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دور جدید تحریم ها اقتصاد کشور را با مشکالت بسیار بزرگی مواجه 
کرده است و نقش مناطق آزاد به عنوان بال های اقتصادی در دوران 
تحریم بسیار تاثیرگذار است، بی شک اقتصاد مناطق آزاد هم از اقتصاد 
کالن کشور جدا نیست و در دوران تحریم با مشکالتی در مسیر توسعه 
پایه رویکرد  بر  تعامل گرا  اما سیاست گذاری ها و نگاه  همراه است، 
گفت وگو محور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا حد زیادی 
بار سنگین این فشار را از بدنه مناطق آزاد دور کرده است؛ سرعت توسعه 
مناطق آزاد به خصوص در حوزه زیرساخت ها و نیز برنامه ها و اهداف 
بزرگ آینده نگر در این مناطق از کشور نوید روزهای خوبی در اقتصاد 
مناطق آزاد دارد؛ در آخرین شماره از نشریه در سال 97 گفت وگویی 
اختصاصی با آقای دکتر بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام داده ایم که در ذیل می خوانید.

 در ابتدا بفرمایید از دیدگاه شما مزیت های اساسی 
مناطق آزاد چیست؟

درحال حاضر مناطق آزاد به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه کشور 
شناخته می شوند. اشتیاق مردم و بخصوص سرمایه گذاران به کار در این 
مناطق، توجه دولت به توسعه هرچه بیشتر مناطق آزاد و همچنین حضور 
سرمایه گذاران خارجی در برخی از این مناطق نشان می دهد که رفتار 
حمایتگر درست و حساب شده ای در مناطق آزاد کشور به انجام رسیده است. 
مهم ترین محورهایی که در قانون مناطق آزاد پیش بینی شده و امکانات 
خوبی را برای سرمایه گذار فراهم می کند ، عدم وجود مالیات برای فعالین 
اقتصادی در مناطق آزاد است . همچنین کلیه واحدهایی که در منطقه آزاد 
در حوزه های مختلف تجاری اقتصادی، گردشگری و کشاورزی فعالیت 
می کنند، تا 20سال از مالیات معاف هستند. مزیت دیگر، بحث گمرک 
است، یعنی تمامی کاالهایی که به مقصد مناطق آزاد وارد می شود و 
برای مصرف واحدهای صنعتی و واحدهای داخل منطقه است، از عوارض 
گمرکی معاف هستند. همچنین برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
واگذاری زمین به صورت صد در صدی و به طور قطعی امکان پذیر است. 
عالوه بر این موارد، سهولت در صدور مجوزها، پروانه ها ، تایید طرح ها، 
تردد آسان و بدون هیچ گونه محدودیت و اعطای تسهیالت ویزایی را باید 
مدنظر قرار داد . بر این اساس، افراد خارجی بدون ویزا می توانند وارد مناطق 

آزاد شوند، به جز آن چند کشوری که روابط ایران با آنها منتفی است.
مناطق آزاد در ایران موقعیت خاص استراتژیکی دارند، چراکه همجواری 
با 15کشور همسایه می تواند مزیت غیرقابل رقابتی را برای مناطق آزاد 
ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه به وجود آورد. دسترسی به 
8500کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، 2600کیلومتر مرز 
دریایی و 1900کیلومتر مرز رودخانه ای موهبت استراتژیکی به شمار 
می آید که در اختیار ایران و مناطق آزاد قرار گرفته است. همزمان 
مناطق آزاد ایران به جهت دسترسی به بازار 400میلیون نفری منطقه 
و همچنین امکان دسترسی به نیروی کار ارزان و متخصص برای 

سرمایه گذار خارجی هم به شدت مزیت آفرین خواهد بود. 

 در جهت تسهیل ارتباطات اقتصادی و تجاری تاکنون 
چه اقداماتی در مناطق آزاد انجام شده است؟ 

565 روز برای مناطق آزاد
گفت و گوی اختصاصی با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

توسعه صنایع فوالد، نساجی، پتروشیمی و زنجیره های تکمیل آنها در 
مناطق آزاد، امکان حضور سرمایه گذاران بسیار مطلوب است و تاکنون نیز 

در خواست هایی در این خصوص داشته ایم . 
با توجه به مسائلی که مطرح شد، باید به حوزه ارائه خدمات دریایی 
در چارچوب  اقتصاد دریامحور مثل احداث بندر، تعمیر و نگهداری 
و خدمات دریایی و حتی تولید کشتی اشاره داشت. امروزه در برخی 
مناطق کارخانه های تولید شناورهای کوچک و بزرگ را داریم و حدود 
1600 واحد صنعتی در مناطق هفتگانه فعالیت دارند. البته حوزه دیگری 
که در مناطق آزاد ظرفیت های مهمی دارد، بخش کشاورزی است، 
ازجمله مناطق ارس و قشم، اروند و ماکو که موقعیت بسیار ویژه ای 
در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی داشته و شرایط بسیار خوبی برای 

سرمایه گذاران وجود دارد. 
به عنوان نمونه در ارس یک مجموعه 50هکتاری گلخانه در زیر یک 
سقف است که کل محصوالت آن به خارج از کشور صادر می شود. تصور 
انجام پروژه در این ابعاد در کشور سخت بوده ، چراکه  معموال پروژه های 
گلخانه ای کشور حدود یک یا دو هکتار است. همچنین در حوزه پرورش 
آبزیان ، شیالت، میگو، تولید برق و آب شیرین پروژهایی انجام شده و 

همچنان امکان حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی وجود دارد . 
به عنوان نمونه چندی پیش برای ساخت نیروگاه خورشیدی 10مگابایتی 
در قشم با یک شرکت ایتالیایی توافق حاصل شد و افتتاح پروژه هم 
توسط ریاست محترم جمهور انجام گردید؛ البته توسعه این پروژه در 
آینده هم ادامه دارد. همین شرکت تا حدود 100مگابایت سرمایه گذاری 

در منطقه را متعهد شده است . 

 در سال آینده چه برنامه توسعه ای برای مناطق آزاد 
درنظر گرفته اید؟

مناطق آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامه ها 
و فعالیت های خود را پیش می برند. البته در این راه نیاز به کمک و 
هماهنگی همه دستگاه های اجرایی دارند تا بتوانند به اهداف تعیین 

شده برسند.
صادرات، اشتغال، سرمایه گذاری خارجی و توسعه و عمران منطقه ای از 
اهدافی است که در قانون مناطق آزاد تعیین شده است. اجرا و استفاده از 
تمام ظرفیت های این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه 

شورایعالی مناطق آزاد باید داشته باشند.
به عنوان مثال اهدافی که برای مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی تعریف 
شده، نشان دهنده این است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در 
پیش بگیرند و بر همین اساس، صادرات کاالی تولیدی و صادرات مجدد 
از مناطق آزاد سال گذشته از مرز یک میلیارد دالر گذشت. مناطق آزاد 
اکنون به نوعی یک فرصت، در اختیار اقتصاد ملی هستند؛ مناطقی 
که در سال گذشته، صادراتش به یک میلیارد و 50میلیون دالر رسید 
و قابلیت ارتقا به سه میلیارد دالر را نیز دارد. عملکرد این مناطق در 
سال های اجرای اقتصاد مقاومتی نیز در مقایسه با سرزمین اصلی، در 

راه اندازی پنجره واحد خدمات رسانی؛ سامانه یکپارچه فعاالن اقتصادی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی )سیفام(؛ استقرار سامانه 
بورس  ایجاد  آزاد؛  مناطق  در  »سککوک«  کار  کسب  و  کشوری 
بین الملل، تاسیس بانک های خارجی؛ افزایش تعامالت بین الملل و 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای رونق تولید و صادرات از برنامه های 
اولویت دار مناطق آزاد در سال جاری بود که با هدف توسعه اقتصادی 

در دستور کار قرار گرفت.
همکاری و افزایش تبادالت تجاری و سرمایه گذاری مناطق آزاد اروند 
با عراق، کیش با قطر و عمان، قشم با عمان و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، چابهار با عمان، هند، پاکستان و افغانستان، انزلی با روسیه و 
کشورهای آسیای میانه، ارس با ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ماکو 
با ترکیه افق های روشنی را پیش روی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی 

ایران با کشورهای همسایه قرار داده است.

 برای جذب سرمایه گذاری جهت توسعه و تکمیل 
طرح های زیر بنایی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

مناطق آزاد کشور قابلیت ها و فرصت های متعدد سرمایه گذاری در 
حوزه های مختلف صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی را دارند. 

اگرچه برخی فعالیت های عمرانی و پروژه های بسیار متنوع در حوزه 
زیرساخت های مناطق آزاد ازجمله آب، برق، خیابان بندی و غیره هم 
توسط منطقه انجام می شود، اما برای انجام برخی پروژه های صنعتی و 
اقتصادی احتیاج به سرمایه گذاری داریم. به عنوان نمونه در بندر کاسپین 
منطقه آزاد انزلی موج شکن عظیمی با سرمایه گذاری منطقه ساخته شده 

است، ولی اسکله ها توسط بخش خصوصی اجرا گردیده است.
همچنین در حوزه های ساخت جاده، راه آهن و ایجاد شرکت هواپیمایی 
شرایطی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند در این بخش ها حضور 
یابند . در این گونه فعالیت ها می توانیم مشارکت داشته یا اینکه به طور 
مستقل سرمایه گذار جذب کنیم . ساخت راه آهن در برخی از مناطق جزء 
ضرورت ها به شمار می آید و نیاز به سرمایه گذاری زیرساختی دارد . می توان 
انجام این قبیل پروژه ها را برعهده سرمایه گذاران و افراد مختلف داخلی و 
خارجی گذاشت . در حوزه فعالیت های گردشگری ازجمله  ایجاد هتل، 
امکانات تفریحی، سرگرمی و رفاهی که مربوط به گردشگران است، 
ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاران وجود دارد . اگرچه در برخی از مناطق 
بسته های سرمایه گذاری مشخصی را داریم ، اما گسترش سرمایه گذاری 
انزلی  و  اروند  کیش،  ارس،  قشم،  مانند  گردشگری  منطقه های  در 
مراحل اجرایی را می گذراند . این مسائل در حالی است که فرصت های 
سرمایه گذاری در حوزه فعالیت ها ی صنعتی به صورت بسیار گسترده 
فراهم است؛ به عنوان نمونه با تقسیم بندی هایی انجام شده در قشم، 
زمینه های مطلوبی برای توسعه فعالیت های نفتی ، گازی ، پاالیشگاهی و 
پتروشیمی به وجود آمده است. همچنین در این روند، ساخت اسکله های 
حمل و نقل دریایی، انجام کشتیرانی و خدمات مربوط، ایجاد حمل و 
نقل تفریحی در سایر نقاط مناطق آزاد مورد توجه است. البته درخصوص 

آزادتجارتدیپلماسی 

سال های 95 و 96، با رشد 28درصدی همراه شد. این در حالی است 
که متوسط رشد صادرات در سرزمین اصلی 5.5درصد بوده که نشان 

می دهد، مناطق آزاد هفتگانه روند روبه رشدتری داشته اند.
در حوزه سرمایه گذاری نیز، دولت بسترهای خوبی برای مناطق آزاد 
فراهم کرده است. شرایطی برای فاینانس ایجاد شده که یکی از مناطق 
مناسب سرمایه گذاری در کشور، مناطق آزاد است که می تواند از ظرفیت 

سرمایه گذاری برای تکمیل و تجهیز پروژه های خود استفاده کند.
باید تاکید کرد که هنگام جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد باید به این 
فکر کنیم که او چه برنامه ای برای مناطق آزاد دارد و حضورش چه 
منافعی را متوجه جوامع محلی و در مرحله بعد، همه اقتصاد کشور 
می کند. مناطق آزاد باید سهم خود را از سرمایه گذاری خارجی بگیرند. 
در واقع این مناطق مهم ترین دروازه های جذب سرمایه خارجی هستند.

در حال حاضر و طی 5سال اخیر )92 تا 9ماهه97( چیزی حدود 10میلیارد 
دالر مجوز سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد صادر شده، که از این مبلغ 
حدود یک میلیارد و 400میلیون دالر آن محقق شده است. به نظر من با 
توجه به اینکه تعداد مناطق آزاد ایران محدود است، یک میلیارد و 400میلیون 
دالر سرمایه خارجی در مقایسه با داخل کشور یک رقم قابل توجهی است.

در 5سال گذشته، حدود 62هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری 
داخلی را صادر کرده ایم که از این رقم، 28هزار میلیارد تومان محقق 
شده است؛ یعنی 28هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی بخش 
 خصوصی داخلی محقق شده که منهای سرمایه گذاری خارجی است. 

این میزان، قبل از دولت تدبیر و امید، سابقه نداشته است.
برخورداری سرمایه گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده 
سرمایه گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد، بی نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنی 
بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین 
اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک های خارجی و 
فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی از دیگر 

مشوق های مناطق آزاد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
»یکپارچگی در فعالیت ها« الزمه موفقیت مناطق آزاد است. توجه داشته 
باشیم که نگاه توسعه ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد 
فعالیت ها است و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد. ما باید پیکره واحدی 
را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم. اگر این اتفاق 
بیافتد، نه تنها در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی موفق خواهیم بود، 
بلکه در حوزه جذب گردشگران خارجی نیز موفق می شویم. مناطق آزاد 
ظرفیت های بسیاری در صنعت گردشگری فراهم کرده اند که رشد این 

صنعت می تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شود.
هفت منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو قابلیت ها و 
فرصت های متعدد سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، گردشگری، 
کشاورزی و خدماتی را دارند. معافیت مالیاتی 20ساله اشخاص حقیقی و حقوقی 
فعال در هر فعالیت اقتصادی، معافیت عرضه کاال و خدمات در مناطق از مالیات 
بر ارزش افزوده، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود فعالیت های اقتصادی 
در مناطق، امکان مالکیت 100درصدی خارجی شرکت هایی که در مناطق 
تاسیس می شود از مهم ترین مشوق های قانونی برای حضور بخش خصوصی 

و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد است.
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گزارش اختتامیه بزرگترین جشنواره ورزشی ایران به میزبانی منطقه آزاد اروند:

گذشته  سال  ورزش«  »جزیره  ورزشی-تفریحی  جشنواره 
منطقه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  ادیبی  پیمان  پیشنهاد  با 
آزاد اروند و همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
الی  تاریخ دهم  از  اروند آغاز و امسال  آزاد  سازمان منطقه 
شانزدهم در مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند 

برگزار شد.
ورزشی  رویداد  بزرگترین  قالب  در  ورزشی  رشته های  همه 
معرفی  تا ضمن  پیدا کردند  این جشنواره حضور  در  ایران 
توانمندی خود و آموزش رایگان به مردم، لحظات خوشی 
را برای آنها به ارمغان آوردند. نشاط، لبخند و صمیمیت سه 

ویژگی های جشنواره جزیره امسال بود.

معاون فرهنگی و ورزش های همگانی 
وزارت ورزش و جوانان:

جشنواره »جزیره ورزش« کم نظیر بود
معاون  احمدی،  عبدالحمید 
همگانی  ورزش های  و  فرهنگی 
وزارت ورزش و جوانان در جریان 
ورزشی- جشنواره  از  بازدید 

اظهار  ورزش«  »جزیره  تفریحی 
برای  الگویی  جشنواره  این  کرد: 
سایر استان های کشور است، زیرا 
می توان استعدادهای ورزشی را در 

گذر این فرآیند شناسایی کرد.
وی با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه همه فعال بودند و 
به واسطه آن شور و نشاط بسیاری ایجاد شده بود، افزود: 
این تنوع در رشته های ورزشی که در این نمایشگاه عرضه 
بوده  ورزشی  هیات های  و  ورزشکاران  مشارکت  با  گردید 

است که می تواند الگوی خیلی خوبی باشند.
و  ورزش  وزارت  همگانی  ورزش های  و  فرهنگی  معاون 
جوانان، ابتکار جشنواره جزیره ورزش را مطلوب عنوان کرد 
و گفت: مشابه این نمایشگاه را در نقاط مختلف کشور کمتر 
با  که  نمایشگاه  این  بود؛  نظیر  کم  نظرم  به  و  بودم  دیده 
و  اروند  آزاد  منطقه  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  همکاری 
مشارکت هیات های ورزشی، ورزشکاران و مربیان برگزاری 

شد، اقدامی شایسته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

استقبال پرشور مردم، نشان دهنده موفقیت 
جشنواره جزیره ورزش بود

معاون  طمیمیان  قدرت اله 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
سازمان منطقه آزاد اروند در همین 
برگزاری  کرد:  اظهار  خصوص 
قالب  در  مختلف  برنامه های 
جشنواره های ورزشی، تاثیر زیادی 
در شادی و نشاط اجتماعی مردم 
برگزاری  از  نیز  ما  هدف  که  دارد 
ایجاد  بر  عالوه  ورزش  جزیره  تفریحی  ورزشی  جشنواره 
شادی و نشاط اجتماعی، نهادینه کردن ورزش همگانی و 
قهرمانی در بین آحاد مختلف جامعه بود که استقبال پرشور 
این خصوص  از موفقیت نسبی در  برآیندها نشان  مردم و 

است.
و  روان  و  جسم  مستقیم  ارتباط  به  توجه  با  افزود:  وی 
اهمیت ورزش در سالمت جامعه و جلوگیری از آسیب های 
این جشنواره،  نمودن ضعف های  برطرف  اجتماعی، ضمن 
برگزاری این امر با افزایش نشاط اجتماعی و توسعه ورزش 

به عنوان یک نیاز ضروری جامعه الزم است.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
فرهنگی،  معاونت  رویکرد  و  هدف  داد:  توضیح  اروند  آزاد 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان 
و  آبادان  بازدیدکنندگان  و  گردشگران  میزبان  و  متولی 
خرمشهر، ایجاد رفاه، شادی و نشاط سالم و امنیت و ثبت 

خاطره ای بیاد ماندنی است.
فضای  ایجاد  با  همراه  راه،  این  در  داد:  ادامه  طمیمیان 
آثار  زمینه های  در  خود  داشته های  معرفی  به  صمیمی 
ترویج  و  یادمان ها  هنر،  سنن،  و  آداب  فرهنگی،  تاریخی، 
دیدنی،  مناطق  دستی،  صنایع   مقدس،  دفاع  فرهنگ 
مزیت های رقابتی خود اعم از اولین های ایران )اولین سینما، 
آتش  بنزین،  پمپ  رانندگی،  و  راهنمایی  شهری،  منوریل 
دفاع  استاندارد...(  مسکونی  شهرک  سینما،  اولین  نشانی، 
به  و  پرداخت  خواهیم  جذاب  و  پررونق  بازارهای  مقدس، 

بهترین شکل آنها را معرفی می کنیم.
نوروز،  عید  برای  معاونت  این  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
17هکتاری،  پارک  شبانه  جشن  برگزاری  داد:  ادامه 
جشنواره سفره ایرانی، مراسم چهارشنبه آخر سال در مرکز 
ایجاد  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  بین المللی  نمایشگاه های 
از  استفاده  دائمی،  صورت  به  ایران  عشایر  دهکده  فضای 
دلقک های  نام  به  آگاهی سازی  و  آموزش  در  هنرمندان 
برپایی  و  اروندگردی  گردشگری  تور  اجرای  درستکار، 
سفره هفت سین در مرکز شهر و همه مبادی ورودی اعم 
از فرودگاه و ترمینال ها فقط بخشی از برنامه های در نظر 

پایان »جزیره ورزش« با طعم لبخند و نشاط

گرفته برای نوروز 98 است.

مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند:
جذب باالی هیات های ورزشی در جشنواره 

جزیره ورزش
و  ورزش  مدیرکل  ادیبی  پیمان 
جوانان منطقه آزاد اروند نیز اظهار 
برگزاری  اهداف  از  یکی  کرد: 
جشنواره جزیره ورزش، شناساندن 
رشته های مختلف ورزشی به مردم 
منطقه برای انتخاب و جذب بهتر 
ورزش های مورد عالقه افراد بود.

که  خوبی  و  باال  بازدید  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
حتم  طور  به  گرفت،  این جشنواره صورت  از  مردم  توسط 
هیات های مختلف توانسته اند رشته خود را به مردم معرفی 
کنند و در کنار آن بنا به اظهارات روسای هیات ها، جذب 

بسیار مناسبی داشتند.
مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه  
برای اینکه بتوانیم تعداد ورزشکاران خود را افزایش دهیم 
باید تعداد مردم بیشتری را به سمت و سوی ورزش تشویق 
کنیم، افزود: در طول مدت برگزاری جشنواره، بیشتر مردم 
شده  شناخته  کمتر  که  شدند  ورزشی ای  رشته های  جذب 
بودند و بایستی برنامه ریزی کنیم برای اینکه این رشته ها 
را در کنار اینکه خود هیات ها مدنظر قرار دهند، برای ارتقاء 
فراهم  آن  برای  نیز  را  مناسب تری  زیرساخت های  بایستی 

کنیم.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی 
منطقه آزاد اروند:

دسترسی اقشار مختلف به همه رشته های 
ورزشی در جزیره ورزش

هیات  رئیس  میرزایی  حسین 
اتومبیلرانی منطقه  و  موتورسواری 
رشته  در  کرد:  اظهار  اروند  آزاد 
چند  دریفت  و  درگ  اساللوم، 
قهرمان در سطح اول کشور داریم.

ورزش  جزیره  جشنواره  وی 
حوزه  در  بزرگ  رویداد  یک  را 
تلقی  استان  سطح  و  منطقه  در  عمومی  نشاط  و  ورزش 
کرد و افزود: این جشنواره سبب شد خانواده ها با فرزندان 
خود به منظور ادامه و یا شروع به فعالیت در رشته دلخواه 

ثبت نام کنند.
اروند  آزاد  منطقه  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  هیت  رئیس 
ادامه داد: نمایش خودروهای کالسیک، مدرن، اسپرت شده 
و حرکات نمایشی و دریفت ماشین ها در بیرون نمایشگاه و 
نمایش موتورهای سنگین در داخل از برنامه هایی بود که 

در طول مدت برگزاری جشنواره انجام شد.
میرازیی با اشاره به نقاط مثبت برگزاری نمایشگاه، توضیح 
برای همه  و دسترسی  تجمل  از  خارج  بودن،  مردمی  داد: 
اقشار و همچنین نظم و سهولت در انجام رشته های ورزشی 

از نقاط جشنواره بود.
وی درخصوص نشاط اجتماعی توضیح داد: استقبال بی نظیر 
همگان  که  بود  مشخص  ورزشکاران  و  بازدیدکنندگان 

راضی بوده اند، زیرا شاد، خندان و با خرسندی سالن را ترک 
می کردند.

اروند  آزاد  منطقه  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  هیات  رئیس 
از تیم برگزارکننده و اسپانسرهای این رویداد  عنوان کرد: 
سطح  امیدوارم  و  دارم  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  بزرگ 
رتبه های عالی  اروند در همه رشته ها در کشور در  ورزش 

قرار بگیرد.

رئیس هیات جانبازان و معلولین 
منطقه آزاد اروند:

»جزیره ورزش« پدیده ای مهم 
در حوزه توسعه ورزش

هیات  رئیس  خزینه پور  عیسی 
آزاد  منطقه  معلولین  و  جانبازان 
هیات  این  کرد:  اظهار  نیز  اروند 
در  دارد که  از 200ورزشکار  بیش 
والیبال،  مانند:  مختلف  رشته های 
وزنه،  و  دیسک  پرتاب  دومیدانی، 
وزنه برداری،  تپانچه،  با  تیراندازی 
و  آبادان  شهرهای  در  و..  .  دارت  شنا،  میز،  روی  تنیس 

خرمشهر فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: تعداد 3تن از ورزشکاران در سطح کشوری، 
نشسته  والیبال  تیم  همچنین  هستند،  جهانی  و  آسیایی 
هیات جانبازان و معلولین آبادان در لیگ برتر کشور قرار 

دارد.
افزود:  اروند  آزاد  منطقه  معلولین  و  جانبازان  هیات  رئیس 
در سطح  ورزشی  بزرگ  رخداد  یک  تنها  نه  جشنواره  این 
منطقه آزاد اروند بود، بلکه یک ابتکار بسیار عالی و باارزش 
جذب  و  ورزش  توسعه  حوزه  در  مهم  پدیده ای  عنوان  به 
ورزشکاران در منطقه آزاد اروند به شمار می رود؛ همچنین 
و خارجی  داخلی  به جذب گردشگران  منجر  این جشنواره 
به  عالقمندان  و  گردشگران  حضور  با  قطعا  و  شد  خواهد 
ورزش به عنوان فرصتی اقتصادی برای صنوف مختلف در 

منطقه آزاد اروند خواهد بود.
از  همه جانبه  حمایت  ضمن  باید  داد:  توضیح  خزینه پور 
اروند  آزاد  منطقه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  ادیبی  پیمان 
که طراح اصلی این جشنواره بود، این جشنواره را سال به 
راستای  در  آن  قابلیت های  از  و  کرد  تقویت  بیشتر  سال 
بین المللی  و  کشوری  سطح  در  اروند  آزاد  منطقه  اهداف 

بهره شایانی برد.
وی نقاط قوت و علت موفقیت جشنواره را آشنایی مردم 
همچنین  و  ورزشکاران  و  ورزشی  مختلف  رشته های  با 
از  مملو  محیطی   در  زنده  صورت  به  مخاطبین  آموزش 
نشاط و شادی با فعالیت های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی 
گوناگون در این جشنواره قلمداد کرد و گفت: این جشنواره 
یک رویداد بسیار موثر بود؛ در چهره افراد حاضر در این 
نشاط  و  شادی  شاهد  سنی  مختلف  رده های  در  جشنواره 
نشاط  ایجاد  در  جشنواره هایی  چنین  تدوام  و  بودم  آنها 

اجتماعی بسیار موثر است.
اروند  آزاد  منطقه  معلولین  و  جانبازان  هیات  رئیس 
به  منجر  تنها  نه  جشنواره  این  قابلیت  کرد:  خاطرنشان 
آینده  در  بلکه  بود،  خواهد  استانی  در  ورزشکاران  جذب 
در  ورزشکاران  و  داوران  مربیان،  جذب  جهت  فرصتی 

سطوح مختلف خواهد بود.

دبیر هیات کبدی منطقه آزاد اروند:
جزیره ورزش، جشنواره ای پربار، آموزنده

 مفرح و جذاب بود
کبدی  هیات  دبیر  طیار  بهنام 
اینکه  اعالم  با  اروند  آزاد  منطقه 
200ورزشکار  ورزشی  رشته  این 
نفر  چهار  داشت:  اظهار  دارد، 
مسابقات  در  5نفر  و  ملی  تیم  در 

بین المللی حضور داشته اند.
جشنواره  این  اینکه  بیان  با  وی 
ارائه  بسیار پربار، آموزنده، مفرح و جذاب بود، توضیح داد: 
کلیه ورزش ها در سنین مختلف در یک مجموعه مشخص 
شده، کلیپ های ورزشی آموزشی و نمایش رشته کبدی در 
رده های سنی مختلف بانوان و آقایان، از برنامه های صورت 

گرفته این هیات بود.

رئیس هیات ووشو منطقه آزاد اروند:
جشنواره جزیره ورزش یک حرکت مثبت 

در اروند بود
ووشو  هیات  رئیس  گوشه ای  رضا 
منطقه آزاد اروند نیز با اعالم اینکه 
اظهار  دارد،  500عضو  رشته  این 
یک  ورزش  جزیره  جشنواره  کرد: 
نشاط  باعث  و  بود  مثبت  حرکت 

بین جوانان و خانواده ها شد.
رشته های  بین  رقابت  ایجاد  وی 
ورزشی مختلف در جذب نیرو و معرفی رشته های ورزشی را 
از نقاط مثبت این جشنواره عنوان کرد و گفت: با برگزاری 
جشواره جزیره ورزش، درهای ورزش باز شد، یعنی در واقع 
مردم تازه می بیند که به چه صورت ورزش باعث شادی و 

لذت می شود.

رئیس هیات سوارکاری منطقه آزاد اروند:
تجلی احساسات و عواطف مردم اروند 

در جشنواره
هیات  رئیس  نشان  بهروز 
نیز  اروند  آزاد  منطقه  سوارکاری 
از  نگهداری  همواره  کرد:  اظهار 
در  مسابقات  برگزاری  و  اسب 
از عالقه مندی  زمینه های مختلف 
که  است  بوده  منطقه  این  مردم 
خوشبختانه با حمایت های سازمان 
این سازمان و به خصوص  اروند، معاونت های  آزاد  منطقه 
اداره کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند شاهد پیشرفت 

چشمگیری در این رشته ورزشي هستیم.
سوارکاری  میدان  بازسازی  افزود:  همین خصوص  در  وی 
که از قدمت تاریخی و ارزش معنوی خاصی برخوردار است 
این  ازجمله  زیبایی و کورس کشوری  و میزبانی مسابقات 
رخدادها است. پیگیری مجدانه هیات مدیره و در راس آن 
مدیرعامل محترم باعث شد که این زحمات به ثمر نشسته و 
شاهد تولیدات خوب و حضور اسبداران در مسابقات کشوري 

باشیم.
رئیس هیات سوارکاری منطقه آزاد اروند ادامه داد: تاسیس 
باشگاه های خصوصی و قهرمانی اسب های این منطقه در 
مسابقات کشوری، مهر تایید است بر این گفته که توسعه 
پیشرفت  حال  در  ورزش  این  صنعت  و  سوارکاری  ورزش 
است. در حال حاظر پر افتخار ترین اسب کورسی ایران در 
این منطقه نگهداری مي شود که تمام این هزینه ها را بخش 
بی مهری های  با  که  چند  هر  است؛  کرده  تقبل  خصوصي 
توسعه  مسیر  ابتدای  در  حاظر  حال  در  ما  گذشته،  ادوار 
کل  اداره  شکل گیری  با  که  بود  امیدوار  می توان  هستیم؛ 
ورزش و جوانان و هیات مستقل از استان، این ورزش در 

کنار توسعه صنعتی آن، شاهد روزهای خوبی باشد. 
ورزش  جزیره  جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  نشان  بهروز 
اندازی گردهمایی های مختلف همچون  راه  با  اظهار کرد: 
جزیره ورزش می توانیم خود را در معرض رای عموم مردم 
افزایش دهیم. در دوره و  بیشتر  را  توانایی خود  گذاشته و 
زمانه ای که مردم با مشکالت عمده ای دست و پنجه نرم 
می کنند، ورزش راهی است برای شاد کردن و توانمند سازی 

زیرساخت های نیروی انسانی که اهمیت بسیاری دارد. 
به  که  است  سرزمین صنعتی  اروند  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  ایران  سراسر  در  هنری  و  ورزشی  فعالیت های  واسطه 
شهره عام و خاص رسیده است، اظهار کرد: با تولد رویدادی 
که در دومین سال تجربه خود شاهد استقبال چشمگیری از 
سوی خانواده های اروندی بود، می توان امید داشت که حلقه 

مفقوده یافت شده باشد.
توانایی  با  که  بی نظیر  رویدادی  کرد:  تصریح  نشان  بهروز 
هستند،  برخورداد  آکادمیک  دانش  از  که  بومی  مدیران 
با  اروند  بومی  جوان های  را  رویداد  این  گردید.  مدیریت 
کمترین هزینه برپا کردند که نشانه عشق و تعهدی است 

که به مردم و این آب و خاک دارند.
تاکید  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سوارکاری  هیات  رئیس 
کرد: در ادوار آینده قطعا این رویداد با مدیریت پیمان ادیبی 
اله  قدرت  و  اروند  آزاد  منطقه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
سازمام  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  طمیمیان 

منطقه آزاد اروند شاهد موفقیت های بیشماری خواهد بود.
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اخبار منطقه آزاد انزلی

محترم  ریاست  روحانی  دکتر  حضور  با 
قزوین- راه آهن  افتتاح  مراسم  در  جمهور 
رشت، تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان 
منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت و توسعه 
راستای  در  کشور  نقل  و  حمل  زیربناهای 
به  انزلی  رشت  راه آهن  اتصال  خط  احداث 
مسرور  رضا  دکتر  امضای  با  کاسپین  بندر 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خادمی  خیراله  دکتر  و  انزلی  آزاد  منطقه 
مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 

نقل کشور منعقد شد.
و  اتصال  تفاهم نامه،  این  اصلی  موضوع 
احداث خط راه آهن رشت- انزلی به مجتمع 
انزلی است،  آزاد  در منطقه  بندری کاسپین 
شمال- کریدور  تکمیل  راستای  در  که 

تقویت ظرفیت های حمل  و  توسعه  جنوب، 
از  استفاده  و  چندوجهی  و  ترکیبی  نقل  و 
بندر  و  منطقه  این  مزیت های  و  قابلیت ها 
کاسپین در راستای توسعه و تسهیل روابط 
مبادالت  ظرفیت های  ارتقای  و  اقتصادی 
حاشیه  کشورهای  با  کشورمان  تجاری 
دریای خزر و چین میان طرفین منعقد شده 

است.
توجه  با  وظایف طرفین  تفاهم نامه،  این  در 
شماره ۱۵۸۲۳۵/ت۵۶۱۸۴ه  تصویب نامه  به 
و  اراضی  تملک  بر  مشتمل  دولت،  هیات 
اجرای زیرسازی خط فرعی اتصال مجتمع 
و  رشت- انزلی  راه آهن  به  کاسپین  بندری 
و ...  عالئم  تجهیزات،  با  روسازی  احداث 
راه آهن  به  کاسپین  بندر  اتصال  فرعی  خط 
رشت- انزلی عنوان شده که دوطرف متعهد 
در  را  طرح  نیاز  مورد  اعتبارات  که  شدند 

بودجه سال آتی خود منظور نمایند. 
پروژه  اجرای  مسیر  طول  است،  گفتنی 
منطقه  در  کاسپین  بندری  مجتمع  اتصال 
در  کشور  سراسری  ریل  به خط  انزلی  آزاد 
حدود ۱۴کیلومتر است که با بهره برداری از 
خلیج  نیلگون  آب های  به  خزر  دریای  آن، 
فارس و بندرعباس متصل می شود و کریدور 
فاز  وارد  ایران  در  )نستراک(  جنوب  شمال 
عملیاتی شده و مسیر کریدوری جدید ایران 
و چین که با محوریت این منطقه از چین به 
کاسپین  بندری  مجتمع  سپس  و  قزاقستان 
منتهی می گردد، به سایر مسیرهای داخلی و 
کشورهای همسایه جنوبی و غربی ایران نیز 
وصل می شود و این مهم ارتقاء درآمدهای 
و  اشتغال  افزایش  ترانزیت،  از  ناشی  ارزی 
منطقه  کشورهای  میان  تجارت  تسهیل 
همراه  به  می تواند  را  آسیا  غرب  و  شرق 

داشته باشد.

راه آهن رشت-انزلی 
به بندر کاسپین 
متصل می شود

از  رئیس جمهور  روحانی  دکتر  دستور  با 
طریق ویدئو کنفرانس، توسط دکتر مرتضی 
بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
حضور  با  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
کار  به  شروع  کشوری،  و  استانی  مسئولین 
۱۱طرح  اجرایی  عملیات  آغاز  و  رسمی 
و  تولیدی  زیرساختی،  سرمایه گذاری، 
خدماتی با حجم سرمایه گذاری ۲۹۱۹میلیارد 
۴۸۳نفر  برای  مستقیم  اشتغال زایی  و  ریال 
در مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد 

انزلی صادر شد.

مناطق آزاد می توانند به مرکز تولید 
و صادرات کشور تبدیل شود

ریاست محترم جمهور  روحانی  دکتر حسن 
آزاد  منطقه  با  کنفرانس  ویدئو  ارتباط  در 
انزلی، با قدردانی از افرادی که در این منطقه 
اشتغال زایی کشور تالش  و  تولید  زمینه  در 
می کنند، اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی در 
حوزه های پوشاک، تولید کیف، کفش و سایر 
مصنوعات چرمی از ظرفیت های بسیار باالی 
مهارتی برخوردار است و با توجه به تکمیل 
ظرفیت های  نقل،  و  حمل  زیرساخت های 
مناطق  سازمان های  حمایت های  و  قانونی 
آزاد، این مناطق می توانند به مراکز صادراتی 

بزرگ کشور تبدیل شوند.
نباید  کشورمان  بازار  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باشد،  دیگر  کشورهای  پوشاک  فروشنده 
خوبی  بسیار  صادرکننده  می توانیم  چراکه 
توجه  با  کرد:  اضافه  باشیم،  زمینه  این  در 
به اینکه واحدهای واردکننده در منطقه آزاد 
انزلی اکنون تبدیل به واحدهای تولیدکننده 
شدند، امیدواریم با اتصال راه آهن سراسری 
شهرسازی  و  راه  وزیر  که  کاسپین  بندر  به 
داده اند،  را  سال ۱۳۹۹  تا  آن  اجرای  قول 
این  تولیدی  محصوالت  صادرات  امکان 
ناشی  ویژه  فرصت  ایجاد  طریق  از  منطقه 
از این اتصال و ظرفیت های موجود، تسهیل 

شود.
آغاز  و  افتتاح  به  نسبت  روحانی  دکتر 
تولیدی  و  زیرساختی  مختلف  پروژه های 
توسط بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی 
افزود:  و  کرد  امیدواری  و  خوشحالی  اظهار 
اقدام و حرکت مهم برای دولت بسیار  این 
همه  چراکه  است،  اهمیت  حائز  و  ارزشمند 
برای  سرمایه گذاری  به  اقدام  که  کسانی 
تولید در کشور می کنند، در واقع با جهاد در 
راه خدا در خط مبارزه با دشمنان ایران قرار 
دارند و این موضوع در آینده جوانان و کشور 
تاثیرگذار است و ما به عنوان دولت به این 

افراد کمک می کنیم.

تسهیل صادرات کاال از طریق 
منطقه آزاد انزلی، با اتصال راه آهن 

سراسری به بندر کاسپین
و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی  دکتر 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در  رئیس جمهور،  ویژه  نماینده  عنوان  به 
روحانی  دکتر  با  کنفرانس  ویدئو  ارتباط 
یکی  انزلی،  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با 
زمینه  در  توانسته  که  است  مناطقی  از 
مداوم  توسعه  و  اقتصادی  تحرک  افزایش 
اظهار  کند،  عمل  خوبی  به  زیرساخت ها 
داشت: طرح های زیرساختی مجتمع بندری 

ازجمله  گردشگری  پروژه های  کاسپین، 
بزرگترین  و  کشور  آکواریوم  بزرگترین 
جنابعالی  توسط  که  مارینا  تفریحی  اسکله 
امروز  شد،  کلنگ زنی  گذشته  سال  سفر  در 
آن  نشان دهنده  این  و  رسیده  سرانجام  به 
است که این منطقه در دولت تدبیر و امید 
زیرساخت های صنعتی،  تکمیل  و  توسعه  با 
و  توسعه  الگوی  به  گردشگری  و  بندری 
کانون فعال اقتصادی در شمال کشور تبدیل 

شده است.
زیر ساخت های  توسعه  به  اشاره  با  وی 
اضافه  منطقه  این  در  اقتصادی  و  تجاری 
تصمیم  یک  انزلی  آزاد  منطقه  ایجاد  کرد: 

افتتاح 11پروژه در منطقه آزاد انزلی در سفر رئیس جمهور به استان گیالن:

توسعه  لحاظ  به  مهم،  بسیار  و  استراتژیک 
برای کشور  با کشورهای همسایه  مراودات 
بود و بندر کاسپین به عنوان یک بندر نسل 
بسیار  تجاری  فعالیت های  توسعه  در  سوم 

حائز اهمیت است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور خاطرنشان کرد: منطقه آزاد انزلی به 
مناسب،  ظرفیت های  از  بهره مندی  جهت 
چین- کریدور  و  شمال-جنوب  کریدور  در 

قزاقستان-ایران، دارای نقش محوری است 
صنعتی  شهرک های  فعالیت  به  توجه  با  و 
در محدوده بندری، امکان تولید و صادرات 
محصوالت بیش از پیش در این بندر نسل 

سوم فراهم شده است.
مهم ترین  درخصوص  بانک  دکتر 
ایجاد  عمرانی  و  بندری  زیرساخت های 
ایجاد  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  در  شده 
از  بیش  طول  به  قدرتمند  موج شکن های 
آب خور  با  همراه  وسیع  ۲کیلومتر، حوضچه 
مناسب جهت پهلوگیری کشتی های تجاری 
مناسب،  پسکرانه  ایجاد  تن،  ۵۰هزار  تا 
انبارهای سرپوشیده، مخازن سوخت، روغن 
و  رو- رو  اسکله  ایجاد  غالت،  سیلوهای  و 
از  می توان  را  کاسپین  بندر  به  ریل  اتصال 
مهم ترین زیرساخت های احداث شده در این 

منطقه است. 
سازمان  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  مشاور 
منطقه آزاد انزلی طی یک حرکت ارزشمند 
تشویقی،  و  حمایتی  طرح های  اجرای  با 
به  را  پوشاک  واردکنندگان  از  تعدادی 
افزود:  کرده،  تبدیل  پوشاک  تولیدکنندگان 
پوشاک  تولید  واحدهای  بزرگترین  از  یکی 
کشور با ایجاد اشغال برای۱۵۰۰نفر در این 
منطقه فعال است و در سال آینده نیز یک 

واحد پوشاک مشابه افتتاح خواهد شد.
وی به طرح های آماده افتتاح در این منطقه 
پست  دومین  اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره 
اسکله از مجموعه چهار پست اسکله مجتمع 
بندری کاسپین با سرمایه گذاری ۵۰۰میلیارد 
اشتغال زایی  و  خصوصی  بخش  ریالی 
مستقیم برای ۳۰نفر افتتاح شد، گفت: هشت 
سیلو با ظرفیت ۳۰هزار تن با سرمایه گذاری 
۳۵۰میلیارد ریالی بخش خصوصی و ایجاد 
مجتمع  پسکرانه  در  ۲۰نفر  برای  اشتغال 
با  سرپوشیده  انبار  دو  کاسپین،  بندری 
سرمایه گذاری  و  مترمربع  ۱۰هزار  ظرفیت 
با  خصوصی  بخش  ریالی  ۱۷۰میلیارد 
مخزن  دستگاه  چهار  ۲۰نفر،  اشتغال زایی 
روغن با ظرفیت ۱۴۱۰۰مترمکعب با هزینه 
۱۰۰میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغال 
۱۰نفر، ۲مخزن سوخت ۱۴هزار مترمکعبی 
با هزینه ۲۰۰میلیارد ریالی بخش خصوصی 
که موجبات اشتغال ۱۵نفر را فراهم می کند، 
بخش  توسط  که  است  طرح هایی  ازجمله 
خصوصی احداث و به صورت رسمی افتتاح 

شدند.
مرتضی بانک اضافه کرد: از سوی دیگر چهار 
بخش های  در  تولیدی  سرمایه گذاری  طرح 
 MDF پوشاک، مزرعه پرورش آبزیان، تولید
آشامیدنی  آب  تولید  مالمین،  روکش  با 
طعم دار و بسته بندی و فرآوری دانه خوراکی 
۱۰۰میلیارد  حدود  سرمایه گذاری  حجم  با 
ریالی بخش خصوصی و اشتغال زایی ۸۰نفر 
آزاد  پروژه هایی است که در منطقه  ازجمله 

انزلی به بهره برداری رسید.
اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور  مشاور 
عملیات اجرایی ۲پست اسکله جدید با میزان 
سرمایه گذاری یکهزار میلیارد ریالی در بندر 
کاسپین با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
آغاز  نیز  ۶۰نفر  برای  مستقیم  اشتغال زایی 
شد، اضافه کرد: فاز جنوبی مجتمع تجاری 
۱۳۷۰۰مترمربع  مساحت  با  سنتر  برند 
بخش  سوی  از  ۲۵۰نفر  اشتغال زایی  و 
خصوصی با سرمایه گذاری ۵۰۰میلیارد ریال 
نیز از پروژه های تجاری و خدماتی است که 

در این سفر افتتاح شد.
رئیس جمهور  دیدار  جریان  در  است،  گفتنی 
براینکه  تصریح  با  وی  گیالن،  استان  از 
تمام تالش دولت باید صرف اتصال سریع تر 
بندر  و  کاسپین  بندری  مجتمع  به  خط آهن 
این طرح مهم،  اجرای  با  باید  و  باشد  انزلی 
بنادر دریای خزر هرچه زودتر از طریق ریل به 
سواحل خلیج فارس متصل شوند، از وزارت 
راه و شهرسازی خواست که تا سال ۹۹ خط 

ریلی به بندر کاسپین وصل شود. 
به  رئیس جمهور  سفر  ادامه  در  همچنین 
روحانی  دکتر  حضور  با  گیالن،  استان 
سازمان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت و توسعه 
منظور  به  کشور  نقل  و  حمل  زیربناهای 
به  انزلی  رشت  راه آهن  اتصال  خط  ساخت 
مجتمع بندری کاسپین منعقد شد و در پایان 
اداری  نیز ریاست جمهور در جلسه شواری 
استان گیالن تصریح کرد که بسیار موجب 
خوشحالی است که تمامی پروژه های افتتاح 
با سرمایه گذاری  انزلی  آزاد  منطقه  در  شده 

بخش خصوصی انجام شده است.

منطقه آزاد انزلی، الگوی توسعه 
و کانون فعال اقتصادی در شمال کشور
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انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان 
سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت 

و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور:

انزلی
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

شايد هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد، افزايش و توسعه صادرات، ايجاد 
اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش 
و  کشور  اقتصادي  جايگاه  ارتقاي  توريسم،  افزايش  عمومي،  درآمدهاي 
بهره مندي از اقتصاد رقابتي باشد؛ اما اينکه مناطق آزاد در ايران تا چه حد 
به اين اهداف دست پیدا کردند، سوالی است که پاسخش مشروط و با اما 

و اگر همراه است. 
به اعتقاد کارشناسان و نمايندگان، مناطق آزاد به اين اهداف دست می يابند، 
اما وجود تحريم ها شرايط را برای مناطق و سرمايه گذاران سخت می کند، لذا 

برای دور زدن تحريم ها نیاز به عزم و اراده جدی است. 
برخی، تحريم هايی که شروعش از ارديبهشت سال97 بود را فرصت تلقی 
می کنند و به اعتقاد آنان در اين شرايط با وجود نوسانات ارزی می توان با 
با  آزاد و  اقتصاد مقاومتی و به روز کردن قوانین مربوط به مناطق  تکیه بر 
آزاد سهل  به دوران پیشرفت مناطق  برای ورود  را  مديريت کارآمد، زمینه 

کرد. 
در اين گزارش نظرات کارشناسان و نمايندگان مجلس شورای اسالمی را 
در ارتباط با عملکرد مناطق آزاد در سال 97 و رويکرد جدی اين مناطق در 

سال 98 جويا شديم که در ادامه می خوانید.

دهقانی فیروزآبادی رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس:
ورود به دوره سوم و پیشرفت مناطق آزاد

فراکسیون  رئیس  فیروزآبادی  دهقانی  کمال 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  آزاد  مناطق 
سال 97  در  آزاد  مناطق  عملکرد  خصوص 
گفت:  کشور  در  تحريم ها  وجود  به  توجه  با 
دنیاست.  در  موفقی  تجربه  يک  آزاد  منطقه 
را  آزاد  مناطق  موفقیت  نمود  بهترين  شايد 
آزاد  مناطق  اين  لذا  ببینیم،  چین  در  بتوانیم 
موتور  و  اقتصادی  توسعه  و  پیشرفت  باعث 

محرکه ای برای پیشرفت کشور هستند. 
وی ادامه داد: مناطق آزاد برای ايجاد اشتغال 
هستند،  پراهمیت  بسیار  صادرات  افزايش  و 
زيرساخت،  است؛ مهم ترين  زيرساخت هايی هم الزم  مناطق  اين  برای  اما 
حقوقی و قانونی است. در نظام سیاسی و يک نظام اقتصادی هر کشوری 
که با دنیا در ارتباط است، بحث مالیات، گمرک و تبعیت از قوانین و مقررات 
اقتصادی- سیاسی پیش می آيد؛ وقتی يک منطقه ای را به اسم منطقه آزاد 
معرفی می کنیم، مشخصا آن منطقه را بايد به معنای واقعی کلمه آزاد اعالم 
نمايیم، يعنی تولید و صادرات در آنجا راحت باشد؛ ضمن اينکه ورود و خروج 
افراد با مشکل همراه نباشد. همچنین ورود سرمايه گذار آسان باشد و به طور 
کلی همه موانع را بايد برداريم تا اين ظرفیت، جايگاه و جذابیت وجود داشته 
باشد تا سرمايه گذار بیايد و به خاطر اينکه در اين مناطق هیچگونه منع و 

مانع قانونی وجود ندارد بلکه همش تسهیالت است، سرمايه گذاری کند .
فعالیتش  که  می رود  نیزجايی  سرمايه گذار  داد:  ادامه  فیروزآبادی  دهقانی 
برايش سودآور باشد، کشورها از اين ظرفیت استفاده می کنند. ابتدا ظرفیت 
قانونی فراهم می کنند و بعد در مجالس خودشان می برند و در هیات دولت 
هم مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها بررسی می شود و نهايتا قانونی را 
جمهوری  است.  اولیه  زيرساخت  اين  که  می کنند  تعیین  آزاد  مناطق  برای 
اسالمی ايران نیز اين زيرساخت را برای مناطق آزاد و ويژه ايجاد کرده و 

موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ويژه شده است. 
دولت هاست، چون  با  مسئولیتش  باز  که  دوم  زيرساخت  اما  داد:  ادامه  وی 
برای دولت ها اين هدف مهم است که بخش هايی از کشور موتور محرکه 
برای کشور باشند، آن است که زيرساخت های فنی را آماده می کنند، اعم 
فعالیت  برای  تا زمینه  انرژی  بنادر، جاده ها، آب، برق، گاز و  از فرودگاه ها، 
فراهم شود و يا به موجب قراردادهايی که با شرکت های بزرگ می بندند، 
تا  که  کنند  فراهم  اقتصادی  فعالیت  برای  را  زيرساخت هايی  آن شرکت ها 

سال های سال هم بتوانند از اين امکانات استفاده نمايند. 
دهقانی فیروزآبادی تاکید کرد: در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور 
اين مسئولیت مهم يعنی تدارک زيرساخت های منطقه، به عهده هیات مديره 
همان مناطق گذاشته شده، لذا هیات مديره بايد دور هم بنشینند و راهکاری 
پیدا کنند که درآمد بیشتر کسب نمايند و از آن درآمد زيرساخت های بسیار 
بخواهیم  اگر  که  است  حساسی  بسیار  کار  اين  کنند.  ايجاد  را  هزينه بری 
مناطق آزاد کشورمان را تقسیم بندی کنیم، بعضی از آنها از اين مرحله عبور 
کردند مثل کیش که زيرساخت هايش را ساخته، فرودگاه و بندر وارد عرصه 

کار شده و در زمینه خدمات و تجارت کار می کند. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: بعضی از مناطق هستند که هنوز در مرحله 
زيرساخت های اصلی خودشان هستند، مثل اروند، انزلی و چابهار که در بندر، 
جاده ها يا ساختمان سازی و يا برای تامین آب، برق، انرژی و مواردی از اين 

دست کار می کنند. 
دهقانی فیروزآبادی گفت: نکته مثبت اين بود که تا به حال نسبتا مناطق آزاد 
موفق شدند که بخشی از اين زيرساخت ها را فراهم نمايند، بخش ديگری 
از اين فعالیت به قوانین کلی کشور برمی گردد، اگرچه منطقه آزاد، منطقه ای 
است که ظرفیت قانونی دارد، مثال از زمان بهره برداری کارخانه در منطقه 
آزاد به مدت بیست سال فرد معاف از مالیات است و اين ظرفیت بسیار خوبی 
اما  می کند؛  جذب  را  سرمايه گذاران  که  دارد  هم  بسیاری  جذابیت  و  است 
سرمايه گذاری و جذب سرمايه گذاری تابع عواملی است که در کل کشور بايد 
اراده وجود داشته باشد؛ بايد اراده سیاسی قوی برای جذب سرمايه گذار باشد 
و اينکه کشور در يک آرامش بسیار خوبی قرار داشته باشد که سرمايه گذاران 
داخلی و خارجی رغبت کنند و تشويق شوند که بیايند و سرمايه گذاری کنند؛ 
لذا اينها عواملی است که به مديريت مناطق آزاد برنمی گردد، بلکه به صورت 

کلی به سیاست های کالن و کلی کشور مربوط می شود. 
اين نماينده ادامه داد: مطلب ديگر استفاده از نیروهای انسانی، بازار مصرف 
و مزيت نسبی هر منطقه آزاد است؛ در کشور ما مزيت نسبی وجود دارد، به 
عنوان مثال منطقه آزاد چابهار و انزلی ظرفیت بالقوه ترانزيتی دارند، می توانند 
جنوب کشور را به شمال بدوزند و در چهارچوب کريدور شمال-جنوب يک 

محور ترانزيتی عمده ای باشند . 
کشور  کلی  سیاست های  می بینیم  ما  که  وقتی  افزود:  فیروزآبادی  دهقانی 
تقريبا برای اين منظور آماده شده، آن زمان خودمان را به افق اصلی نزديک 
در  اما  دير  تنها خیلی دور و خیلی  نه  می بینیم. در طول سال های گذشته 
شرف اتمام است تا چند مدت ديگر راه آهنی که از قزوين به رشت آمده، از 
رشت به انزلی خواهد رفت و راه آهن کشور به چابهار وصل خواهد شد و لذا 
خیلی راحت کسی که بارش را می خواهد به اروپا ببرد، می تواند در چابهار بار 
را تحويل دهد و در انزلی در کشتی بگذارند و به آستانه ببرند و اين بسیار 
کم هزينه تر درمی آيد برای کسی که می خواهد بارش را به جايی مثل روسیه، 

بالروس و اروپای شرقی ببرد. 
رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: پیش بینی 
می شود از اين محور ترانزيتی 15هزار دالر درآمد برای کشور وجود داشته 
باشد، ضمن اينکه اشتغال هم ايجاد می کند و اين موضوع قابل توجه است. 

وی ادامه داد : مناطق آزاد نیز قطعا در اين تخلیه و بارگیری ها می توانند ارزش 
افزوده ای ايجاد کنند و ما شاهد موضوعی به نام صادرات مجدد هم باشیم؛ 
به  منطقه ای  اشاره شود .  بايد  در طرحی جامع  منطقه  نسبی هر  اما مزيت 
اسم منطقه آزاد گردشگری- صنعتی می تواند به عنوان منطقه ای با محوريت 
ترانزيت باشد؛ بندر کاسپین که در انزلی است، می تواند بسیار در دريای خزر 
که  است  منطقه  پیشرفت  سوم  دوره  اکنون  من  نظر  به  باشد .  نقش آفرين 
ما وارد آن شده ايم؛ دوره اول، دوره تدارک زيرساخت های قانونی و ايجاد 
مناطق آزاد بوده؛ دوره دوم تدارک ايجاد زيرساخت های فنی مناطق است و 
ايجاد زيرساخت هايی مثل بندر، فرودگاه ، جاده ها، برق و گاز و البته دعوت 
سرمايه گذاران . مرحله سوم هم که االن وارد شده ايم بايد با بازاريابی خوب 
و فعالیت های بین المللی و جذب سرمايه گذار چه داخلی و چه خارجی از اين 
ظرفیت ايجاد شده حداکثر استفاده را ببريم. به عنوان نمونه در شمال کشور 
اتحاديه منطقه آزاد تجاری ارواسیا را شاهديم که شکل می گیرد و در آينده 
ممکن است کشورهايی هم عضو اين منطقه آزاد تجاری شوند؛ اصل کار اين 
است که آسیا را به اروپا پیوند دهد. آسیا، موتور محرک پیشرفت اقتصادی 
در دهه های آينده خواهد بود، قدرت هايی مثل چین، هند و ايران در آسیا و 
البته در اروپا مثل روسیه و کشورهای اروپای شرقی و حتی مصداق بارزش 
همسايه های دريای خزر و ترکیه که نیاز است اين کشورها در يک اتحاديه 
با هم تعامل کنند و مکمل هم باشند و بتوانند از بازار مصرف يکديگر استفاده 
کنند و هم جذب سرمايه گذار نمايند و هم بتوانند نقش آفرين باشند؛ لذا در 
اين مرحله حضور در اين اتحاديه ها و تالش در يک فضای آرام و حرکت 
به سمت جذب سرمايه گذاران خارجی خیلی قابل اهمیت است . منطقه آزاد 
می تواند نقش بسیار مهمی در منافع ملی و اقتصادی کشور ايفا کند و شايد 
در آينده، کل کشور وارد همان فضايی شود که االن مناطق آزاد وارد آن 
فضا شدند، ولی بايد بدانیم اين مناطق آزاد پايلوت و فضايی هستند که ما 

تمرينی داشته باشیم برای حرکت های آينده.
وی در پاسخ به اين سوال که تحريم ها چقدر بر سرمايه گذاری خارجی در 
مناطق آزاد تاثیر می گذارد و آيا فعالیت اين مناطق تحت الشعاع اين موضوع 
قرار نمی گیرد، گفت: تحريم همیشه بوده؛ اما تحريم بد ، تحريمی است که از 
جانب شواری امنیت سازمان ملل متحد باشد و ما از طريق قوانین بین المللی 
تحريم شويم و با اجماع کشورها اين تحريم همراه باشد، اما ما از اين مرحله 
عبور کرديم و هیچ تحريمی از طرف شورای امنیت سازمان ملل نیستیم که 
کشورها مجبور باشند که آن را رعايت کند، فقط آمريکاست که کشور را 
تحريم کرده و کشورها را می ترساند که اگر با ايران کار کنید ديگر با من 
نمی توانید کار کنید، که اين يک نوع تحريم يکجانبه گرايانه ای است که در 
دوره ترامپ بوجود آمده؛ ضمن آن که عمرش هم بسیار محدود خواهد بود. 
االن کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر اين باورند که در جنگ های اقتصادی 
با  اروپا و کشورهای همسايه اش ايجاد کرده و  با چین و  که دولت امريکا 
خروج از يکسری پیمان ها، خود آمريکا متضرر می شود و دير يا زود کشورها 
راهی برای فعالیت اقتصادی شان پیدا خواهند کرد، چراکه دنیا فقط آمريکا 
نیست، شما شاهد قدرت های نوظهور مثل چین و هند هستید و اروپا هم 
حاال آرام آرام ساز و کاری پیدا می کند که از دالر فاصله بگیرد و با يورو کار 
کند، به خاطر يکجانبه گرايی آمريکا. اينها اتفاقات مثبتی تلقی می شود که 

در حال وقوع است. 
آينده داشته باشیم،  ادامه داد: اگر چشم انداز مثبتی به  اين نماينده مجلس 
اين است که ما از يکجانبه گرايی فاصله خواهیم گرفت و کشورها راهکار 
جديد خودشان را پیدا خواهند کرد؛ اصوال سرمايه گذار به دنبال سود است و 
اگر قرار است با تحريم و فشار جلوی سرمايه گرفته شود، راه ديگری پیدا 
می کند که سودش در آن باشد. به نظر من اين سیاست های تحريم دير يا 

زود محکوم به شکست است و ما بايد دوره ورای تحريم را ببنیم . 
ضعف های  تحريم،  دوره  همین  در  کرد:  خاطرنشان  فیروزآبادی  دهقانی 
فشار  شرايط  خودمان  ناخواسته  خدای  و  کنیم  برطرف  بايد  را  خودمان 
اقتصادی را برای خودمان فراهم نکنیم؛ بلکه در کشور اراده ای باشد که از 

اين فرصت تحريم ، نقص هايمان برطرف شود.
وی در پاسخ به اين سوال که امسال اليحه مناطق آزاد جديد در مجلس 
تصويب شد، ارزيابی تان از اين اليحه چیست و آيا تاثیر مستقیم بر توسعه 
که  آمد  مجلس  در  دولت  توسط  داشت: اليحه ای  اظهار  دارد،  کشور  ملی 
تصويب شد، ولی در مورد مناطق ويژه تعداد بیشتر از حد معمول شد که مورد 
ايراد شورای نگهبان قرار گرفت؛ ايراد شورای نگهبان اصل 74 قانون اساسی 
نمايندگان  با طرح  آمده،  به مجلس  که  اين اليحه  که  بود  مفهوم  اين  به 
همراه شده که نه مشخص می کند طرح است و نه اليحه؛ در واقع خواستار 
به جا  و  کارشناسی  نگهبان  ايراد شورای  نظر من  به  اين دو شد.  تفکیک 
مناطق  شورايعالی  توسط  زودتر  هرچه  موضوع  اين  عمال  بايد  اوال  است؛ 
آزاد با توجه به جلسه ای که در کمیسیون اقتصاد گذاشته شد، مطرح شود 
و اقداماتی صورت بگیرد؛ ما اليحه ای در مجلس داشته باشیم که مناطق 
آزاد و ويژه ای که توسط دولت مطرح شده همانگونه که تصويب شد مراحل 
دادند، جدا شود.  نمايندگان  از طرحی که  و  کند  را طی  تصويب مجددش 
آن طرحی هم که توسط نمايندگان داده شده، چون مبنای منطقی دارد و 
مشخصا درخصوص افزايش مناطق ويژه هیچ بار مالی متوجه دولت نمی کند 
و نمايندگان هم نظرشان اين بود که هر جايی که الزم است که منطقه ويژه 
بخش خصوصی  سرمايه گذار  يک  منطقه  آن  مسئول  سازمان  شود،  ايجاد 
باشد تا خودش متعهد شود که زيرساخت يک منطقه را ايجاد کند و ديگر 
نیاز به سرمايه گذاری دولت نیست؛ پس هدف ما هم همین است، هر جايی 
ويژه  منطقه  مسئول  سازمان  و  سرمايه گذار  می تواند ،  بخش خصوصی  که 
اقتصادی باشد و منطقه ای د رواقع ايجاد کند، دولت هم ظرفیت های قانونی 
خود مثل معافیت مالی و گمرکی را در اختیارش بگذارد. اين حرف هم نطقی 
بايد مسیرش را طی  اما در قالب طرح جداگانه  است که نمايندگان دادند، 
کند؛ ما اين فرصت ها را غنیمت می دانیم برای عبور از شرايط سخت کشور 

و موتور محرکه ای می دانیم برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور.
طرح  مورد  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
اوراسیا نیز گفت: اين توافقنامه بیشتر ناظر بر همکاری هايی بین کشورهای 
آسیايی و اروپايی است. اما اين طرح در ابتدای کار خودش است، کشورهايی 
مثل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بالروس، ويتنام و ايران به اين پیمان 
قابل  جمعیت  کرد .  خواهند  پیدا  هم  گسترش  قطعا  آينده  در  و  می پیوندند 
توجهی که در اين کشورها هستند و سرمايه گذارانی که در آنجا مشغولند، با 
زيرساخت هايی که از نظر موافقت نامه های بین المللی ايجاد می شود، فضا را 
برای فعالیت های اقتصادی مهیا می کنند . دو هفته پیش هم جناب اردکانیان 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  در  دولت  هیات  از  نمايندگی  به  نیرو  وزير 
طرف  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  چون  يافتند،  حضور 
مسئولیت برای تصويب اين گونه لوايح است؛ لذا ايشان آمدند و توضیحاتی 
دادند. خوشبختانه بعد از رای گیری در کمیسیون، اين موافقت نامه تصويب 
شد که جمهوری اسالمی به اين اتحاديه الحاق شود و حال بايد منتظر رای 

نمايندگان در صحن علنی مجلس بمانیم.

بائوج الهوتی عضو هیات رئیسه فراکسیون گردشگری مجلس:
نزدیکی مناطق آزاد به هدف اصلی

رئیسه  هیات  عضو  بائوج الهوتی  مهرداد 
شورای  مجلس  گردشگری  فراکسیون 
درخصوص  لنگرود  مردم  نماينده  و  اسالمی 
به  توجه  با  سال 97  در  آزاد  مناطق  عملکرد 
آزاد  مناطق  گفت:  کشور  در  تحريم ها  وجود 
می شود،  محسوب  کشور  برای  فرصت  يک 
ولی خب مراقبت هايی نیز در اين مناطق بايد 

صورت بگیرد. 
وی تاکید کرد: همان طور که می دانیم فلسفه 
تشکیل مناطق آزاد مشخص کردن سرزمینی 
در همه جای دنیا است تا امکان تولید فراهم 
شود و سرمايه گذاران در آن مناطق سرمايه گذاری کنند؛ اما در آن منطقه 
است  و صادرات سهل تر  واردات  بگیرد، شرايط  انجام  تولید  است  قرار  که 
احسن  نحو  به  و  داشته  اقتصادی  فعالیت  بهتر  شرايط  با  تولیدکننده ها  تا 
تولید داشته باشند و به کشورهای خارجی صادر کنند. ازجمله اين مزيت ها، 
معافیت مالیاتی و گمرکی است و به طور کلی رهايی از قوانین دست و پاگیر 

که در سرزمین داخلی وجود دارد. 
به يک  تبديل  ما  آزاد  افزود: سال های گذشته مناطق  نماينده مجلس  اين 
تجاری  کارهای  و  می کرديم  وارد  تنها  ما  يعنی  بودند،  شده  تجارت  مرکز 
وارد  کشور  ديگر  مناطق  وارداتی  کاالهای  هم  آنجا  از  و  می داديم  انجام 
دبیر  عنوان  به  بانک  مرتضی  آقای  که  زمانی  از  خوشبختانه  اما  می شد؛ 
شورايعالی مناطق آزاد معرفی شدند و فعالیتشان را آغاز کردند، شرايط فرق 
کرد؛ چراکه به اين نکته دقت  الزم را داشته و دارند که مناطق آزاد را به 
هدف اصلی شان نزديک کنند و آن هدف اين است که  اين مناطق صرفا 
روند  اگر همین  باشد.  تولید و صادرات هم مدنظر  بلکه  نباشند،  واردکننده 
ادامه پیدا کند، می تواند در اقتصاد کشور ما اثر مثبت بگذارد و منجر به توسعه 

ملی سرزمین اصلی شود. البته امیدواريم اين اتفاق ادامه دار باشد. 
بائوج الهوتی در پاسخ به اين سوال که مناطق آزاد در سال98 چه رويکردی 
و  کاهش  واردات  به  نگاه  بايد  خالصه  طور  به  گفت:  باشند،  داشته  بايد 
صادرات در اين مناطق آزاد افزايش پیدا کند . اين موضوعی است که آقای 
بانک هم به آن اعتقاد دارند و در صحبت هايی که با ايشان شد، اين قول 
انتظار  البته ما  داده شده که مناطق آزاد ما را به اين روند سوق می دهند؛ 
نداريم که اين اتفاق در مدت کوتاه بیفتد و همه ضعف ها يک ساله اصالح 
شود، اما امیدواريم پايان قانون برنامه، حداقل مناطق آزاد ما با اين رويکرد 

حرکت کرده باشند.

قربانی نماینده آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس:
درایت، تدبیر و کار میدانی در مناطق آزاد

محمد حسین قربانی نماينده آستانه اشرفیه و بندر 
کیاشهر در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
عملکرد مناطق آزاد در سال 97 با توجه به وجود 
تحريم ها در کشور، با اشاره به اينکه من هیچ 
وابستگی به مناطق و نهادی ندارم، گفت: من 
تنها نماينده ای هستم که از مناطق آزاد هیچ در 
خواستی نکردم و درخواستی هم ندارد، ولی الحق 
و االنصاف مناطق آزاد در اين مدت خوب کار 
کرده اند؛ مناطق آزاد در طول 4 يا 5سال گذشته 
برند شده اند و اين نشان از درايت، تدبیر و کار 

میدانی است. 
وی ادامه داد: بايد خوبی ها را گفت، البته ممکن است چند مورد ضعف هم 
درخصوص عملکرد مناطق آزاد وجود داشته باشد، ولی به طور کلی در اين 
دوره مسئوالن خوب کار کرده اند؛ اين نشانه رويه مثبت کار در دولت تدبیر 

و امید است. 
قربانی گفت: همین سرمايه گذاری ها و تفاهم نامه هايی که اخیرا در رشت با 

حضور رئیس جمهور امضا شد، اتفاقی مثبت در اين مناطق تلقی می شود که 
يکی از آن ريل گذاری و راه آهن رشت  است؛ لذا سرمايه گذاری در منطقه 

آزاد انزلی کار بزرگ و خوبی است و حجم کارها در اين منطقه باال است . 
وی اظهار داشت: اما اين رويه بايد ادامه پیدا کند، درست است منطقه آزاد 
متعلق به کل کشور است، اما قطعا در توسعه و سرمايه گذاری استان گیالن 

بسیار نقش آفرينی می کند؛ انتظار ما هم همین است. 
وی اظهار داشت: االن تالش ما در دولت و مجلس اين است که قوانین 
انزلی  به  متعلق  فقط  آزاد  منطقه  جغرافیايی  گستره  حوزه  کنیم،  اصالح  را 
استان  کل  در  بتواند  بايد  لذا  است؛  گیالن  استان  به  متعلق  بلکه  نیست، 
را  بايد حوزه جغرافیايی  ما  استفاده شود.  از ظرفیتش  سرمايه گذاری کند و 
بعضی  اينکه  يا  بیاوريم  آزاد  منطقه  ذيل  را  فرودگاه  مثال  بدهیم،  گسترش 
از فضاهای گردشگری مثل بندرکیاشهر را زير فضای منطقه آزاد بیاوريم. 
چیزی حدود بیست روستای رشت در حوزه منطقه آزاد هستند، ولی منطقه 
آزاد به جهت بعضی فضاها نمی تواند سرمايه گذاری کند . من فکر می کنم 
با توجه به ايرادهايی که در مجمع بوجود آمده، بتوانیم حوزه جغرافیای را 
گسترش دهیم، موانع قانونی را برطرف کنیم و بتوانیم فضای کسب و کار 

توسعه محور و فضای سرمايه گذاری را در مناطق آزاد فراهم کنیم . 
قربانی خاطرنشان کرد: من خوشحالم حدود 6 يا 7طرح عمرانی که با حضور 
رئیس جمهور در استان گیالن افتتاح شد، توسط بخش خصوصی مهیا شده، 
ضمن اينکه بهترين فضا هم برای رونق اقتصادی فراهم کردن بستر برای 

بخش خصوصی است .
آزاد  نماينده مجلس گفت: در سرمايه گذاری بخش خصوصی، مناطق  اين 
فرصت های قانونی و معافیت هايی دارند، قطعا بخش خصوصی استقبال هم 
می کند، ما هم بايد بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم تا اين بخش 

مسیر خودش را پیدا کند.
همسايگان  با  ارتباط  و  بین المللی  روابط  درخصوص  پايان  در  قربانی 
خاطرنشان کرد: به هرحال ما يک ظرفیتی در شمال کشور داريم و آن اتصال 
به کشورهای حوزه خزر است که می تواند فرصت مناسبی برای ترانسپورت 
کاالها در قزاقستان و چین  باشد که مسیر بسیار ارزان و آسان تری است؛ به 
هر حال اين ظرفیت همان روابط خارجی است که هم بايد ديپلماسی ما را 
با کشورها تسهیل  کند و همین که ديپلماسی، بستر را برای سرمايه گذاری 
اقتصادی فراهم نمايد. الزمه اين دو اين است که زيرساخت خوبی داشته 
باشیم، بهترين زيرساخت، مناطق آزاد است؛ مخصوصا با همین بنادری که 

در آن اسکله و زير ساخت های حمل و نقل مهیا شده است.

قلی زاده نماینده مردم حوزه کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس:
تحریم کمر مناطق آزاد را شکاند

کلیبر،  حوزه  مردم  نماينده  قلی زاده  قلی اله 
شورای  مجلس  در  هوراند  و  خداآفرين 
در  آزاد  مناطق  عملکرد  درخصوص  اسالمی 
با توجه به وجود تحريم ها در کشور  سال 97 
گفت:  من از منطقه آزاد ديگر خبری ندارم، اما 
منطقه آزاد ارس تعطیل است و فعالیتی در آن 
اقتصادی ،  صورت نمی گیرد. متاسفانه شرايط 
نوسانات ارزی و تفاوت قیمت ها عمال منطقه 
آزاد را به تعطیلی کشانده است، ضمن اينکه از 
مسئولین منطقه آزاد هم برنامه و ابتکار عملی 
را نمی بینیم تا فعالیت های اقتصادی منطقه به 

تعطیلی کشانده نشود.
وی به مصوبه امسال مجلس درخصوص افزايش مناطق آزاد اشاره کرد و 
گفت: کسی فکر نمی کرد اين شرايط بوجود بیايد . آن موقع که مجلس به 
مناطق آزاد جديد رای می داد، اين شرايط نوسانات ارزی و طوالنی بودن آن 
غیرقابل پیش بینی بود. من به شخصه موافق توسعه مناطق آزاد تا اين حد 

نبودم که کل کشور را تبديل به منطقه آزاد کنیم . 
اين نماينده مجلس ادامه داد: عمال با اين کاری که در مجلس صورت گرفت 
به اليحه دولت که محدود بود، پیشنهادهايی اضافه شد برای اينکه اليحه 
رای بیاورد؛ دولت با نمايندگان هماهنگ شد و نزديک 90مورد مناطق ويژه 
افزايش پیدا کرد. در واقع به دايره پیشنهادی دولت مواردی اضافه شد؛ با 

اين  اما  آزاد؛  مناطق  به  تبديل کل کشور  به سمت  رفتیم  اقدام عمال  اين 
جواب نمی دهد،  زيرا به هرحال منطقه آزاد شرايط و محدوديت های خاص 
و مضررات و فوايد خاص خودش را دارد . اگر همه اينها ديده نشود، نه تنها 

جواب مثبت نمی گیريم، بلکه به ضرر مردم و کشور هم می شود. 
قلی زاده در پاسخ به اين سوال که چه انتقادی به مديريت مناطق آزاد داريد، 
ندارد  آزاد و مديريت ها هیچ فرقی  نبود مناطق  اين شرايط بود و  با  گفت: 
آزاد  و يک جوری حتی مزاحم هستند. االن در محدوده خداآفرين منطقه 
عمال نباشد، بهتر است؛ چون هیچ اتفاقی صورت نگرفته و زيرساختی هم 
آمده نشده، ضمن اينکه فاصله هم از دفتر مرکزی منطقه آزاد ارس زياد و 

در عین حال منفعل است . 
اين نماينده خاطرنشان کرد: اعمال مديريت نه فقط ضعیف بلکه تعطیل 
است، فقط اسمی از منطقه آزاد محدوده خداآفرين يدک کشیده می شود. 
ندارند، در ظاهر  فعالیت ها  انجام  برای  آزاد  اراده ای هم مسئولین منطقه 
اينکه  خصوص  به  نمی بینیم؛  حرکتی  ما  عمل  در  ولی  دارند  ادعا  شايد 
شد .  سوئیفت  تعطیلی  باعث  ارزی  نوسانات  و  شد  اعمال  هم  تحريم ها 
آنکه  مهم تر  و  کنند  حواله  پول  نمی توانند  هم  صرافی ها  شرايط  اين  با 
وقتی  است؛  بیشتر  مستقیمش  بر  غیرمستقیمش  اثر  نوعی  به  تحريم 
قیمت ارز باال می رود، مواد اولیه که سرمايه گذاران می خواهند در مناطق 
آزاد بیاورند با مشکل روبه رو می شود، چراکه قیمت باالست و در نتیجه 
رقابتی  از حالت  باال می رود و عمال  تولیدی  قیمت تمام شده محصوالت 

خارج می شود . 
نماينده مردم حوزه کلیبر، خداآفرين و هوراند در مجلس در پايان تاکید کرد: 
نتیجه اين می شود که تولیدکنندگان برايشان نمی صرفد که در اين شرايط 
تولید کنند؛ زمانی ارزش ارز 3500تومان بود، اما االن با 13 يا 14هزار تومان 
قابل مقايسه نیست و اين مقدار چند برابر شده؛ بنابراين اين نوسانات ارزی 

عمال کمر مناطق آزاد را شکاند.

بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
نمی توان با وجود تحریم به مناطق آزاد خرده گرفت

اقتصادی  مسائل  کارشناس  بغزيان  آلبرت 
سال 97  در  آزاد  مناطق  عملکرد  درخصوص 
گفت:  کشور  در  تحريم ها  وجود  به  توجه  با 
مناطق آزاد امسال عملکردشان قابل ارزيابی 
نیست، به خاطر محدوديت هايی که در بحث 
امريکايی ها  که  ناامنی  و  آمد  پیش  ارزی 
درخصوص جذب سرمايه گذرای خارجی ايجاد 
کردند. شايد آنها نمی توانستند از پتانسیلی که 
خاطر  به  طور  همین  و  کنند  استفاده  داشتند 
اصلی،  سرزمین  و  کشور  به  مربوط  قوانین 
واردات، عمال  و  ارزی  انتقاالت  و  نقل  بحث 

مناطق آزاد جزء کشور شدند. 
و  مديران  آزاد،  مناطق  به  نمی توان  امسال  البته  کرد:  خاطرنشان  بغزيان 
دبیرخانه آن خرده گرفت و گفت که چرا شاخص رشد منطقه ای منفی است، 

چراکه کامال تابع سیاست های ارزی، تجاری و بازرگانی کشور شدند.
اين کارشناس ادامه داد: بايد برای مناطق آزاد به صورت منطقه ای و جدا 
تصمیم گرفته شود، منطقه آزاد کیش يک ويژگی ای دارد که شايد انزلی و 
قشم نداشته باشد، نبايد همه را با يک چوب راند؛ مثال در منطقه ای بحث 
واردات خودرو جدی نیست، چون راهی به بیرون ندارد و يا منطقه ای بعد 
گردشگری اش مهم تر است و يا منطقه ای ديگر بحث صنعتی ويژه ای دارد؛ 

لذا هر کدام را بايد جداگانه ديد . 
به  که  امتیازاتی  گرفتن  برای  بايد  هم  مجلس  نمايندگان  کرد:  اظهار  وی 
نفع هر منطقه خاص خودش است، چانه زنی  کنند؛ نه آنکه همه را به يک 

چشم ببینند. 
در  جديد  آزاد  مناطق  افزايش  درخصوص  اقتصادی  مسائل  کارشناس  اين 
مجلس گفت: ما در کل عملکرد مناسبی در مناطق آزاد نداشتیم، حاال اگر 
مناطق آزاد جديد اضافه کنیم و بگويیم چون مناطق قبلی خوب نبودند جايی 
ديگر پیدا کنیم، درست نیست. اگر اينطور است، تمام مناطق اطراف کشور 
را بايد به منطقه آزاد تبديل کنیم و تنها جايی که مغفول می ماند، خود مرکز 

بررسی عملکرد مناطق آزاد در سال 97:

تحریم، فرصتی برای پیشرفت مناطق آزاد
کشور است که به خاطر ظاهر و سرمايه گذاری هايش همان طور باقی بماند .
وی ادامه داد: منطقه آزاد شکلی که سريع به خود می گیرد، واردات خودرو 
از خودرهايی می شود که برخی  پر  باز می شود و  نمايشگاه ها  است؛ گاهی 
آرزويشان است که بدون تعرفه سوار و در محیط دايره مجازش جابجا شوند، 
اما عمال از ديگر ويژگی مثل معافیت ها يا امکانات مالی برخوردار نمی شوند 
يا تاثیری نمی گذارد و مثل سرزمین اصلی اداره می شو،د لذا اضافه کردنش 
بار مديريتی دبیرخانه را زياده کرده و توجیهی ندارد. البته همه موافق حفظ 
آزاد  مناطق  ماموريت  ولی  هستند،  کشور  اقتصادی  رشد  و  توسعه  جايگاه 
کال زير سوال رفته و عمال از منطقه آزاد چیزی نمانده و ما تنها عنوانش 
نباشد، ريسک  آزاد  ارزی  برای بحث  آزادی که  منطقه  را يدک می کشیم. 
سرمايه گذاری اش باالست، لذا بیشتر جايگاهی برای واردات مسافری شده يا 
اينکه از مسیرهای شايد غیرقانونی و يا انبار شده و لجستیکی عمل می کند. 
از طرفی شايد شاهد صنعتی شدن برخی مناطق باشیم، اما اگر هم صنايعی 
هست، از قبل در آنجا بوده؛ البته به جز کیش که صنعتی نداشته که بگويیم 

بعدا توسعه پیدا کرده است و اين جای کار دارد . 
بايد  هم  جديد  تفکر  جديد،  رياست  با  البته  کرد:  خاطرنشان  پايان  در  وی 
و  کنیم  احیا  را  آزاد  مناطق  اصلی  عنوان  و  هدف  بايد  ما  و  شود  تزريق 
انزلی  آزاد  زيرساخت های الزم را فراهم نمايیم. برخی مناطق مثل منطقه 
اين  اينکه  برای  نشده،  اضافه  هم  چیزی  و  داشته  زيرساخت هايی  خودش 
مناطق ساکنینی هم دارند . اين تفکیک، تاثیر منطقه آزاد شدن و تفاوت آن 
با قبل از تبديل، قابلیت کار آماری و تحلیل دارد؛ اما در کل برای تک تک 

مناطق بايد ارزيابی جدا داشته باشیم.

واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
مدیریت کارآمد، قوانین به روز و اقتصاد مقاومتی

امیر واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی 
درخصوص عملکرد مناطق آزاد در سال 97 با 
توجه به وجود تحريم ها در کشور گفت: اصوال 
ظرفیت  آنکه  برای  شده اند  ايجاد  آزاد  مناطق 
ظهور  منصه  به  را  کشور  داخلی  پتانسیل  و 
برسانند. مناطق آزاد نقش صادرات محور دارند و 
با توجه به يکسری امتیازاتی که در مناطق آزاد 
برای سرمايه گذاران در نظر گرفته شد، اين فضا 
ايجاد گرديد که ما از سرمايه داخلی مان  و حتی 
سرمايه گذار های خارجی به خوبی استفاده کنیم. 
شايد يکی از فاکتورهای مناطق آزاد اين بود که 
سرمايه گذار خارجی بتواند در آنجا سرمايه گذاری کند و دلیل منطقه آزاد هم 
همین  بود که از ويژگی هايی برخوردار باشد که انگیزه برای سرمايه گذار خارجی 
فراهم شود؛ او بیايد ، سرمايه گذاری کند و به تولیدات داخلی ما کمک کند، از 
طرفی نقش صادراتی هم داشته باشد  . در عین حال سرمايه گذار داخلی هم 
اين  از  باشد؛  داشته  بايد  مناطق  اين  در  برای سرمايه گذاری  را  انگیزه الزم 
جهت مناطق آزاد را ما بايد از مناطقی انتخاب کنیم که قابلیت الزم را برای 

سرمايه گذاری داشته باشند؛ چه بسا مناطق آزادی داريم که نتوانستند نقش 
واقعی را اجرا کنند، چون موقعیت شناسی برای انتخاب آن مناطق خوب نبوده؛ 
ولی در عین حال مناطق آزاد بايد به گونه ای تنظیم شوند که در شرايط و دوران 

تحريم بتواند نقش موثری ايفا کنند. 
وی ادامه داد: مناطق آزاد بايد بتواند در اين موقعیتی که در تحريم هستیم، 
با توجه به قوانینی که دارند، به اقتصاد کشور کمک کنند. ضمن اينکه آن 
بخش از قوانینی که فکر می کنیم مناطق آزاد نیاز دارند، با کمک مجلس به 
دست آوريم، چراکه نمايندگان می توانند از اين پتانسیل منطقه آزاد قوانینی 
را جاری کنند که شرايط برای سرمايه گذاران داخلی و خارجی سهل تر و به 

گونه ای باشد که ما بتوانیم تحريم ها را تحمل کنیم و آنها رو دور بزنیم . 
اين کارشناس ادامه داد: نکته مهم تر اينکه ما نبايد غافل از اقتصاد مقاومتی 
ساختار  اصالح  مقاوم سازی ،  داخل  در  ما  که  است  فرصتی  تحريم  باشیم. 
اقتصادی و اصالح بانک ها را به همراه داشته  باشیم و شرايط را به گونه ای 
فراهم کنیم  که مناطق آزاد مکمل اقتصاد مقاومتی ما باشد و بتوانیم اين 
در  کار  و  به موضوع ساز  ما صرفا  اينکه  برسانیم.  به سرانجام  نیز  را  مهم 
ندهیم،  انجام  کاری  مقاومتی  اقتصاد  درخصوص  اما  بپردازيم  آزاد  مناطق 
اثربخشی به آن معنا نخواهد داشت؛ ما نمی توانیم در فضای اقتصادی که 
آمیخته با مسائل رانت است، مناطق آزاد را رشد دهیم. مناطق آزاد زمانی 
را ساماندهی  منطقه سرزمینی مان  کارهای  و  ما ساز  پیدا می کند که  رشد 
کنیم که بتواند کمک کننده به اين مناطق باشد؛ اينکه مناطق آزاد را بدون 

توجه به مولفه های اقتصادی بخواهیم جلو ببريم ، امکان پذير نیست . 
واعظی آشتیانی گفت: اما ما از فرصت مناطق آزاد می توانیم اقتصاد مقاومتی 
را هم مهیا کنیم، اين اتفاق دوطرفه است و بايد بتوانیم به مناطق آزاد يک 
ساز و کار اثرگذار و پوياتر بدهیم تا در اين موقعیت اقتصادی که قرار داريم و 
با توجه به واکنش های امريکا و اتحاديه اروپا نسبت به کشور، از تهديد يک 
فرصت خوب ايجاد کنیم آن هم با تدبیر و مديريت آگاهانه. در اين رابطه 
قوه قضايیه، مجريه و اجرايی بايد هم در محقق کردن اقتصاد مقاومتی کوشا 
باشند، هم در تدوين کمبودها و هم در بحث قوانین و ايجاد نیروی انسانی 
کارآمد . ما در برخی بخش ها قوانین خوب داريم، ولی مجريان ما ناتوانند، 
که اين موضوع می تواند در روند پیشرفت تاثیرگذار باشد و به عنوان عامل 
بازدارنده حتی عمل کنند؛ لذا ما بايد برای سال 98 اين نقیصه ها را برطرف 
کنیم ؛ ضمن اينکه هم مديريت کارآمد می خواهیم و هم قوانین به روز. همین 

طور بايد اقتصاد مقاومتی را با ساز و کاری عملیاتی کنیم.
وی در رابطه با ارتباط مناطق آزاد با کشورهای همسايه گفت: ما در اقصی 
نقاط کشور ارتباط با کشورهای همسايه داريم، در شمال غرب مناطق آزادی 
مرزی  نقاط  ديگر  و  و شرقی  غربی  در جنوب  ماکو هستند  و  ارس  ازجمله 
مناطق آزاد داريم؛ اما نکته مهم اين است که اين مناطق نبايد جايگاهی برای 
کاالی مصرفی از کشورهای ديگر باشند، ما بايد در اين مناطق يک ساز و 
کاری تدوين کنیم که قابلیت ها و تولیدات مان را به راحتی صادر نمايیم و هم 
اينکه بتوانیم مواد اولیه مناسب از همسايگان بگیريم و هم يک مراوده تجاری 
منصفانه داشته باشیم؛ در واقع از حداقل ها يک فرصت حداکثری بدست آوريم.

اين کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: به هر جهت مناطق آزاد فرصتی 
برای کشور هستند، البته مناطق آزادی که کارآمد باشند، چون برخی کارآمدی 
چندانی ندارند. لذا کارآمدی اينها بايد توسط مسئولین احصا شود و ببینیم کدام  
مناطق آسیب پذير و کدام موفق بودند و اينها را رتبه بندی کنند. آنهايی که 
کارايی الزم را ندارند و فرصت از دست می دهند، اگر امکان بازسازی هست 
کمک کنیم، ولی اگر نیست بی جهت مناطقی را تحت اين عنوان نداشته باشیم. 

از طرفی آنهايی را هم که برای ما فرصت فراهم می کنند تقويت کنیم . 
واعظی آشتیانی در پايان تاکید کرد: در مناطق آزاد نبايد دخالت سیاسی کرد 
و عده ای نماينده با فشار و البی برخی از مناطق را به منطقه آزاد تبديل  
کنند؛ اين موضوع خودش چالش اساسی است که مسئوالن بايد توجه کنند 

و فرصت های کشور را با رانت های سیاسی تقلیل ندهند.
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گفت وگو با دکتر عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:

در  نقاط کشور  استراتژیک ترین  از  یکی  چابهار  آزاد  منطقه 
توسعه ترانزیت کشور با کشورهای همسایه و همچنین نقطه 
می شود،  محسوب  ایران  در  شمال - جنوب  کریدور  اصلی 
رفع  از  بعد  چابهار  آزاد  منطقه  در  تجارت  موضوع  اهمیت 
افغانستان  با نگاه به توسعه  بندر  این  از  تحریم های آمریکا 
چابهار  بندر  توسعه  رشد  به  رو  روند  و  است  گرفته  صورت 
با مشارکت سرمایه گذاران هندی نشان از آینده روشنی در 
با دکتر عبدالرحیم  رو گفت و گویی  این  از  دارد؛  منطقه  این 
کردی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار درخصوص دستاوردهای سال 97 و همچنین برنامه ها 

و اهداف سال 98 انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

ورود قابل توجه سرمایه گذاران 
به چابهار در سال97

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
درخصوص دستاوردها و تحقق اهداف سازمان متبوع خود در 
سال97 بیان داشت: براساس برنامه ای که در سال 97 تعریف 
کرده بودیم، در سه بخش می توانیم فعالیت ها را بیان کنیم؛ 
در حوزه اقتصاد تمرکز بر توسعه ترانزیت و جذب کاالهای 
کشورهای همسایه بود و با توجه به ویژگی های منطقه آزاد 
با کشورهای  فعالیت  و  تجار  به  ویژه ای  توجه  باید  چابهار 
برنامه ریزی های  این خصوص  در  و  باشیم  داشته  همسایه 
الزم را هم انجام داده بودیم و خوشبختانه با توجه به شرایط 
جدید که باعث به وجود آمدن تغییرات عمده در بندر چابهار 
شد، حجم بار ورودی به منطقه رشد فزاینده ای داشته و این 
عالمت خوبی است که توسعه زیرساخت بندر اثرات مثبت 
خود را بر کل منطقه آزاد چابهار می گذارد. در حوزه توسعه 
سرمایه گذاری، ماموریت ما نیز با محوریت تولید بود و موفق 
به جذب حجم بسیار زیاد سرمایه گذاری در منطقه شدیم و 
نیمه تمام  پروژه های  از  بسیاری  تکمیل  عملیات  همچنین 
بیش  که  جایی  تا  نمودیم  را شروع  سال 97  در  منطقه  در 
از 30درصد پیشرفت  بیشتر  از 50درصد پروژه های منطقه 
فیزیکی دارند و همچنین در جذب هدفمند صنایع به ویژه 
در صنایعی که برای آنها برنامه داشته ایم مانند پتروشیمی، 
فوالد و مواد غذایی توفیقات بسیار خوبی در سطح کسب 
کرده ایم و روند انجام سرمایه گذاری ها چشمگیر بوده است.

دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه عمرانی
تکثر  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  افزود:  کردی  عبدالرحیم 
در  تغییر  باعث  که  ارزی  نوسانات  و  شرایط  بخشنامه ها، 
عملکرد مناطق آزاد شد، افت شدیدی هم در حجم تولیدات 
در منطقه داشته ایم و عمده واحد های تولیدی ما در سال 97 با 
50درصد ظرفیت کار کردند که این اتفاق خوبی برای ما نبود. 
در بخش عمران که جزء ماموریت های اصلی مان هم است، 
در سال 97 در حدود 70میلیارد تومان پروژه را آغاز کردیم که 
در حال ساخت می باشند و در حدود 124میلیارد تومان پروژه 
هم در مناقصه برده ایم که در مرحله انعقاد قرارداد هستند؛ از 
این رو در حوزه عمرانی در سال 97 به خصوص در نیمه دوم 
سال اتفاقات بسیار خوبی را در منطقه شاهد بودیم و آثار این 

اتفاقات در سال 98 به خوبی نمایان خواهد شد.

افزایش صادرات به کشورهای همسایه 
و آسیای میانه در سال98

سیاست  اقتصادی  حوزه  در  سال 98  در  داشت:  اظهار  وی 
تکنولوژی  بر  مبتنی  و  های تک  صنایع  هدفمند  جذب  ما 
انرژی بر  صنایع  آن  کنار  در  و  داخل  مصرف  برای  خارجی 
برای صادرات منطقه است. بازار هدف صادراتی ما در سال 
و  بود  میانه خواهد  آسیای  و  افغانستان  پاکستان،  رو،  پیش  
برنامه ریزی  کشورها  این  بازارهای  برای  عمدتا  تولیداتمان 
شده است و انتظارمان برای سال 98 افزایش صادرات مشروط 
به حل موضوعات مالی و ارزی است و اگر این مشکالت 
را در منطقه  باالیی  این سال حجم صادرات  حل شود، در 
انتظار داریم و در حوزه سرمایه گذاری ها هم سطح باالتری را 
از سرمایه گذاران که تکنولوژی و تخصص باالتری در کنار 
هدف مشخص داشته باشند را در دستورکار خود قرار داده ایم.

حرکت منطقه آزاد چابهار 
در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

درخصوص  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
پروژه های نیمه تمام منطقه بیان کرد: تالش اصلی ما در سال 98 
در جهت حمایت،  است.  منطقه  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل 
تشویق و کمک به حل مشکالت فعالین اقتصادی منطقه، یک 
کارگروه ویژه در پایان سال 97 تشکیل داده ایم که در سال 98 ادامه 
خواهیم داد تا پروژه ها را  به صورت ویژه دنبال نماییم و با توجه 
به شرایط فعلی اقتصاد کشور و سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و همچنین بیانیه گام دوم انقالب 

که مورد تاکید ایشان بوده است، ادامه مسیر دهیم.

سال 98 ، سال شکوفایی بخش عمرانی 
در منطقه آزاد چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درباره برنامه و اهداف 
سال 98 در حوزه عمران گفت: معتقد هستیم که سال 98 ، 
سال شکوفایی بخش عمرانی در منطقه است و پروژه هایی 

مناطق آزاد می توانند بال های اقتصاد کشور باشند

که تعریف شده اند و همچنین پروژه های جدیدی که شروع 
خواهند شد به دلیل مکانیزم و ساختار کنترلی و نظارتی که 
سازمان برای این طرح ها تعریف کرده است، فکر می کنیم 
که جنس و کیفیت کارهای عمرانی منطقه در سال جدید 
متفاوت خواهد شد و شاهد ایجاد زیرساخت هایی با کیفیت 
و نظارت باال در منطقه خواهیم بود و این افقی است که در 

سال 98 تعریف نموده ایم.

توانمندسازی جامع محلی
 اولویت سازمان منطقه آزاد چابهار

کردی درخصوص دستاوردهای سازمان منطقه آزاد چابهار 
سال 97  در  داشت:  اظهار  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در 
به  را  خوبی  بسیار  توفیقات  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  و 
مردم  مشارکت  جلب  بتوانیم  اینکه  برای  آورده ایم؛  دست 
جوامع  توانمندسازی  و  بهداشت  آموزش،  حوزه های  در  را 
محلی را به عنوان سه مولفه اصلی که سازمان به صورت 
متمکز روی آنها کار می کند، داشته باشیم؛ اقدامات بسیار 
اقدامات  آموزش،  حوزه  در  پذیرفت.  صورت  شایسته ای 
منطقه  در  آموزش  سطح  بردن  باال  در  ارزشمندی  بسیار 
معلمین  توان کیفی  ارتقاء  برنامه  و همچنین  انجام گرفت 
در  را  دانش آموزان  علمی  تقویت  جامع  برنامه های  برای 
دستور کار داشتیم. در حوزه زیرساخت های آموزشی منابع 
خوبی را تخصیص داده ایم و در حدود 80کالس درس را که 
نیمه تمام بودند، تامین بودجه کردیم که در حدود 13مدرسه 
بهره برداری  قابل  انشااله  مهرماه 98  برای  که  می شوند 
نوسازی  سازمان  با  تفاهم نامه ای  قالب  در  که  بود  خواهند 
هم  بهداشت  حوزه  در  بردیم.  پیش  را  پروژه  این  مدارس 
بیمارستانی  نیاز  امکانات و تجهیزات مورد  ارتقای  در کنار 
امام  بیمارستان  برای  را  آنژیوگرافی  دستگاه  یک  چابهار، 
آن  خرید  دستور  و  کرده ایم  پیش بینی  بودجه  در  علی)ع( 
وزارت  از  مجوزه  دریافت  محض  به  انشااله  و  شده  صادر 
و  است  شده  تامین  دستگاه  این  مالی  منابع  بهداشت، 
خریداری خواهد شد که قطعا باعث باال رفتن شاخص های 
بیمارستان  اولین  همچنین  و  می شود  منطقه  بهداشتی 
540تختخوابی را که وزارت بهداشت در دستور کار داشت، 
زمین آن را منطقه آزاد چابهار به صورت رایگان اهدا کرد 
که این پروژه هم یک تغییر بسیار بزرگ در شاخص های 
بهداشتی در منطقه در سال های آینده ایجاد خواهد نمود و 
همین طور مرکز خدمات جامع سالمت و اورژانس هایی که 
در منطقه نیاز داشتیم را در سال 97 در دستورکار قرار داده و 
در سال 98 تکمیل خواهد شد. در حوزه توانمندسازی جوامع 
محلی نیز امسال با جامعه زنان بسیار کار کردیم؛ بیش از 
200هزار سوزن دوز در استان داریم و تالش کردیم تا این 
صنعت گرانمایه اصیل ایرانی را پیش از آن که مانند خیلی 
کنند،  مصادره  را  است  مصادره شده  که  ما  اصالت های  از 
هم ثبت و ضبط کنیم و هم به سمت تجاری شدن ببریم، 
که در این راستا توفیقات خوبی هم داشتیم و موفق شدیم 
که بخش بین الملل جشنواره مد و لباس فجر را در منطقه 
آزاد چابهار میزبانی کنیم و خروجی های مطلوبی هم برای 
جوامع محلی داشته است و بسیاری از طرح های بومی مورد 
توجه طراحان خارجی و شرکت های داخلی قرار گرفتند و 
ارتباطات خوبی برقرار شده است و به زودی نمایشگاه هایی 
در خارج از کشور با این تولیدات خواهیم داشت. همچنین 
نشان ملی مهتاب را ثبت نمودیم و در دستور کار قرار گرفت 
تا از این پس به عنوان جایزه ملی بخش بین الملل جشنواره 
مد و لباس درنظر گرفته شود. در حوزه موسیقی و هنر هم 
کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است، سال 98 حتما دو 
اجتماعی مردم  و  در حوزه فرهنگ  را  دیگر  ملی  جشنواره 
داشته  هم  مردم  برای  اقتصادی  اثرات  تا  داشت  خواهیم 
باشد و ما تمرکز خود را برای اینکه این رویدادها را پایدار 
حوزه  در  کرده ایم.  نهادینه  فرهنگی  اقتصاد  پایه  بر  کنیم، 
کارهای  که  را  پیل بند  ورزشی  نیز دهکده  اجتماعی  نشاط 
طراحی آن به پایان رسیده و مرحله اول مناقصه این پروژه 
آینده شروع خواهیم کرد  در سال  انشااله  و  هم طی شده 
پروژه حدودا  این  برای جوانان  ما  اولویت های  از  یکی  که 
عمدتا  که  ورزشی  متنوع  فضاهای  و  سالن ها  با  40هکتار 
این  هم خواستگاهش مردم منطقه است، می باشد و همه 
در  اجتماعی  حوزه  در  که  است  موضوعاتی  دستاوردها 

سال 98  پیش رو خواهیم داشت.

گسترش تولیدات
 مبتنی بر مزیت های رقابتی منطقه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه بیان کرد: به 
صورت کلی در سیاست  گذاری هایی که انجام دادیم، حرکت 
از تجارت به تولید همچنان در صدر دستورکارهای ما است 
و معتقد هستیم که مناطق آزاد حاال که از روزهای سخت 
اصلی  مدار  و  ریل  به  نشیب چند سال گذشته  و  پرفراز  و 
توسعه  مسیر  در  را  خوبی  حرکت های  و  بازگشته اند  خود 
بتوانند در همین  اقتصادی شروع کرده اند، خوب است که 
مسیر راهشان را ادامه دهند. تمرکز و برنامه ما هم در سال 
آینده پیشبرد توسعه و گسترش تولید مبتنی بر مزیت های 
بتوانیم  اگر  و  است  منطقه ای  بازارهای  به  نگاه  با  رقابتی 
شاهد شفافیت  در سیاست های ارزی باشیم، در سال آینده 
می توانیم کمک حال بسیار خوبی برای اقتصاد کشور باشیم 
و باور مهمی که برآمده از نقش مناطق آزاد در کشورهای 
تقویت  هم  خودمان  کشور  در  انشااله  بتوانیم  را  است  دنیا 
نماییم و نکته بسیار مهمی که در سال 98 وجود دارد، نیاز 
از  اراده در کشور برای حمایت حداکثری  مبرم به عظم و 
ظرفیت مناطق آزاد جهت حل بسیاری از موضوعاتی است 
که  البته  و  می باشد  درگیر  آنها  با  ایران  اقتصاد  امروز  که 
خیلی از این شرایط به دلیل مسائلی تحمیل  بر کشور پیش 
آماده است؛ اما معتقد هستم که می توان برای رفع تمامی 
چالش ها و مشکالت، از ظرفیت مناطق آزاد بیشتر استفاده 

کرد و امیدوارم سال 98 را با افتخار پشت سر بگذاریم.

تجربه خوب فصل های مختلف اقتصادی 
با مناطق آزاد کشور

کرد:  تصریح  آزاد  مناطق  در  قوانین  ثبات  درخصوص  وی 
و  قوانین  ثبات  هستیم،  شاهد  دنیا  آزاد  مناطق  در  آنچه 
سیاست های اداره مناطق آزاد است که در طی سالیان دراز 
تغییر نمی کند؛ بنده همیشه این نکته را گفته ام که چرا ما 
حالی  در  مقایسه می کنیم  با جبل علی  را  آزاد خود  مناطق 
است!  متفاوت  جبل علی  با  رفتارهای مان  شدت  به  ما  که 
در جبل علی بیش از 30سال ثبات مدیریتی وجود داشته و 
قانون، بخشنامه و تبصره ای  برای دوره 50ساله هیچ گونه 
بوده، زده نشده است؛  ایجاد آن  اول  ناقض حرف روز  که 
تغییرات  سال  هر  و  دوره  هر  روز،  هر  ما  که  صورتی  در 
داریم و این تغییرات و مصوبات برای سرمایه گذاران ما در 
مناطق آزاد ایجاد مشکل می کند و اینکه یک سرمایه گذار 
سوال کند که برنامه های امسال یا امروز برای مناطق آزاد 
قوانین در  ثبات  این موضوع مثل یک سم است.  چیست، 
که  دیگری  نکته  و  است  اساسی  اصل  یک  آزاد  مناطق 
بسیار مهم می باشد و الزم است که ما به آن پایند باشیم، 
ماده 27 چگونگی اداره مناطق آزاد است که در حال حاضر 
شده  ابالغ  ماده 112  دائمی  احکام  و  ششم  برنامه  در  هم 
است که تفویض اختیارات دستگاه های سرزمین اصلی به 
مناطق آزاد می باشد. اینها ذات مناطق آزاد است و نکاتی که 
بنده می گویم خواسته ای فراتر از قانون مناطق آزاد نیست. 
می توانند  که  است  مولفه  سه  یا  دو  همین  با  آزاد  مناطق 
در مسیر و مدار خودشان حرکت کنند، که این موضوعات 
ثبات مدیریتی و قوانین در  آزاد،  شامل مزیت های مناطق 
این مناطق و تفویض اختیار سازمان های سرزمین اصلی به 
مناطق آزاد که در همه جای دنیا وجود دارد و این اصولی 
است که در بسیاری از موضوعاتی که ما امروز در مناطق 
بوده اند و نقدهایی که وارد  اثرگذار  آزاد شاهد آن هستیم، 
است و البته توفیقات بسیار زیادی هم که داشته ایم و باور 
من بر این است که در چند سال گذشته مخصوصا از ابتدای 
دولت آقای دکتر روحانی یک پوست اندازی، تغییر مسیر و 
یک تحول بزرگی در مناطق آزاد کشور صورت گرفته و یک 
جراحی سخت در مناطق انجام شده است و حتما مشکالت 
و عوارض بسیار زیادی هم داشته و اثراتی هم هم ممکن 
ارقام می گویند که همه  اما اعداد و  باشد،  است که داشته 
به  اصلی خودشان شروع  بر محورهای  آزاد کشور  مناطق 
از  حمایت  برای  زمان  بهترین  حاضر  حال  و  کرده اند  کار 
مناطق  در  شفافیت  که  امروز  خصوصا  است،  آزاد  مناطق 
آزاد حرف اول را می زند و همه دستگاه های نظارتی حضور 

چابهار

دارند و عملکرد مناطق آزاد را بررسی می کنند و نقشه راهی 
تهیه شده،  آزاد در شورایعالی  از مناطق  برای هر یک  که 
دارم  اعتقاد  و  است  مناطق  از  ماموریت هر یک  بر  مبتنی 
که سال های بسیار خوبی را در فصل های مختلف اقتصاد 

می توانیم با مناطق آزاد در کشور تجربه کنیم.

سال98، سال تحول 
در بخش گردشگری چابهار

مزیت  درباره  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گردشگری در این منطقه با توجه به پتانسیل های خدادادی 
اظهار داشت: درخصوص سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
برنامه هایی  به  با توجه  افتاده است؛  اتفاقات زیادی  منطقه 
که سازمان در این بخش داشته ازجمله برگزاری همایش ها 
و جشنواره ها مختلف تا استفاده از ظرفیت فضای مجازی 
برای معرفی جاذبه های گردشگری منطقه، شاهد استقبال 
خوبی از طرف گردشگران در طی سال های اخیر بوده ایم؛ 
گردشگری  حوزه  در  که  گفته ام  را  نکته  این  همیشه  ولی 
این  که  زمانی  تا  و  دارد  وجود  اساسی  مشکل  دو  چابهار 
کار  بتوانیم  که  است  دشوار  بسیار  نشود،  مرتفع  مسائل 
رفت  اینکه  اول  دهیم؛  انجام  در حوزه گردشگری  اساسی 
پرواز  طوالنی ترین  چراکه  است،  سخت  چابهار  به  آمد 
هم  پرواز  این  هزینه  و  داریم  چابهار  به  مرکز  از  را  کشور 
به  چابهار  در  اقامتی  شرایط  اینکه  دوم  است؛  باال  بسیار 
در  است.  نرسیده  گردشگران  تقاضای  مورد  استاندارهای 
حد  تا  که  کردیم  هدفگذاری  سال 98  برای  حوزه  دو  این 
ممکن این مشکالت را رفع نماییم، در بخش هزینه سفر 
موضوع فرودگاه را دنبال کردیم و به مقطع خوبی رسیدیم، 
شروع  را  چابهار  بین المللی  فرودگاه  ساخت  آینده  سال  در 
خواهیم نمود و بخشی خصوصی هم یک ایرالین ثبت کرد 
و در سال 97 راه اندازی این ایرالین در دستور کار بود که 
ارزی که  و مشکالت  بین المللی  دلیل شرایط  به  متاسفانه 
پرقدرت  همچنان  ولی  داد،  تغییر  را  شرایط  بود  کشور  در 
سال 98  در  می کنیم  تالش  و  هستیم  موضوع  این  پیگیر 
حتما مسیرهای پروازی را به شکلی برنامه ریزی کنیم که 
توسط یک شرکتی که مرکزیت چابهار را داشته باشد و یا 
با شرکت های فعال تعامل می کنیم تا بتوانیم هزینه سفر به 
چابهار را کاهش دهیم. در حوزه اقامت و تفریح، کارهای 
خوبی در منطقه انجام داده ایم و در حال حاضر 9هتل از رنج 
پنج ستاره تا بوم گردی را در منطقه در حال ساخت داریم 
و اولین هتل بوم گردی منطقه هم نوروز98 به بهره برداری 
خواهد رسید و این مراکز اقامتی باعث رقم زدن یک اتفاق 
در طول  اینکه  به  توجه  با  و  منطقه خواهند شد  در  خوب 
25سال گذشته تنها یک هتل پنج ستاره در منطقه داشتیم، 
این موضوع به ما کمک می کند که بتوانیم حرکت بیشتری 
درخصوص ورود گردشگران در منطقه به واسطه برگزاری 
تورها ایجاد کنیم و به تبع باال رفتن حضور گردشگران در 
منطقه، هزینه های سفر کاسته خواهد شد. اینها موضوعاتی 
هستند که در حوزه گردشگری در سال 97 شروع کرده ایم و 
این سیاست را در سال 98 هم در کنار آموزش در این بخش 

در دستورکار خواهیم داشت.
از  عمده ای  بخش  همچنین  افزود:  ادامه  در  وی 
منطقه  محدوده  از  خارج  چابهار  گردشگری  جاذبه های 
و  می کرد  تعارض  دچار  را  ما  موضوع  این  و  است  آزاد 
دکتر  آقای  که  خوبی  شناخت  به  توجه  با  خوشبختانه 
مناطق  این  ظرفیت های  و  آزاد  مناطق  از  مونسان 
کردیم  درخواست  و  داشتیم  ایشان  با  مذاکراتی  دارند، 
را  کنارک  و  چابهار  گردشگری  حوزه  اختیار  تفویض  که 
صورت  به  بتوانیم  تا  دهند  انجام  چابهار  آزاد  منطقه  به 
مطالعات  طرح  همچنین  نماییم.  برنامه ریزی  یکپارچه 
داریم  دستورکار  در  سال 98  در  هم  را  مکران  ژئوپارک 
که اولین شرط آن همین موضوع تفویض اختیارات است 
که مذاکرات آن با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
صورت گرفته و انشااله این اتفاق رخ دهد و در سال 98 
در حوزه گردشگری شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه 

باشیم. آزاد چابهار  گردشگری در منطقه 

باور به توان تولید کنندگان داخلی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
و  بود  بیان داشت: سال 98 سال دشواری خواهد  پایان  در 
نیاز به حمایت، همراهی و درک بیشتری از تولیدکنندگان 
که  کرده اند  ثابت  داخلی  تولیدکنندگان  داریم؛  داخلی 
می توانند بخش عمده ای از نیازهای داخلی را تامین کنند و 
صرفا نیازمند اعتماد هستند و بخش عمده ای از حمایت های 
مورد انتظار تولیدکنندگان این است که مقررات و مصوبات 
یک  را  است  شده  اعمال  مختلف  سال های  در  که  زائدی 
بار بازخوانی و مرور کنیم و این قوانین و مصوبات دست و 
پاگیر در مناطق آزاد را حذف نماییم و کمک کنیم تا بتوانند 
در یک مسیر باثبات و مطمئن پیش بروند. باور بنده بر این 
است که تمرکز بر ظرفیت های داخلی می تواند سال 98 را 
برای ما یک تجربه متفاوتی کند. ما همیشه در سال های 
انجام داده ایم و  را  سخت و شرایط دشوار کارهای بزرگی 
است  اقتصادی  سخت  شرایط  سال 98  شرایط  که  معتقدم 
منتهی  بزنیم،  رقم  را  اقتصادی  بزرگ  اتفاقات  و می توانیم 
نیازمند یک انسجام، همراهی و هماهنگی در همه سطوح 
نظام هستیم و نه تنها دولت. نکته آخر اینکه مناطق آزاد 
باید  و  باشند  اقتصاد کشور  برای  خوبی  بال های  می توانند 
این موضوع را پذیرفت و باور کرد تا بتوان از این ظرفیت 

برای سال 98 استفاده نمود.

گفت و گو:
حسین مرادی

ی
راد

ر م
په

 س
س:

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

در  کشور  که  مشکالتی  و  تنگناها  تمامی  با  سال 97 
با همت،  بود،  آنها دست در گریبان  با  اقتصادی  حوزه های 
تالش و همدلی همه مسئولین به پایان رسید؛ مناطق آزاد 
از  بیش  توانستند  موانع  و  مسائل  این  همه  به  توجه  با  نیز 
برنامه ها و اهداف تعریف شده خودشان گام بردارند. منطقه 
لحاظ  از  کشور  آزاد  منطقه  بزرگترین  عنوان  به  ماکو  آزاد 
وسعت و نیز دروازه ورود به قاره سبز، یکی از مهم ترین و 
در  که  می شود  در کشور محسوب  مناطق  استراتژیک ترین 
این سال با وجود چالش ها و مشکالت عدیده شاهد توسعه و 
پیشرفت چشمگیر این منطقه در حوزه جذب سرمایه گذاری، 
رو  این  از  بوده ایم؛  گردشگری  رونق  و  زیرساخت ها  ایجاد 
پای صحبت های دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل منطقه 
نگاهی  سال  پایانی  روزهای  این  در  تا  نشستیم  ماکو  آزاد 
همچنین  و  سال 97  در  آزاد  منطقه  این  دستاوردهای  به 
برنامه ها و اهداف سال 98 در منطقه آزاد ماکو داشته باشیم 

که در ذیل می خوانید. 

پیشبرد پروژه ها براساس 
برنامه جامع و راهبردی منطقه

ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به  توجه  با  خود  متبوع  سازمان  دستاوردهای  درخصوص 
یکجانبه  تحریم های  ازجمله  سال 97  در  که  مشکالتی 
به  توجه  با  کرد:  بیان  داشته،  وجود  ایران  علیه  بر  آمریکا 
آمد،  وجود  به  کشور  برای  سال 97  در  که  جدیدی  شرایط 
مهم ترین کاری که در منطقه آزاد ماکو الزم دانستیم انجام 
اولویت بندی  و  راهبردی  و  برنامه جامع  تدوین یک  دهیم، 
در پروژه های منطقه بود تا متوجه شویم که کدام پروژه ها 
دارای اولویت هستند و با توجه به پیش بینی های انجام شده 
درخصوص اینکه منابع منطقه به شدت کاهش پیدا خواهد 
اقتصادی  شرایط  و  ارز  بازار  نوسانات  به  عنایت  با  و  کرد 
و  کرد  ممنوع  را  گروه 4  کاالهای  واردات  دولت  اینکه  و 
این در شرایطی بود که در حدود 90درصد از منابع مناطق 
با  از این ردیف تامین می شد، بر اساس این شرایط و  آزاد 
از  100پروژه  حدود  در  شده،  انجام  بررسی های  به  توجه 
کردیم  مشخص  و  نمودیم  انتخاب  را  285پروژه  از  بیش 
در  و  گیرد  صورت  باید  پروژه ها  این  برای  منابعی  چه  که 
و  ایجاد  منطقه  در  را  مدیریتی  داشبورد  سیستم  راستا  این 
تنظیم کردیم تا بتوانیم پروژه ها را رصد نماییم تا به موقع 
و با توجه به زمان بندی های مشخص انجام پذیرند، چراکه 
بخش عمده ای از پروژه های منطقه در حوزه های عمرانی، 
جاده سازی ، مدرسه سازی، آبرسانی و محرومیت زدایی بود و 
آزاد ماکو و مسائل متعدد  همچنین تکمیل فرودگاه منطقه 
پروژه هایی که انجام گرفته و پروژه های جدید که در حال 
راهبردی  برنامه  تدوین  ما  کار  اولین  بودند.  شکل گیری 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین  با  که  بود  منطقه 
مطرح شد و این برنامه، هدفگذاری های منطقه آزاد ماکو تا 
سال  1400 شد. دومین کاری را که به جد پیگیری کردیم 
ماکو  آزاد  منطقه  برندسازی  بحث  رسید،  هم  نتیجه  به  و 
بود و با توجه به رقابتی که در بین مناطق آزاد در دنیا در 
حوزه جذب گردشگر و سرمایه گذار وجود دارد، این موضوع 
برای ما بسیار حائز اهمیت بود و با عنایت به تعدد مناطق 
برای سرمایه گذاران میان  انتقال مالی سهل  و  دنیا  آزاد در 
در  تمایز  ایجاد  راه  تنها  ما  دیدگاه  از  مختلف،  آزاد  مناطق 
بین مناطق آزاد، با برند به وجود خواهد آمد و چون در ایران 
برند منطقه ای نداشتیم، اولین پروژه را با متخصصان داخلی 
مبتنی  و  تدوین شد  ماکو  آزاد  منطقه  برند  و  کردیم  شروع 
ابتدا  بر مدل هویت محور که هویت منطقه آزاد ماکو را در 
بر  آن هم  بعد  و  است  موضوعاتی  که چه  دادیم  تشخیص 
باید  که  محلی  جامعه  توانایی  با  و  انسان محور  هویت  پایه 
در این پروژه مشارکت بیشتری داشته باشند، چراکه جامعه 

محلی هویت اصلی توسعه برند خواهند بود.
ما  برای  برند  ابزار  افزود:  ادامه  در  سلیمانی  غالمرضا 
جذب  در  آن  بر  تکیه  با  بتوانیم  که  است  بازاریابی  بحث 
با  و  کنیم  فعالیت  منطقه  در  گردشگران  و  سرمایه گذاران 
جمع بندی  امسال،  نوروز  برای  بازاریابی  کمپین های  ایجاد 
را  معمول  گردشگران  بر  مازاد  گردشگر  50هزار  که  کردیم 
منطقه  برندسازی  ساختار  براساس  رویدادهایی  مجموعه  با 
منطقه جذب نماییم. سومین اقدامی که بسیار مهم بود، بحث 
افزایش سرمایه که از 10میلیارد تومان به 1300میلیارد تومان 
شرکت می باشد که با توجه به کاهش منابع، ناچار بودیم که 
مشارکت خود را با بخش خصوصی باال ببریم و یا پول از بازار 
سرمایه جذب نماییم که در این مسیر هم با عنایت به اینکه 
هر کاری در حوزه مشارکت با بخش خصوصی می خواستیم 
و  بود  بسیار مهم  انجام دهیم، بحث حجم سرمایه سازمان 
سرمایه گذاران به این موضوع بسیار توجه می کردند، بر این 
که  می داد  ما  به  را  قدرت  این  سرمایه  افزایش  هم  اساس 
بتوانیم شرکای قوی انتخاب کنیم و این مهم اتفاق افتاد. در 
حوزه تسهیل امور در جهت جذب سرمایه گذاران، با توجه به 
وسعت منطقه آزاد ماکو به دنبال اکوسیستم بودیم تا بتوانیم 
نماییم  تسهیل  را  سرمایه گذاری  جذب  حوزه  کارهای  که 
گردید  راه اندازی  سازمان  در  خدمت  میز  مسیر  این  در  که 
چرخش  نحوه  تا  شد  تدوین  ادارات  با  کاری  فرآیندهای  و 
باشد؛  همراه  اداری  بروکراسی  کاهش  با  سرمایه گذاران  کار 
حدود  در  منطقه  در  سرمایه گذاران  و  مردم  گذشته،  در  زیرا 
6ماه به دنبال اخذ مجوز از سازمان ها و دستگاه های مختلف 

اتصال اقتصاد داخلی به اقتصاد جهانی از مسیر مناطق آزاد

بودند که با راه اندازی میز خدمت این کاهش زمان به شکل 
چشمگیری اتفاق افتاد.

تشکیل شورای اداری ماکو 
با حضور سه فرمانداری

وی درخصوص تنظیم رابطه کاری سازمان منطقه آزاد ماکو 
با فرمانداری ها اظهار داشت: با توجه به هماهنگی هایی که 
شد  این  بر  قرار  گرفت،  صورت  منطقه  در  فرمانداری ها  با 
آنها  نه  و  کنیم  خلل  ایجاد  آنها  کاری  مسیر  در  ما  نه  که 
را  سازمان  حاکمیت  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  مسیر  در 
دچار خدشه کنند و بر پایه قانون مناطق آزاد در این مسیر 
اداری  شورای  و  دادیم  انجام  را  زیادی  بسیار  گفت و گوهای 
منطقه با حضور سه فرمانداری تشکیل گردید و خدا را شکر 
در حال حاضر هماهنگی خوبی برقرار است و 258پروژه را به 
صورت عادالنه تقسیم بندی کردیم و پروژه های نیمه تمام را 
در اولویت قرار دادیم تا هرچه سریع تر به بهره برداری برسانیم 
با نظر  را  این پروژه ها  و همچنین در همه شهرستان ها هم 

فرمانداران حمایت کردیم که تکمیل شوند.

اتمام پروژه های نیمه تمام منطقه تا شهریور98
کرد:  بیان  ماکو  آزاد  منطقه  جامع  طرح  درمورد  سلیمانی 
مشخص  را  پروژه  مشاور  ماکو،  آزاد  منطقه  جامع  طرح  در 
نموده ایم و قرارداد کار را منعقد کرده ایم و پروژه شروع شده 
است. در یک منطقه آزاد ایجاد زیرساخت حمل و نقل ترکیبی 
که  کارهای عمرانی  کلیه  کنار  در  است،  مهمی  نکته  بسیار 
انجام داده ایم، قرارداد پروژه راه آهن را با مشاور منعقد شده 
است که کارهای مطالعاتی این را انجام دهد تا راه آهن منطقه 
را از تبریز به جلفا و سپس ماکو و نهایتا به چشمه ثریا و به 
آزاد راه  سوم  قطعه  همچنین  و  کنیم  متصل  ترکیه  خط  آهن 
تبریز-ماکو را با مشارکت وزارت راه و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی آغاز نموده ایم و در حدود 200کیلومتر راه و تعریض 
اقدام داریم  جاده های اصلی را در محدوده منطقه در دست 
تا  باید  داده ایم  انجام  را  پروژه ها  این  همه  مالی  تامین  که 

شهریور 1398 به اتمام برسند.

تسهیل گری در تمامی امور
 با ایجاد پنجره واحد خدمات

مهم ترین  درخصوص  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مزیت منطقه آزاد ماکو که بحث ترانزیت است، گفت: در حوزه 
می شود،  محسوب  منطقه  مزیت های  از  یکی  که  لجستیک 
مصوبه مرکز لجستیک را از کشور دریافت کرده ایم که این 
500هکتار  تا   400 حدود  در  است،  طراحی  دست  در  پروژه 
زمین در منطقه آزاد ماکو را در حال طراحی هستیم تا بتوانیم 
حجم باری که در حال حاضر در حدود 1000کامیون در روز 
را  می شود  ترانزیت  منطقه  مرز  از  دالر  18میلیارد  حدود  و 
حوزه  این  برای  ارزش  ایجاد  و  دهیم  افزایش  برابر  چندین 
محفوظ  ماکو  آزاد  منطقه  در  ترانزیت  مزیت  این  تا  نماییم 
بماند. در راستای حوزه های تسهیل گری هم به دنبال ایجاد 
سیستم  و  سرمایه گذاری  خدمات  پنجره  شهروندی،  پنجره 
را  فعالیت های  کلیه  بتوانیم  تا  هستیم  منطقه  در  داشبورت 
این  کلیه  و  انجام کارها رصد هم کنیم  در  کنار تسهیل  در 

اقدامات در منطقه انجام شده است.

معرفی ماکو با برگزاری 
رویدادهای ملی و بین المللی

وی درباره برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی در راستای 
رویداد  داشت:  بیان  ماکو  آزاد  منطقه  در  برندیگ  بحث 
که  شد  برگزار  منطقه  سطح  در  بار  اولین  برای  ماکوگرام 
تصویر بسیار خوبی را از ماکو به کشور معرفی کرد. همچنین 
رویدادهای ورزشی مانند صخره نوردی، آفرود و نیز برگزاری 
در  بین المللی  در سطح  مطرح  ورزشی  جام های  و  مسابقات 
خوبی  بسیار  اتفاقات  موارد  این  همه  که  ماکو  آزاد  منطقه 
بوده که در جهت شناساندن بیشتر منطقه در سطوح ملی و 

بین المللی شکل گرفته است.

تسهیالت ویژه جهت ورود آسان 
اتباع خارجی به ماکو

فرودگاه  هوایی  مرز  تکیف  تعیین  درخصوص  سلیمانی 
بین المللی ماکو نیز اظهار داشت: در حوزه فرودگاه به دنبال 
پروزارهای  بتوانیم  تا  بین المللی هستیم  تعیین مرز هوایی و 

بین المللی را هرچه زودتر راه اندازی کنیم که در این خصوص 
مصوبه استان صادر شده است و در سطح کشوری در حال 

پیگیری موضوع هستیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: در جهت 
ورود اتباع خارجی به منطقه، تسهیالت ویژه را انجام درنظر 
گرفته ایم و در مبادی ورودی، برای کارشناسان و متخصصین 
الکترونکی در پاسپورت هایشان درج  خارجی ویزا به صورت 
شده  تسهیل  کشور  امنیت  پلیس  با  موضوع  این  و  می شود 
اتباع خارجی در منطقه  است. همچنین پروانه اشتغال برای 
صادر می شود که پیشتر این کار باید در مرکز استان صورت 
با  منطقه  در  را  فن آوری  و  علم  مرکز  همچنین  می گرفت. 
رویکرد حمایت از شرکت های استارت آپی راه اندازی نموده ایم 

و در حال گسترش این فعالیت می باشیم.

ایجاد زنجیره تولید با بهره مندی
از ظرفیت بخش خصوصی

کشور  با  تجاری  و  اقتصادی  تعامالت  درخصوص  سلیمانی 
کشور  با  را  گسترده ای  تجاری  موضوعات  ما  گفت:  ترکیه 
پیگیری  حال  در  مرسین  و  ترابزون  بنادر  واسطه  به  ترکیه 
هستیم که بتوانیم به دریای سیاه و مدیترانه دسترسی داشته 
باشیم و نقش بندر خشک را در منطقه آزاد ماکو برای تامین 
ایفا  ارتباطات  توسعه  همچنین  و  کشور  نیاز  مورد  کاالهای 
این  به  توجه  با  را  داخل  تولید  کاالهای  بتوانیم  تا  نماییم 

ظرفیت ها به اروپا صادر کنیم.
ماکو  آزاد  منطقه  در  تولید  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
برنامه ریزی های بسیار خوبی برای ایجاد زنجیره های ارزش 
ایجاد کرده ایم که در حال حاضر چندین هلدینگ در منطقه 
حضور پیدا کرده اند و سرمایه گذاری های مطلوبی را در دست 
انجام دارند، که در این خصوص می توان به زنجیره گوشت 
قرمز اشاره کرد که در این حوزه، هلدینگ های توانمندی در 
این حوزه  در  ما  بلندمدت  برنامه  و  پیدا کرده  منطقه حضور 
منطقه  برتر،  دامی  نژادهای  واردات  با  بتوانیم  که  است  این 
کنیم.  بدل  کشور  قرمز  گوشت  تامین  مراکز  از  یکی  به  را 
که  است  اهداف  از  دیگر  یکی  شیر  تولید  زنجیره  همچنین 
هلدینگ کشاورزی شستا ورود به این حوزه کرده و در حدود 
1000راس گاو با تولید 200تن شیر در روز برای این پروژه 
دیده شده است. هلدینگ های کشاورزی بنیاد جانبازان و بنیاد 
به منطقه ورود کرده اند و در حال سرمایه گذاری  نیز  علوی 
گوشتی  مناسب  نژاد  گوساله  و  گوسفندی  پرورش  حوزه  در 
که با هدف زنجیره کامل از تولید علوفه تا فرآوری محصول 
در  را  ماهی خاویاری  تولید  هستند؛ همچنین یک مجموعه 
در  قبال  این مجموعه  که  راه اندازی هستیم  در حال  منطقه 
واگذار  را  زمین  اکنون  و  است  بوده  فعال  ارمنستان  کشور 
کرده ایم که در منطقه فعالیت خود را آغاز نمایند و تولید و 
این محصول  بیفتد که  اتفاق  فرآوری خاویار هم در منطقه 
ظرفیت بسیار خوبی دارد. در حوزه هوشمندسازی نیز کارهای 
زیادی در منطقه آزاد ماکو انجام داده ایم و همچنان در حال 

پیگیری و پیشبرد این موضوع می باشیم.

محرومیت زدایی در منطقه آزاد ماکو تا سال1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در ادامه افزود: برنامه ریزی 
پوشش  تحت  افراد  از  یک  هیچ  سال 1400  تا  که  کرده ایم 
نهادهای حمایتی کشور در منطقه، فاقد مسکن نباشند و همچنین 
مدرسه خشتی و گلی در منطقه نداشته باشیم و آب شرب تمامی 
روستاها را تامین کنیم. درخصوص گازرسانی در منطقه، در حدود 
40درصد از روستاها گازرسانی شده اند و هدفگذاری کرده ایم که 
این میزان را تا سال 1400 به 60درصد برسانیم و عمده بودجه 

این پروژه ها در سال 1398 دیده شده است.

تجربه یک سفر متفاوت، در نوروز98 به ماکو
برنامه های  و  گردشگری  مزیت های  درخصوص  سلیمانی 
سازمان در مسیر توسعه این بخش در منطقه اظهار کرد: یکی 
از مزیت های عمده منطقه آزاد ماکو، حوزه گردشگری است؛ 
با توجه به طبیعت بکر و خاص منطقه و همچنین همسایگی 
با کشور ترکیه می توانیم در حوزه گردشگری ترکیبی کارهای 
خوبی را انجام دهیم. در بخش توسعه بوم گردی در حال بررسی 
هستیم و مشاوران در این حوزه در حال انجام کار هستند. ساخت 
احداث  برای  را در منطقه شروع کرده ایم، همچنین  دو هتل 
پیست اسکی و چمن در منطقه، جذب سرمایه گذار نموده ایم و 
در حال برنامه ریزی برای اجرای این پروژه ها هستیم. محوریت 

با توجه به طبیعت  گردشگری در منطقه اکوتوریسم است و 
هستیم  گردشگری  حوزه  این  توسعه  حال  در  منطقه،  خاص 
و در حال بهسازی و آماده سازی سایت های گردشگری نگاه 
پایان  تا  پروژه ها  این  که  امیدواریم  و  می باشیم  اکوتوریسم 
بحث  که  کرده ایم  هدفگذاری  و  برسند  پایان  به  سال 1398 

گردشگری در ذیل برندیگ منطقه مطرح شود.
تعداد  گردشگری،  توسعه  مسیر  در  افزود:  ادامه  در  وی 
افزایش  قرارداد سه ساله  با یک  را  ماکو  فرودگاه  پروازهای 
منطقه  گردشگری  شرکت  برنامه ها،  این  کنار  در  و  داده ایم 
آزاد ماکو را راه اندازی  با مشارکت بخش خصوصی کرده ایم 
که کلیه کارهای گرشگری منطقه را انجام دهد. در راستای 
اقامتی  واحدهای  تمامی  اقامتی،  مراکز  بهبود خدمات رسانی 
در منطقه مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت و اصالح شدند 
خدمات  آموزشی،  دوره های  برگزاری  با  داریم  نظر  در  و 
را  روستاها  همچنین  دهیم.  ارائه  گردشگران  به  را  مناسبی 
بتوانیم  تا  با نگاه گردشگری بومی مورد بررسی قرارداده ایم 
برای ایام عید از ظرفیت های بوم گردی روستاها برای اسکان 
آماده  را  منطقه  گردشگری  نقشه  کنیم.  استفاده  گردشگران 
نموده ایم تا گردشگر بتواند با توجه به این نقشه دو روز در 
هم  روز  دو  بود،  عالقه مند  اگر  و  باشد  داشته  اقامت  ماکو 
به ترکیه سفر کند. بلیط های پرواز را با سوبسید مناسب به 
گردشگران ارائه می دهیم. یک مجموعه از وسایل حمل و نقل 
ایام نوروز در نظر  مناسب برای گردشگران در منطقه برای 
گرفته ایم که بتوانند سرویس مناسب را به این عزیزان ارائه 
دهند. اینها مجموعه خدماتی بوده که در حوزه گردشگری با 
نگاه افزایش 50هزار نفری نسبت به گذشته در نظر گرفته ایم.

تحقق کامل اهداف اقتصاد مقاومتی در ماکو
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو درباره اهداف دست یافته 
آزاد  اقتصاد مقاومتی در منطقه اظهار داشت: منطقه  در حوزه 
ماکو درخصوص اهداف اقتصاد مقاومتی در کلیه بخش ها بیش 
از هدف های تعریف شده، حرکت کرده است؛ به عنوان نمونه 
در حدود 90میلیارد  باید  داخلی  در حوزه جذب سرمایه گذاری 
به  بخش  این  در  که  می کردیم  جذب  سرمایه گذاری  تومان 
جذب  حوزه  در  همچنین  رسیده ایم؛  تومان  حدود 300میلیارد 
سرمایه گذاری خارجی باید در حدود 20میلیون دالر سرمایه گذاری 
می داشتیم که در حدود 34میلیون دالر محقق شده است و یا در 
حوزه صادرات و صادرات مجدد برنامه برای 14میلیارد تومان بوده 
است که در حدود 40میلیارد دالر صادرات و صادرات مجدد در 
منطقه داشته ایم و همه اینها نشان می دهد که کلیه اهداف اقتصاد 
مقاومتی در منطقه آزاد ماکو محقق شده است که عالوه بر این، 
ما در حدود 41هدف عملیاتی در ذیل اهداف اقتصاد مقاومتی 

داریم که اکثر این اهداف محقق گردیده اند.

عبور با افتخار مناطق آزاد از مسیر مشکالت
درخصوص  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ایجاد  باعث  سال97  در  که  بخشنامه هایی  و  مصوبات 
محدودیت و موانع در مسیر مناطق آزاد شده بود، اظهار کرد: 
دولت،  توسط  ارزی  منابع  مدیریت  کاهش  دلیل  به  امسال 
خالف  که  بودیم  شاهد  آزاد  مناطق  در  را  زیادی  مصوبات 
ایجاد محدودیت های  باعث  و  بود  آزاد کشور  مناطق  قانون 
زیادی برای فعالین اقتصادی در این مناطق گردید؛ این در 
صورتی بود که اگر مناطق آزاد بر پایه قانون جامع خودشان 
فعالیت می کردند، می توانستند به کشور بسیار کمک کنند و 
را  خود  برنامه های  و  سیاست ها  می توانستند  بهتر  همچنین 
محقق کنند، ولی در کل با توجه به همه مشکالتی که در 

این مسیر وجود داشته، مناطق آزاد سربلند بوده اند.
سلیمانی افزود: در سال 98 به نسبت سال 97 در حدود 50درصد 
بودجه سازمان را افزایش داده ایم و دلیل این موضوع هم این 
پایان  به  سرعت  به  را  زیرساختی  پروژه های  باید  که  است 
برسانیم تا بتوانیم شاهد شکوفایی منطقه آزاد ماکو باشیم و 
هدف اصلی ما هم بخش تولید و اقتصاد منطقه است تا بتوانیم 
زنجیره ها را سریع تر تکمیل نماییم و اولویت مان در سال 98 
به  توجه  با  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  جذب  در  تالش 
تکمیل زیرساخت های منطقه برای تکمیل زنجیره های تولید 
در منطقه آزاد ماکو است و تجربه سال 97 به ما نشان داد که به 
هیچ عنوان در حوزه منابع درآمدی در مناطق آزاد نباید وابسته 
به حوزه واردات باشیم و باید مدل مدیریتی در مناطق آزاد را 
متفاوت ببینیم و قطعا با بازنگری در ماموریت های خودمان در 

سال 98 می توانیم اهداف را محقق کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در 
به  که  فشارهایی  و  همه سختی ها  با  سال 97  گفت:  پایان  
با لطف  را رقم زد، ولی  کشور تحمیل شده، شرایط خاصی 
خدا، وحدت و همدلی و هم افزایی در سال 97 بخش اعظمی 
از برنامه ها محقق گردید و ما باید امیدوار باشیم و از فرصتی 
که در کشور ایجاد شده که همان نسبت افزایش نرخ ارز به 
ریال که خیلی ها این مسئله را تهدید دیده اند، اما من اعتقاد 
را  آزاد  مناطق  بتوانیم  ما  تا  است  این یک فرصت  که  دارم 
به هاب صادراتی بدل کنیم و هم در حوزه صادرات مجدد 
در مناطق آزاد بیشتر فعالیت نماییم و همچنین باید به این 
موضوع هم توجه ویژه ای کنیم که مناطق آزاد ظرفیت های 
بسیار مطلوبی دارند و انتظارمان این است که دولت و تمامی 
قوا و در کل حاکمیت کشور با منطق و برپایه قانون مناطق 
آزاد، با این مناطق برخورد کنند و بی تردید هیچ تهدیدی از 
جانب مناطق آزاد نه واردات و نه مدیریت ارز را تهدید می کند 
و بی شک مناطق آزاد می توانند به عنوان ریه های کشور برای 
تنفس در شرایط سخت کمک کننده باشند و باعث گردند که 
اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی متصل شود و امیدواریم که همه 
یاری یکدیگر، شاهد شکوفایی بیش  با  دست در دست هم 
از پیش مناطق آزاد در سال 98 باشیم و برای همه هموطنان 

عزیزم سال پر از خیر و برکت و خوبی را آرزومند هستم.
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قشم

گفت و گو با مهندس حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

گذری اجمالی بر فعالیت های سال 97 سازمان منطقه آزاد قشم 
نشان از جلوه زیبای توسعه در جای جای جزیره با محوریت نگاه 
ویژه به استفاده از توان جوامع محلی دارد. روزهای پایانی سال 
فرصت خوبی برای نشست صمیمی با هدایتگر سیاست های این 
سازمان بود تا آنچه در حدود 12ماه گذشته در این جزیره زیبا 
اتفاق افتاده را مرور کنیم. از این رو با مهندس حمیدرضا مومنی 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

گفت و گو نشستیم که در ذیل می خوانید.

باید به قشم نگاه ملی و فراملی داشت
بدون تعارف باید اعالم کنم قشم گوهر گرانبهایی از خاک پاک 
ایران اسالمی در جنوب کشور است که ظرفیت های خدادادی 
آن، این منطقه را به نگین خلیج فارس تبدیل کرده و استفاده 
بهینه از امانت خداوند که در زمین، آسمان و دریای این جزیره 
برایمان به ودیعه گذاشته است می تواند نقش حقیقی این منطقه 

در مباحث کالن اقتصادی کشور را آشکار سازد.
براساس  به گونه ای است که  استراتژیک جزیره قشم  موقعیت 
آن  باند  پهنای  ازجمله  بین المللی قشم  فرودگاه  زیرساخت های 
می توان  داراست،  را  پیکر  پهن  هواپیماهای  فرود  شرایط  که 
عالوه بر ارائه خدمات سوخت رسانی، در زمینه های دیگر مربوط 

به حوزه پروازی هم خدمات ارائه کرد.
ظرفیت  خداوند  که  کنم  اذعان  باید  زمینی  مواهب  بحث  در 
فراوان نفت و گاز را در این منطقه قرار داده که هنوز از نفت این 
جزیره که می تواند بعد از جزیره خارک دومین منبع نفتی کشور 

محسوب شود، هیچ استفاده ای نکرده ایم.
در حوزه دریایی قشم، چندین مولفه اهمیت آن را آشکار می سازد 
آبزیان خلیج فارس در محدوده  بهترین  آنها وجود  از  که یکی 
آب های دریایی این منطقه است؛ در کنار این موهبت الهی با 
از 15هزار کشتی  بیش  به  حوزه سوخت رسانی  در  برنامه ریزی 
عبوری از خلیج فارس می توانیم درآمد هنگفتی را از این فرآیند 

کسب کرد.
در مجموع شرایط جزیره قشم به گونه ای است که باید به آن 
نگاه ملی و حتی فراملی داشت تا از آنچه خدا برایمان در این 
همه جانبه  توسعه  راستای  در  است  گذاشته  امانت  به  منطقه 
استان  در سطح  بعد  و ساکنانش،  برای قشم  درجه نخست  در 

هرمزگان و در نهایت کشور استفاده کنیم.

تبدیل قشم به قطب مهم شیالتی کشور
سازمان منطقه آزاد قشم براساس سیاست های ترسیم شده در 
قفس  در  ماهی  تولید  بخش  در  و  کشور  توسعه  ششم  برنامه 
که سهم قشم از مجموع 200هزار ُتن تعیین شده 84هزار ُتن 
و  نموده ایم  حوزه  این  در  سرمایه گذار  به جذب  اقدام  می باشد، 
از این صنعت، پیش بینی  اقتصادی  با توجه به استقبال فعاالن 
فراتر  هم  ُتن(  )84هزار  شده  تعیین  میزان  از  ما  سهم  می شود 

برود.
در کنار موضوع تولید و پرورش ماهی در قفس، چندین پروژه 
پرورش میگو در غرب جزیره قشم با مشارکت بخش خصوصی 
مهم  قطب  به  را  قشم  اقدامات  این  و  شده  راه اندازی  بومی 

شیالتی کشور تبدیل کرده است.

خدمات رسانی به نواحی همجوار منطقه آزاد در قشم
محدوده  در  تنها  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  قانون،  براساس 
300کیلومتر مربعی تعیین شده می بایست خدمات ارائه کند، اما 
1500کیلومتر  کل  در  همه جانبه  توسعه  جزیره  این  به  ما  نگاه 
مربعی آن بوده و بسیار خرسندیم با اقدامات انجام شده در حوزه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین سازمان منطقه آزاد 
قشم امروز دیگر مشکلی به نام آب در روستاهای جزیره وجود 
ندارد. بخش خصوصی با سرمایه گذاری در بخش تولید همزمان 
آب و برق، تحول مهمی در هر دو بخش یاد شده جزیره قشم 
را در زمینه  ایجاد کرد است؛ شرکت مپنا سال 93 فعالیت خود 
تولید روزانه  50مگاوات برق شامل 2واحد گازی 25مگاواتی و 
تولید روزانه 18هزار مترمکعب آب شیرین را شروع کرده است. 
یک شرکت ایتالیایی و آلمانی هم نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی 
را در منطقه توالی جزیره قشم راه اندازی کرده اند و قرار است 
پروژه دیگری هم با هدف تولید 20مگاوات برق دیگر در این 

منطقه را دنبال کنند.
ازجمله  فارس  خلیج  حوزه  در  ما  همسایه  کشورهای  از  بعضی 
عمان خواستار انتقال آب و برق از قشم شده اند و در این زمینه 
مناسب  فراهم شدن شرایط  با  امیدواریم  داریم که  برنامه هایی 
بتوانیم آب و برق مازاد در جزیره را به کشورهای همسایه صادر 

نماییم.

توسعه گردشگری، اولویت برنامه های 
سازمان منطقه آزاد قشم

که  جزیره  غرب  منتهی الیه  در  جهان  نمکی  غار  طوالنی ترین 
هنوز بخش اندکی از آن توسط دانشمندان و فعاالن غارنوردی 
شناسایی شده، یکی از عجایب این جزیره است. دره تندیس ها، 
بام  ستاره ها،  دره  آزاد،  دلفین های  خلیج  چاهکوه،  دره  و  تنگه 
جزایز  عقابی،  پوزه  الک پشت های  تخم گذاری  سایت  قشم، 
در دل  نقاط مختلفی که  و  زیبا  غارهای خوربس، سواحل  ناز، 
دارد، همه و همه در حقیقت عجایبی  بیابان های جزیره وجود 
زیبایی های  به  زیبایی هایی هستند که می طلبد عالقه مندان  از 
عالم خلقت زمان بیشتری برای سفر به قشم و ماندگاری در این 

جزیره را در برنامه خود قرار دهند.
مدرسان  و حضور  غواصی  مدرسه  چندین  بودن  فعال  دلیل  به 
بنام سطح ملی، این ورزش در قشم و همچنین استفاده از شاتل، 
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بنانا، جت اسکی، قایقرانی و برگزاری مسابقات سه گانه در سطح 
ملی نام این جزیره در حوزه ورزش های آبی کشور هم مطرح 

می باشد.
در بخش ورزش های زمینی با راه اندازی کامل پیست آفرود و 
برگزار  سافاری، چندین نوبت مسابقات در سطح ملی در قشم 
پیسست شترسواری در  بار  برای نخستین  امسال  و  شده است 
روستای گورزین راه اندازی شد و در کنار آن پیست اسب دوانی 

این روستا هم به مرحله پایانی رسیده است.
در حوزه توسعه گردشگری یکسری مولفه های اصلی وجود دارد 
قشم  جزیره  در  گردشگری  توسعه  هدفمان  بخواهیم  ما  اگر  و 
اولین  که  کنیم  رعایت  را  مولفه ها  این  از  یکسری  باید  باشد، 
موضوع، ایجاد زیرساخت های گردشگری در جزیره قشم است 
که از خانه های بوم گردی تا هتل ها که تعداد تخت های جزیره 
در طول سه سال گذشته رشدی در حدود 300درصدی داشته 
است و در حال حاضر در حال ساماندهی به خانه های مهمان در 
سطح شهر هستیم که با فراخوانی که داده شده است این افراد 
براساس یک ضابطه مشخص ثبت نام کنند و با نظارت سازمان 

میزبان مهمانان باشند.
را  این  اما  دارد،  زیادی  بسیار  خدادای  نعمت های  قشم  جزیره 
هم قبول کنیم که اگر از این نقاط تحت عنوان گردشگری نام 
می بریم، موظف به نگهداری این مجموعه ها می باشیم و باید در 
کنار این مجموعه ها، کمک به ایجاد مراکز گردشگری کنیم که 
بتوانیم این مراکز طبیعی را هم حفظ و نگهداری نماییم. یکی 
جاذبه های  شده،  ایجاد  ناز  جزیره  سواحل  در  که  جاذبه های  از 
ورزش های هوایی در آن منطقه است و تا پیش از این ساحل 
از  خیلی  چراکه  است،  بوده  خطرناکی  بسیار  منطقه  ناز  جزیره 
جوانان که به دنبال هیجان های جوانی بودند و با توجه به این 
به  نداشت،  هیجانات  این  تخلیه  برای  هم  جایی  قشم  در  که 
انجام  آکروباتیک  حرکات  اتومبیل  با  و  آمدند  می  ناز  ساحل 
منطقه  این  در  دلخراشی  اتفاقات  شاهد  ساله  هر  و  می دادند 
طول  در  و  بود  بسیار سخت  هم  اتفاق  این  تغییر  البته  بودیم. 
دو سال با بهسازی ساحل ناز و اجرای طرح عمرانی، این مهم 
اتفاق افتاد و در روزهای پایانی سال شاهد حضور 30ورزشکار از 
کشورهای مختلف در جزیره قشم بودیم و جشنواره ورزش های 
هوایی در ساحل ناز برگزار شد و شاهد حضور گردشگران بسیار 
جزیره  در  رویدادها  این  ایجاد  و  بودیم  رویداد  این  در  زیادی 
در  توریست ها  استقبال  و  گردشگری  جاذبه های  ایجاد  باعث 
جزیره خواهد شد؛ همچنین سازمان منطقه آزاد در سواحل ناز 
طرح های توسعه گردشگری دیگری هم در برنامه دارد که در 

حال اجرا می باشد.
از دیگر طرح های نوین حوزه گردشگری با توجه به پتانسیل های 
گردشگری  بحث  داریم،  قشم  در  که  ماهی  و  میگو  پرورش 
و  متعدد  مراکز  وجود  به  توجه  با  می توانیم  که  است  شیالت 
بخواهد  اینکه  بدون  جزیره،  در  ماهی  و  میگو  پرورش  بزرگ 
این  به  را  گردشگران  برسد،  آسیبی  مراکز  این  اکوسیستم  به 
استخرها  این  در  شده  داده  پرورش  آبزیان  از  و  بیاوریم  مراکز 
برای گردشگران غذاهای سنتی جزیره آماده شود و به صورت 
این  قطع  طور  به  و  بگیرد  قرار  آنان  اختیار  در  تازه  و  طبیعی 
عظیم  مراکز  از  بازدید  جذابیت های  کنار  در  می تواند  موضوع 
پرورش ماهی و میگو در جزیره، می تواند باعث ایجاد جاذبه های 
قایق هایی  همچنین  و  شود  قشم  در  دیگری  نوین  گردشگری 
برای اولین با در کشور به صورت آالچیق در جزیره قشم طراحی 
با این قایق ها گردشگران را  و ساخته شده است که می توانیم 
در  و  ببریم  قفس  در  ماهی  پرورش  مراکز  کنار  در  و  دریا  به 
پرورشی  تازه  ماهی های  با  گردشگران  از  آالچیق ها  همین 
دارد  امکانات و جاذه هایی که وجود  این  پذیرایی کنیم و همه 
عنوان  به  جزیره  در  اقتصادی  توسعه  و  تولید  کنار  در  می تواند 
یک بازو در توسعه گردشگری قشم هم مورد بهره برداری قرار 
بگیرد. همه این امتیازات مسیری را برای ما ایجاد کرده که در 
سال 98 برنامه های توسعه گردشگری را در جزیره با نگاه توسعه 
از  بتوانند  کنیم که گردشگران  برنامه ریزی  گردشگری صنعتی 
این نوع  نمایند که  بازدید  نفتی جزیره هم  پتروشیمی و  مراکز 
باعث  باشد،  گردشگری در کنار جاذبه هایی که می تواند داشته 
ایجاد غرور در بین هموطنان خودمان به واسطه توسعه صنعت 

در کشور نیز خواهد شد.

افزایش شب ماندگاری در قشم
 بیش از میانگین کشور 

براساس  اماکن  این  استانداردسازی  و  هتل ها  شمار  افزایش  با 
مقررات کشوری، خوشبختانه نگاه مردم به سفر قشم از حوزه 

یافته است.  تغییر  از طبیعت  بردن  لذت  و  به گردشگری  خرید 
این  در  و  داشت  750تخت  و  3هزار  پیش  سال  چهار  تا  قشم 
ایجاد شده  این جزیره  مدت، چهار هزار و 400تخت جدید در 
پنج  هتل  نخستین  از  بهره برداری  با  امسال  پایان  تا  که  است 
ستاره قشم، 2هزار و 95تخت دیگر به مجموع تخت های جزیره 
ماندگاری  شب  میزان  شده،  انجام  اقدامات  با  می شود.  افزوده 
شب  چهار  از  بیش  به  شب  یک  از  قشم  جزیره  گردشگران 
افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که میانگین آن در 

کشور 1.5شب می باشد.

تقویت حوزه بین الملل سازمان در جهت 
جذب سرمایه گذاران خارجی

ورود  آن  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  که  حوزه هایی  از  یکی 
کرده، حوزه بین الملل است و قاعدتا ارتباطات و روابط بین المللی 
آن هم از طریق ساختار وزارت امور خارجه و پروتکل هایی که 
این وزارتخانه دارد، می تواند کمک بسیار بزرگی در مسیر جذب 
سرمایه گذاران خارجی باشد و در این خصوص در چند مورد با 
توجه به پیگیرهایی که صورت گرفته، به نتایج بسیار خوبی هم 
رسیده ایم؛ به عنوان مثال سرمایه گذاری 100درصد ایتالیایی ها 
در نیروگاه خورشیدی جزیره قشم با هماهنگی کامل سفیر ایتالیا 
به  بحث صادارت  توسعه شیالت  در  یا  و  انجام شده  ایران  در 
مطرح  جزیره  به  فرانسه  سفیر  سفر  در  که  شد  مطرح  فرانسه 
گردید و ایشان هم حمایت بسیار خوبی از این موضوع داشتند 
آزاد  نتیجه رسیدند. شیالت منطقه  به  و در حوزه صادرات هم 
قشم و همچنین در حوزه زیست محیطی هم نشست های بسیار 
از  ایشان گروهی  و  داشتیم  ایران  در  استرالیا  با سفیر  را  خوبی 
سرمایه گذاران را معرفی کردند و در این خصوص در حال مذاکره 
هستیم و همچنین ارتباطات بسیار خوبی با سفیر برزیل برقرار 
مذاکره  حال  در  که  دیگر  سفرای  از  تن  چند  نیز  است  و  شده 
برای شروع  فکر می کنیم که سرمایه گذاران خارجی  و  هستیم 
به سرمایه گذاری در ایران از اولین مولفه ای که تایید می گیرند، 
سفیر کشور خودشان در ایران است و اگر ما بتوانیم نمای بسیار 
می توانیم  دهیم،  نشان  کشورها  سفرا  به  صادقانه  ای  و  خوب 
دستاورد بسیار خوبی در این زمینه داشته باشیم و در این راستا 
در  رایزنی  مشغول  و  کرده ایم  فعال  را  سازمان  بین الملل  حوزه 

این حوزه هستیم.

افزایش ایمنی جاده های جزیره 
با اقدامات انجام شده در حوزه عمرانی 

در حوزه راه سازی در حدود 330کیلومتر از جاده های جزیره قشم 
توسط سازمان آسفالت شده اند و تمامی شهرک های شهر قشم 
است،  شده  آسفالت  گشته  بهسازی  داشتند  خاکی  راه های  که 
و  نریمان  شهرک  از  بخشی  گلستان،  بوستان،  شهرک  مانند 

شهرک سام و زال.
فرودگاه در سه  به سمت  از شهر درگهان  بزرگراه  احداث یک 
پروژه  این  و  است  ساخت  حال  در  همزمان  صورت  به  بخش 
یکی از آرزوهای مردم قشم است که با توجه به فاصله حدود 
55کیلومتری فرودگاه به شهر قشم، این پروژه در حال تکمیل 
در  و  آسفالت شده  پروژه هم  این  فاز  از  و یک الین  می باشد 

ماه های ابتدای سال 98 به بهره برداری خواهد رسید.
همچنین بزرگراه فرودگاه به سمت غرب جزیره که سازمان در 
قالب توسعه و تعریض جاده در حال پیگیری است و نیز موضوع 
پیچ های پرخطر در جزیره که یک کارگروهی در سازمان تشکیل 
شناسایی  کارگروه  این  در  که  پرخطری  پیچ های  کلیه  و  شده 
و  است  بهسازی شده  و  اصالح  تاکنون  در سطح جزیره  شده، 
قشم  جزیره  در  را  ایمنی  بسیار  سال  سال 98  در  که  امیدواریم 
شاهد باشیم و بسیار خرسندیم که نوروز امسال مسافران جزیره 
با  امیدواریم  و  هستند  برخوردار  جاده ای  مناسب تر  شرایط  از 
بدون  نوروزی  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  و  قوانین  رعایت 
تصادف و بدون خسارات جانی و مالی را در کارنامه فعالیت این 

سازمان به ثبت برسانیم.

ایجاد خانه های بوم گردی 
با هدف توانمندسازی جوامع محلی

از دیگر اتفاقات منحصربه فردی که از سوی سازمان منطقه آزاد 
رونق  نگاه  با  و  محلی  جوامع  توانمندسازی  محوریت  با  قشم 
گردشگری در جزیره صورت گرفته است، تشویق مردم روستایی 
برای ایجاد خانه های بوم گردی و مشارکت در دوره های آموزشی 
ازجمله یادگیری زبان خارجی از که طی چند سال گذشته و به 
ویژه در سال 97 با هدف جذب بیشتر گردشگران خارجی انجام 

شرایط  با  قشم  جزیره  روستاهای  امروز  خوشبختانه  و  داده ایم 
اقتصادی  فعالیت های  در حال  به گذشته  نسبت  متفاوت  بسیار 

هستند. 
که  است  نکته  این  مهم  موضوع  بوم گردی  خانه های  در حوزه 
فرهنگ این خانه ها در جزیره قشم نهادینه شده و دو موهبت 
یکی  است،  داشته  جزیره  در  بوم گردی  خانه های  که  بزرگی 
روستا  سه  که  شکلی  به  بوده  خانه ها  این  باالی  اشتغال زایی 
کاری  نیروی  جذب  برای  و  ندارد  بیکار  نیروی  دیگر  قشم  در 
برای خانه های بوم گردی از روستاهای دیگر نیرو جذب می کنند 
برای جوامع  این طرح  بسیار خوبی که  نکته دوم درآمدزایی  و 
محلی داشته، به طوری که یکی از همین خانه های بوم گردی در 
ایام نوروز سال 97 اعالم کرده که در حدود 250میلیون تومان 
مهاجرت  که  می شود  باعث  موضوع  این  و  است  داشته  سود 
معکوس از شهرها به سمت روستا ها در جزیره قشم شکل بگیرد 
زیرساخت ها  ایجاد  بوده،  موفق  پروژه ها  این  چرا  اینکه  اما  و 
اولین  که  بوده  روستاها  در  گردی  بوم  خانه های  احداث  برای 
زیرساخت این اتفاق، آب آشامیدنی بوده و دومین زیرساخت هم 
آسفالت شدن مسیرهای دسترسی به روستاها می باشد که تمامی 
روستاها در جزیره تا مبادی ورودی شان آسفالت شده اند و این 
خود باعث رونق خانه های بوم گردی از حیث دسترسی آسان آنها 
در جزیره شده است و در حال حاضر بیش از 80خانه بوم گردی 
دریافت  تعدادی هم در حال  و  ایجاد شده  در روستاهای قشم 
استانداردسازی  قطعا  دوم  مرحله  در  و  هستند  تاسیس  مجوز 
این خانه ها از حیث پذیرش مهمان و نوع سرویس هایی که به 

گردشگران می دهند در دستور کار سازمان است.
دوره های آموزشی برای بانوان روستایی با هدف ارتقای صنایع 
دستی مطابق با تفکر مردم کشورهای مختلف هم موجب شده 
در  که  مختلفی  نمایشگاه های  در  قشم  بانوان  دستی  تا صنایع 
کشورهای خارجی ازجمله ژاپن، ایتالیا، روسیه و چند کشور دیگر 
برگزار شده، مخاطبان خاص خود را داشته باشد و به گرمی از 

این صنایع استقبال شده است.
مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم هم از 
تیرماه امسال تاکنون با جمع آوری اساسی زباله ها و نخاله ها در 
13روستا و ایجاد سایت های ویژه جمع آوری نخاله و همچنین 
برگزاری دوره های آموزشی برای بانوان، سیاست »جزیره سبز، 
امسال  نوروز  و  است  کرده  دنبال  جدیت  با  را  پاک«  روستای 
با گذشته  با شرایطی متفاوت  گردشگران با حضور در روستاها 

روبه رو خواهند شد.

افزایش واحدهای صنعتی 
در شهرک های صنعتی قشم در سال97

شد  اندازی  راه  سال97  در  قشم  در  صنعتی  30واحد  حدود  در 
با جمعیتی  قشم  در شهرک های صنعتی  و هم اینک 192واحد 
حدود 4600نفر در بخش های مختلف مشغول به فعالیت هستند 
و از چند ماه پیش تاکنون هم 11شرکت جدید با 2070میلیارد 
اضافه  این منطقه  فعاالن صنعتی  به جمع  ریال سرمایه گذاری 
شمار  سال 98  پایان  تا  نهایتا  می شود  پیش بینی  که  شده اند 

واحدهای صنعتی قشم به 250واحد افزایش یابد.
بهمن ماه  پایان  تا  سال 97  ابتدای  از  تحریم ها  مسئله  علی رغم 
تولیدی  واحدهای  صادراتی  محصوالت  ارزش  امسال، 
شهرک های صنعتی قشم به چهل و چهار میلیون و 585هزار 
و 250دالر رسید. شمش روی، ماهی ُخشک، سیمان و کلینکر، 
اتیلن،  ُپلی  کربنی،  صفحات  آناالیزر،  دستگاه  ُسرب،  شمش 
دخانیات، شناور فایبرگالس، لوازم تزئینی اتومبیل و سکوی نفتی 
بخشی از محصوالت تولیدی این منطقه است که به کشورهای 
خارجی صادر شده است. گاز ُترش، دستگاه آناالیزر گاز، شناور 
فلزی،  شناور  چندالیه،  تلفیقی  لوله  چوبی،  شناور  فایبرگالس، 
شمع خودرو، اسکله شناور، حبوبات و شکر و باطری ُخشک هم 
بخش دیگری از محصوالت تولیدی و صادراتی قشم می باشد.

رویکرد منطقه آزاد قشم 
تبدیل واردکننده به تولیدکننده

در خصوص مشکالتی که تحریم ها در سال 98 ایجاد کرد و ما 
در این سال چه برنامه هایی داریم، با قبول کرد هر آنچه واقعیت 
مشکالتی  و  دارد  وجود  تحریم ها  واسطه  به  کشور  در  و  است 
در سازمان  است.  ایجاد کرده  تحریم ها  این  ما  مردم  برای  که 
منطقه آزاد قشم درخصوص برنامه ها و اهداف اقتصاد مقاومتی 
عملکرد بسیار خوب و مثبتی داشته ایم و به عنوان منطقه آزاد 
برتر در میان سایر مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتی معرفی 
شدیم و با توجه به هدفگذاری که مقام معظم رهبری در مسیر 
اقتصاد مقاومتی داشته اند و با عنایت به نگاه عمیق و آینده نگر 
ایشان که به عنوان یک نقشه راه برای ما در توسعه اقتصادی 
در  حوزه  این  در  که  تجربه ای  به  توجه  با  و  است  سال 98  در 
این مسیر کمک کننده  در  داشته ا یم، می تواند  سال های گذشته 
باشد که با نگاه به اهدافی که سازمان در دستور کار خود دارد، 
ازجمله تولید صادرات محور و عدم وابستگی به کشورهای دیگر 
از حیث واردات، می توان خیلی از مشکالت را در سال 98 حل 
نمود و با توجه به اینکه قشم از دیرباز مرکز تجارت و بازرگانی 
در منطقه بوده است و به تبع آن فعالین بازرگانی در این جزیره 
این حوزه در سال  تا حدودی شاید در  به کار هستند،  مشغول 
آینده مشکالتی در پیش رو داشته باشیم که با همکاری گمرک 
صدد  در  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  اسالمی  جمهوری 
حل مشکالت بازرگانان قدیمی جزیره هستیم و ما همه حمایت 
خود به بازرگانانی که در حوزه واردات پوشاک هستند را اعالم 
می کنیم که سعی کنند مسیر واردات را به مسیر تولید در منطقه 
بدل کنند و حتم بدانند  که سازمان همه حمایت های ویژه خود 
را در این مسیر در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی از این فعالین 
تولیدی در منطقه خواهد کرد و شاهد این رویکرد در منطقه آزاد 
برند های  با  حتی  پوشاک  تولید  واحد  چندین  که  هستیم  قشم 
به  متکی  ما  هرچه  و  است  شده  راه اندازی  جزیره  در  خارجی 
آن  تبع  به  نیز  در کشور  واردات  به  نیاز  باشیم،  داخل  در  تولید 

کمتر خواهد شد.
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