری  این است 
که پروژه های باز و نیمه تمام عمرانی در منطقه را تا پایان شهریورماه 98 
به اتمام رسانیم و پس از آن به سمت پروژه ها و سرمایه گذاری های جدید 

در منطقه حرکت کنیم. 
وجود  مطلوبی  ظرفیت های  کشاورزی  حوزه  در  ماکو  آزاد  منطقه  در 
دارد و با ایجاد زنجیره های دامپروری و  کشاورزی صنعتی فرصت های 
در  با سرمایه گذاران  گرفتن  ارتباط  در حال  و  ایجاد شده  بسیار خوبی 
این بخش هستیم و با برنامه ریزی هایی صورت گرفته در حوزه تولید، 
بر روی زنجیره ها در منطقه آزاد ماکو در حال کار هستیم و با عنایت 
در  که  هستیم  این  دنبال  به  منطقه  در  شده  ایجاد  زیرساخت های  به 
در  نماییم؛  ایجاد  منطقه  در  را  صنعت  آن  زنجیره  صنعتی،  بخش  هر 
همین راستا چهار الی پنج زنجیره اصلی را هدف قرار داده ایم ازجمله 
و  گردشگری  دامپروری،  و  کشاورزی  گاز،  معدنی،  مواد  آلیاژها،  فرو 
هم  بخشی  و  است  اساسی  و  عمده  مزیت های  همگی  که  لجستیک 
با ترکیه می باشد که در همین چند سال  گذشته شاهد  تولید مشترک 
که  می بینیم  اکنون  و  بود  پوشاک  واردکنندگان  یکی  ماکو  که  بودیم 
چندین واحد تولید پوشاک در منطقه شکل گرفته و بازاریان هم بیشتر 
از نگاه وارداتی، به دنبال تولید هستند و امیدواریم که بتوانیم تولیدات 
بین المللی را در منطقه با مشارکت شرکت ها و برندهای مطرح خارجی 
منطقه  و هم صادرات  منطقه  بازارچه های  بتوانیم  تا هم  باشیم  داشته 
را با این محصوالت روز به روز رونق بیشتری بدهیم. این رویکرد در 
منطقه در حال رخ دادن است، این جهت گیری ها یک شبه در اقتصاد 
ما با شوک وارد شده است، اما در حال کم کردن عوارض این شوک ها 
برای مرزنشین ها و هم مردم مشکالتی داشته است، هستیم؛  که هم 
که با تحمل و مدیریت به سمت توسعه بتوانیم این فشارها را تا حدود 

زیادی با همراهی مردم کنترل و مهار کنیم.

منطقه آزاد ماکو، پنجمین قطب دیتاسنتر کشور
منطقه هستیم،  در  فناوری  اکوسیستم  دنبال یک  به  فناوری  در حوزه 
دیتاسنتر،  ایجاد  برای  دنیا  نقاط  بهترین  از  یکی  ماکو  آزاد  منطقه 
بالک چین ها و فناوری های مبتنی بر این سیستم ها می باشد که روسیه 
رو  این  از  هستند؛  حوزه  این  در  جهان  در  قطب ها  از  یکی  چین  و 
و  کرده ایم  دریافت  منطقه  شرایط  به  توجه  با  را  موضوع  این  مصوبه 
منطقه  که  نمودیم  درخواست  ارتباطات  محترم  وزیر  به  نامه ای  طی 
آزاد ماکو به عنوان پنجمین قطب دیتاسنتر کشور معرفی شود. در این 
را شروع کرده اند.  به منطقه ورود و کار  حوزه دو سرمایه گذار خارجی 
در حوزه فناوری های نوین هم یک مرکز توسعه فناوری های پیشرفته 
را تجهیز  این مرکز  دوره  این  در  بود که  ایجاد شده  منطقه  در  پیشتر 
کرده ایم و انشااهلل ظرف یک ماه آینده یک رویداد استارت آپی مبتنی 
بر کسب و کارهایی که در منطقه وجود دارد، برپا خواهیم کرد و هدف 
و  آزاد  دانشگاه  ترکیب  با  زیست بوم  یک  ایجاد  رویداد  این  از  اصلی 
پیام نور منطقه آزاد ماکو و دانشگاه ارومیه است و امیدواریم که یک 
اکوسیستمی در منطقه به وجود بیاید تا ایده هایی که به مرحله اجرایی 
رسیده اند را به مرکز فناوری های نوین منطقه انتقال داده و از آنها در 
این طرح های  و سپس  کنیم  ایده ها حمایت  این  مسیر شتاب دهندگی 
با توجه به  دانش بیان را به سطوح جهانی اتصال دهیم . در این مسیر 
وجود فیبر نوری ایران به اروپا و وجود این بستر در منطقه آزاد ماکو 
تایید  ارتباطات هم  و وزارت  داریم  برنامه های مدونی   ICT در حوزه 
نموده تا هم در حوزه پوشش اینترنت و هم تکمیل زیرساخت ها بتوانیم 

در عصر اینترنت اشیاء این بسترها را در منطقه آزاد ماکو مهیا نماییم.

لجستیک، محور اصلی منطقه
کارگروه  از  را  لجستیک  ملی  مرکز  مصوبه  ها،  طرح  و  کارها  ادامه  در 
ملی دریافت کردیم که سه منطقه آزاد ارس، اروند و ماکو را مورد هدف 
قرار داده اند. بحث آزاد راه منطقه در قطعه اول که در حدود 70کیلومتر 
می باشد و سرمایه گذار و قرارداد با وزارت راه در این پروژه نهایی شده 
تا  داده ایم  فراخوان  ابتدایی  مطالعات  راه آهن هم جهت  در حوزه  است. 
مشاوران معتبر در این مطالعات حضور پیدا کرده و سازمان یک مشاور را 
انتخاب نماید تا مطالعات تکمیلی، روش تامین مالی و سرمایه گذاری این 
پروژه هم مشخص گردد تا بتوانیم با مشارکت منطقه آزاد ارس از دولت 
مصوبات الزم را دریافت نماییم و در مرحله پایانی سرمایه گذار پروژه را 

برای اجرا مشخص و راه آهن را هم به منطقه متصل کنیم.

ایجاد زنجیره تولید کشاورزی و دامپروری صنعتی در ماکو
مناطق آزاد کشور عمدتا در نقاط مرزی ایجاد شده اند و این امر می تواند 
از این باب که مناطق آزاد در  اثر روانی بر ذهن سرمایه گذاران بگذارد 
وجود  مناطق  این  در  برای سرمایه گذاری  امنیت  شاید  و  مرزها هستند 
تردید  زیرساخت ها کمی دچار  و  امکانات  یا درخصوص  و  باشد  نداشته 
شوند. متاسفانه ما به موضوع توسعه در مرزها بسیار کم توجه کرده ایم و 
زیرساخت ها در این نقاط آماده نیست، مگر اینکه در این مناطق صنعت 
را به صورت عام توسعه دهیم که در آن صورت نمی توانیم موفق شویم؛ 
بودن  آماده  دلیل  به  نیست؛  مهیا  منطقه  در  عام  زیرساخت های  چراکه 
همه زیرساخت ها اغلب صنایع می توانند در شهرک های صنعتی اطراف 
کالنشهرها فعالیت کنند، ولی در این مناطق بسیار مهم است که شما 
متوجه شوید که مزیت این منطقه در چه رشته ای از کسب و کار است و 
بعد زنجیره آن کسب و کار را از تامین مواد اولیه تا بازار مصرف به شکل 
زنجیره ایجاد نمایید. در این زمان مجبور خواهید بود که زیرساخت های 
تخصصی و عمومی این کسب و کارها را در منطقه شکل دهید، وگرنه 
اگر بخواهیم صنعت را به مفهوم عام کالنشهرها وارد مناطق آزاد کنیم، 
مختلف  مدل های  براساس  ماکو  آزاد  منطقه  در  شد.  نخواهیم  موفق 
140هزار  حدود  در  تولید،  زنجیره های  برای  منطقه  الین های  بیزینس 
اراضی کشاورزی وجود دارد، رودخانه ارس و همچنین رودهای  هکتار 
مرزی را داریم؛ دولت سرمایه گذاری کالنی را در مهار آب های مرزی در 
ارس انجام داده است و کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است 
که کشاورزی نوین و هوشمند را در قالب زنجیره تولید شکل دهیم، حال 
می خواهد گندم باشد و یا هندوانه ولی با علم، فن آوری و تخصص که 
بتوانیم هم بهره وری آب را با توجه به شرایط کشور داشته باشیم و هم 
بتوانیم تعریف کشاورزی اقتصادی در منطقه انجام دهیم و به تبع آن، 
زنجیره هم کامل شود و صرفا تولید محصول خام نباشد. در این حوزه 
نگاه ویژه ای هم در کنار کشاورزی، به دامپروری صنعتی داریم که اولین 
طرح با مشارکت شستا، ده هزار راس دامداری است که این زنجیره از 
تولید علوفه تا دامداری و کارخانه تولید شیر با ظرفیت 200تن شیر در 
روز و تولید شیرخشک است؛ چراکه به دلیل دور بودن منطقه توجیه در 
تولید شیر خشک است تا بتوانیم محصول را بدون محدودیت در فاسد 
شدن شیر به هر نقطه ای از کشور برسانیم و نیز نگاه ویژه  به صادرات 
این محصول از منطقه خواهیم داشت. همچنین طرحی هم درخصوص 
ایجاد یک دامپروری کوچک جهت تولید شیر گوسفند و بز داریم؛ ترکیب 
شیر گوسفند و بز با شیر گاو محصوالت جدیدی را تولید می  نماید و تمام 
تالش مان این است که اگر دو میلیون راس دام سبک در منطقه وجود 
دارد، بتوانیم این تعداد را به ده میلیون راس دام سبک برسانیم در افق 
و چشم انداز آینده با نگاه زنجیره تولید که قطعا نیاز به تامین علوفه و 
سپس ایجاد ارزش افزوده بر شیر دام ها است، باید با ایجاد کارخانه های 
مختلف در منطقه بتوانیم از هر روستا و هر خانه مواد خام را جمع آوری 
این هدف گذاری صرفا  باشیم؛  داشته  را  نهایی  کرده و سپس محصول 
برای شیر نیست، قطعا مکانیزمی تعریف خواهیم کرد تا هر خانه روستایی 
پنیرکوزه ای و روغن تولید کند، ولی با استانداردهایی که در حوزه عرضه 
با مشکل مواجه نشویم و بتوانیم محصول نهایی را به بازارهای مصرف 

عرضه کنیم.

استفاده از ظرفیت های صنعتی ترکیه در منطقه آزاد ماکو
داریم که  ارس  از رود  برداشت  در حوزه شیالت ساالنه در حدود 5تن 
در  ماهی  پرورش  حوزه  در  است.  خاصی  بسیار  ماهی  و  البستر  شامل 
قفس در منطقه ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که می تواند شکل 

از  ترکیه یکی  با  به همسایگی  با توجه  بگیرد. حوزه پوشاک و نساجی 
ظرفیت های منحصربه فرد منطقه محسوب می شود؛ خیلی از محصوالت 
از  قدیم  در  آرایشی که  مبلمان و محصوالت  مانند کیف، کفش، چرم، 
ترکیه وارد منطقه می شدند، به دلیل اینکه تنها مرز زمینی ایران با ترکیه 
بازرگان بوده است؛ در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم ماشین آالت، 
تکنولوژی و طرح را از ترکیه گرفته و از داخل کشور هم ظرفیت های 
آب و برق و گاز و نیروی ارزان را تامین نماییم و تولیدات را با توجیه 
با توجه  ایجاد کنیم و  آزاد ماکو  نازل تری در منطقه  اقتصادی و قیمت 
به موقعیت جغرافیایی منطقه که در حدود 300میلیون نفر در همسایگی 
خود ازجمله کشور های اورآسیا را دارد و وجود زیرساخت های مناسبی که 
در حوزه لجستیک مهیا است، می توانیم از این منطقه کاال را به هرجایی 

از ایران و جهان ارسال نماییم.

اتصال لجستیک به زنجیره های تامین در منطقه
در  ما  و  است  بازرگان  مرز  اروپا،  و  ترکیه  به  کشور  تجاری  مرز  تنها 
همسایگی کشور نخجوان هستیم و گمرک شبانه روزی بازرگان و پلدشت 
را هم در منطقه داریم، مانند زمان جنگ و تحریم ها که تنها حمل و نقل 
زمینی نجات بخش ایران بود. بی تردید یکی از مزیت های خدادادی منطقه 
اما لجستیکی که کامیون دار کنار خیابان در  آزاد ماکو لجستیک است، 
صف نوبت توقف نکند و بتواند مکانیزه و هوشمند باشد و زیرساخت های 
الزم برای استراحت، تفریح، تعمیر خودرو، انبار، پردازش و بسته بندی در 
منطقه وجود داشته باشد. در جهت رسیدن به این هدف 500هکتار زمین 
بر طبق طرح جامع منطقه به عنوان مرکز لجستیک درنظر گرفته ا یم که 
در اختیار پیمانکاران برای ایجاد قرار دارد و از قبل هم یکسری انبارهای 
صادراتی در منطقه وجود دارد و بخش خصوصی هم انبار هایی را ایجاد 
کرده است و در حال حاضر هم با توجه به حجم باری که وارد منطقه 
می شود به شدت نیازمند جذب سرمایه برای گسترش انبارها، سردخانه، 
مراکز بسته بندی و توزیع تحت برند های خارجی هستیم. اکنون در حدود 
و  هستند  تردد  حال  در  مرز  از  روزانه  صورت  به  900کامیون  تا   800
هدف گذاری کرده ایم تا افق 1400 این تعداد تردد را به 2000کامیون در 
روز برسانیم و پس از یک افق 5ساله به چهار هزار کامیون افزایش پیدا 
کند تا بتوانیم یک حجم بار 10میلیونی را از منطقه عبور دهیم و ارزش 
اروپا  به  را  باری  بخواهند  اگر  نماییم. چینی ها و هندی ها  ایجاد  افزوده 
ارسال کنند، منطقه آزاد بهترین راه دسترسی است اما به شرط آن که 
بتوانیم سرویس های خوبی ارائه کنیم و یا اگر خود ما بخواهیم در روسیه 
عرضه خوبی داشته باشیم، باید بتوانیم مدیریت زنجیره تامین مطلوب در 
منطقه ایجاد و کاالهای کشور را در این منطقه برای صادرات مدیریت 
تامین  نقاطی است که می تواند هم  از  بازرگان یکی  کنیم. به هر حال 
مواد اولیه و هم تکنولوژی کشور را از اروپا به صورت متمرکز داشته باشد 
و هم منطقه آزاد ماکو می تواند کمک کند تا زنجیره های تامین کشور به 

بازارهای جهانی متصل گردند.

نقش بسزای جوامع محلی در توسعه پایدار
بنا شده است؛  پایدار  بر توسعه  آزاد ماکو مبتنی  مدل توسعه در منطقه 
رکن توسعه پایدار توجه به جوامع محلی است؛ در این مسیر چند هدف 
را مشخص کرده ایم، اول اینکه ببینم مردم منطقه چه کسب و کارهایی 
دارند، که شامل فرش دستباف، محصوالت دامی، محصوالت باغی که 
این سه بخش استان در کشور هم سرآمد است، که در حال توسعه این 
موضوعات هستیم و حلقه های مفقوده این چر خه های تولید را تکمیل 
می نماییم تا ارزش افزوده ایجاد گردد و جامعه محلی هم بتواند در این 
حوزه به واسطه مزیت های ذاتی مناطق آزاد کشور شاهد رونق گرفتن 
کسب و کار و بالطبع اقتصاد خانواده خود باشد. همچنین در حوزه توسعه 
جوامع  کشاورزی  ظرفیت های  بتوانیم  که  است  این  نگاه  هم  کشاوری 
محلی را در قالب کشت و صنعت صنعتی با سرمایه گذاران تلفیق کنیم 
تا جوامع محلی در حوزه کشاورزی هم در این مسیر توسعه منتفع شوند. 
در کنار همه این کارها، مراکز دانشگاهی و آموزشی منطقه را براساس 
اولویت هایی که در حوزه رشته صنعت منطقه داریم، تجهیز می نماییم که 
بتوانیم جامعه محلی را آموزش دهیم تا در آینده سرمایه گذاران در منطقه 
باشند.  نیروهای متخصص و ماهر برای پروژه های تولیدی خود داشته 
در حوزه کسب و کارهای کوچک خانگی مثل پوشاک، طال و جواهر و 
به عنوان طرح هایی  قیمتی که همه می توانند درگیر شوند؛  سنگ های 
که ما در سازمان می توانیم تکنولوژی آن را از اروپا آورده و در منطقه 
نماییم،  توزیع  اشتغال  ایجاد  مراکز خانگی در جهت  در  و  توسعه دهیم 
امتیازاتی  هم  بازار  حوزه  در  کرده ایم  سعی  داده ایم.  انجام  برنامه ریزی 

همه  ماکووندی  طرح  قالب  در  و  بگیریم  درنظر  محلی  جامعه  برای  را 
آزاد  از مزیت های منطقه  بتوانند  ماکو  آزاد  در منطقه  شهروندان ساکن 
بهره ببرند و از سهمیه کاالی همراه مسافری که در منطقه داریم همه 
بتوانند به صورت مساوی از این دست امتیازات در منطقه بهره مند شوند و 
حتی اگر محدودیتی برداشته می شود که شهروندان منطقه برای مصرف 
کمک  به  را  مزیت  این  بتوانیم  دهند،  انجام  را  وارداتی  می توانند  خود 
گمرک برای شهروندان منطقه ایجاد نماییم؛ هدف ما باال بردن سطح 

آموزش جوامع محلی در منطقه برای توانمندسازی آنها است.

ظرفیت های گردشگری ماکو در مسیر توسعه منطقه
براساس  می تواند  گردشگری  که  دارد  قابلیت  چندین  ماکو  آزاد  منطقه 
آنها شکل بگیرد؛ بحث تاریخ ماکو که از ماقبل تاریخ، دوران اوراتورها 
تا دوره جدید و همچنین ادیان، اقوام و مذاهب مختلف موجود در منطقه 
که همه این موارد زیبایی اجتماعی بزرگی را در منطقه به وجود آورده 
دارا  را  مسالمت آمیز  همزیستی  قابلیت  منطقه  این  که  می دهد  نشان  و 
و  ماکو، صخره ها  منطقه  زمین شناسی خاص  بحث  دوم  نکته  می باشد. 
برای  منحصر به فرد  بسیار  جاذبه های  از  یکی  که  است  منطقه  طبیعت 
شناسایی  به  عالقه مند  که  گردشگرانی  حتی  و  طبیعت گرد  گردشگران 
علمی زمین و تحوالت زمین هستند، می باشد. ماکو از منظر آب و هوایی 
هم زیبایی های خارق العاده خود را در چهار فصل سال دارد، عشایر منطقه 
که در فصل های ییالق و قشالق مناظر بسیار جذابی را برای گردشگران 
به وجود می آورند، ظرفیت کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، گرجستان 
بازاریابی های  با  اخیر  ارمنستان در حوزه گردشگری که در سال های  و 
دنیا  گردشگری  مطلوب  مقاصد  به  توانسته اند  داده اند،  انجام  که  خوبی 
بدل بشوند. مهم ترین محور ما در منطقه آزاد ماکو در حوزه گردشگری، 
و  ماندگار کردن گردشگر در حوزه گردشگری طبیعت در منطقه است 
دارد  را  اکو کمپ ها که گردشگران خاص خود  و  بوم گردی  توسعه  نیز 
و یک نگاه هم به گردشگری مشارکتی با کشورهای همسایه است که 
کشورهای  گردشگران  که  می باشیم  مذاکره  حال  در  خصوص  این  در 
آورده  به منطقه  برای گردشگری طبیعت  بتوانیم  را  ترکیه و گرجستان 
اقامت  نیز  و  کنیم  ترانسفر  کشور  مختلف  نقاط  به  را  آنها  منطقه،  از  و 
گردشگران ایرانی که به کشورهای همسایه سفر می کنند در ماکو، که در 
این خصوص هم با کشورهای ترکیه و گرجستان مذاکراتی را داشته ایم 
نگاه  با  بین ماکو و کشورهای همسایه  پروازهایی  برقراری  و همچنین 
کاهش هزینه ها برای جذب گردشگران بیشتر. عالوه بر این، در حوزه 
ساخت هتل، هتل پنج ستاره کاروانسرا عباسی را آغاز کرده ایم، در حال 
توسعه بوم گردی ها در منطقه هستیم که تاکنون دو واحد بوم گردی به 
پایان سال سه واحد بوم گردی دیگر هم  تا  بهره برداری رسیده است و 
در منطقه افتتاح خواهند شد و در جهت توسعه حوزه توسعه بوم گردی 
تا سال 1400 سی روستا را مورد بررسی قرار داده ایم و با توجه به نقشه 
راهی که در این مسیر داریم به دنبال توسعه بوم گردی با مشارکت جوامع 
بسیار  جاذبه  یک  منطقه  در  ارس  رود  وجود  می باشیم.  منطقه  محلی 
بی نظیر برای توسعه گردشگری منطقه با استفاده از تفریحاتی همچون 
کلی  صورت  به  است.  و ...  ماهیگیری  منطقه،  در  آبی  تفریحات  ایجاد 
محورهای گردشگری در منطقه شناسایی شده است و در حوزه جذب 
سرمایه گذار در این بخش هم کارهای خوبی صورت گرفته و به زودی 
شاهد کلنگ زنی طرح گردشگری تله کابین و پیست اسکی با استفاده از 

ظرفیت ها و طبیعت بکر منطقه خواهیم بود.

توسعه گردشگری کشاورزی در منطقه آزاد ماکو
امروزه طبعیت گردان ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه گردشگری محسوب 
از  که  دارند  تمایل  بیشتر  سفرها  در  گردشگران  از  قشر  این  می شوند؛ 
خانه های بوم گردی و طبیعت بکر جوامع محلی استفاده و بهره ببرند، به 
عنوان مثال عالقه مند هستند که شیر گاو را خود بدوشند و یا به مزارع 
فرآوری  چگونگی  یا  و  باشند  داشته  محصول  برداشت  تجربه  و  بروند 
محصوالت کشاورزی را از نزدیک مشاهده کنند و به طور کلی ساختار 
حال  دارد،  جذابیت  گردشگران  از  دست  این  برای  مزرعه  و  کشاورزی 
تماشاگر  فقط  اینکه  و چه  باشند  آن محصوالت  چه خود مصرف کننده 
این اتفاقات بوده و در محیط حضور داشته باشند. یکی از اهدافی که در 
توسعه کشاورزی صنعتی در منطقه دنبال می کنیم، این است که بتوانیم 
توجه  توسعه کشاورزی  کنار  در  به گردشگری کشاورزی و طبیعی هم 
بسیار  برای گردشگران  باشیم. همچنین عشایر منطقه هم  داشته  ویژه 
در  عشایر  کوچ  فصول  در  که  گردشگرانی  از  بسیاری  و  هستند  جذاب 
منطقه حضور پیدا می کنند، چند روز با عشایر زندگی کرده و با فرهنگ، 

آداب، غذا و موسیقی آنها از نزدیک آشنا می شوند که این نوع گردشگری 
در طرح های  دارد، که  نیز  زیادی  مشتاقان  و  است  و جذاب  بکر  بسیار 
توسعه گردشگری در منطقه آزاد ماکو به این ظرفیت ها هم توجه ویژه 

داریم.

تکمیل زنجیره لجستیک باری در منطقه
همان طور که پیش تر اشاره کردم، یکی از مزیت های ذاتی منطقه آزاد 
ماکو بحث لجستیک است و از قدیم هم به دلیل وجود مرز بازرگان با 
حدود 100سال سابقه، اهمیت زیادی در حوزه ترانزیت و تجارت کشور 
به  این مرز  از  روزانه در حدود هزار کامیون  دارد و در حال حاضر هم 
سازمان  می کند.  عبور  ترانزیت  یا  و  صادرات  واردات،  مختلف،  اشکال 
و  هوشمند  لجستیک  بحث  مزیت،  این  به  توجه  با  ماکو  آزاد  منطقه 
را  منطقه  در  لجستیک  توسعه  جهت  در  تولید  زنجیره های  تکمیل  نیز 
از  یکی  لجستیک  شهرک  ایجاد  این خصوص  در  دارد.  کار  دستور  در 
هدف مان  و  دارد  اجرا  دست  در  سازمان  که  است  کارهایی  مهم ترین 
این است که بتوانیم تمامی نیازهای ساختار لجستیک منطقه را در این 
برای  را  دنیا  ترانزیت  بزرگ  بتوانیم شرکت های  تا  نماییم  شهرک مهیا 
حضور در منطقه به واسطه ایجاد ارزش افزوده ای که برای آنها در ایجاد 
می نماییم ترغیب کنیم و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در خط 
ترانزیتی دنیا، بتوانیم بارهایی که از شرق به غرب و شمال به جنوب نیاز 
به حمل دارد از این مسیر با وجود زیرساخت های مناسب هدایت کنیم 
و همچنین باید بتوانیم بر روی بارهای خامی که وارد منطقه می شود، 
ایجاد ارزش افزوده نماییم، حال با نگاه بسته بندی، فرآوری و یا بازاریابی 
این  همه  بر  عالوه  کشور.  داخل  نقل  و  حمل  توسعه  یا  و  محصوالت 
مزیت ها، امروزه حمل و نقل ترکیبی در دنیا بسیار مورد تاکید است و 
هزینه را برای صاحبان کاال بسیار کاهش می دهد؛ در این مسیر، حمل 
و نقل زمینی منطقه این مزیت ها را دارد و پیگیر آزادراه بازرگان به تبریز 
هستیم که انشااهلل به زودی کار عملیاتی این طرح آغاز شود؛ همچین 
پیگیر اتصال منطقه به راه آهن سراسری کشور به واسطه منطقه آزاد ارس 
و سپس منطقه آزاد ماکو و ترکیه هستیم. در حوزه حمل و نقل هوایی 
هم، با توجه به زیرساخت هایی که در فرودگاه ماکو برای جابجایی یک 
میلیون مسافر ایجاد شده، ظرفیت بسیار خوبی جهت ترانزیت مسافر دارد، 
به همین دلیل در حال برنامه ریزی برای ایجاد پروازهای روزانه در داخل 
و خارج کشور با نگاه به کشورهای همسایه هستیم که مقاصد و اهداف 
ما می باشند و همچنین بحث کارگو فرودگاه بین المللی ماکو مطرح است 
که مسلما برای این امر توسعه پیدا خواهد کرد، خصوصا با نگاه به تکمیل 
زنجیره لجستیک در منطقه برای ارسال محصوالت که ماندگاری کمتری 

دارد تا بتوانیم از ظرفیت باری هوایی در منطقه بهره مند شویم  . 

اهمیت ایجاد کریدورهای مختلف در کشور
هرچه بتوانیم در ایران کریدور های حمل و نقل با سایر کشورها ایجاد 
نماییم، باعث افزایش راه های اقتصادی بیشتر برای کشور با اقتصاد دنیا 
مزیت های  ازجمله  شرق- غرب  و  شمال- جنوب  کریدورهای  می شویم، 
هم  شهرسازی  و  راه  وزارت  راه  نقشه  در  و  می شوند  محسوب  ایران 
به  توجه  با  بی شک  دارد.  وجود  کریدورها  این  اهمیت  باالی  درصد  با 
می توانیم  داریم،  لجستیک  حوزه  در  کشور  در  خدادادی  مزیت  این 
زیرساخت های الزم را هم آماده مهیا نماییم، بی تردید برای کلیه بارها 
در جهان هم این کریدورها بسیار اقتصادی و ارزان خواهد بود؛ همچنین 
تکمیل  دارد،  در جهان  ترانزیتی که چین  پروژه های عظیم  به  توجه  با 
این کریدورها می تواند مزیت بزرگی در کشور جهت توسعه اقتصادی با 
از طرفی ما در کشور هفت منطقه  تکیه بر لجستیک و ترانزیت باشد. 
آزاد داریم که اگر بتوانیم این مناطق را به هم ارتباط دهیم و به تعبیری 
هم افزایی توان ها را در کنار همدیگر ایجاد کنیم، بی شک می توانند در 
اقتصاد ملی تاثیر عظیمی داشته باشند؛ به عنوان نمونه منطقه آزاد چابهار 
در جنوب شرقی کشور با توجه به دسترسی به آب های آزاد، دریای عمان 
و اقیانوس هند می تواند ظرفیت بزرگی برای انتقال بار از جنوب به غرب 
و یا غرب به شرق و همچنین منطقه آزاد انزلی در شمال کشور برای 
دسترسی به کشورهای شمالی و روسیه می توانند ظرفیت های مناسبی 
در مسیر توسعه ترانزیت در کشور با تعامالت و هم افزایی های بیشتر بین 

مناطق آزاد باشد.

بهره مندی از ظرفیت های کشورهای همسایه 
در توسعه منطقه و کشور

هدف کلی سازمان منطقه آزاد ماکو استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه 
است. بی شک با توجه به مزیت هایی که در این منطقه وجود دارد و نیز 
مزیت هایی که کشورهای همسایه دارند و همچنین تعامالت بین فعالین 
اقتصادی  توسعه  در  را  بزرگی  ظرفیت های  می تواند  سرمایه گذاران  و 
برای هر دو کشور به وجود آورد. در خصوص تحریم ها هم با توجه به 
سیاست های کالن کشور در این مورد، ما هم همه تالش خود را می کنیم 
تا بتوانیم از پتانسیل های کشورهای همسایه در حوزه کاالهای ضروری و 
تامین مواد اولیه تولید در داخل کشور کمک بگیریم؛ با توجه به تجربیاتی  
که از دوران جنگ و تحریم های گذشته داشته ایم و بی تردید با توجه به 
مناطق شکل  این  در  اقتصادی که  آزاد  تعامالت  و  آزاد  مناطق  ماهیت 
می گیرد، هیچ کسی نمی تواند این مناطق را محدود و یا تحریم نماید و 
مسلما فعاالن بخش خصوصی با توجه به تعامالت بین المللی که دارند، 
راه های جدیدی را برای توسعه مراودات با طرف های خارجی با استفاده 
از ظرفیت های مناطق آزاد طراحی و پیاده سازی خواهند کرد. ولی نکته 
مهم این است که ما برنامه های منطقه را در حوزه توسعه با نگاه تحریم 
بتوانیم  مسیر  این  در  که  نموده ایم  برنامه ریزی  شکلی  به  و  نبسته ایم 
مزیت های منطقه را با مزیت های کشورهای همسایه در یک محیط امن 
و با یک نگاه برد-برد به اشتراک گذاشته و با این برنامه ریزی، اهداف 
بلند مدت اقتصادی را با برای کشور و شرکای تجاری تعریف نماییم. در 
مختلف  کشورهای  از  سرمایه گذارانی  ماکو  آزاد  منطقه  در  راستا  همین 
دنیا ازجمله چین، هند، کانادا، ترکیه و اروپا جذب نموده ایم و پروژه های 
عملیاتی و یا دست احداث با مشارکت سرمایه گذاران خارجی در منطقه 

در حال انجام است.

مشکالت مصوبه ثبت سفارش در مناطق آزاد
قائل  همه  ما  و  می شوند  اداره  آزاد  مناطق  قانون  پایه  بر  آزاد  مناطق 
بر این هستیم که یک موضوعی که در کشور قانون می شود به طور 
داده  پیشنهاد  یا مجلس  و  دولت  یا  چراکه  دارد،  را  پختگی الزم  حتم 

گفت و گو با دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:

ی
راد

ر م
په

 س
س:

عک

ایجادزنجیرهتولید،ضامنتوسعهپایدارمناطقآزاد
است. درخواست ما این است که همه برگردیم به قانون ها و قوانین را 
قانونی اصالح  بود، مسیر  نیاز  اجرا هم اصالحی  اگر در  نماییم و  اجرا 
هم  ارزش  مدیریت  و  واردات  مدیریت  به  نیاز  کشور  دارد.  وجود  هم 
دارد، ولی این موضوع نباید باعث شود که ما برای یکسری از مناطق 
باید  که  است  این  کشور  آزاد  مناطق  فلسفه  نماییم؛  ایجاد  محدودیت 
خارج از قوانین سرزمین اصلی اداره شوند، همچنین ما با  نگاه اتصال 
به اقتصاد جهانی قرار بوده در نقاطی محدود و کنترل شده در کشور 
با  را  جهانی  اقتصاد  به  اتصال  مختلف  مدل های  آزاد  مناطق  اسم  به 
مناطق،  این  برای  شده  تعریف  مصوب  و  مشخص  قوانین  به  توجه 
با  آزاد  فعالیت  و  اصلی  سرزمین  نسبت  به  کمتری  محدودیت های  با 
سیاست های  یازده  بند  راستای  در  خارجی  سرمایه گذاران  و  فعالین 
فناوری  انتقال  صادرات،  توسعه  تولید،  توسعه،  که  مقاومتی  اقتصادی 
هستیم  موضوع  این  به  قائل  اگر  کنیم.  تمرین  است،  مالی  تامین  و 
به  توجه  با  که  زمانی  مخصوصا  و  کنیم  کمتر  را  محدودیت ها  باید 
مدیران  دست  باید  می شویم،  محدودتر  جهانی  بازارهای  در  تحریم ها 
یا محدود تر؟! زمانی که ما دسترسی  بازتر کنیم  را  اقتصادی  و فعالین 
مدیران  تصمیم گیری  و  مانور  قدرت  باید  نداریم،  امکانات  یکسری  به 
خودمان را بیشتر نماییم؛ محدودیت هایی که برای واردات در سرزمین 
وجود  هم  آزاد  مناطق  در  که  ندارد  ضرورتی  اصال  دارد،  وجود  اصلی 
داشته باشد. من به صراحت اعالم می کنم که واردات به کشور کامال 
این  به خوبی  نیز معلوم است و دولت هم  وارداتی  مشخص و مبادی 
موضوع را می داند و واردات مناطق آزاد هیچ ارتباطی به واردات کشور 
هیچ  به  می زنند  اتهام  آزاد  مناطق  به  که  هم  قاچاقی  ساختار  و  ندارد 
عنوان وجود ندارد و سیستم قاچاق در کشور کامال سازمان یافته است. 
حجم ورودی کاال به مناطق آزاد در مقابل حجم ورودی کاال به کشور 
در حدود یک درصد است و این عدد به هیچ عنوان رقمی نیست که 
بحث  کنیم.  متهم  یافته  سازمان  قاچاق  به  را  آزاد  مناطق  بخواهیم 
محدودیت ثبت سفارش که دولت از ابتدای سال در مناطق آزاد ایجاد 
می شد؛  محسوب  آزاد  مناطق  کار  و  کسب  در  تغییر  تعبیری  به  کرد، 
قانون  این  باشد،  شبه  یک  نمی تواند  آزاد  مناطق  در  مصوبات  ایجاد 
باعث شد که در حدود چهارماه همه فعالین اقتصادی درگیر ایجاد ثبت 
سفارش و موضوعات حاشیه ای این مصوبه گردند. یک فعال اقتصادی 
صادرات مجدد،  انبارداری،  ازجمله  مختلف  رویکردهای  با  را  کاال  یک 
فروش در خود منطقه و موارد مختلف وارد منطقه آزاد می کند، هر نوع 
از  اقتصادی  رانده شدن فعالین  باعث  این فعالیت  بر مسیر  محدودیتی 
مناطق آزاد می شود؛ پس این تصمیم در کل تصمیم اشتباهی بود و در 
شرایط کنونی کشور به قطع غلط بوده است. حاال دولت با یک مصوبه 
کرده  روشن  را  موضوع  این  تکلیف  کاالها  و  اولیه  مواد  تامین  برای 
در  که  اقتصادی  فعال  نمی کند،  دعوا  را  دردی  هم  مصوبه  این  است؛ 
حال حاضر در منطقه تولید دارد و ثبت سفارش هم کرده و شش ماه 
است که در صف تخصیص ارز می باشد و ارز به او اختصاص نمی دهند 
چه باید کند؟! اگر ما به عنوان مناطق آزاد باید وظیفه تامین مواد اولیه 
و ملزومات اساسی کشور را داشته باشیم، باید با یک مکانیزم مشخص 
نماییم،  اقتصادی خود مشخص  فعالین  برای  را  ارز  تخصیص  ساده  و 
نه این که با این سیستم طوالنی تخصیص کنونی ارز، با گلوگاه های 
قائل  ما  شویم.  مواجه  می شود  هم  فساد  ایجاد  باعث  که  زیاد  بسیار 
باید در  برداشته شود، دوم،  باید  ثبت سفارش  ابتدا  این هستیم که  به 
مناطق آزاد تقسیم کار صورت پذیرد؛ به عنوان مثال بگوییم که منطقه 
و  کند  تامین  را  اقالم  این  بنابراین  است  ارتباط  در  اروپا  با  ماکو  آزاد 
با توجه به مزیت ها و ظرفیت هایی که دارند در  انزلی و غیره  چابهار، 
بتوانند در  براساس یک مکانیزم کوتاه  ارز  تقسیم  اختصاص یک  کنار 

حداقل زمان ممکن اقالم مورد نیاز کشور وارد نمایند.

سخن پایانی
ما دو خواهش از دولت داریم، ابتدا این که تکلیف خود را با مناطق آزاد 
روشن کند، این مسئله را به این دلیل می گویم که صداهای مختلفی را 
از دولتمردان می شنویم، یکی می گوید مناطق آزاد خوب است و دیگری 
می گوید که مناطق آزاد محل قاچاق است؛ اینها نشان می دهد که هنوز 
شناخت کافی از مناطق آزاد خود نداریم. ما راهی جز بازگشت به اجرای 
قانون مناطق آزاد نداریم، چیزی که مشخص است این است که برای 
اداره مناطق آزاد برنامه ای که مورد توافق کلیات نظام قرار گرفته باشد، 
وجود ندارد و این یک اشکال اساسی است. دوم اینکه ما تکلیف خودمان 
از همه دولتمردان  آزاد هم روشن نکرده ایم، درخواست ما  با مناطق  را 
این است که برگردیم به همان ماموریتی که برای مناطق آزاد مشخص 
منطقه  سازمان  با  آزاد  منطقه  یک  در  نباید  سرمایه گذار  یک  کرد ه ایم؛ 
کارها  تمامی  باید  باشد،  درگیر  سازمان های کشوری  و  استانداری  آزاد، 
در مناطق آزاد به سازمان ها و مدیران منطقه بر طبق قانون مناطق آزاد 
می توانند  ما  آزاد  مناطق  که  بگوییم  می توانیم  زمان  آن  شود ؛  تفویض 

ماموریت های خود را به خوبی انجام دهند. 
اعتقاد بنده این است که منطقه آزاد ماکو در این طول پنج سالی که از 
راه اندازی آن می گذرد، کارهایی را انجام داده که دولت به هیچ عنوان 
نمی توانسته انجام دهد؛ بیش از 200کیلومتر راه در حال احداث است، 
بیش از هشت میلیارد تومان کمک به مدارس منطقه برای بهسازی و 
از 60خانواده  امسال بیش  سالمت شده است. ما هدف گذاری کرده ایم 
تحت سازمان های حمایتی کشوری صاحب خانه شوند و در افق 1400 
در برنامه سازمان دیده ایم که هیچ تهی دستی و فرد تحت حمایت های 
منطقه  سازمان  نباشد.  خانه  بدون  ماکو  منطقه  در  دولتی  سازمان های 
آزاد ماکو ده ها پروژه آبرسانی به روستا ها داشته است، آسفالت روستاها، 
ساخت خانه های بهداشت و درمان در روستاها و نیز در افق سال 1400 
برنامه ریزی نموده ایم که هیچ مدرسه ای در روستاها بدون استانداردهای 
آزاد  درآمدهایی منطقه  با  این کارها  باشد. همه  نداشته  مشخص وجود 
نکرده ایم  دریافت  کارهای عمرانی  مسیر  در  دولتی  بودجه  و هیچ  بوده 
و در حال مشارکت در ایجاد سد در منطقه جهت تامین آب کشاورزی 
هستیم و تمامی این فعالیت ها با توجه به مشکالتی که در تامین مالی 
همه مناطق آزاد کشور دارد، انجام شده است و متاسفانه شاهد هستیم 
آزاد در دولت مشخص نیست و هر روز بندی به  راه مناطق  که نقشه 
مناطق  از  همه  هم  طرفی  از  و  می شود  بسته  کشور  آزاد  مناطق  پای 
به  توجه  با  را  خود  ما همه تالش  حال  هر  به  دارند.  معجزه  توقع  آزاد 
تمامی مشکالت در مسیر توسعه منطقه ای انجام  می دهیم و امیدواریم 
که بتوانیم با یک همدلی و همگرایی ملی، شاهد پیشرفت بیشتر مناطق 

آزاد کشور باشیم.



اخبار منطقه آزاد چابهار

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد چابهار گفت: با هدف کاهش آسیب های اجتماعی 
تزریق  و  مصرف  از  ناشی  بیماری های  کنترل  و 
بیماری ها، باشگاه مثبت )پیشگیری و کنترل بیماری 

ایدز( به زودی در این منطقه راه اندازی می شود.
محمداکبر چاکرزهی در نشستی با مدیر فرهنگی، 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اجتماعی  و  هنری 
اظهار داشت: این اقدام مهم با همکاری بهزیستی و 

منطقه آزاد چابهار انجام خواهد شد.
وی گفت: در سال جاری حرکت های خوبی از ناحیه 
سمن ها در مباحث مختلف گردشگری، اجتماعی و 

فرهنگی در شهرستان چابهار صورت گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد چابهار در سال های 
اخیر با برگزاری کارگاه برای توانمندسازی فرهنگیان، 
ای سی یو  به  کمک  توانا،  و  دانا  دبیرستان  راه اندازی 
امام  بیمارستان  آمبوالنس های  ناوگان  و  بیمارستان 
علی )ع(، مشارکت در توانمندسازی سمن های کشوری 
و استانی و کمک در حوزه ورزش با زیرپوشش قرار دادن 
تیم های محلی و کمک به اعزام ورزشکاران استان در 
تورنمنت های جهانی و آزادسازی زندانیان همواره در کنار 
جامعه محلی بوده و نهایت تالش را در جهت کاهش 

معضالت شهرستان و استان معطوف داشته است.
مدیر فرهنگی، هنری و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد نیز اظهار داشت: پیگیری های مکرر مدیرعامل 
و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
جهت  بودجه ای  بندهای  گنجاندن  برای  چابهار  آزاد 

توانمندی جامعه محلی جای قدردانی دارد.
علی حسنلو افزود: سازمان های مردم نهاد در صورت 
مشاهده مشکالت با ورود به هنگام و بدون نگاه های 
اقتصادی می توانند بازوان بسیار خوبی برای دولت و 

حل مشکالت باشند.
در این نشست، اعضای سمن ها گزارشی از عملکرد و 
بیان درخواست های شان و نحوه همکاری با سازمان 

منطقه آزاد ارائه کردند.
درخواست های  مهم ترین  گزارش،  این  به  بنا 
دبیرخانه شورای  استقرار  این دیدار،  مطرح شده در 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سازمان منطقه آزاد 
چابهار همانند منطقه آزاد کیش، کمک به اشتغال 
بهبودیافتگان، کمک به احداث خانه های بوم گردی، 
حمایت از معلوالن و استقرار دبیرخانه سازمان های 

مردم نهاد در منطقه آزاد چابهار بود.
الزم به ذکر است، مدیر فرهنگی، هنری و اجتماعی 
ادارات  نمایندگان  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
ورزش و جوانان و بهزیستی و اعضای موسسه های 
مردم نهاد شهرستان چابهار در این نشست از همراهی و 
همکاری سازمان های مردم نهاد با برنامه های سازمان 

منطقه آزاد چابهار قدردانی کردند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد چابهار خبر داد:

باشگاه مثبت در منطقه آزاد 
چابهار راه اندازی می شود
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد:

چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گفت: منطقه آزاد چابهار آمادگی کامل برای کمک به توسعه 
با  ورزشی  هیات های  از  حمایت  و  ورزشی  زیرساخت های 
به  عمل  راستای  در  را  قهرماني  و  ملي  ورزش هاي  اولویت 

مسئولیت اجتماعی خود را دارد.
جنوب  ورزشکاران  از  تجلیل  آیین  در  کردی  عبدالرحیم 
معاون  فرامرزیان  ژاله  حضور  با  که  بلوچستان  و  سیستان 
وزیر ورزش برگزار شد، افزود: منطقه آزاد چابهار در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود، ایجاد بستر و امکانات ورزشی را برای 

ورزشکاران در دستور کار قرار داده است.
المپیک  دهکده  احداث  مطالعات  مبنا  بر همین  گفت:  کردی 
منطقه آزاد چابهار که شامل سالن های ورزشی، زمین کریکت، 
مجموعه های ورزش آبی و... است به پایان رسیده و عملیات 
اجرایی فاز اول آن با نهایی شدن پیمانکار پروژه تا یک ماه 

آینده شروع می شود.
وی با بیان اینکه این دهکده در زمینی به مساحت 40هکتار 
و باقابلیت توسعه تا 60هکتار احداث خواهد شد، تصریح کرد: 
برای فاز اول این مجموعه که شامل ساخت زمین کریکت 
در  تومان  50میلیارد  می شود،  آبی  ورزشی  مجموعه های  و 

آمادگی منطقه آزاد چابهار در جهت توسعه زیرساخت های ورزشی منطقه 

بودجه سال 97 منطقه آزاد چابهار پیش بینی شده است و برای 
آزاد  منطقه  اولویت  در  بودجه  تخصیص  هم  بعدی  فازهای 

چابهار است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: هر چند مسئولیت 

و رسالت اصلی وزارت ورزش کمک و حمایت از ورزشکاران 
را  خود  اجتماعی،  مسئولیت های  قالب  در  هم  ما  اما  است، 

موظف کردیم معین و کمک کننده باشیم.
کردی با بیان اینکه ورزش هایی که استعداد آنها در بلوچستان 
حمایت  و  شناسایی  دارد  وجود  بلوچستان  جنوب  به ویژه  و 
استان  کریکتی که جنوب  استعداد  به  توجه  با  افزود:  کردیم، 
است و بیش از نیمی از اعضای تیم کریکت از اهالی جنوب 
استان هستند، اسپانسری تیم ملی کریکت را برعهده گرفتیم و 
سال گذشته این تیم با اسپانسری ما به مسابقات مالزی اعزام 
شد. مصمم هستیم با حمایت پایدار در مقیاس بین المللی این 

ورزش را به نام ایران همراهی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه دیگر ورزش هایی هم که استعداد 
و پتانسیل آن در منطقه وجود دارد، موسسه فرهنگی-ورزشی 
و  شناسایی  با  تا  کردیم  ایجاد  امسال  را  چابهار  آزاد  منطقه 
مسئولیت  است  استان  جنوب  در  که  ورزش هایی  از  حمایت 
دهد؛  انجام  را  ورزش  حوزه  در  چابهار  آزاد  منطقه  اجتماعی 
این موسسه تاکنون حمایت و اسپانسری ورزش هایی همچون 
موج سواری، فوتبال ساحلی و دوومیدانی را در دستور کار قرار 

داده است.

چابهار

اهمیت لجستیک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام)ره( در مرکز سیاسی کشور
آزاد کشور  مناطق  فرودگاه های  مدیران  گردهمایی  اولین 
با حضور مهندس رستمی سرپرست و رئیس هیات مدیره 
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(، مهندس سعیدی 
مدیران  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  معاون 
اعضای  و  معاونان  از  جمعی  و  آزاد  مناطق  فرودگاه های 
هیات مدیره شهر فرودگاهی امام)ره( و جمعی از مدیران 
و معاونان فرودگاهی مناطق آزاد ماکو، ارس، اروند، کیش، 

قشم، چابهار و... در جزیره کیش برگزار شد.
مهندس علی رستمی، سرپرست و رئیس هیات مدیره شرکت 
با  این نشست  ابتدای  در  امام خمینی)ره(  شهر فرودگاهی 
خوشامدگویی به مدیران فرودگاه های مناطق آزاد کشور و 
تشکر از میزبانی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: اگر 
می خواهیم توسعه در کشور در سطح منطقه ای و بین المللی 
اتفاق بیفتد، حتما این جلسات برای رونق اقتصادی باید در 

سطح مناطق آزاد و ملی تشکیل می شد.
رئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
آزاد  مناطق  فرودگاه های  بین  هم اندیشی  اینکه  بیان  با 
امری فراموش شده بود، گفت: پیشنهاد می کنیم که این 
جلسات و گردهمایی ها هر سه ماه یکبار در یکی از مناطق 

آزاد کشور برگزار شود.
موتور  به  نیاز  رونق  برای  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هوایی،  زمینه های  در  نقل  و  حمل  افزود:  دارد،  محرکه 
و  گرفتن  سرعت  باعث  می تواند  زمینی  و  دریایی  ریلی، 
جلسه  این  در  داریم  قصد  امروز  و  شود  اقتصادی  توسعه 
هم اندیشی اتصال بین مناطق آزاد را که یکی از شاخه های 

حمل و نقل است، برقرار کنیم.
مناطق  فرودگاه های  بیشتر  شناخت  کرد:  تصریح  رستمی 
از  بهتر  استفاده  و  تعامل  ایجاد  باعث  یکدیگر  از  آزاد 
در حوزه  تجربیات  انتقال  و  ظرفیت های موجود می شود 
خدمات  سطح  ارتقاء  عملیاتی،  مهندسی،  فنی  دانش های 

و... از دیگر اهداف این نشست است.
اظهار  امام خمینی)ره(  فرودگاهی  سرپرست شرکت شهر 
داشت: فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( با مجموعه ای 

از مدیران توانمند، این آمادگی را دارد که تجربیات خود را 
در حوزه فرودگاهی در اختیار سایر مجموعه ها قرار دهد.

وی با بیان اینکه شهر فرودگاهی امام)ره( در آینده به هاب 
تبدیل خواهد شد،  منطقه  در  دوم مسافر  و هاب  بار  اول 
گفت: الزم است از امروز بسترهای این کار را فراهم کنیم 
تا از فرودگاه امام)ره( به همه نقاط جهان مراودات حمل و 

نقلی در حوزه بار و مسافر داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
خاطرنشان کرد: آغاز پروازهای داخلی بعد از افتتاح ترمینال 
اولین  که  امیدواریم  و  است  کار  دستور  در  سالم  گالری 
کشور  آزاد  مناطق  فرودگاه های  با  ما  پروازی  ارتباطات 

برگزاری اولین گردهمایی مدیران فرودگاه های مناطق آزاد کشور در کیش:

معاون وزیر ورزش و جوانان بیان داشت:

استفاده از ظرفیت های ورزشی چابهار جهت میزبانی رقابت های ملی و بین المللی
میزبان  می تواند  چابهار  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
امر مستلزم فراهم  این  باشد و  رقابت های ملی و بین المللی 

کردن زیرساخت های خوب ورزشی است.
ژاله فرامرزیان در نشست شورای راهبردی ورزش و جوانان 
به سبب  کنارک  و  افزود: شهرهای چابهار  کنارک  و  چابهار 
همجواری با آب های ساحلی بهترین موقعیت برای برگزاری 
را  قایقرانی و موج سواری  ویژه  به  و  آبی ساحلی  رقابت های 

دارند.
فرامرزیان گفت: چابهار باید یکی از نقاط برخوردار در زمینه 
از گذشت  بعد  آن  نباید سرانه فضای ورزش  و  باشد  ورزش 
فضاهای  و  امکانات  از  محروم  و  مترمربع  ۱6صدم  سال ها 

ورزشی باشد.
نیازمند تخصیص  چابهار  ورزشی  نیمه  افزود: طرح های  وی 

اعتبار ویژه برای تکمیل هستند.
معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه مشکالت زیادی 
در حوزه ورزش وجود دارد، خاطرنشان کرد: استاندار سیستان 
تکمیل  و  ورزش  توسعه  از  باید  فرمانداران  و  بلوچستان  و 

طرح های نیمه تمام به طور جدی حمایت کنند.
فرامرزیان بر توسعه ورزش های همگانی، ساخت خانه ورزش 
روستایی و زمین های چمن مصنوعی تاکید کرد و افزود: هر 
آنچه که توان داریم برای حل مشکالت ورزش چابهار دریغ 

نخواهیم کرد.
در  گفت:  نیز  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توسعه  برای  کامل  آمادگی  اجتماعی،  مسئولیت  راستای 
برای  را  ورزشی  امکانات  تامین  و  ورزشی  زیرساخت های 

ورزشکاران منطقه داریم.
دهکده  اجرایی  عملیات  امسال  افزود:  کردی  عبدالرحیم 
ورزشی  مجموعه های  کامل ترین  از  یکی  عنوان  به  المپیک 

شرق کشور با اعتبار 5۱میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
کریکت  اختصاصی  ورزشگاه  ساخت  اینکه  بیان  با  کردی 
حمایت  برای  کرد:  خاطرنشان  است،  برنامه ها  دیگر  از  نیز 
بین المللی  و  ملی  رقابت های  به  آنان  اعزام  و  ورزشکاران  از 

همیشه پیش قدم بوده ایم.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: 
بسیاری از پروژه های نیمه تمام ورزشی در سطح استان بیش 
زیرساخت های  کم کم  و  هستند  اعتبار  انتظار  در  ۱0سال  از 

گذشته آنها نیز در حال از بین رفتن است.
در  ورزشی  فعال  46هیات  افزود:  مرعشی  محمد هادی 
۱9شهرستان استان نیاز به حمایت مالی ویژه دارند تا موفقیت 

الزم را در میدان های مختلف به دست آورند.
سیستان  استانداری  اجتماعی  سیاسی  معاونت  سرپرست 
نظر  از  کشور  در  استان  این  سهم  گفت:  بلوچستان  و 
جمعیت  به  توجه  با  و  است  اندک  ورزشی  فضای  سرانه 
بیشتر  روستاها  در  ورزش  به  است  نیاز  روستایی  باالی 

شود. توجه 
چابهار  مطلوب  و  مناسب  هوای  و  آب  کرد:  بیان  مرعشی 
تا  شود  ایجاد  آن  در  ورزشی  زیرساخت های  می کند  ایجاب 
ورزشکاران بسیاری از کشورها قبل از عزیمت به جام جهانی 

در این منطقه اردو بزنند.
رونق  به  اقدام  این  گفت:  استاندار  انتظامی  امنیتی  معاون 

گردشگری و صنعت توریسم کمک شایانی می کند.
سرپرست فرمانداری شهرستان ویژه چابهار نیز اظهار داشت: 
چابهار کمترین سرانه فضای ورزشی در استان را دارد و باید 
با اختصاص اعتبار الزم محرومیت های آن در این زمینه رفع 

شود.
برای  ورزشی  سالن  یک  فقط  چابهار  افزود:  بامری  رحمدل 
ورزشکاران دارد که این خود جای تاسف است که مسئوالن 

برای زیرساخت های ورزشی اقدامی انجام نداده اند.
مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از 
مشکالت ورزش استان را ارائه و بر حل مشکالت تاکید کرد.
امام جمعه موقت اهل سنت چابهار و رئیس شورای اسالمی 
امکانات و تجهیزات ورزشی  از کمبود  نیز  شهرستان چابهار 
در این شهرستان انتقاد و بر حمایت از ورزشکاران و توسعه 

زیرساخت های ورزشی تاکید کردند.

انجام بگیرد.
وی ادامه داد: امیدواریم با ایجاد بسترهای الزم و جلسات 
هم اندیشی بتوانیم زیرساخت های مناسب را ایجاد کنیم تا 
به دست  منطقه  در  بین المللی  پروازهای  از  را  خود  سهم 
الزم  ظرفیت های  فرودگاهی  شهر  در  امروز  و  بیاوریم 
نرم افزاری و سخت افزاری و قانونی وجود دارد تا این اتفاق 

در حوزه حمل و نقل بار نیز اتفاق بیفتد.
رستمی در پایان گفت: ان شاء اهلل جلسه گردهمایی مدیران 
فرودگاه های مناطق آزاد کشور نقطه شروعی برای رسیدن 
به این اهداف و انجام کاری بزرگ و شایسته برای ایران باشد.
سازمان  اقتصادی  معاون  سعیدی  محمدرضا  همچنین 

گستردگی  به  اشاره  با  نشست  این  در  کیش  آزاد  منطقه 
و میزان درآمدزایی صنعت حمل و نقل هوایی در جهان 
اظهار داشت: ما به عنوان متولیان مناطق آزاد تجاری باید 
بدانیم در کجای این کسب و کار بزرگ ایستاده ایم و برای 
بسیار  پتانسیل های  و  منابع  اشتراک گذاری  به  چگونگی 

باالی مناطق آزاد به گفتگو بنشینیم.
سطح  در  هم اندیشی  جلسات  چنین  جای  داد:  ادامه  وی 
فرودگاه های مناطق آزاد خالی بود و از شهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( برای برنامه ریزی و برپایی این گردهمایی 

تشکر می کنیم.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  در  ما  گفت:  پایان  در  سعیدی 
برای  را  خود  ظرفیت های  و  امکانات  همه  داریم  آمادگی 
برگزاری برنامه های مربوط به مناطق آزاد و فرودگاهی در 

اختیار مجموعه ها و نهادهای عالقه مند قرار دهیم.
در ادامه این نشست، مهندس حسین تاجیک مدیر اجرایی 
منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با اشاره 
مشخصات  دارای  فرودگاهی  شهر  آزاد  منطقه  اینکه  به 
جغرافیایی متفاوت از همه مناطق آزاد دیگر کشور است، 
مرکز  در  فرودگاهی  شهر  آزاد  منطقه  که  آنجا  از  گفت: 
سیاسی کشور و در استان تهران قرار دارد، ایجاب می شد 
که ماموریت های ویژه ای برای آن تعریف شود و در این 

راستا طرح جامع شهر فرودگاهی به وجود آمد.
آزاد  از ماموریت های منطقه  را یکی  وی بحث لجستیک 
اظهار داشت:  برشمرد و  امام خمینی)ره(  شهر فرودگاهی 
تهران  شهر  کالن  مانند  مصرف  بزرگ  بازار  یک  حضور 
و چند شهر جمعیتی اطراف بهترین عامل و انگیزه توسعه 
تضمین کننده  البته  که  می رود  شمار  به  زمینه  این  در 

سرمایه گذاری در این حوزه نیز است.
تاجیک یادآور شد: با تغییر الگوی زندگی بشر و اضافه شدن 
عنصر سرعت و زمان در کنار عناصر پیشین ازجمله قیمت، 
کیفیت و مشخصات و اینکه زمان تحویل دهی کارها تبدیل 
به شاخص مهمی خواهد شد، ما بیشتر به اهمیت حمل و 

نقل بار هوایی در حوزه لجستیک پی می بریم.



اجتماعی  طبیعی،  بی نظیر  پتانسیل های  و  ظرفیت  
بی بدیل  و  ویژه  حدی  به  کیش،  شهر  فرهنگی  و 
است که با اندکی تغییر و تحول در چگونگی اداره 
شهر  یک  برای  بارز  نمونه ای  می تواند  مدیریت  و 

توسعه یافته، خالق و هوشمند باشد.
کیش، جزیره اي زیبا با ظرفیت هاي بي مثال، وسعت 
و ابعادي محدود و محصور در میان دریایي ژرف و 
شگرف با بستري مرجاني و کشف نشده از خلقت 
ناب الهي، آرمیده بر پهنه نیلگون خلیج تا ابد فارس، 
چون نگیني بي همتا فخر مي فروشد و بیرق وطن بر 

بلندای غرور و افتخار می جنباند.
همان گونه که در یاداشت قبل به نیازها و راهكار 
شهري  به  کیش  تبدیل  جهت  وابسته  عوامل  و 
این  ادامه  پرداختیم؛ در  خالق و هوشمند و مدرن 
از  دیگري  بخش هاي  معرفي  ضمن  مهم،  بحث 
زیبا،  جزیره  این  بي بدیل  داشته هاي  و  پتانسیل ها 
نیازهاي مختلف کیش  تامین  و  راهكار  بررسی  به 
جهت حرکت به سمت ایجاد شهري مدرن با حضور 
کشور  فرهیختگان  حداکثری  معیشت  و  زندگي  و 
و  هنرمندان  کارآفرینان،  اندیشمندان،  از  متشكل 

دانشمندان و نخبگان می پردازیم.
کیش جزیره زیبا با تلفیقي از مهندسي و معماري 
جغرافیاي  معیارهاي  از  برگرفته  و  شهري  مدرن 
فصلي و اقلیمي در دو دوره خاص از منظر تاریخي 
و مكاني مربوط به قبل و بعد انقالب، با 92کیلومتر 
در  نفر  37هزار  حدود  جمعیتی  و  مساحت  مربع 
آب های  در  اصلی،  سرزمین  18کیلومتری  فاصله 

نیلگون خلیج فارس واقع شده است.  
جزیره اي با ساختارهاي زیربناي اجتماعي مدرن و 
امن،  توسعه یافته،  تولد شهري  از  خبر  هوشمندانه، 
آرام و پاك با داشتن ابعادي مختلف از استانداردهاي 
شهرنشیني همراه با تامین نیازهاي اولیه یک جامعه 
اي سالم و مدرن، فارغ از برخی هیاهو و مشكالت 
شهری معمول و مرسوم خود را نمایان ساخته است .   
مهم است که امروز کیش نام یكي از امن ترین نقاط 

توریستي دنیا را یدك مي کشد. 
در  است  شهري  تنها  کیش  جزیره  که  است  مهم 
منطقه و حتي دنیا با وجود بیش از 1٠هزار خودرو، 

یک نمونه چراغ قرمز در خیابان ها ندارد. 
در  جهاني  استاندارهاي  از  باالتر  سرانه  با  شهري 

ایجاد فضاي سبز و فضاي ورزشي .
کیش به نسبت مساحت و جمعیت به جهت ساختار 
توریستی، باالترین میزان تاسیس و راه اندازی هتل 

در کشور را به نام خود ثبت نموده است.
ویژگی های  یكی  کیش؛  جزیره  رویایي  شب هاي 
و  زنده  شب های  کیش  منحصربه فرد  و  بارز 
پرهیاهو و شاد آن است. کیش تنها نقطه و مكان 
پرنشاط  و  زنده  شب هاي  که  پهناورمان  کشور  از 
و  معنی  را  نشاط  و  امید  و  زندگی  بامدادان،  تا  آن 
و  کشور  در  ویژه  امتیازي  و  تمایز  می کند؛  تفسیر 
حتی منطقه که انحصارا به نام گهربار کیش حک 

گردیده است.
به  سهل  تردد  و  ورود  روادید  نبود  که  است  مهم 
خصوص از مسیر دبی به کیش، حضور گردشگران 
بدون  و  آسان  را  جهان  نخبگان  و  فرهیختگان  و 

تشریفات نموده است . 
امروز کیش محلی است برای آرمیدن و به آرامش 
لمس  و  دل انگیز  طلوع  دیدن  لذت  و  اندیشیدن 
از برخی  تصاویر چشم نواز سواحل درینش را فارغ 
پیشكش  مردمانش  بر  نابهنجار  نوای  و  دغدغه ها 

می کند.
این اعتبار، درجه و مقام، نشانی است منحصر که 
ویژگی  و  رتبه  چنین  از  جهان  در  نقطه ای  کمتر 

می تواند برخوردار باشد .
ورود  دروازه  و  دریچه  نقش  می تواند  کیش  امروز 
توریسم،  تجارت،  ریشه های  و  رگ  به  اکسیژن 
فن آوری و تكنولوژی کشور را داشته باشد؛ نقشی 
مهم که برای اجرایی فاخر آن باید بر این هنرمند 
را به  تا نقش خود  به نیكی پرداخته و هزینه کرد 

خوبی اجرا و ایفا نماید. 
توجه  و  نگاه  ماموریت،  این  ایفای  برای  کیش 
مجلس  از  کشور  باالی  رده  مسئولین  ویژه ای 
عوامل  و  جمهوری  ریاست  تا  اسالمی  شورای 

مختلف اجرایی را می خواهد و می طلبد.
امروز کیش آنچنان توانی در خود دارد که با اندکی 
تامل و تغییر در قوانین و برخی مالحظات، می تواند 
استراحت  و  سرگرمی  تفریح،  تفكر،  تجارت،  مرکز 

مردمان جهان و مسلمانان منطقه گردد.
قانون گذاران  و  دولتمردان  نرسیده  آن  زمان  آیا 
و  ظرفیت ها  به  ویژه  توجهي  و  نگاه  عمل،  در 

پتانسیل هاي کیش بنمایند؟
آیا اساسا قانونگذاران تمایل و انگیزه اي براي تبدیل 
و  مالی، تجاری، گردشگری  به مرکز اصلي  کیش 

سیاحتی کشور دارند؟
برخی  از  خروج  و  مقابله  برای  الزم  است  امروز 
فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعریف 
شرایط  با  منطبق  و خاص  دقیق  قوانین  اجرایی  و 
در  مهم  و  حساس  نقطه  این  توریست  و  تجاری 
و  برداشته  گام  کشور  ملی  منافع  تحقق  جهت 

حرکت بكنیم .
امیدواریم

یادداشت

بهمن عبدالهی 
روزنامه نگار

شایستگی های کیش جهت تبدیل 
شدن به مدینه فاضله کشور
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وزیر دفاع در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه هوایی ایران:

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
ایران  بین المللی هوایی  نمایشگاه  افتتاحیه نهمین  در مراسم 
در جزیره کیش با بیان اینكه این نمایشگاه جشنواره عزت و 
افتخارات صنعت هوایی ایران است و باید در این نمایشگاه از 
عظمت علم لذت ببریم و به این دانش مهم بشری ادای احترام 
کنیم، افزود: با این حال اگر یک جاه طلب تصمیم گرفت مردم 
را از این دانش محروم کند، بداند که این مردم به اتكای علم 

خود به این صنعت دست یافته اند و این امر شدنی است.
امیر سرتیپ حاتمی گفت: می خواهیم موفقیت روزافزون خود 
از  و  بنشینیم  نظاره  به  هوایی  در صنعت  را  و هموطنان مان 
تماشای آن احساس غرور کنیم؛ این افتخار، برای ملت های 

تحت فشار احساس غرور مضاعف دارد.
وی افزود: ما کسانی که تالش می کنند تا دیگران را از این 
علم محروم کنند، محكوم می کنیم؛ در حالی که دانشی که 
به آن دست یافتند بر پایه خون های ریخته شده دیگر ملل 
و ثروت های مردم آسیا و آفریقاست، اما گستاخانه به دنبال 
استقرار تئوری برتری هوایی و تسلط بر فضای آسمان دیگر 

کشورها هستند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: ایران امروزه 
در برابر مسئوالن عهدشكن و جنایتكار آمریكا ایستاده است. 
این نمایشگاه نشان می دهد آنها با تحریم ظالمانه ایران حیثیت 
خود را خدشه دار کرده اند. اقدامات غیرمسئوالن ترامپ مایه 

منزوی تر شدن بیشتر آمریكا می شود.
امیر سرتیپ حاتمی یادآور شد: ایران 4٠سال پیش آمریكا را به 
عنوان نماد استكبار از کشور بیرون کرد و به زودی با افتخار 
جشن چهل سالگی انقالب را برگزار می کند؛ پیام ما از جزیره 

پیام ما از جزیره کیش به تمام دنیا، پیام صلح و دوستی است

کیش در خلیج فارس به همسایگان، دوستان و همه طرفداران 
صلح، پیام صلح و دوستی است.

به گفته وی، اصل صلح برای همه و جهان عاری از خشونت 
از اصول خدشه ناپذیر ایران است، همسایگان ما برای همیشه 
نگاه  در  آنها  عقالنیت  و  منطق  بنابراین  هستند  ما  همسایه 
راهبردی ما به عنوان لوح ماندگاری است که مایل نیستیم بر 

آن نقطه تاریک نقش ببندد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ما به دنبال جلوگیری 

از خشونت و جنگ و در یک کلمه بازدارندگی هستیم تا کسی 
به خود فكر حمله به ایران راه ندهد. با خیرخواهی برای همه 

می توان از صلح کشور، منطقه و جهان حمایت کرد.
امیر سرتیپ حاتمی افزود: دل مردم ایران لبریز از بشردوستی 

و کرامت انسانی است و دل رنجور هیچ انسانی را برنمی  تابد.
زحمات  از  پایان  در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
خلبانان نیروی هوایی ارتش و سپاه و تیم های هوایی روسیه 

و لتونی تشكر کرد.

کیش

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد:

مشاور رئیس جمهور در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه هوایی کشور در کیش:

ضرورت توجه بخش خصوصی صنعت هوافضا به شرکت های دانش بنیان 

آمادگی مناطق آزاد برای الگوسازي مدیریت نوین صنعت هوایي در کشور

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در آیین 
جزیره  در  ایران  هوایی  بین المللی  نمایشگاه  نهمین  افتتاح 
کیش بیان کرد: بازار صنعت حمل و نقل هوایی کشور باید در 
اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا با استفاده از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها بتوانیم در این بخش شاهد رشد 

و توسعه بیشتری باشیم.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی صنعت هوافضا در کشور بدون 

توجه به شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا نخواهد کرد .
ستاری گفت: از گذشته، تاریخ صنعت حمل و نقل هوایی با 
نیروی هوایی ایران گره خورده است، به طوری که به تدریج 
در جهان شد؛  قدرتمندی  نیروی هوایی  ایران صاحب یک 
اما با پیروزی انقالب اسالمی ما متوجه شدیم در این بخش 

اقتصادی  آزاد و ویژه  مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق 
نظام  در  بیشتر  نقش آفرینی  برای  کشور  آزاد  مناطق  گفت:  کشور 
توسعه هوانوردی کشور و نیز الگوسازی سیاست های نوین مدیریتی و 

اقتصادی برای تعمیم به کل کشور آمادگی دارند.
مرتضی بانک در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه هوایی ایران در 
جزیره کیش افزود: در حال حاضر تقویت و توسعه زیرساخت های 
حمل و نقلی به ویژه حمل و نقل هوایی در مناطق آزاد کشور از 

راهبردی ترین اقدامات این مناطق است.
وی افزود: امروزه فرودگاه های کیش، قشم، آبادان، چابهار، ماکو و 
انزلی یعنی فرودگاه های   آزاد ارس و  فرودگاه های همجوار مناطق 
خمینی)ره(  امام  فرودگاهی  شهر  آنها  راس  در  و  رشت  و  تبریز 

دروازه های اصلی پروازهای بین المللی کشور محسوب می شوند.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینكه صنعت هواپیمایی کشور، هزینه های 
زیادی برای مشارکت در اجرایی شدن سیاست های استقالل خواهی و 
نفی نظام سلطه کشور طی چهار دهه گذشته متحمل شده است، گفت: 
عملیات حمل و نقل هوایی با وجود تحریم های طوالنی مدت، با رعایت 

الزامات استانداردهای ایمنی و امنیت در کشور جاری است.
مرتضی بانک ادامه داد: فرودگاه های مستقر در مناطق آزاد به محلی 
برای استقرار صنایع، خدمات و کسب وکارهای مزیت گیرنده از حمل 
و نقل هوایی تبدیل شده اند و از مزیت های کامل قانونی مناطق آزاد 

نیز برخوردار هستند.
وی افزود: در ادبیات توسعه، از نظام حمل و نقل کارآمد، به نیروی 
محرکه و موتور توسعه متوازن و پایدار کشورها یاد می شود. با مروری 
بر شرایط توسعه یافتگی کشورهای مختلف، همبستگی مستقیم بین 
توسعه حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باالتر، امنیت و 

عدالت اجتماعی دیده می شود. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ویژگی های اختصاصی 
حمل و نقل هوایی در کشور اشاره کرد و افزود: ایمنی و سرعت 
بسیار باال، برخورداری از فناوری های برتر، فواید موثر اجتماعی در 
ابعاد مختلف اشتغال زایی و برقراری توازن و عدالت منطقه ای با کم 
کردن فاصله مناطق مختلف، آثار اقتصادی مستقیم، غیرمستقیم، 
القایی و تكاثری و افزایش تولید ناخالص داخلی، تسهیل و تسریع 
در امدادرسانی و حفظ و احیای سالمت جوامع در بحران های مختلف 
طبیعی و غیرطبیعی، تسهیل و تقویت دیپلماسی خارجی، تسهیل 
گردشگری بین المللی و داخلی و ده ها ویژگی و آثار دیگر، سبب شده 
است، تقویت و توجه به صنعت حمل و نقل هوایی، در برنامه های 

توسعه ای بسیاری از کشورها قرار گیرد.
مرتضی بانک در ادامه گفت: حمل و نقل هوایی با کم کردن فاصله ها، 
شهروندان، فرهنگ ها، شرکت ها، ایده ها، نوآوری ها و فرصت ها را به 
هم متصل می کند. این اتصال موجبات نزدیكی، شناخت و تعامل 
تجاری  مراودات  و  موفق  تجربیات  و  فكر  و  اندیشه  تبادل  بیشتر، 
و  تاثیرگذار  جذابیت های  و  قوت  نقاط  معرفی  البته  و  اقتصادی  و 
تحسین برانگیز مراکز اصلی استقرار خود را به سایر ملل فراهم می کند.
مقام ارشد مناطق آزاد کشور در این مراسم افزود: دسترسی و ارتباط 
سریع، امروز در کنار استعدادها، فضای کسب و کار مطلوب و کیفیت 

دانش کافی در اختیار نداریم .
وی افزود: در سال های گذشته بهترین فرزندان ایران در پایگاه های 

زندگی از عناصر اصلی جذابیت اقتصادی و جزء حیاتی صنایع مدرن 
برای جابه جایی سریع کاالهای ارزشمند، ایجاد و نفوذ در بازارهای 
محسوب  خارجی  سرمایه های  جذب  و  ورود  از  حمایت  و  جهانی 
می شود و این چنین است که اندازه این صنعت، طی بیش از پنج دهه 

اخیر، تقریبا هر 15سال دو برابر شده است.
وی یادآور شد: از دهه 6٠ میالدی در حالی که تولید ناخالص داخلی در 
سطح جهانی، 5برابر شده است، تقاضای فزآینده برای خدمات حمل 
و نقل هوایی مسافر و بار به همراه پیشرفت های فناوری و سرمایه 
گذاری های مرتبط با صنعت هوانوردی، آثار و خروجی های اقتصادی 

آن را 3٠برابر کرده است.
مرتضی بانک افزود: رشد ترافیک هوایی به طور مستمر نه تنها از 
مقاطع رکود اقتصادی آسیب ندیده است، بلكه صنعت حمل و نقل 
هوایی در برابر این رکودها مقاومت کرده و حتی به عنوان یكی از 

موثرترین ابزارها برای پایان دادن به آنها عمل کرده است.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپولتیک جمهوری اسالمی ایران گفت: کشور 
ایران از لحاظ قرار گرفتن در نقطه تالقی شرق و غرب و شمال و جنوب، 
گستردگی و بكر بودن کشور از جهت ظرفیت های تجاری، بازرگانی و 
صنعتی، وجود جاذبه های قابل توجه گردشگری در کشور، شبكه گسترده 
فرودگاهی، جمعیت ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران منطقه ای 
ارتباط، رفت و آمد و  و بین المللی و پتانسیل های فراوان آنها برای 

سرمایه گذاری در کشور از موقعیت ویژه ای برخوردار است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور به برنامه های توسعه ای کشور اشاره 
کرد و افزود: تعیین نرخ رشد 8درصدی برای سال های آتی به عنوان 
از  برخورداری  هوایی،  نقل  و  حمل  برای  فراوان  تقاضای  محرك 
نیروی انسانی جوان، متخصص و عالقه مند برای تالش دانایی محور 
و شرکت های هواپیمایی متعدد و تمایل برای سرمایه گذاری بیشتر 
در این بخش که می تواند به افزایش رقابت و ارتقاء سطح خدمات 
منجر شود. اینها همه مزیت ها و قابلیت های درون زایی هستند که در 
صورت تدبیر شایسته و تالش های دانش پایه داخلی و رفع تضییقات 
آمریكا،  بی منطق  سردمداران  تحمیلی  و  غیرانسانی  غیرقانونی، 
می توانند در توسعه سریع صنعت هوانوردی کشورمان و نقش آفرینی 

آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور به کار گرفته شوند. 
مرتضی بانک اظهار داشت: برای تسریع در توسعه کشور و تقویت 
کارآمدی آن در همه ابعاد، افزایش قدرت ثروت آفرینی و سهم خود 
از اقتصاد جهانی و منطقه ای، نیازمند گسترش ارتباطات بین المللی و 

هوایی تالش کردند و خیلی از آنها در زمان جنگ که به شهادت 
رسیدند متوجه نبودند با هواپیماهایی پرواز می کنند که نقص فنی 

دارند، زیرا ما دانش کافی را در این بخش نداشتیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینكه به تدریج 
راه اندازی دانشگاه های هوا و فضا زمینه الزم برای رشد و 
توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در کشور فراهم شد، گفت: 
هم اکنون ایران جزء اولین کشورهای جهان است که می تواند 

پهپاد تولید کند. 
ستاری افزود: ارتباط نزدیک بین صنعت و دانشگاه در صنعت 
بدون  زیرا  است،  بسیار ضروری  نقل هوایی کشور  و  حمل 
دانش و طراحی نمی توانیم در این بخش به رشد و توسعه 

مناسبی دست پیدا کنید.

منطقه ای هستیم که با اشتیاق شهروندان دیگر کشورها برای سفر به 
کشورمان و البته فراهم سازی بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری 

الزم این مهم محقق شدنی خواهد بود.
مرتضی بانک توجه به مباحث توسعه ای صنعت هوایی در کشور را 
مهم دانست و گفت: با توجه به سهم کّمِی حمل و نقل هوایی از میزان 
کل حمل و نقل بدون توجه به ارزش افزوده های کالن اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی این صنعت، جفای بزرگی به توسعه ملی است و 
شایسته است به هنگام بازنگری سیاست های کلی نظام در حمل و 

نقل مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه تبیین ارزش افزوده های فراوان این صنعت به 
شكل دقیق و منطقی و با ادبیات و منطق ریاضی و استداللی برای 
تصمیم گیران کالن کشور، مسئولیت مهمی است که برعهده نخبگان 
فكری و اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه است، به همین منظور 
خواست و اراده عملی نخبگان ابزاری و نهادهای متولی این صنعت 
به ویژه سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این راستا و برای اقناع منطقی 

و استدالل پایه حاکمیت و دولت بسیار مهم تر و ضروری تر است.
مرتضی بانک، برخورد فعال و پویا با موضوع تحریم ظالمانه دولت 
آمریكا، علیه صنعت هوانوردی کشور را از دیگر الزامات برشمرد و 
گفت: مسئوالن کشوری از طریق تدبیر مشترك حقوقدانان صنعت 
حمل و نقل هوایی، دستگاه دیپلماسی و شورای حقوقی بین المللی 
نهاد ریاست جمهوری و طرح درخواست رفع آنها از طریق شورای 
بین المللی  دیوان  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  ایكائو،  اجرایی 
دادگستری و دادگاه های کشورهای موثر در امر تحریم صنعت حمل و 
نقل هوایی کشورمان با تاکید بر مواد کنوانسیون بین المللی هواپیمایی 
کشوری به ویژه الزامات ماده 44 آن صورت پذیرد که به صراحت به 
حق کشورهای متعاهد برای برخورداری از حمل و نقل هوایی ایمن، 

امن و کارآمد و منظم تاکید می نماید.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
پایان  افزود: عملیات حمل و نقل هوایی با وجود تحریم های طوالنی 
مدت، با رعایت الزامات استانداردهای ایمنی و امنیت در کشور جاری است، 
متخصصین و کارشناسان توانمندی این بار را به دوش کشیده اند که در 
صورت فراخی میدان فعالیت، حتما استعدادها شكوفا و در احیا و ساخت 
صنعت هوایی کشور نقش آفرینی کرده و حتی در سطح جهانی نیز برای 

بهبود و توسعه ابعاد مختلف هواپیمایی کشوری مشارکت خواهند داشت.
الزم به ذکر است؛ مراسم افتتاحیه این رویداد با حضور وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
ارتش، معاون علمی و فناوری  نیروی هوایی  آزاد، فرمانده  مناطق 
ریاست جمهوری، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مدیران عامل 
شرکت های هواپیمایی و جمعی از مسئوالن در حوزه حمل و نقل 

هوایی برگزار شد.
اورژانس هوایی، طراحی و ساخته شده در  اولین کیت  از  رونمایی 
شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران )پنها( و امضاء یادبود 
انجام اولین امریه صالحیت پرواز هواپیمای  B737-4٠٠ به صورت 
کامال بومی در شرکت صنایع هواپیمایی ایران با حضور مرتضی بانک 

و مسئوالن حوزه حمل و نقل هوایی کشور برگزار شد.



اخبار منطقه آزاد قشم

مسیرتوسعهقشمازمجرایجوامعمحلیمیگذرد
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: این سازمان در حوزه تجارت به 
دنبال تبدیل تهدیدها به  فرصت است و از این رو 
در بخش پوشاک، مسیر حرکت به سمت تولید 

تعریف شده است.
حمیدرضا مومنی در دیدار با اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
در این راستا تاکنون فعالیت چهار واحد تولیدی 
که  است  شده  شروع  جزیره  این  در  پوشاک 
تولیدات آن عالوه بر عرضه در بازار داخلی، به 

بازارهای خارجی نیز صادر می شود.
نبود  دلیل  به  افزود: حوزه کشاورزی قشم  وی 
نزوالت آسمانی از بین رفته است، اما در حوزه 

شیالت اصالحات در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: 
در راستای تامین و ایجاد امنیت غذایی کشور، 
کشور  در  قفس  در  ماهی  ُتن  ۲۰۰هزار  تولید 
پیش بینی شده است که تولید ۸۴هزار ُتن معادل 

۴۰درصد از آن سهمیه قشم درنظر گرفته شد.
مومنی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، تولید 
۵۰هزار ُتن توسط بنیاد مستضعفان و ۳۴هزار ُتن 
نیز توسط سازمان منطقه آزاد قشم زمینه سازی 
وارد  این حوزه  در  تا بخش خصوصی  می شود 

شود.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ادامه داد: همچنین ۲هزار هکتار زمین در زمینه 
که  یافت  خصوصی  بخش  به  میگو  پرورش 
هم اکنون فعالیت در ۳۰۰هکتار انجام می شود و 
۷۰۰هکتار نیز تحویل داده شده است و بقیه نیز 

در حال آماده سازی است.

کاهش نرخ بیکاری در قشم
گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  داخلی  مشاوران  توسط  شده  انجام  مطالعات 
که  است  شده  رهنمون  نتیجه  این  به  خارجی 
محلی  جوامع  مجرای  از  قشم  توسعه  مسیر 

می گذرد.
وی افزود: سازمان منطقه آزاد قشم محصور در 
یک فضای مشخص نیست و با مردم منطقه در 
معاشرت است و از همین رو کمترین انتظار این 

متفاوتی از سراسر کشور است.
مسافران  دانشجو،  ۱۱هزار  وجود  افزود:  وی 
باعث  فرهنگی  و  مذهبی  تنوع  گردشگران،  و 
شده است این جزیره به لحاظ فرهنگی محل 

فرصت ها و تهدیدهای مختلفی باشد.
نقش  قشم  در  فرهنگی  امور  گفت:  مومنی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  در  و  دارد  محوری 
حوزه  این  مختلف  مسائل  برای  به طور جدی 

برنامه ریزی می شود.
در  بزرگ  تولیدی  واحدهای  داشت:  اظهار  وی 
پیوست  که  هستند  موظف  قشم  آزاد  منطقه 

فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.
در  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شده،  انجام  فعالیت های  با  گردشگری  حوزه 
مسافر قشم در حال تبدیل به گردشگر است که 

این امر تهدیدها و فرصت های خود را دارد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
کرد: قشم تا چهار سال پیش ۳هزار و ۷۵۰تخت 
و ۴۰۰تخت  هزار  چهار  مدت  این  در  و  داشت 
ایجاد شده است که تا نوروز ۱۳۹۸ با بهره برداری 
از نخستین هتل پنج ستاره، ۲هزار و ۹۵تخت به 

مجموع تخت های قشم افزوده می شود.
اقدامات  و  برنامه ریزی ها  با  داد:  ادامه  مومنی 

شب ماندگاری  اخیر،  سال  چهار  در  شده  انجام 
گردشگران از یک شب به چهار شب افزایش پیدا 
کرده است و این در حالی است که میانگین آن 

در کشور ۱/۵شب است.
وی بیان داشت: از سوی دیگر با تبدیل گردشگر 
به مسافر، خرید از بازارها کاهش می یابد که این 
تهدید  قشم  فروشگاه  ۱۸هزار  حدود  برای  امر 

محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان 
کرد: با اینکه برنامه ریزی برای رونق گردشگری 
صورت گرفته است، اما چارچوب های قانونی نیز 
درنظر گرفته شده و با رصد بازار و ساحل قشم 

می توان این مسئله را به خوبی دریافت.
مختلفی  کنسرت های  قشم هم  در  افزود:  وی 
این  انجام  حین  در  نه  اما  می شود،  برگزار 
کنسرت ها و نه بعد از آن هیچ گونه ناهنجاری 

مشاهده نمی شود.
بنا به این گزارش، احد آزادیخواه، محمداسماعیل 
کمیسیون  اعضای  سرمست  عباس  و  سعیدی 
همراه  به  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی 
امور  اول  معاون  دارابی،  علی  حجت االسالم 
و  کشور  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مجالس 
تبلیغات  سازمان  رئیس  انصاری راد  علی اکبر 
هرمزگان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

دیدار و گفت وگو کردند.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰کیلومتر 
در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به 
۳۰۰کیلومتر  مساحت  با  آزاد  منطقه  ۲بخش 
و  یکهزار  مساحت  با  اقتصادی  ویژه  منطقه  و 

۲۰۰کیلومتر تقسیم شد.
انتقال  جهانی،  اقتصاد  به  ملی  اقتصاد  پیوند 
جذب  منطقه،  به  پیشرفته  تکنولوژی 
انسانی  نیروی  تربیت  خارجی،  سرمایه های 
ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب 
ایجاد  هدف های  ازجمله  ارزی  آمدهای  در 

منطقه آزاد قشم بوده است.
شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هرمز، 
هنگام و الرک با حدود یکهزار و ۶۲۸ کیلومتر 
مربع وسعت و ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در جنوب 

استان هرمزگان قرار دارد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
فرودگاه  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه 
منطقه آزاد قشم توجه به استفاده بیشتر 
را  نقل  و  حمل  صنعت  پتانسیل های  از 

نیاز امروز مناطق آزاد کشور دانست.
نخستین  در  شمس نژاد  مجتبی 
مناطق  فرودگاهي  مدیران  گردهمایي 
کیش  جزیره  در  که  ایران  تجاري  آزاد 
و  قوانین  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
بیان  آزاد  مناطق  در  موجود  جاذبه های 
خاص  بسیار  جایگاه  به  توجه  با  کرد: 
هوایی  نقل  و  حمل  صنعت  در  کشور 
که  است  رسیده  آن  وقت  خاورمیانه، 
حق منصفانه ای از بازار منطقه در اختیار 

مناطق آزاد و تجاری ایران قرار گیرد.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات مشترک 
مستمر،  طور  به  تخصصی  و  مدیریتی 
موثر  تجارب  انتقال  و  مساعی  تشریک 
خدمات  و  عملیاتی  حوزه  در  سودمند  و 
بخشی از اقدامات الزم برای تسهیل در 

این امر است.
مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
تاکید  آزاد قشم  بنادر و فرودگاه منطقه 
فرودگاهی  خدمات  سطح  ارتقای  کرد: 
در چند مرحله و راه اندازی فرودگاه های 
هوشمند و سبز، با هدف افزایش کسب 
اتخاذ  تجربیات رضایت بخش مسافران، 
اقتصادی  رویکردهای  و  سیاست ها 
سیاست های  راستای  در  مشترک 
و  ایرالین ها  با  مواجه  و  دبیرخانه 
ازجمله  آزاد  مناطق  در  تجاری  شرکای 
در  را  ما  می تواند  که  است  پیشنهاداتی 

رسیدن به این اهداف یاری کند.
دوره های  برگزاری  همچنین  وی 
بین المللی  و  ملی  تخصصی  و  آموزشی 
توانمندی ها  ارتقای  منظور  به  مشترک 
راستا  این  در  را  هزینه ها  کاهش  و 
تعریف  پیگیری  گفت:  و  دانست  الزم 
توسعه  سیاست های  و  اهداف  تبیین  و 
ظرفیت ها  نمودن  لحاظ  دبیرخانه،  در 
بازار  در  نفوذ  و  سازنده  رقابت  هدف  با 
به  دستیابی  در  می تواند  نیز  منطقه ای 
کشور  نقل  و  حمل  ویژه  جایگاه  کسب 

در خاورمیانه موثر باشد.
تدابیر  اتخاذ  لزوم  شمس نژاد،  گفته  به 
افزایش  از  جلوگیری  جهت  مشترک 
خدمات  فروش  از  ناشی  مالی  بار 
هزینه  درآمدهای  به  توجه  با  حاکمیتی 
باید  نیز  آزاد  مناطق  در  فرودگاه ها  بر 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم عنوان 
در  توسعه  برای  جدید  رویکرد  کرد: 
جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به 
مناطق  پتانسیل های  و  قانونی  ظرفیت 
عضویت  و  شرکت  نهایت،  در  و  آزاد 
بین المللی  اتحادیه های  در  مشترک 
جهت توانمندسازی نیروهای متخصص 
از دیگر راهکارهای رسیدن به جایگاهی 
مناسب در میان فرودگاه های خاورمیانه 

خواهد بود.
گردهمایی  نخستین  است،  ذکر  شایان 
مدیران فرودگاهی مناطق آزاد کشور، با 
حضور علی رستمی رئیس هیات مدیره 
فرودگاهی  شهر  شرکت  سرپرست  و 
و  مدیران  از  جمعی  و  خمینی)ره(  امام 
ماکو،  آزاد  مناطق  فرودگاهی  معاونان 
در  چابهار  و  قشم  کیش،  اروند،  ارس، 
جزیره  بین المللی  همایش های  مرکز 

کیش برگزار شد.

در نخستین گردهمايي مديران 
فرودگاهي مناطق آزاد تجاري ايران 

مطرح شد:
توجه به صنعت حمل و نقل

 نیاز امروز مناطق آزاد

است که مردم جزیره از حداقل ها برخوردار باشد.
از  قبل  سال  چهار  حدود  تا  داد:  ادامه  مومنی 
از آب  ۷۶روستای جزیره قشم فقط سه روستا 
آشامیدنی برخوردار بو،د اما امروز فقط سه روستا 

آب آشامیدنی ندارند.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بیکاری  نرخ  اشتغال،  حوزه  در  کرد:  تصریح 
حالی  در  این  و  است  قشم ۶درصد  شهرستان 
است که آمارها در دیگر مناطق کشور حداقل 

۲برابر این رقم را نشان می دهد.
مومنی با اشاره به اینکه به دنبال کاهش نرخ 
بیکاری در قشم هستیم، افزود: در روستاها مردم 

از لحاظ مالی در حال استقالل هستند.
زیر  و ۵۰۰نفر  ۲هزار  هم اکنون  داد:  ادامه  وی 
پوشش کمیته امداد قشم قرار دارند که این امر 

زیبنده این شهرستان نیست.

قشم شهر خرده فرهنگ ها
گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  جمعیتی  ترکیب  لحاظ  به  قشم  شهرستان 
تمام  از  که  طوری  به  است،  خاص  فرهنگی 
استان های کشور نماینده در قشم وجود دارد و 
این شهرستان محل تضارب خرده فرهنگ های 

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

سردبیر: حسین مرادی

امور  و  عمومی  روابط  مدير  درنا  کسرايی  خانم  سرکار  از:  تشکر  با 
بین الملل دبیرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، مديران عامل 

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ويژه اقتصادی
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قشم

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از مردم 
میراث داران  و  الیق  مرزبانان  عنوان  به  جزیره 
شایسته این مرز و بوم برای حفاظت از اراضی 

ملی این منطقه یاد کرد.
آموزشی  کارگاه  در  با حضور  کمالی  عبدالجواد 
حفاظت از اراضی ملی، با اشاره به اهمیت بررسی 
این مسئله بیان داشت: همان گونه که مردم قشم 
در طول تاریخ اجازه تعرض به یک وجب از خاک 
جزیره را به بیگانگان ندادند، امروز هم راضی به 
تصرف اراضی ملی و دولتی در این جزیره نیستند.

به عنوان  آزاد قشم  وی گفت: سازمان منطقه 
کرده  سعی  جزیره  در  مردم  حضور  از  نمادی 
با استفاده از ظرفیت مردم بومی و همراهی و 
همدلی آنان، مشکالت به جا مانده از گذشته های 

همکاری های  )آژانس  جایکا  پروژه  مدیر 
بین المللی ژاپن( در سازمان منطقه آزاد قشم، 
احیای باغ سنتی بادگیر روستای هفت رنگو را 
در راستای آموزش سنت های بومی- محلی و 
جذب توریست، به عنوان یکی از طرح های 

موفقیت آمیز این پروژه پایلوت معرفی کرد.
پروژه  این  داشت:  اظهار  بنی عامریان  سعید 
ابتدای سال ۱۳۹۶ با اعتبار یک میلیارد ریال 
در زمینی به مساحت ۵هزار و ۵۰۰مترمربع 
توسط شرکت تعاونی روستای هفت رنگو آغاز 

به کار کرد.
هفت رنگو  روستای  سابقه  به  اشاره  با  وی 
روستا  این  که  آنجا  از  افزود:  خرما  تولید  در 
به عنوان قطب تولید خرما در قشم شناخته 
و  احیا  طرح،  این  اهداف  از  یکی  می شد؛ 
برداشت  و  داشت  کاشت،  نحوه  آموزش 
این  ساکنان  به  نخل  متفاوت  هفت گونه 

روستا می باشد.
مدیر پروژه جایکا در سازمان منطقه آزاد قشم 
معرفی  برای  فضایی  کردن  مهیا  داد:  ادامه 
و فروش محصوالت غذایی و صنایع دستی 
اهالی روستا، برگزاری اردوهای دانش آموزی 

عضو هیات مديره سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد:

مدير پروژه جايکا در سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

مردم قشم، مرزبانان الیق و میراث داران شایسته ایران زمین

باغ سنتی بادگیر روستای هفت رنگو، پروژه موفق جایکا در قشم 

تقدیر کرد و گفت: شوراهای اسالمی و دهیاران جزیره 
قشم هم می توانند مردم را با روند قانونی مراحل ثبت 

روستای  بادگیر  سنتی  باغ  احیای  پروژه 
مهم ترین  به  اشاره  با  نیز،  هفت رنگو 
نوروزی  ایام  برای  پروژه  این  فعالیت های 
جذب  برای  تبلیغات  و  بازاریابی  گفت: 
خارجی،  و  داخلی  گردشگران  بهتر 
بیشتر  رفاه  برای  سنتی  رستوران  راه اندازی 
و  بومگردی  بخش  توسعه  گردشگران، 
آالچیق های اقامتی از برنامه های آتی ما در 

این پروژه است.
به گفته وی، هفت گونه نخل از نوع خالص، 
هلیلی،  سلونی،  موسلی،  آلومهتری، شکری، 
مانند  مثمر  میوه  درختان  انواع  و  زامردان 
درخت لیمو، کنار، نارنج، نارنگی،گاروم زنگی، 
باغ کاشته  این  انجیر، کاکتوس و زیتون در 

شده است.
کردن  اضافه  و  آب انبار  احداث  از  پاسبان 
دستی  صنایع  نمایشگاه  عنوان  به  بخشی 
به منظور حفظ و معرفی ظرفیت های بومی 
۱۰۰اصله  کاشت  افزود:  و  برد  نام  منطقه 
روستای  بادگیر  سنتی  باغ  در  درخت 
هفت رنگو تنها  بخشی از  اهداف این طرح 
بوده و با گسترش درختکاری و فضای سبز 

امالک در مورد زمین های خود آگاه نمایند.
کمالی  عبدالجواد  بر  عالوه  است،  ذکر  شایان 
عضو هیات مدیره و و معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در این 
مشاور  پاسالری  غالمرضا  آموزشی،  کارگاه 
مدیرعامل در امور شوراها، احمد دیرستانی مدیر 
آزاد قشم،  امالک و مستغالت سازمان منطقه 
جهین  محمد  دادستان،  معاون  باقری  محمد 
بنیاد  مدیر  ترکی  محمدرضا  مرکزی،  بخشدار 
مسکن انقالب اسالمی، مالک یزدان پناه مدیر 
منابع  مدیر  محمود زاده  اکبر  کشاورزی،  جهاد 
طبیعی شهرستان قشم و شماری از امامان جمعه 
روستاهای مختلف جزیره به اتفاق روسای شورا و 
دهیاران بخش مرکزی در محل سالن اجتماعات 
معراج روستای تنبان در این کارگاه حضور داشتند.

باغ سعی داریم این روستا را به دوران اوج و 
شکوفایی باغداری اش برگردانیم.

ادامه  انگیزه  با  و  جوان  مدیرعامل  این 
فعالیت هایی  توسعه ای  طرح  در  داد: 
و  شترمرغ  پرورش  سنتی،  دامداری  نظیر 
را  باغ پرندگان  به عنوان  اختصاص فضایی 

در دستور کار داریم.
به  دستیابی  راستای  در  است،  ذکر  شایان 
در  مردم محور  و  پایدار  توسعه  جامع  طرح 
با  روستایی  پایلوت  ۱۰پروژه  قشم،  جزیره 
تیم  توسط  دالر  ۳۰۰هزار  بر  بالغ  اعتباری 
جایکا با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم از 

سال ۱۳۹۴ در این منطقه کلید خورد.
ارزیابی  هدف  با  محلی  جوامع  آموزش 
طبیعی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سرمایه های 
به  نحوه  با  محلی  جوامع  آشنایی  منطقه، 
با  پایدار  به صورت  این سرمایه ها  کارگیری 
هدف توسعه همه جانبه در طرح های پایلوت، 
بازاریابی در حوزه های زیرساختی، گردشگری 
و شیالت، جهت تسریع در ورود به بازارهای 
مورد  وظایف  از  نیز  بین المللی  و  منطقه ای 

انتظار در این طرح ها بوده است.

دور در این حوزه را برطرف نماید.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
از زمان مدیرعاملی حمیدرضا مومنی در راس این 
سازمان طی چهارسال گذشته، شاهد مشارکت 
و تعامل عملی مردم در این منطقه بوده ایم که 
حاصل آن در پیشرفت های اتفاق افتاده در سطح 

جزیره کامال مشهود است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم در ادامه با ابراز قدردانی از زحمات 
حسین رفیعی مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل 
سازمان، ادامه داد: با تالش وی شاهد تغییرات و 
اصالحات مثبت در حوزه مبارزه با زمین خواری و 

رفع تصرفات در جزیره قشم هستیم.
کمالی همچنین از تالش دادستانی شهرستان و 
مدیریت امالک و مستغالت سازمان منطقه آزاد قشم، 

و معرفی و آموزش بازی های بومی-محلی، 
برای  تفریحی  و  گردشی  فضای  ایجاد 
و  منطقه  مردم  فراغت  اوقات  کردن  پر 
گردشگران از دستاوردهای دیگر احداث این 

باغ سنتی می باشد.

ارتقای جذب گردشگر با تکیه بر 
بازاريابی و افزايش خدمات رفاهی

تعاونی  شرکت  مدیرعامل  پاسبان،  ابراهیم 
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