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سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

اهمیت ساختار جامعه آماری در مناطق آزاد
اصول اهداف و پیشبرد برنامه ها و راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
در هر سازمانی بر پایه آمارها و داده های منطبق بر نیازهای حوزه های مختلف 
بنا می شود؛ بی تردید نقش آمارها در برنامه نویسی در جهت ترسیم اهداف، بسیار 

مهم و کلیدی است.
یکی از مهم ترین مشکالت در جوامعی مانند کشور ما، عدم تطبیق داده ها و آمارها 
با شرایط واقعی است؛ عمده سازمان ها برای باال نشان دادن حوزه فعالیت های 
خود، به تعبیری بر ساخت آمارهای نسبی روی آورده اند و این معضل در درازمدت 
نتایج بسیار اسفناکی در پیشبرد برنامه ها و ساختارهای سازمان ها به وجود می آورد.
گوناگون  حوزه های  در  مختلف  موضوعات  تنوع  به  توجه  با  کشور  آزاد  مناطق 
لزوم وجود داده های درست و  بازرگانی، صنعتی و گردشگری  خدماتی، تجاری، 
به روز را بیش از هر سازمانی احتیاج دارند؛ با توجه به رویکرد ثبت داده ها بر پایه 
مکانیز و بستر الکترونیک، امروزه در جهان تجمیع آمارها بسیار سهل تر از گذشته 

شده است.
رویکرد یک جامعه آماری منسجم و پایدار در ساختار کالن مناطق آزاد با مدل 
دسترسی آنالین، یکی از مهم ترین نیازهای این مناطق در حال حاضر است که 
می تواند در کمک به سرعت توسعه و تصمیم گیری های به موقع و منطقی بر بستر 

آمارهای به روز، بسیار برای مناطق آزاد در شرایط کنونی تاثیرگذار باشد.
ترسیم جامعه آماری مبتنی بر فضای وب می تواند نقش بسیار موثری در جذب 
و هدایت منطقی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران بر پایه اطالعات آماری و نیاز 
هر منطقه داشته باشد و با توجه به نمودار تولید، تجارت و گردشگری، مدل های 

راهگشایی را برای تصمیم گیری همه اقشار جامعه ارائه کرد.
امروزه اهمیت ترسیم جامعه آماری در حوزه گردشگری با توجه به گستره عظیم 
می رود؛  شمار  به  صنعت  این  ملزومات  از  یکی  دنیا  نقاط  اقصی  از  گردشگران 
میزان ورود دقیق گردشگران از مسیرهای مشخص، ملیت و قومیت آنها و تعدد 
مدل های سفری در حوزه گردشگری در بستر آماری می تواند تا حدود زیادی نقاط 
قوت و ضعف رویکرد معرفی و تبلیغات را درخصوص نقطه گردشگری در سراسر 
نیازها را بر پایه مدل جذبی آماری برای بهبود شرایط جذب  جهان مشخص و 

گردشگران مهیا کند.
کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری، مهم ترین موضوع در پیشبرد اهداف خود 
را در بستر آمارهای ورودی و خروجی گردشگران به کشور خود مورد تفسیر قرار 
می دهند؛ به عنوان نمونه در کشور ترکیه که در یک دهه گذشته جهش بسیار 
عظیمی را در توسعه گردشگری تجربه کرده است، بر پایه همین آمارها فصول 
گردشگری کشورهای مختلف را نیز برای خود تعریف نموده و با نگاهی به اهداف 
و برنامه های سازمان های گردشگری این کشور می توان میزان ورود گردشگران 
با اولویت بیشترین گردشگر از کشورها به همراه بیشترین میزان ورودی گردشگر 
بر پایه فصول سال رسید، که این مدل از آمارها بر پایه تجهیزات و امکاناتی است 

که در مبادی ورودی زمینی، دریایی و هوایی این کشور ایجاد شده است.
بی تردید اهمیت ترسیم یک جامعه آماری دقیق در همه حوزه ها در مناطق آزاد 
توسعه  به  شایانی  کمک  منطقه،  هر  عملکرد  شفافیت  ایجاد  کنار  در  می تواند 

همه جانبه با رویکرد توسعه کالن اقتصادی داشته باشد.

سرمایه گذاری 250میلیارد ریالی در 
منطقه آزاد اروند در فروردین ۹۸

ساماندهی نوار ساحلی در جهت توسعه گردشگری و 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

نقش کلیدی منطقه آزاد قشم 
در پروژه بین المللی 
»یک کمربند، یک جاده«

میزبانی سالن جدید فرودگاه چابهار 
از گردشگران در فصل مونسون
صفحه 6 را بخوانید

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان 
منطقه آزاد اروند خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

گفت و گو با مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم درخصوص 
راه اندازی کریدور قشم- هند:

گفت وگو با فرزین حقدل مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و 
صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار:

صفحه 2 را بخوانید

صفحه 3 را بخوانید

صفحه ۸ را بخوانید

آزاد چابهار،  با مدیران منطقه  امور خارجه  در نشست وزیر 
دوره  در  خارجی  شرکت های  ثبت  ۴۸درصدی  افزایش 
پسابرجام، ظرفیت پیوند چابهار با طرح سیپک چین و پاکستان 
براي افزایش قدرت چانه زنی اقتصاد ایران در سطح بین الملل، 

جایگاه آف شور بانک در این منطقه تشریح و تببین شد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
راهبردهای  بررسی  منظور  به  نشستی  در  چابهار  آزاد 
که  چابهار  قابلیت های  و  ظرفیت ها  معرفی  و  منطقه ای 
تیم  و  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد  حضور  با 
ظرفیت های  آثار  و  نقش  بر  تاکید  با  شد،  برگزار  همراه 
نقش  ایفای  در  چابهار  آمادگی  اعالم  منطقه ضمن  این 
برون مرزی در اقصادی ایران گفت: طرح توسعه منطقه 
آزاد چابهار از ۱۴هزار هکتار به ۸۰هزار هکتار اکنون در 
دست نمایندگان است و امروز چابهار یکی از چهار شهر 

لجستیک ایران به شمار می رود.

صدور مجوز فرودگاه بین المللی چابهار
بین المللی  فرودگاه  مجوز  داد:  ادامه  کردی  عبدالرحیم 
چابهار هم صادر شده و در ماه های آینده ساخت آن آغاز 

می شود.
به  منطقه  این  اقتصادی  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
منظور حضور در اقتصاد بین الملل خطاب به دکتر ظریف 
که  می رود  شمار  به  امکاناتی  موارد  این  کرد:  اعالم 
یاری گر حضور اقتصاد کشور در سطح بین الملل است و 
در این روزگار سخت که شما در راس یک گروه، هر روز 
هستید،  بین الملل  موضوعات  مسائل  پیگیر  کشوری  در 
این منطقه به عنوان یک ظرفیت و امتیاز خوب می تواند 
پشتیبان موضوعات گروه وزارت خارجه در عرصه خارجی 

مطرح باشد.
بر  تاکید  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دستاوردهای این منطقه طی دوره ریاست جمهوری دکتر 
یک  وارد  چابهار  یازدهم،  دولت  زمان  از  گفت:  روحانی 

چابهار، عامل پیوند اقتصاد چین و پاکستان به ایران
در نشست وزیر امور خارجه با مدیران منطقه آزاد چابهار مطرح شد:

بانک  اگر شرایطی فراهم شود که یک  یادآور شد:  وی 
افغانستان را متقاعد کنیم تا شعبه ای در چابهار  از  حتی 
داشته یا اجازه تاسیس یک آف شور بانک اخذ شود، یک 

جریان مالی برقرار می شود.
تاکید  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بین المللی  اقتصادی  به منظور توسعه  بر ظرفیت موجود 
ایران ادامه داد: گاز، انرژی و... نیازهای اصلی پاکستان و 
چین در این منطقه به شمار می رود که می توانیم احداث 
یک منطقه آزاد مشترک را بین چین، پاکستان و ایران را 

در ریمدان دنبال کنیم.

افزایش قدرت چانه زنی اقتصاد کشور 
با استفاده از چابهار

وی افزود: این منطقه یک ناحیه صنعتی مستقل خواهد 
بود که پیوند و وابستگی اقتصاد چین و پاکستان به ایران 
را در پی خواهد داشت و جایگاه ما را در این حوزه تقویت 

خواهد کرد.
بر  تکیه  با  گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این  مردم  توانمندی  و  افغانستان  و  پاکستان  ظرفیت 
اقتصادی  مشکالت  از  عمده ای  بخش  می توان  منطقه 
امروز ایران را برطرف کرد و مدل های خاصی نیز تنظیم 

شده که می تواند به این منطقه کمک کند.
وی با تاکید بر افزایش قدرت ایران در عرصه بین الملل یادآور 
شد: توسعه تعامالت بین المللی و فضای چابهار توانست ما را 
از فضای تحریم خارج کند. فقط این امکان باید تقویت شود 
تا قدرت چانه زنی وزرات خارجه و اقتصاد کشور افزایش یابد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
چابهار  از  ارتباطی  تعامالت  و  توسعه  به  اشاره  با  چابهار 
با سطح بین الملل گفت: همکاری بنادر چابهار و گوادر و 
افزودن آن به طرح سیپک می تواند هم به جهت جذاب 
پاکستان در  برای چین و درگیر کردن منافع  کردن آن 

چابهار ابزار مناسبی باشد که قابل تامل است.

فصل تازه شد و آمار و ارقام نشان می دهد حرکتی بزرگ 
در این منطقه انجام شده است.

وی با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری این منطقه در سه 
سال های  در  سرمایه گذاری  با  است  برابر  گذشته  سال 
پیش از آن، افزود: ۴۸درصد از شرکت های خارجی ثبت 

شده در چابهار نیز مربوط به دوره پسابرجام می شود.

تعریف بیش از 30میلیارد دالر طرح 
در حوزه پتروشیمی چابهار

بر سرمایه گذاری درصنایع چابهار اعالم  تاکید  با  کردی 
کرد: بیش از ۳۰میلیارد دالر طرح نیز در حوزه پتروشیمی 
فوالد  مجموعه  طرح  نیز  دالر  ۵میلیارد  و  شده  تعریف 

دارای سرمایه ثبت شده است.
را  توسعه  روند  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نیازمند حمایت دانست و گفت: اگر نتوانیم شریان مالی را 
برای این پیوند و ارتباط برقرار کنیم، این روند پیشرفت، 

آهسته می شود.
برای  همچنان  بانک ها  آف شور  به  مربوط  موضوعات 
سرمایه گذاران مهم بوده؛ به طوری که پرونده مربوط به 

این موضوع در شعبه اقتصاد مطرح است.

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

طرح اخت

صفحه 4 را بخوانید

دیدگاه کارشناسان و فعالین اقتصادی درخصوص لزوم بازخوانی قوانین مناطق آزاد
راهکار برون رفت از تعارضات دورن و بیرون سازمانی مناطق آزاد کشور:

توسعه منطقه ای، روابط فرا منطقه ای 
الگوی مناطق آزاد در کشور



اخبار منطقه آزاد اروند

سرمایه گذاری 
250میلیارد ریالی در 
منطقه آزاد اروند در 

فروردین ۹۸

کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
حجم  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کار  و 
سرمایه گذاری داخلی در فروردین ماه امسال 
در این منطقه را 250میلیارد ریال بیان کرد و 
گفت: این میزان سرمایه گذاری در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال 30درصد افزایش دارد.
میزان  این  جذب  افزود:  موسوی  سیدعلی 
سرمایه گذاری عمدتا در بخش های صنعتی، 

تجاری ، خدمات و گردشگری بوده است.
سال  در  سرمایه گذاری  میزان  گفت:  وی 
و  ۱5هزار  را  اروند  آزاد  منطقه  در  گذشته 
این  گفت:  و  کرد  بیان  ریال  ۱5۴میلیارد 
اروند  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  میزان 
در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که ۹هزار 
افزایش  5۹درصد  بوده  ریال  ۴۷۸میلیارد  و 

داشته است.
موسوی افزود: در یک سال گذشته با جذب 
زمینه  در بخش های مختلف  سرمایه گذاری 
اولی  شده  بیمه  ۴2۶نفر  و  ۱۹هزار  اشتغال 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  شد  فراهم 
سال ۹۶ که ۱۷هزار نفر بود، ۱2درصد رشد 

داشته است.

تضمین امنیت سرمایه گذار خارجی
 جزء اولویت های

سازمان منطقه آزاد اروند
توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون  همچنین 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب 
افزایش صادرات از منطقه آزاد اروند را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: صادارت کاال از منطقه 
آزاد اروند به عراق طی 2ماهه امسال نسبت 
ارزش  نظر  از  پارسال  زمان مشابه  به مدت 

مالی 30درصد رشد داشته است.
از  کاال  صادرات  افزود:  موسوی  سیدعلی 
مرز تجاری شلمچه و مرز آبی خرمشهر در 
بر۴0میلیون  افزون  فروردین ماه سال جاری 
دالر  با3۱میلیون  مقایسه  در  که  بود  دالر 
گذشته  سال  مشابه  مدت  در  صادرات 

۹میلیون دالر افزایش را نشان می دهد.
وی به افزایش ۶۹درصدی صادرات کاالی 
غیرنفتی از طریق بندر آبادان در سال جاری 
اشاره کرد و گفت: در سال جاری افزون بر 
هشت میلیون دالر انواع کاال ازجمله کلینکر، 
میلگرد،  و  فوالدی  صنایع  فوالدی،  شمش 
عراق،  کشورهای  به  صیفی جات  خشکبار، 
امارات متحده عربی، اندونزی و تایلند صادر 

شده است.
و  سرمایه گذاری  فرصت های  خلق  موسوی 
شناسایی سرمایه گذار با هدف ایجاد کسب و 
کار پربازده در منطقه آزاد اروند را از اهداف 
این سازمان دانست و گفت: در حال حاضر 
۱0هزار  از  بیش  با  تولیدی  فعال  ۱۶۶واحد 
نفر نیروی تخصصی، کارمند، کارگر مشغول 
فعالیت هستند که ۶۸واحد فعال در شهرک 
شهرک  در  فعال  ۶۸واحد  و  آبادان  صنعتی 
از سایت  صنعتی خرمشهر و 2۹واحد خارج 

صنعتی قرار دارند.
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
افزود:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
جزء  خارجی،  سرمایه گذار  امنیت  تضمین 
اروند است  آزاد  اولویت های سازمان منطقه 
که از طریق دولت جمهوری اسالمی ایران 
و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و 
اقتصادی کشور، این کار در حال انجام است.

مساحت  با  اروند  آزاد  منطقه  است،  گفتنی 
فارس  خلیج  شمال غربی  در  3۷۴00هکتار 
شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر 
دو  تالقی  محل  در  که  است  مینو(  )جزیره 
رودخانه اروند رود و کارون واقع است. این 
و  عراق  کشورهای  با  همجواری  در  منطقه 
قبیل  از  ظرفیتی  داشتن  با  که  است  کویت 
حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار 
سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

قطعا دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ارکان  به 
و  است  منطقه  یک  در  محیطی  زیست  و 
گردشگری به عنوان فعالیت اثرگذار بر تمام 
توجه  نیازمند  از گذشته  بیش  توسعه،  ارکان 
برای  بوم گردی  اقامتگاه های  نقش  است؛ 
دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش بر 

کسی پوشیده نیست.
و  اقامتگاه ها  تاسیس  اهداف  ازجمله 
به  می توان  بوم گردی،  تفریحگاه های 
ارزش های  احیای  گردشگری،  پایدار  توسعه 
جامعه  اقتصاد  به  کمک  بومی،  و  سنتی 
و  کرد  اشاره  زیست  محیط  حفظ  و  محلی 
را  بسیاری  فرصت های  گردشگری  واقع  در 
و  کارهای کوچک خانوادگی  و  برای کسب 
این  ازجمله  که  می کند  ایجاد  محلی  جوامع 
فرصت ها، توسعه اقامتگاه های بوم گردی در 
گردشگران  که  است  کشور  مختلف  نواحی 
آداب  با  مکان ها،  این  در  اقامت  و  با حضور 
و  بومی  مردم  زندگی  و رسوم، روش سنتی 

غذاهای محلی آشنا می شوند.
بسیار  روستاهای  وجود  با  اروند  آزاد  منطقه 
توسعه  برای  فراوانی  ظرفیت   جذاب، 
این  از  باید  و  دارد  روستایی  گردشگری 
چرا که  کرد،  را  استفاده  نهایت  ظرفیت 
شناسایی  برای  اصولی  راهکارهای  از  یکی 
با  روستاها  توانمندسازی  و  ظرفیت ها 
محوریت گردشگری، راه اندازی اقامتگاه های 

بوم گردی و توجه به این بخش است. 
بیشتر  جذب  و  گردشگری  توسعه  برای 
گردشگر، باید از همه پتانسیل و ظرفیت بومی 
استفاده نمود؛ به عنوان مثال گردشگری در 
که  است  پایان ناپذیر  ظرفیت  یک  مینوشهر 
در اختیار مردم این منطقه قرار دارد، می توان 
بهره  ظرفیت  این  از  شایسته ای  نحو  به 

برداری کرد.
استان  در  ایران  جزیره های  از  مینو  جزیره 
در  که  است  اروند  آزاد  منطقه  و  خوزستان 
گذشته به نام »صلبوخ« معروف بود و محل 
واقع  خرمشهر  و  آبادان  بین  آن  جغرافیایی 
شده و دو شاخه اروندرود آن را فرا می گیرد؛ 
فاصله  خرمشهر  از  ۱0کیلومتر  جزیره  این 

دارد..
مینو  جزیره  خیابان های  از  یکی  انتهای  در 
است  نهالستانی  خرمشهر،  شهرستان  در 
نی  از  باشکوه  و  متفاوت  بنایی  آن   در  که 
ساخته شده که یادآور سنت های مردم منطقه 
گفته   »مضیف«  آن  به  که  است  اروند  آزاد 
از  پذیرایی  برای  مضیف  ساخت  می شود. 
مهمانان در نظرگرفته شده که آداب میهمان 

نوازی مردم منطقه را به تصویر می کشد. 
چهارم  دوره  به  مضیف  تاریخچه  درحقیقت 
و  سومری ها  دوره  یعنی  میالد  از  قبل 
جنوب  منطقه  مردم  میگ ردد .  باز  ایالمی ها 
همچنین  و  خوزستان  ازجمله  کشور  غربی 
هور  حاشیه  در  سوریه،  و  عراق  کشورهای 
سالیان  و  می کردند  زندگی  آبگرفتگی ها  و 
بعدها  داشتند؛  سکونت  مضیف ها  در  سال 
که ساخت خانه گلی و خشتی پیش می آید، 
عنوان  به  و  کاربری مضیف عوض می شود 

مهمانسرا مورد استفاده قرار می گیرد. 
محل  از  مضیف  عرب،  لغت  فرهنگ  در 
مهمانسرا  معنای  به  و  شده  گرفته  ضیافت 
بودند؛  ویژگی  چند  دارای  مضیف ها  است . 
نبوده،  سرمایشی  امکانات  و  برق  که  زمانی 
از مضیف ها به دلیل فضای خنکی که دارند، 
استفاده می شد. مضیف ها بعد از ورود اسالم 
مضیف  سقف  شد؛  ساخته  قبله  سمت  به 
که  شخصی  هر  اینکه  علت  به  بود  کوتاه 
شدن،  خم  مقداری  با  می شود  مضیف  وارد 
تواضع و تعظیم، به نشانه احترام وارد شود. 
مضیف ها درب ندارند و فلسفه آن این است 
که این در به روی قبله و همچنین مهمان 
باز است؛ در اصل مضیف تنها سازه دنیاست 
که از یک نوع مصالح در آن استفاده شده و 

آن نی است. 
این  می رویم؛  مضیف  صاحب  سراغ  به 
مکان تفریحی متعلق به حاج عبد اهلل نورانی 
است  مینوشهر  منطقه  اهل  شیمیایی  جانباز 
به مساحت  توانسته زمین شخصی خود  که 
ماهی  استخر  گلخانه،  به  هکتار  نیم  و  یک 
برای  تفریحگاه  و  سبز  فضای  پرورشی، 

گردشگران تبدیل کند.
خالق  کارآفرین  این  نورانی،  عبداهلل  حاج 
جاذبه  این  راه اندازی  روند  درخصوص 
از  پس  سال ۸۷  می گوید:  گردشگری 

عالقه ای  و  عشق  لحاظ  به  بازنشستگی، 
که به کشت گل و گیاه داشتم، دو سال به 
کار پرورش گل و گیاه مشغول شدم. از قبل 
نداشتم.  مضیف ها  احداث  برای  هدفی  هیچ 
در واقع این محل یک نهالستان است و من 
شروع  نهالستان  تاسیس  هدف  با  را  اینجا 
کردم و بعد از بررسی متوجه شدم در بیشتر 
و  آبادان  ازجمله  خوزستان  استان  شهرهای 
خرمشهر تولیدکننده عمده گل و گیاه وجود 
عمدتا خریدهای  سازمان ها  و  مردم  و  ندارد 

خود را از شهرستان دزفول انجام می دادند.
وی ادامه داد: کار من توجیه اقتصادی داشت 
از  قبل  چند  هر  شدم.  عرصه  این  وارد  که 
بشوم،  اقتصادی  بحث  مقوله  وارد  اینکه 
در  مرا  بود که  به کار کشاورزی  عالقه من 
این وادی قرار داد؛ قبال کارهای کشاورزی 
احداث  فکر  به  بیشتر  و  بودم  داده  انجام 
مزرعه ای بودم تا فکر اقتصادی. زمینی که به 
دادم، حدود ۱5هزارمتر  اختصاص  این طرح 
کار  که  بود  خشک  درختان  از  پر  که  است 
تسطیح آن به سختی انجام گرفت و هزینه 

زیادی برایم داشت .
به  شروع  ابتدا  می دهد:  ادامه  عبداهلل  حاج 
دوستی  نمودم .  گرمسیری  گیاه  و  تولید گل 
دارم که همزمان با من در تایلند که در زمینه 
من  به  می کند .  فعالیت  گیاه  و  گل  پرورش 
دارد که  داد که گونه هایی وجود  پیشنهادی 
و  است  سازگار  خوزستان  اقلیمی  شرایط  با 
که  بذری  و  داد  پرورش  اینجا  در  می شود 
برایم فرستاد گیاهی هست به نام کاسیا با نام 
محلی )برهان گلی(، درختی با چتر بزرگ که 
گل دار است و ۸ماه از سال دارای گل است . 
گل  فاقد  دارد،  وجود  ایران  در  که  گونه ای 
است و گونه های دیگری مانند گل کاغذی 
که ۸نوع رنگ دارد و با توجه به شرایط آب 
رویش  منطقه  این  در  فقط  ایران،  هوایی  و 
کشور  وارد  دارد،  مناسبی  شرایط  و  داشته 
نمودیم و برای عرضه به بازار به دنبال این 
و  ارائه کنم  بازار  به  را  آنها  بودم که  مطلب 
مسئولین آبادان و خرمشهر را دعوت کنم و و 

گل و گیاه را به نمایش بگذارم .

 ایده ساخت و برپایی این مضیف ها 
از کجا شروع شد؟

نمایشگاه  ساختن  برای  محلی  دنبال  به 
بودم که در  این فکر  به  بودم و  گل و گیاه 
خود  جنس  از  موادی  از  نمایشگاه  احداث 
به  اعتقادی  حقیقت  در  و  کنم  استفاده  گیاه 
مصالح ساختمانی برای دائر نمودن نهالستان 
نداشتم . بعد از بررسی و تحقیق به این مهم 
گذشتگان  قدیم  زمان  در  که  یافتم  دست 
کپرهایی داشتند که انواع مختلف داشت . کپر، 
صریفه و سوات بود که مردم با نی و حصیر 
و صعف درخت خرما می ساختند. سازندگان 
الی  این کپرها در استان خوزستان  فقط 5 
در  ساکن  قدیمی  افراد  از  که  هستند  ۶نفر 
آنها دعوت  از  سوسنگرد و هویزه می باشند، 

گفت و گو با یکی از صاحبین اماکن بوم گردی در منطقه آزاد اروند:

در  بسازند.  نمایشگاه  برای  تا سازه ای  کردم 
ابتدا این نمایشگاه را به عنوان نمایشگاه گل 
مسئوالن  بازدید  از  بعد  کردم؛  دائر  گیاه  و 
منطقه  سازمان  مدیرعامل محترم  و  شهری 
آزاد اروند و مسئولین فضای سبز متوجه شدم 
که همگی جذب فضای ساخته شده با نی و 
حصیر شدند، انگیزه ای برای ساخت مضیف 
خواستم  استادان  از  و  آمد  وجود  به  من  در 
که چیزی بهتر از اینها برایم بسازند؛ دوست 
داشتم در فضای نهالستان چیزی متفاوت تر 
از سازه با مصالح ساختمانی داشته باشم، که 
مضیفی  که  دادند  نشان  من  به  را  عکسی 
ساخته  کویتی  شاهزاده های  از  یکی  برای 

بودند که توجه من را به خود جلب کرد .

چقدر  مضیف ها  این  ساخت  برای   
زمان و هزینه صرف شده است ؟

را  نی  که  می کشد  طول  زمان  از  فرآیندی 
می کنند  پوست گیری  بعد  و  می برند  هور  از 
آماده  را  و ستون ها  آن حصیر می بافند  از  و 
منتقل  اینجا  به  که  زمانی  تا  و  می کنند 
حدود  چیزی  کنند،  کار  به  شروع  و  شود 
هر  ساخت  هزینه  می کشد .  طول  ماه  یک 
هزینه  تومان  میلیون  بیست  حدود  مضیف 

در برداشت . 

از  مسئوالن  و  مردم  استقبال   
ساخت این مضیف ها چگونه بود ؟

در حقیقت مضیف ها متعلق به شیوخ و قبایل 
مراسم  که  است  آن  بر  سعی  و  است  عرب 
در  آداب  دیگر  و  قهوه خوری  قبیل  از  بومی 

این مکان زنده شود.
خیلی  می آمدند  دیدن  برای  که  افرادی 
تحسین  را  کار  این  و  می کردند  استقبال 
می نمودند و قضیه طوری شد که مسئولین 
کشوری و گردشگری مناطق آزاد ایده تبدیل 
این مکان را به محلی گردشگری-تفریحی 
برای مردم را دادند. بزرگترین سایز مضیف 
برای  ولی  دارد،  را  ۶0نفر  الی   50 ظرفیت 
اولین بار به دلیل استقبال زیاد و کمبود مکان 
ساخت مضیف با ابعاد کوچکتر با ظرفیت ۸ 
تا ۱2نفر و 2 تا 5نفره برای خانواده ها صورت 
گرفت و در حال حاضر این محل گردشگری 

از ۱۹مضیف تشکیل شده است.

و  کهن  حرفه  یک  مضیف  ساخت   
بومی است؛ آیا مکانی برای آموزش 
اقداماتی  آیا  دارد؟  وجود  حرفه  این 
صورت  جدید  نسل  آموزش  برای 

گرفته است ؟
حرفه  این  آموزش  برای  مکانی  متاسفانه 
وجود ندارد و این هنر زیبا و اصیل در حال 
نابودی است. برای آموزش این حرفه نیاز به 
حمایت ارگان ها و مسئولین است. در حقیقت 
آموزش کالس آکادمیک برای اولین بار در 
مدیرعامل  که  هنگامی  افتاد؛  اتفاق  اینجا 
از  اینجا آمدند،  اروند به  سازمان منطقه آزاد 

مضیف ها بسیار استقبال کردند و بعد از اینکه 
خوزستان  در  ۶نفر  یا   5 فقط  شدند  متوجه 
ممکن  و  می سازند  را  اینها  که  دارند  وجود 
شود،  منقرض  هنر  این  آنها  از  بعد  است 
پیشنهاد دادند با کمک منطقه فراخوانی داده 
شود و دانشجویان رشته  هنر و معماری کنار 
اساتید بومی آموزش ببینند و ساخت مضیف  
به نسل جوان تر منتقل شود؛ که حاصل این 
برنامه ریزی  با  دانشجو  30نفر  آموزش  کار 
آموزش  صورت  به  اساتید  کنار  ماهه  یک 
بود. ساخت دومین  مقدماتی ساخت مضیف 
اساتید  همراه  به  دانشجویان  کار  مضیف، 
دوره های  آموزش  تاکنون  متاسفانه  اما  بود، 

تکمیلی مهیا نشده است.

آیا  مردم،  و  مسئولین  جز  به   
توریست ها هم برای دیدن مضیف ها 

آمده اند؟
آلمان،  فرانسه،  آمریکا،  کشورهای  از  بله؛ 
عمان  هند،  تایلند،  و  مالزی  کویت،  عراق، 
اولین  برای  داشتیم؛  توریست  اندونزی  و 
بار در تاریخ  پای لهستانی ها را در اینجا باز 
کردم که  قبال سابقه نداشته است . تا به حال 
میزبان ۹وزیر و شخصیت های دولتی ، دکتر 
بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
بوده ام و سایر  اقتصادی  آزاد و ویژه  مناطق 
مضیف ها  این  در  نیز  کشوری  مسئوالن 

حضور یافته اند.
برای  که  است  اجرا  حال  در  طرح  چند 
یکی  می گیرد،  صورت  منطقه  در  بار  اولین 
دیگر  از  را  مضیف  سازه  که  ویژگی هایی  از 
سازه ها متمایز کرده، استفاده از یک نوع ماده 
اولیه که همان نی است و هیچ جا دنیا این 

گونه سازه ها با یک مواد ساخته نمی شود.
 احداث حوضچه ماهی نه به منظور پرورش 
ماهی بلکه برای اینکه مهمانان خود به صید 
کنند؛  طبخ  به  اقدام  خود  و  بپردازند  ماهی 
احداث تونل سبز سالمت به طول 500متر، 
مسیری را از ابتدای مضیف تا انتهای زمین 
در برمی گیرد و قرار دادن نیمکت هایی برای 
برای  نخل  موزه  طرح  مسافران؛  استراحت 
اولین بار با هدف جلوگیری از انقراض انواع 
گونه ها؛ طرح آالچیق درختی که به صورت 
سه طبقه احداث می شود که ضمن استفاده 
مردم از طبقات، چشم انداز بسیار زیبایی روی 
رود اروند و کشور عراق خواهند داشت . مردم 
با دوربین کشتی های در حال تردد به کشور 

عراق را خواهند دید.

محل  این  در  نفر  چند  برای   
اشتغال زایی صورت گرفته است؟ 

 ۱5 میانگین  طور  به  مضیف  مجموعه  در 
در  ولی  هستند،  کار  به  مشغول  ۱۷نفر  الی 
مشغول  ۴0نفر  حدود  چیزی  کاشت  فصل 
به کار  می شوند؛ حتی از بچه های مدرسه و 
خانواده ها هم استفاده کرده و اشتغال ایجاد 
این مکان را  امید خدا قصد دارم  نمودم؛ به 
بومی  تفریحی-گردشگری  بزرگ  محل  به 
تبدیل کنم. تا به حال ۴0درصد از کار انجام 
تکمیل  را  بقیه  ۶0درصد  دارم  قصد  و  شده 
این  ساخت  از  بعد  که  خوشحالم  و  کنم 
ایجاد  استان خوزستان  در  مضیف ها، موجی 
این  احیای  و  ساخت  فکر  به  همه  و  شده 

معماری قدیمی افتاده اند.

بیشترین غذاهای سرو شده 
در مضیف

بلکه  نیست،  رستورانی  اینجا  غذایی  سبد 
باره اظهار  این  سنتی است؛ حاج عبداهلل در 
و  سنتی  شده  عرضه  خوراک  بیشتر  داشت: 
محلی دریایی بوده و در فصل ماهی صبور، 
به صورت کبابی و تنوری از مهمانان پذیرایی 
پرورشی  ماهی  از  فصل ها  دیگر  و  می شود 
مچبوس،  ماهی،  قلیه  می شود.  استفاده 
شکم  ماهی  و  مرغ  مدفونه،  مفتح،  مطبق، 
است؛  محلی  غذای های  مهم ترین  از  را  پر 
سبزی  با  محلی  غذای  نمونه  پنج  تا  چهار 
محلی پخته می شود و معموال با سینی های 
مسی در سفره تقدیم گردشگران و مهمانان 

می  گردد.

پذیرایی از  1000نفر مهمان 
به طور معمول در هفته

تعداد  درخصوص  پایان  در  عبداهلل  حاج 
مضیف  مجموعه  در  مهمانان  و  گردشگران 
که  روزهایی  و  گردشگری  فصل  در  گفت: 
هوا مناسب باشد و در ایام عید امسال روزانه 
در  ولی  داشتیم،  مهمان  ۱000نفر  از  بیش 
سایر روزهای سال، هفته ای ۱000نفر مهمان 
داخلی و خارجی در مضیف پذیرایی می شوند.

مضیف های منطقه آزاد اروند، جاذبه های متفاوت گردشگری کشور 
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گفت و گو:
سمیرا نعیمی



اخبار منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل  مسرور  رضا  سوی  از  حکمی  طی 
سازمان منطقه آزاد انزلی، امین افقی به عنوان 
خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاونت  سرپرست 
سازمان و مهدی کاظمیان به سمت سرپرست 
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 

منصوب شدند.
از  بکارگیری  بر  افقی«  »امین  حکم  در 
عملیات  انجام  ارتقای  جهت  نوین  روش های 
و  کنترل  مراکز  راهبری  و  مدیریت  بندری، 
پتانسیل های  از  بهره مندی  دریایی،  مراقبت 
سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد انزلی جهت 
بهره مندی از مزیت های کریدورهای بین المللی، 
تحلیل بازار به منظور افزایش مبادالت تجاری 
آوردن  فراهم  منظور  به  مطالعات  انجام  و 
زمینه های توسعه و شناخت بازارهای کشورهای 

حاشیه دریای خزر تاکید شده است.
سرپرست  عنوان  به  کاظمیان  مهدی  حکم  در 
مدیریت روبط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلی نیز به برنامه ریزی جهت تولید 
ملی  رسانه های  با  ارتباط  و  هماهنگی  محتوا، 
و منطقه ای جهت معرفی مطلوب ظرفیت ها و 
برنامه ها و  انعکاس مطلوب  عملکرد سازمان و 
مواضع سازمان جهت نیل به اهداف تعیین شده 

اشاره و تاکید شده است.
و  تکریم  مراسم  در  مسرور  رضا  است،  گفتنی 
معارفه که معاونین سازمان نیز حضور داشتند، از 
خدمات امین افقی در مدت چهارده سال تصدی 
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل و علی 
خطیبی در زمان تصدی معاونت بندری و امور 

خزر تجلیل به عمل آورد.

انتصاب سرپرست 
معاونت امور بندری و 
حوزه خزر و سرپرست 
مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان 

منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

ساماندهی نوار ساحلی 
در جهت توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
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در راستای ساماندهی و آزادسازی اراضی ملی 
از  یگان حفاظت  از سوی  انزلی،  آزاد  منطقه 
اراضی و اجراییات و مدیریت حقوقی سازمان 
منطقه آزاد انزلی و با مشارکت مرزبانی، بیش 
از دو و نیم هکتار از اراضی ملی و نوار ساحلی 
منطقه آزاد انزلی که با دیوارکشی تصرف شده 
بود، در شش ماه گذشته رفع تصرف و بیش 

از ۴تن چوب قاچاق نیز کشف و ضبط شد.
سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  سرپرست 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  انزلی  آزاد  منطقه 
نصب  دیوارکشی،  طریق  از  سودجو  افراد 
روستاهای  در  آالچیق  و ساخت  خاردار  سیم 
باال،  جفرود  امین آباد،  ساحلی  نوار  زیباکنار، 
جنگل فتاتو و چپرپرد پایین اقدام به تصرف 
اراضی ملی و نوار ساحلی کرده که با دستور 
و  موانع  انتظامی،  نیروی  و همکاری  قضایی 
ساخت و سازهای غیرمجاز ایجاد شده قلع و 

زمین های مورد تصرف آزاد شده است.
کریم نظری با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت 
نعمات  از  یکی  عنوان  به  طبیعی  منابع  از 
قاچاق  چوب  ۴تن  از  بیش  گفت:  خدادادی 

از ابتدای سال جاری، ارزش صادرات محصوالت 
تولیدی واحدهای صنعتی و همچنین صادرات 
فنی- مهندسی،  خدماتی- بازرگانی،  حوزه های 
آزاد  منطقه  گردشگری  و  اطالعات  فناوری 
گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  انزلی 

۶۴۳درصد رشد داشته است.
کاالها  از  دالر  8.۴میلیون  مدت،  این  طی 
تولیدی  واحدهای  در  شده  تولید  خدمات  و 
که  شده  صادر  انزلی،  آزاد  منطقه  خدماتی  و 
ماهه  دو  در  که  دالری  1.1۳میلیون  برابر  در 
رشد  بیانگر  شد،  صادر  گذشته  سال  ابتدایی 

۶۴۳درصدی می باشد.
بنا بر این گزارش، مکمل های خوراکی، ظروف 
سلولوزی،  صنایع  غذایی،  مواد  بلور،  و  اوپال 
صادراتی  اقالم  مهم ترین  سبک  هیدروکربن 
این  در  کار  به  مشغول  تولیدی  واحدهای 
کشورهای  به  که  می دهد  تشیکل  را  منطقه 
هنگ کنگ، عراق و افغانستان صادر شده است.

مسیرکریدور  از  ورودی  کشتی  نهمین 
به  جاده«  یک  کمربند،  »یک  بین المللی 
لوازم  محموله  حامل  کاسپین  بندری  مجتمع 

یدکی خودرو وارد منطقه آزاد انزلی بود.
شامل  تنی  ۵هزار  کشتی  با  مزبور  محموله 
شرکت های  نیاز  مورد  خودرو  یدکی  لوازم 
حمل  صورت  به  که  بود  کشور  خودروساز 
و  چین  کشورهای  طریق  از  ترکیبی  نقل  و 
وارد  ۴۰فوتی  ۴۹کانتینر  قالب  در  قزاقستان 
این مجتمع بندری شد تا در ادامه به مقصد 

شرکت های داخلی ترانزیت شود.
کشتی  ۹فروند  تاکنون  گزارش،  این  بر  بنا 

ساماندهی  »طرح  مطالعات  بررسی  نشست 
به  انزلی«  آزاد  منطقه  محدوده  ساحلی  نوار 
و  مدیران  مدیرعامل،  مسرور  رضا  ریاست 
معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور 
برگزار  مدیران شرکت مهندسی مشاور طرح 

شد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  نشست،  این  در 
و  دریامحور  اقتصاد  از  بهره گیری  انزلی  آزاد 
یک  را  دریایی  گردشگری  بخش  به  توجه 
و  دانست  کشور  در  منحصربه فرد  ظرفیت 
توسعه  و  برنامه ریزی صحیح  انجام  با  گفت: 
ساحلی  نوار  در  گردشگری  زیرساخت های 
این منطقه، عالوه بر فراهم شدن بستر الزم 
درآمد ،  کسب  و  سرمایه گذاری  انجام  جهت 
شرایط الزم جهت جذب گردشگران داخلی و 
خارجی و افزایش فرصت شغلی برای جوامع 

محلی فراهم می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح تهیه شده به 
عنوان سند راهبردی برای ساماندهی نوار ساحلی 
و بسترسازی ورود سرمایه گذار در سواحل منطقه 
بوده، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی بلندمدت با 

رفع تصرف بیش از ۲۵هزار متر اراضی ملی و نوار ساحلی منطقه آزاد انزلی

افزایش ۶۴3درصدی صادرات در منطقه آزاد انزلی در دو ماهه نخست سال ۹۸

پهلوگیری نهمین کشتی تجاری از مسیر کریدور بین المللی 
»یک کمربند، یک جاده« در مجتمع بندری کاسپین

به همت یگان حفاظت از اراضی و اجراییات 
سازمان منطقه آزاد انزلی کشف و ضبط شد 
و قاچاقچیان چوب تحویل مقامات انتظامی و 

قضایی شدند.

صادرات  میزان  این  از  بخشی  دیگر  سوی  از 
این  طی  انزلی  آزاد  منطقه  در  گرفته  صورت 
فنی- مهندسی،  مدت، شامل صادرات خدمات 
صادرات  و  گردشگری  خدمات  صادرات 
به  منطقه  محدوده  در  که  است  کاال  ترانزیت 
منطقه  در  مستقر  خارجی  و شرکت های  تجار 

ارائه گردیده است.
ظرف  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
سال های گذشته در زمینه صادرات محصوالت 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  شده  تولید 
در  آزاد  مناطق  عملکرد  بررسی  شاخص های 
خود  متبوع  منطقه  در  مقاومتی،  اقتصاد  حوزه 
روند روبه رشد مستمری داشته و در بین مناطق 
آزاد کشور جایگاه نخست را به خود اختصاص 
داده؛ موضوعی که به نظر کارشناسان ناشی از 
ثبات مدیریتی و استمرارساز و کارهای حمایتی 
و  تولیدی  واحدهای  برای  سازمان  تشویقی  و 
که  است  اخیر  سال های  طی  منطقه  صنعتی 

نیاز  مورد  اولیه  مواد  تنی  ۶هزار  تا   ۴ مابین 
این  از  را  کشور  و  منطقه  تولیدی  واحدهای 
نموده اند؛  کاسپین  بندری  مجتمع  وارد  مسیر 
و  سیکلت  موتور  و  دوچرخه  یدکی  قطعات 
برقی،  لوازم  همراه  به  خودرو  یدکی  لوازم 
منسوجات، لوازم موتور برقی و مواد بهداشتی 
را  کشتی ها  این  وارداتی  اقالم  مهم ترین 

تشکیل می دهند.
بندری  مجتمع  به  وارداتی  محموله های 
کاسپین توسط شرکت های کشتیرانی دریای 
بندرکاسپین  وارد  قزاقستان  کشور  از  خزر 
کریدور  درمسیر  که  مهمی  بندر  شده اند؛ 

اقامتی،  مراکز  جانمایی  برای  کارشناسانه  نگاه 
پذیرایی، تفریحی و گردشگری در نوار ساحلی 
بر  عالوه  تا  است  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک 
و  تجارت  فاز  در  بصری  جذابیت های  ایجاد 

سرپرست دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

وی در ادامه از تشکیل ۲۴پرونده و اقدامات 
محدوده  قضایی  حوزه های  در  قضایی 
حسب  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  سازمان 
تاکیدات رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل این 

معافیت های  و  مزایا  تمامی  اجرای  طریق  از 
قانونی، ارائه بسته های حمایتی، تشویقی و انواع 
معافیت های عملیاتی شده، زمینه رونق فضای 

کسب و کار در منطقه را پدید آورده است.
از سوی دیگر، این سازمان در سال رونق تولید 
اقدام به تشکیل کارگروه رونق تولید و توسعه 
صادرات با حضور مدیران دستگاه های دولتی و 
بخش خصوصی نموده و با افزایش حمایت از 
شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان، به یکی 
در  فعال  شرکت های  از  حمایت  قطب های  از 
این حوزه تبدیل شده؛ موضوعی که عالوه بر 
جذب متخصصین و پژوهشگران جوان کشور، 
عدم  و  صادرات  افزایش  اشتغال زایی ،  زمینه 

خروج ارز از کشور را فراهم نموده است.
طی  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
جهت  را  گسترده ای  اقدامات  اخیر  سال های 
و  تولیدی  فرآیندهای  در  تسریع  و  تسهیل 
صادرات کاالهای تولید شده توسط واحدهای 

»یک کمربند، یک جاده« قرار گرفته اند؛ ورود 
رویکرد  بیانگر  جدید  مسیر  از  کشتی  نهمین 
افزایش  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  موفق 
استراتژیک  کریدور  طریق  از  کاال  ترانزیت 

فوق می باشد.
ترانزیتی  کریدور  از  مسیر  این  است،  گفتنی 
محوریت  با  جاده«  یک  کمربند،  »یک 
انزلی و مجتمع بندری کاسپپین  آزاد  منطقه 
ترکیبی  جدید  مسیرهای  ایجاد  راستای  در 
افزایش  منظور  به  چین،  و  ایران  میان 
خزر،  دریای  در  کاال  نقل  و  حمل  ظرفیت 
تیرماه  از  رئیس جمهور  اول  معاون  با حضور 

فراهم  گردشگر،  جذب  منظور  به  گردشگری 
شدن بستر الزم برای ورود سرمایه گذاران نیز 
از سوی شرکت مهندسی مشاور طرح در نظر 

گرفته شود.

قانونی  و  برخورد جدی  در خصوص  سازمان 
ملی  اراضی  از  و حراست  متصرفان، حفظ  با 
اراضی  از  صیانت  و  منطقه  این  ساحلی  و 
به  ذیربط  نهادهای  همکاری  با  محدوده، 
برای خلق  اراضی  از  و حراست  منظور حفظ 
فرصت در جهت توسعه منطقه اقدامات الزم 
صورت گرفته و شایسته است شهروندان نیز 

همکاری الزم را با ما داشته باشند.
سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  سرپرست 
همه  همکاری  لزوم  انزلی  آزاد  منطقه 
و حراست  برای حفظ  را  شهروندان محدوده 
از اراضی به منظور ایجاد زمینه های الزم در 
با  منطقه  این  در  همه جانبه  توسعه  راستای 
حائز  بسیار  قضایی  به ضابطین  اطالع رسانی 
تخلفات  با  برخورد  افزود:  و  دانست  اهمیت 
سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری  ساختمانی، 
از  جلوگیری  اراضی،  تصرفات  غیرمجاز، 
برداشت غیرمجاز ماسه و صیانت از جنگل ها 
از  انزلی  آزاد  و منابع طبیعی محدوده منطقه 
مهم ترین اقدامات یگان حفاظت این سازمان 

است.

از  داده که  قرار  کار  در دستور  منطقه  تولیدی 
اشاره  موارد  این  به  می توان  آنها  مهم ترین 
ارائه  راکد،  تولیدی  ۷۰واحد  فعالسازی  کرد: 
ایجاد  متعدد،  تشویقی  و  حمایتی  بسته های 
منطقه  صنعتی  واحدهای  حضور  برای  امکان 
در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی به 
منظور کمک به بازاریابی این واحدها، پیگیری 
بانکی  سیستم  از  گردش  در  سرمایه  تامین 
منطقه  زیرساخت های  از  بهره برداری  کشور، 
به ویژه شروع به کار مجتمع بندری کاسپین، 
ایجاد  و  شمال-جنوب  کریدور  فعالسازی 
چین-قزاقستان-ایران  تجاری  جدید  مسیر 
حمایت  نهایت  در  و  منطقه  این  محوریت  با 
به  پوشاک  واردکنندگان  رویکرد  تغییر  از 
تولیدکننده که باعث اضافه شدن 1۲تولیدکننده 
منطقه  و  شده  منطقه  پوشاک  تولید  شبکه  به 
و  تولید  اصلی  مراکز  از  یکی  به  را  انزلی  آزاد 

صادرات پوشاک کشور تبدیل کرده است.

کشتی  نخستین  پهلوگیری  با  و  سال ۹۷ 
 تجاری در مجتمع بندری کاسپین به صورت 
رسمی شروع به کار نمود و در بهمن ماه سال 
بندر  از  تجاری  محموله  اولین  نیز  گذشته 
کشور  نقطه  شرقی ترین  در  نینگبو  بزرگ 
مجتمع  وارد  کریدور  این  طریق  از  چین، 
توافقات  با  که  مسیری  شد؛  کاسپین  بندری 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  گرفته  صورت 
انزلی با شرکت های حمل و نقل بین المللی، 
ماه  ده  در  کشورها  این  تجار  و  کشتیرانی 
کشور  تجاری  مبادالت  رشد  شاهد  گذشته 

از آن بوده ایم.

انجام  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منطقه  در  ساحلی  نوار  ساماندهی  مطالعات 
در  مناسبی  اقدام  خود  نوع  در  را  انزلی  آزاد 
و  دانست  استان گیالن  و  آزاد  مناطق  سطح 
اظهار داشت: ضمن لحاظ کردن دغدغه های 
زیست محیطی رودخانه ها و سواحل منطقه، 
جهت گیری طرح مطالعاتی فوق باید به سمت 
ایجاد انگیزه و عالقه در میان ساکنان منطقه 
رونق  شاهد  تا  گیرد  قرار  سرمایه گذاران  و 
افزایش  نتیجه  در  و  کار  و  کسب  فضای 
سطح  در  گردشگری  با  مرتبط  اشتغال زایی 
کشور  سطح  در  الگویی  عنوان  به  منطقه 

باشیم.
مهراز  مشاور  شرکت  مدیران  است؛  گفتنی 
نقش نیز درخصوص بخش های مختلف این 
به  بخشیدن  رونق  جهت  در  مطالعاتی  طرح 
اقتصادی  بنیه  تقویت  و  گردشگری  صنعت 
بستر  نمودن  فراهم  و  محلی  جوامع 
پایدار  اشتغال  ایجاد  جهت  سرمایه گذاری 
ارائه  به  مطالعات  این  نتایج  از  بهره گیری  با 

گزارش پرداختند.

بندری  مجتمع  صادراتی  محموله  نخستین 
از  ۲۴۰۰تن  حدود  وزن  به  سال ۹8  در  کاسپین 

طریق کشتی صادر شد.
بر  مشتمل  صادراتی  کاالی  محموله  این 
سوی  از  شده  تولید  کاشی،  پالت  1۴11عدد 
شرکت کاشی ارم اردکان بود که توسط کشتی 
جمهوری  در  واقع  هوسان  بندر  به  کادوس 

آذربایجان ارسال شد.
از  تاکنون  گذشته  سال  از  گزارش،  این  بر  بنا 
محموله  شش  کاسپین  بندری  مجتمع  طریق 
شده  صادر  مختلف  کشورهای  به  صادراتی 
بر  افزون  تقریبی  به وزن  آن  از  پنج مرحله  که 
نیز  جاری  سال  در  و  سال ۹۷  در  تن  1۷هزار 
به وزن  بندر  این  از  نخستین محموله صادراتی 
۲۴۰۰تن بوده و در مجموع به لحاظ وزنی این 

آمار به بیش از ۲۰هزار تن بالغ شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  رویکرد  است،  گفتنی 
در  متنوع  معافیت های  و  ارائه خدمات  بر  انزلی 
و  بندری  خدمات  با  مرتبط  مختلف  حوزه های 
انبارداری به واحدهای تولیدی و صادراتی جهت 
تسهیل و توسعه صادرات محصوالت تولید شده 
بوده  چین  و  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  به 
در  مراودات  توسعه  هدف  با  رویکرد  این  که 
چین-قزاقستان-ایران  و  نستراک  کریدورهای 

از سوی این سازمان انجام می شود. 
آزاد  مناطق  با  تفاهم نامه هایی  اساس،  این  بر 
منعقد  قزاقستان  اکتائو  و  آستراخان  لوتوس 
دولتی  مسئولین  با  متعددی  جلسات  و  شده 
کشورهای چین و قزاقستان در راستای حمایت 
ترانزیت  مسیرها  این  در  که  محموله هایی  از 
شرکت های  با  و  است  شده  برقرار  می شوند، 
مزایا  این  از  بهره گیری  جهت  کاال  نقل  حمل 
نتیجه  که  گردید  برگزار  تخصصی  نشست های 
آن استقبال شرکت های کشتیرانی داخلی از این 
بندر در یک سال اخیر بوده و بر این اساس جذب 
دریای  آبی  حوزه  در  فعال  خارجی  شرکت های 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اهداف  جزء  نیز  خزر 

قرار دارد.
فاز  از  اسکله  پست  دو  هم اکنون  است،  گفتنی 
نخست مجتمع بندری کاسپین با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و یک پست با سرمایه گذاری این 
سازمان احداث شده و سه پست اسکله جدید نیز 
در حال ساخت می باشد که براساس طرح جامع 
با تکمیل فازهای نهایی مجتمع بندری کاسپین، 
این بندر با ۲۲پست اسکله قابلیت خدمات رسانی 
به کشتی های تا 1۰۰هزار تن را نیز خواهد داشت 
بندر  این  بارگیری  و  تخلیه  نهایی  ظرفیت  و 

1۵میلیون تن درسال برآورد می شود.

صادرات ۲۴00 تن کاشی ایرانی به 
کشور آذربایجان از مجتمع بندری 

کاسپین منطقه آزاد انزلی



یادداشت 

سیدرضی حاجی آقامیری
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

معضالت اقتصادی همچون گسترش فساد و 
واسطه گری و تضعیف بنیه تولید در کنار رونق 
بخش های نامولد اقتصاد، ریشه در مشکالت 
عمیق تری دارد که بنیادی ترین آنها به ساختار 

ضدتولیدی اقتصاد ایران باز می گردد.
ساختار ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور 
به درآمدهای نفتی، به گونه ای شکل گرفته که 
مشوق  مولد،  بخش های  از  حمایت  جای  به 
این  به  توجه  با  و  شده  نامولد  فعالیت های 
شرایط، بخش های تولیدی ایران در شرایط نا 

مساعدی قرار دارند.
دنبال  به  که  هم  سرمایه گذارانی  رو،  این  از 
سرمایه گذاری  برای  پرسود  و  امن  فضای 
با مشاهده مشکالت موجود، فضا  می گردند، 
را برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی 
خود  سرمایه های  و  ندانسته  مناسب  مولد  و 
را به بخش های پرسود و اغلب نامولد انتقال 

می دهند.
در کنار چالش هایی که همواره مطرح می شود، 
چند آفت بیشترین اثر را در ایجاد مانع برای 
که  داشته  ایران  در  سرمایه گذاری  و  تولید 
شامل »محیط کسب و کار نامناسب، نوسانات 
نرخ ارز، قاچاق، فساد و قوانین دست و پاگیر« 

است.

محیط نامناسب کسب و کار
موانع  از  یکی  نامناسب  کار  کسب  و  محیط 
کار  کسب  و  محیط  است،  تولید  پیش  روی 
تولید  برای  نیاز  مورد  حداقل های  از  مناسب 
در هر کشوری به حساب می آید که خارج از 

کنترل بنگاه های تولیدی است.
اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب  و کار 
و پرهیز از تصویب هرگونه قانون مخل کسب 
 و کار، شفافیت سیاست های دولت و تخصیص 
بهبود  راهکارهای  ازجمله  مالی،  منابع  بهینه 

محیط کسب  و کار محسوب می شوند.

قوانین دست و پاگیر
وجود  تولید،  راه  سر  بر  موانع  از  دیگر  یکی 
بوروکراسی  و  زائد  و  پاگیر  و  دست  قوانین 
پیچیده است؛ به طوری  که در پروسه تولید، 
نه ادارات مربوطه می توانند از این قوانین در 
برابر تولیدکننده کوتاه بیایند و نه چنین قوانینی 

برای تولیدکننده مفید است.
تعدد در صدور بخشنامه های متناقض، جز این 
می شود،  تولید  و  اقتصادی  رونق  راه  سد  که 
چنین  وجود  گاهی  اما  ندارد؛  مثبتی  نتیجه 
راه  ادامه  در  را  داخلی  تولیدکننده  قوانینی، 
دلسرد کرده، به طوری که عطایش را به لقایش 

می بخشد و از ادامه کار منصرف می شود.

نوسانات نرخ ارز
ارز  نرخ  نوسانات  از  کنار عوامل مذکور،  در 
از عمده چالش های  به  عنوان یکی  همواره 
می شود؛  یاد  سرمایه گذاری  و  تولید  بخش 
بودن  پیش بینی  غیرقابل  و  نرخ  نوسانات 
بازار در شرایط فعلی از بزرگترین معضالت 
چنین  در  طرفی  از  و  است  تولیدی  بخش 
باال  بسیار  سرمایه گذاری  ریسک  شرایطی 
سرمایه  می شود  حاضر  کسی  کمتر  و  رفته 

خود را بلوکه کند.

قاچاق
سرمایه گذاری  و  تولید  دیگر  آفت  قاچاق، 
قاچاق،  چالش  از  عبور  برای  اما  است؛ 
انگیزه  ایجاد  اصلی  شاهراه های  شناسایی 
برای قاچاق و رفع آنها ازجمله اصالح نظام 
معافیت های  هدفمندسازی  و  کاهش  تعرفه، 
روند  بیشتر  هرچه  تسهیل  ورودی،  حقوق 
امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کاال، 
مدیریت  و  ارزی  مناسب  اتخاذ سیاست های 
بهینه تخصیص ارز به منظور منطقی کردن 
با قیمت  قیمت تمام شده واردات در مقایسه 
رابطه  این  در  داخلی  تولید  محصوالت 

پیشنهاد می شود.
در نهایت باید گفت نتیجه رونق تولید، رشد 
اقتصادی  رشد  بود،  خواهد  کشور  اقتصادی 
کشور هم مستلزم ایجاد اشتغال است؛ وقتی 
تولید در کشور فعال شود، چرخه  اقتصاد کشور 
هم فعال خواهد شد و کاالی بیشتری مبادله 
و مصرف می شود که نتیجتا معیشت عمومی 

هم بهتر می شود.
از همین رو، می توان کلید اصلی حل مشکالت 
کشور را، برداشتن موانع تولید ملی و تحریک 

تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.

برداشت موانع تولید
 شاه کلید 

حل مشکالت کشور
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گزارش:
حسین مرادی

بی تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم گیران کشور 
قانون مصوبی  قانون مصوب متفاوت است؛  به  زیادی نسبت  تا حدود 
که در سال 1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسالمی رسیده و 
تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده 
است؛ با این وجود این روزها شاهد فعل و انفعاالت زیادی در حوزه های 
مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز در مقابل مناطق آزاد هستیم که مسلما 
هیچ منفعتی از این دست موارد، عاید طرفین نخواهد شد و فقط و فقط 
باعث دلسرد شدن سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از 
کشور و همچنین رکود بیشتر فعالیت در سال رونق تولید در این مناطق 

خواهد شد.
لزوم اجماع نظر در مسیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح باالی نظام یکی 
از مهم ترین موضوعاتی است که عمده کارشناسان و فعالین حوزه های 
اقتصادی بر آن تاکید دارند؛ با نگاهی به دوران اولیه شکل گیری مناطق 
آزادی همچون کیش در ابتدای دهه هفتاد و استقالل عمل این منطقه 
در مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی درون منطقه ای، در کنار ایجاد 
مزیت های بسیار زیاد در مقابل سرزمین اصلی از جاذبه های گردشگری 
تا خرید و تجارت، نشان از استقالل عمل در کنار یک تفکر کارشناسی و 
استفاده از مشاوران توانمند در مسیر ایجاد منطقه آزاد کیش بوده است؛ 
با شرایط  با آن همه مزیت  آیا کیش کنونی را می توان  اما حال چی! 
کنونی مقایسه کرد؟! صرف مثال نگارنده منطقه آزاد کیش نیست و این 
شامل تمامی مناطق آزاد کشور می شود، قشم و چابهار هم که سابقه ای 
عمده  نیستند؛  نگاه  این  از  متسثنی  خود  نوبه  در  در  دارند  طوالنی تر 
صاحب نظران تعدد آرا در مسیر تصمیم گیری و محدودیت های بزرگ 
در حوزه عمل مدیران عامل مناطق آزاد را یکی از مهم ترین  دالیل 

افول این مناطق می بینند.
بی شک مدل اولیه مناطق آزاد کشور بر پایه نمونه های خارجی و فعال 
در مناطق آزاد جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به 
درک  عدم  مختلف،  دیدگاه های  ورود  محدودیت ها،  ایجاد  زمان  مرور 
درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده ها و شاید صدها دلیل دیگر باعث 

افول این مناطق به مرور زمان شده است.
هیچ  که  اقتصادی  فعالین  مشکالت  و  دغدغه ها  به  نگاهی  با  شاید 
چشم اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد نمی بیند، بتواند تا حدودی 
تلنگری کوچک به مسئولین باشد که صرفا حال مردم را با نگاه از پشت 
در شرایط  اقتصادی  فعالیت  در گود  نه  تفسیر می کنند،  ماشین  شیشه 

سخت تحریم.
از این رو پای صحبت تعدادی از نمایندگان دوره هایی که قانون مناطق 
آزاد کشور در مجلس مصوب شد و در کنار تنی چند از فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد نشستیم و صحبت کردیم، نه با نگاه انعکاس همه گفته ها 
و دغدغه ها، که به بیان یکی از فعالین اقتصادی شاهنامه ای بی پایان 
است؛ بلکه نگارشی گزارش وار از نکات و بعضا راهکارهای اصولی در 
مسیر توسعه و آبادانی تکه ای از سرزمین ایران؛ چراکه به تصدیق همه 
کالن  اقتصاد  مشکالت  از  بسیاری  راهگشای  آزاد  مناطق  دلسوزان، 
کشور هستند، اگر باور داشته باشیم و بتوانیم از ظرفیت های متخصصین 
در  سفارش ساالری  جای  به  و  کنیم  استفاده  باتجربه  کارشناسان  و 

انتصابات و جایگاه ها، به معنای واقعی شایسته ساالری را بنیان نهیم.

قانون مناطق آزاد
قانون مناطق آزاد کشور در سال 1372 در مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسیده است، بی تردید مناطق آزاد تعریف بین المللی دارد و ما 
نمی توانیم مناطق آزاد را در داخل کشور محصور و تعریف کنیم و هیچ 
راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، نداریم.
هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده که از قید و 
بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل گری برای 
تولید و صادارت حرکت کنند. در تمامی دنیا، مناطق آزاد در چهار نسل 
تعریف می شود که نسل اول مناطق آزاد گمرکی است که در هامبورگ 
برای اولین بار راه اندازی شد و بیشتر به بحث بسته بندی محصوالت و 
صادرات در ابتدا پرداخته  شد؛ نسل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛ نسل 
سوم مناطق آزاد صنعتی و امروزه مناطق آزاد جدید که به نسل چهارم 
معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی می باشند که نمونه این مناطق 
در ) DIFC ( دبی است، که ما باید برای رسیدن به سطح تعریف دنیا از 

مناطق آزاد، این چهار نسل را داشته باشیم.
زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شد، نگاه بر این محور 
بوده که یک نفر در مناطق آزاد حضور داشته باشد و وقتی که در مقابل 
طرف های خارجی برای مذاکره قرار می گیرد، همه اختیارات را داشته 
مشاهده  قانون  بندهای  از  یکی  در  ما  که  است  اصل  همین  بر  باشد، 
باید  امنیتی  به جز سیستم های  اجرایی  کلیه دستگاه های  می کنیم که 
به  تا  قانون  این  ولی  کنند،  اختیار  تفویض  آزاد  منطقه  مدیرعامل  به 
حال انجام نشده است. در همان تصویب قانون ذکر شده است که باید 
آزاد وجود داشته باشد، که آن  انتظامی در مناطق  منطقه ویژه نیروی 
منطقه شرایطش متفاوت است؛ نیروی انتظامی در منطقه حضور دارد 
انجام  را  امور مربوط  دارد و همه  اینکه حضور  یعنی  نامحسوس،  ولی 
می دهد اما نامحسوس؛ از این رو است که تاکید داریم که قانون مناطق 
قانون  از  از ده درصد  بیشتر  تاکنون  پیدا شود و معتقدیم که  باید  آزاد 
مناطق آزاد در کشور پیاده نشده است، واقعا قانونی که وجود دارد بسیار 
خوب و جامع است و نیازی هم به اصالحات ندارد، همه فکر می کنند 
که قانون مناطق آزاد کشور مشکل دارد، در صورتی که پیاده سازی آن 
مشکل داشته، نه خود قانون؛ اختیاراتی که به هیات مدیره و مدیرعامل 
منطقه داده شده، برای همین است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای 
هیات مدیره مناطق آزاد را هیات دولت مصوب می کند و طبق قانون 
مهم  بسیار  نکته  این  می کند،  صادر  را  مدیرعامل  حکم  رئیس جمهور 

است که در سطح رئیس جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد 
شده است، پس با لطبع این دستور العمل مشکل قانون نداریم.

یکی از مشکالتی که از بدو تاسیس مناطق آزاد کشور وجود داشته و 
آزاد  منطقه  است.  زیرساخت ها  بحث  هستیم،  آن  شاهد  هم  همچنان 
جبل علی را نگاه کنید، کلیه هزینه های تاسیس و تکمیل زیرساخت ها را 
دولت امارات پرداخت کرده است، در صورتی که ما برای این که بتوانیم 
بودجه ایجاد زیرساخت ها را در مناطق آزاد تعریف کنیم، مجوز واردات 
دادیم، واردات محصوالت مختلف بدون هزینه گمرکی تا ایجاد مزیت 
کنیم و مردم را برای خرید کاال به مناطق تشویق کنیم؛ این در صورتی 
است که در دنیا عکس این موضوع جریان دارد و مناطق آزاد در اساس 
صادرات تعریف شده اند، پس اگر آن زمان زیرساخت ها را از طرف دولت 
تامین اعتبار می کردیم، این اتفاقات را شاهد نبودیم و البته باید این نکته 
را هم واقع بینانه دید که در مناطقی مثل قشم، کیش و چابهار که منطقه 
آزاد ایجاد شده از همین سرمایه واردات شکل گرفته است، البته باید این 
نکته را هم ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در کشور انجام می شود 
و یک سهمی از این واردات به سمت مناطق آزاد کشور جذب می شود 
ابتدا  از  که  گفت  باید  واردات،  چرا  که  شده،  پا  به  که  جنجالی  این  و 
تمهیدات الزم را به عمل نیاوردیم که هزینه های زیرساخت ها را دولت 
تامین کند تا بار تامین این هزینه های سنگین را بر دوش مناطق آزاد 
کشور نیندازیم، چراکه ایجاد فرودگاه، جاده و پل در طول 15 تا 20سال 
برگشت سرمایه دارد و امکان برگشت با سرعت وجود ندارد و به همین 
دلیل با اعتبارات بانکی نمی توان زیرساخت ایجاد کرد. جاده، فرودگاه، 
بندرگاه و پل زیرساخت هستند، برای همیشه و ماندگاری طوالنی مدت 
دارد و به هیچ عنوان مقرون به صرفه برای سیستم خارج از دولت نیست 
و باید دولت ها زیرساخت ها را ایجاد نمایند و نه سرمایه گذاری به شکل 
بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی. به همین منظور هم در پروژه های 
زیرساختی باید وام های درازمدت و فاینانس انجام شود، چون فاینانس 
وام تجاری نیست و در همه جای دنیا نرخ سود آن بسیار پایین است، 
این مباحث کلی و بنیادی است که در مناطق آزاد کشور داریم و باید 
بررسی کنیم و ببینیم که چه اتفاقی برای برون رفت از شرایط کنونی 

باید در مناطق آزاد کشور رخ دهد. 
آزاد در دنیا قیمت تمام شده است و قیمت  مهم ترین بحث در مناطق 
کنید؛  تولید  می توانید  چیزی  چه  شما  که  می کند  تعیین  تمام شده 
کنیم  تالش  باید  است،  متفاوت  آزاد  مناطق  در  نسبی مان  مزیت های 
که مزیت های نسبی مناطق آزاد کشور به واسطه مشاوران متخصص و 

قدرتمندمان به زیربناهای اقتصاد کشور تبدیل شود.

تجربه بین المللی، الزمه مدیریت در مناطق آزاد
بحث انتصاب افراد در ایران مشکالت بسیار زیادی دارد، وقتی شخصی 
باید  می کنیم،  آزاد  منطقه  یک  مدیره  هیات  عضو  یا  و  مدیرعامل  را 
حداقل کار بین المللی انجام داده باشند؛ وقتی شما می خواهید فرد بومی 
در مناطق قراردهی و آن افراد هم کار بین المللی انجام نداده، دچار این 
مشکل می شوید؛ پس در مناطق آزاد کشور به افرادی نیاز است که به 
بازار تجارت بین المللی آشنا باشند و در آن فضا کار کرده باشند، چه در 

صنعت یا گردشگری و گمرک و باید قطعا اطالعات داشته باشند. 
باید نرم افزارهای الزم را در سیستم اداری و کاری مناطق آزاد به کار 
که  هستند  سیستم ها  بلکه  نمی دهند،  انجام  کار  افراد  امروزه  بگیریم، 
کارها را پیش می برند، باید در تمامی سیستم های کاری نرم افزار مربوطه 
را داشته باشیم و آن را با سیستم های بین المللی مرتبط کنیم. امروز اگر 
ما  گردشگری ظرفیت های  حوزه  در  بخواهد  خارجی  یک سرمایه گذار 
ببیند، وقتی جستجو کند شاید فقط پنجاه نقطه گردشگری برایش  را 
داده  نمایش  ما  گردشگری  ظرفیت های  مابقی  و  شود  داده  نمایش 
برای کسب  بعدی  تعداد هم سرویس های  مورد همان  در  و  نمی شود 
نمی شود. شما  داده  نمایش  برای سرمایه گذار خارجی  بیشتر  اطالعات 
در کشورهای موفق در حوزه گردشگری می توانید از طریق سایت های 
بتوانیم سیستم های  بایستی  کنید.  مرتفع  را  نیازهای خود  تمام  رسمی 

داخلی خود را با نرم افزارهای بین المللی لینک نماییم.

اهمیت تعریف بودجه عمرانی
آن سال 36درصد  در  است؛  بوده  برنامه کشور  اولین سال  سال 1368 
بودجه جاری در مقابل 64درصد بودجه عمرانی بود؛ در سال 1395 ما 
95درصد بودجه جاری در مقابل 5درصد بودجه عمرانی داشتیم، پس 
ببینید دولت به حدی بزرگ شده که مثل این است که صد تومان به 
این  کند،  کار  5تومان  و  بخورد  غذا  95تومان  او  و  بدهید  کارگر  یک 
یعنی  ناکارآمد،  مردم  یعنی  بزرگ  دولت  تعبیری  به  است؛  ما  وضعیت 
شما هر چقدر که دولت را بزرگتر می کنید، می بینید که مردم ناکارآمدتر 
می شوند، چون همه مردم به نوعی وصل دولت می شوند و دنبال مجوز 
دولتی هستند؛ ما در مناطق آزاد هم به نوعی درگیر این مشکل هستیم 

که باید برای برون رفت از بحران این وضعیت، برنامه ریزی کنیم.

اشتباه استراتژیک قرارگیری مناطق آزاد در زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد

سازمان هایی که زیرمجموعه ریاست جمهوری هستند به لحاظ اینکه 
بدهد،  پاسخ  رئیس جمهور  باید  را  مجموعه ها  قبیل  این  از  سوالی  هر 
با لطبع مشکالتی دارد و برای همین مجلس همیشه به دنبال این است 
که به کسانی اختیارات بدهد که بتواند از آنها هم سوال کند؛ بر همین 
منوال این موضوع در خصوص مناطق آزاد هم در طی سال های گذشته 
پیش آمد که مناطق آزاد در جوابگویی به مجلس از دیدگاه نمایندگان 
کافی نبوده و به همین دلیل تصویب کردند که به وزارت اقتصاد واگذار 

شود تا وزیر پاسخگوی سواالت مجلس باشد. 
در  را  مجموعه ها  تمامی  آزاد  مناطق  که  کنیم  توجه  باید  اینجا 
هم  آن  و  باشد  وزارتخانه  یک  مجموعه  زیر  نمی تواند  و  برمی گیرد 
وزارت اقتصادی که مباحث مالیاتی و گمرکی را در زیرمجموعه خود 
دارد؛ بزرگترین ویژگی مناطق آزاد معافیت های مالیاتی و گمرکی آن 
است، حال شما این مجموعه را به وزارتخانه ای متصل کردید که بانی 

مالیات و گمرک کشور است!

مناطق آزاد مالی؛ بایدها و نبایدها
یکی دیگر از موضوعاتی که درخصوص نسل چهارم مناطق آزاد مالی 
مطرح است، تاسیس بانک های بین المللی به عنوان اولین قدم است؛ به 
دلیل شرایطی که داریم نه تنها در کشور بلکه در هیچ یک از مناطق 
که  حالی  در  ندارد،  وجود  بین المللی  بانک  شعبه  یک  کشورمان  آزاد 
در آن زمان که بحث قانون مناطق آزاد در مجلس مطرح بود، بانک 
مرکزی مخالف این بود که مناطق آزاد زیر نظر هیات وزیران اداره شود 
و می گفتند که بانک مرکزی را استثنا کنید، اتفاقا رای گیری هم در این 
خصوص شد و اعالم شد که بانک مرکزی هم مانند بقیه وزارتخانه ها 
توسط  بانکی هم  و  پولی  درباره موضوعات  باید تصمیم گیری  و  است 

هیات وزیران صورت گیرد.
قیمت تمام شده پول در دنیا ارزان است، اما در کشور ما قیمت تمام شده 
در  که  تسهیالتی  و  وام ها  امروزه  است؛  30درصد  تا   25 حدود  پول 
کشورهای اروپایی پرداخت می شود بین یک تا یک و نیم درصد است، 
وام تجاری 25درصد دریافت و  تولیدی صرف می کند که  برای کدام 

هزینه در گردش تولید خود کند؟! 
تبصره ای در مجلس بود به نام تبصره 3 که مابه التفاوت را دولت می داد، 
یعنی این که تولیدکننده برود وام با بهره 4درصد از بانک بگیرد و هزینه 
در گردش کند و مابه التفاوت تا قیمت تمام شده پول را دولت در بودجه 
لحاظ می کند و به بانک می دهد؛ این شیوه ای بوده که باید دولت عمل 
می کرده و عمل نکرده و به همین دلیل قیمت تمام شده پول در کشور ما 

باال است و به تبع آن تولید مقرون به صرفه نیست؛ شاید بهترین تعبیر 
این باشد که گردش پول مانند گردش خون است، هر چقدر که قیمت 
تمام شده آن پایین تر و سبک تر باشد، جریان خون و کار بسیار راحت تر 
است، در غیر این صورت این جریان منجمد و لخته می شود و شخص 
و تولید را می کشد، مثل اتفاقی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم.

لزوم ارائه گارانتی دولت به سرمایه گذاران خارجی
باید مجموعه مدیریتی کشور کمک کنند تا بتوانیم بانک های بین المللی 
را وارد کشور و شعب آنها را در ایران تاسیس کنیم. مشکل خالء قانونی 
که داریم این است که گارانتی که دولت به سرمایه گذاران خارجی در 
مناطق آزاد باید بدهد را نمی دهد؛ در قانون پیش بینی شده که هیات 
مدیره های مناطق آزاد بتوانند گارانتی بدهند، این نیاز به پشوانه بزرگ 
دولت دارد، در برنامه اول که 110میلیارد دالر فاینانس داشتیم را بانک 
مرکزی تضمین کرد، در حال حاضر بانک مرکزی توانایی 500میلیارد 
این  دهد،  انجام  کشور  برای  را  کار  این  باید  دارد،  فاینانس  تضمین 
در  در خصوص جذب سرمایه گذاران خارجی  اکنون  است که  مشکلی 

کل کشور و به تبع در مناطق آزاد داریم. 

ضرورت تغییر سیاست های بانکی در جهت جذب 
بانک های خارجی

داخلی  بانک  یک  کارگزار  می خواهد  خارجی  بانک  یک  وقتی  امروز 
دهند  نشان  بین المللی  مالی  ما صورت های  بانک های  باید  اول  شود، 
دنیا حق العمل کاری  در  بانک  کار  باشد؛  کار مشخص  نسبت های  که 

با  بانک گردش پول در کنار دریافت کارمزد است؛  پول است، وظیفه 
به  بین المللی شما  مهم  بانک های  مالی  نسبت های  به  کلی  نگاه  یک 
این نتیجه می رسید، 86درصد از منابع بانکی در دنیا به کارمزد مربوط 
می شود و فقط 14درصد در حوزه سرمایه گذاری جذب منابع مالی دارند، 
ولی در کشور ما بانک ها برعکس دنیا هستند، یعنی 14درصد کارمزد و 
86درصد سرمایه گذاری. در دنیا فاینانس هایی که توسط بانک ها انجام 
می شود پول برای سرمایه گذار است و بانک کارمزد خودش را می گیرد 
بانک  ایران  در  ولی  است،  سرمایه گذار  برای  داشت  سود  چقدر  هر  و 
سپرده های مردم را جزء سرمایه خودش محاسبه می کند و کار می کند؛ 
این اشتباه استراتژیک را در تعریف بانک در کشور داریم و این تعریف 
را  بانک های کشورمان  اگر قوانین تاسیس  بانک مرکزی ما است؛  در 
مانند قوانین بانک های بین المللی انجام دهیم، مشکلی به وجود نمی آید. 
امروزه در جهان راحت می شود با قوانین بین المللی بانک تاسیس کرد و 
اگر هم مشکلی پیش بیاید پرونده به دادگاه پاریس می رود و پولش را 
دریافت می کند؛ ما باید در مناطق آزاد با قوانین بین المللی بانک تاسیس 
دادگاه  به  باید  دید،  پولش صدمه  اگر کسی هم  قوانین  آن  با  و  کنیم 
این   )DIFC( منطقه  در  دبی  که  می بینیم  امروز  کند،  پاریس شکایت 
قوانین را رعایت کرده و با قوانین بین المللی در حال انجام کار است؛ 
کاری که ما هم باید در مناطق آزاد خودمان انجام دهیم، نمی توانیم با 

قوانین خودمان دنبال جذب بانک های خارجی در داخل کشور باشیم.

لزوم حضور مشاورین قوی در مناطق آزاد
را  منطقه  هر  نسبی  مزیت های  تا  باشیم  داشته  جامعی  مطالعات  باید 

دیدگاه کارشناسان و فعالین اقتصادی درخصوص لزوم بازخوانی قوانین مناطق آزاد، راهکار برون رفت از تعارضات دورن و بیرون سازمانی مناطق آزاد کشور:

توسعه منطقه ای، روابط فرا منطقه ای، الگوی مناطق آزاد در کشور
تعریف کنیم، امروز به طور مثال مزیت های نسبی قشم، نفت و گاز و 
پورت است، اگر در ساحل جنوبی جزیره قشم اسکله ای راه اندازی شود، 
کشتی هایی با ظرفیت 400هزارتنی می توانند پهلو بگیرند، ولی این کار 
اتفاق نیافتاده، برای این کارها باید سرمایه گذارهای خارجی ورود کنند، 
باید در  پایدار شما  ما توانایی این کار را نداریم. در حوزه بحث درآمد 
سرمایه گذاری سهیم شوید، مثال به این نکته توجه کنید که اگر امروز ما 
به جای اینکه زمین را برای ساخت مراکز خرید به سرمایه گذار بفروشیم، 
میزان  چه  به  شویم،  سهیم  40درصد  سرقفلی ها  در  و  بدهیم  رایگان 
درآمد پایدار خواهیم رسید؛ کاری که در کواالالمپور انجام می شود. اینها 
مباحثی است که باید مشاور کار کند و طرح های اقتصادی قوی برای 
ارائه دهیم،  این دست راهکارها در جهت رسیدن به درآمدهای پایدار 

مشاوران بین المللی این کارها را برای مناطق آزاد دنیا انجام داده اند.
در حال حاضر سهم بانکرینگ از چابهار تا آبادان و خرمشهر در حدود 
44میلیارد دالر سوختگیری کشتی ها است، ما هیچ سهمی نداریم، حتی 
نسبی  مزیت  می کنند.  سوختگیری  فجیره  در  هم  ما  خود  کشتی های 
است؛ یک کشتی  کوریدور شمال-جنوب  داریم  ما  که  دیگری  بزرگ 
اگر بخواهد بار به اروپا ببرد باید در حدود 4000کیلومتر مسیر طی کند، 
ولی به راحتی می توانیم انزلی را به چابهار متصل کنیم و مسیر و زمان 
را بسیار کاهش دهیم. اینها همه مزیت های نسبی است که دولت باید 
سرمایه گذاری نماید یا سرمایه گذار خارجی را با قرارداد BOT وارد انجام 
کننده  مذاکره  طرف  ولی  داریم  زیادی  بسیار  پیشنهادات  ما  کند.  کار 
قوی نداریم. امروز چینی ها در خلیج گواتر پاکستان بیش از 50میلیارد 
برای  باشد،  بزرگتر  پروژه  میزان  چه  هر  کردند،  سرمایه گذاری  دالر 

سرمایه گذاران هم توجیه پذیرتر است.

منطقه آزاد، یعنی آبادانی منطقه ای
مناطق آزاد ما اغلب در مرزها قرار دارند و این خود باعث پایدارسازی 
چه  زابل  در  اکنون  مثال  عنوان  به  داشت،  خواهد  مرزها  در  اقتصاد 
اتفاقی می افتد، در صورتی که ما توسط مرز میلک صادرات زیادی به 
افغانستان داریم، ولی چیزی سهم توسعه زابل نمی شود. وقتی مناطق 
آزاد ایجاد می شود با توجه به منابع درآمدی که از صادرات و واردات 
و تولید و اشتغال به وجود می آید یک تعریفی به خودش می گیرد و 
منابع درآمدی بیشتر صرف آباد کردن منطقه می شود، چرا هیچ کسی 
در مورد زابل صحبتی نمی کند! چطور می شود که ماکو ظرف 4سال 
با  که  است  ظرفیت  یکسری  باالخره  افتاده،  درونش  اتفاق  همه  این 
این  طی  ارس  چطور  کرد.  آباد  را  منطقه  می توان  آزاد  مناطق  وجود 
دولت ها  برای  آزاد  مناطق  امروز  است،  آباد شده  این همه  چند سال 
با  بتوانند استفاده کنند،  از این ظرفیت ها  تا  یک مزیت نسبی هستند 
آزاد  21منطقه  ترکیه  که  می بینید  شما  همسایه  بررسی  کشورهای 
دارد، امارات 9منطقه آزاد دارد که یک منطقه آن هر سال مقام اول را 
کسب می کند و در یک منطقه بیش از 1600کارخانه )های تک( وجود 
دارد، چرا ما نمی توانیم این زمینه ها را فراهم کنیم! پس باید از امکان 

مناطق آزاد استفاده کنیم. 
دوغارون چه دارد یا سرخس که همه زیربناها ایجاد شده، یا اینچه برون 
چه دارد، چرا وقتی که یک منطقه آزاد تاسیس می شود ظرف مدت 3 
تا 4سال تمام منطقه تغییر می کند، وقتی در یک نقطه توانایی رشد و 
توسعه را داریم، چرا نکنیم؟ مثال اگر شما بفرمایید که این نقاطی که 
درآمدی  منابع  مناطق  این  آیا  می پردازند،  مالیات  کلی  می گویید  شما 
برای کشور دارند؟ وقتی شما در این مناطق 20سال معافیت می دهید، 
اشتغال  به منطقه می آورید و  را  مشخصا سرمایه گذاران و کارآفرین ها 
و تولید ایجاد می کنید، ولی آیا در حال حاضر این مناطق چنین شکلی 
دارند که در کنار پیشرفت منطقه ای، تولید و درآمد پایداری برای کشور 
داشته باشند! نه، به هیچ وجه این گونه نیست، دور تا دور کشور ما به 
عنوان نقطه توسعه از لحاظ جمعیت و رفت و آمد می تواند بسیار ظرفیت 
از  و  کنیم  فعال  را  این شاخص ها  و هدف  برنامه  با  باید  باشد،  داشته 
ببریم؛ وقتی ما یک  برای کشور بهره  ایجاد می شود  ظرفیت هایی که 
چتر توسعه به اسم مناطق آزاد ایجاد می کنیم، به تبع آن مجاورین هم 
توسعه پیدا می کنند، مثال در حال حاضر بانه و مریوان با این همه ورود 
کاال به کشور آیا این شهرها و یا مردمانش پیشرفتی داشته اند؟ همه این 
هشت منطقه آزاد جدید دقیقا همین شرایط را دارند، با این مستندات 
منطقی همه باید صددرصد با ایجاد مناطق آزاد در کشور موافق باشند و 
به عنوان یک استراتژی دراز مدت این موضوع را در کشور دنبال کنیم.
مناطقی که محروم هستند و مالیات هم نمی دهند به واسطه چتر مناطق 
آزاد توسعه پیدا می کند، این یک امکان است و باید بیشترین بهره را 

این امکان برد.

معرفی بیشتر ظرفیت های مناطق آزاد به تصمیم سازان
متضاد  قوانین  که،  است  این  مجلس  در  ساختاری  مشکالت  از  یکی 
مرکز  ملغی می کند،  را  قبلی  قانون  و  می آید  قانونی  یعنی  داریم،  زیاد 
پژوهش های مجلس که در اوایل دهه هفتاد تاسیس شد، قرار بود که 
این دست موضوعات را طبق قوانین مدیریت کند. نکته بعدی این است 
که باید روابط مناطق آزاد با نمایندگان مجلس مستحکم تر و بهتر شود 
کمیسیون های  همه  باید  دارد ؛  دوجانبه  دیالوگ  یک  به  احتیاج  این  و 
مجلس از مناطق آزاد بازدید داشته باشند و این فرصت ایجاد شود که 

اگر اصالحاتی الزم است، با نظر نمایندگان مجلس انجام شود .

اهمیت اولویت بندی برنامه ها در مناطق آزاد
در  که  باشد  مشخص  باید  که  است  مناطق  جامع  طرح های  اولویت، 
ایجاد  همچنین  و  دارند  برنامه هایی  و  اهداف  چه  آینده  10 سال  تا   5
زیرساخت ها برای توسعه بیشتر در کنار جذب سرمایه گذاران خارجی. در 
دل برنامه های جامع است که پروژه ها تعریف می شود و سرمایه گذاران 
خارجی براساس این اطالعات در مناطق سرمایه گذاری می کنند. ما اگر 
امروز پروژه ای داشته باشیم که توجیه سرمایه گذاری از نگاه بین المللی 
آن  در  و هم سرمایه گذاران خارجی  بانک ها  باشد، بی شک هم  داشته 

حضور پیدا خواهند کرد.

قیمت تمام شده پول در دنیا ارزان است، اما در کشور ما قیمت تمام شده پول 
حدود 25 تا 30درصد است؛ امروزه وام ها و تسهیالتی که در کشورهای اروپایی پرداخت می شود بین یک تا 

یک و نیم درصد است، برای کدام تولیدی صرف می کند که وام تجاری 25درصد دریافت و هزینه در گردش تولید 
خود کند؟! 

دور تا دور کشور ما به عنوان نقطه توسعه از لحاظ جمعیت و رفت و آمد می تواند بسیار ظرفیت داشته باشد، باید با 
برنامه و هدف این شاخص ها را فعال کنیم و از ظرفیت هایی که ایجاد می شود برای کشور بهره ببریم؛ وقتی ما یک چتر 

توسعه به اسم مناطق آزاد ایجاد می کنیم، به تبع آن مجاورین هم توسعه پیدا می کنند، مثال در حال حاضر بانه و مریوان با 
این همه ورود کاال به کشور آیا این شهرها و یا مردمانش پیشرفتی داشته اند؟ همه این هشت منطقه آزاد جدید دقیقا 

همین شرایط را دارند، با این مستندات منطقی همه باید صددرصد با ایجاد مناطق آزاد در کشور موافق باشند و به 
عنوان یک استراتژی دراز مدت این موضوع را در کشور دنبال کنیم.

مناطقی که محروم هستند و مالیات هم نمی دهند به واسطه چتر مناطق آزاد توسعه پیدا می کند، این یک امکان است و 
باید بیشترین بهره را این امکان برد.



وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
حاشیه سفر به چابهار با بیان اینکه چابهار به 
عنوان یکی از امکانات کشور برای ترانزیت 
و ایجاد شبکه حمل و نقل بین المللی است، 
افزود: منطقه آزاد چابهار می تواند به توسعه 

منطقه و کشور کمک کند.
این  ادامه اضافه کرد:  محمدجواد ظریف در 
امنیت  و  ثبات  به  می تواند  همچنین  منطقه 
جمهوری  و  پاکستان  افغانستان،  کشورهای 

اسالمی ایران کمک نماید.
وی با اعالم اینکه چابهار یکی از اولویت های 
کشور  شرق  توسعه  و  ما  خارجی  سیاست 
وزارت  تالش  تمام  داشت:  اظهار  است، 
در  که  فرصت هایی  از  که  است  این  خارجه 
چابهار است با کمک شرکای مان در مجامع 

بین المللی استفاده کند.

توسعه روابط میان
 ایران، پاکستان و افغانستان 

ضروری است
اشاره  با  ایران  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
کشور  کانتینری  محموله  نخستین  ورود  به 
افغانستان به چابهار گفت: افغانستان می تواند 
چابهار  از  را  واردات  و  صادرات  راحتی  به 

انجام دهد.
راهبردهای  بررسی  نشست  در  ظریف  دکتر 
منطقه ای در بندر چابهار اظهار کرد: بیش از 
چهار دهه میزبان افغانستانی ها هستیم و این 
ایرانیان  همچون  را  الزم  خدمات  مهمانان، 
دریافت کرده اند و از اینکه به آنان به عنوان 
خوشحال  کرده ایم،  خدمت  همسایه  یک 

هستیم.
کرد:  بیان  کشور  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
چابهار، حلقه اتصال کشورهای منطقه نظیر 
است  ایران  و  چین  افغانستان،  پاکستان، 
مناطق  توسعه  در  مهمی  نقش  می تواند  و 

همجوار داشته باشد.
وی گفت: چابهار تنها مسیر امن و مطمئن 
می تواند  و  است  افغانستان  توسعه  برای 

کاالهای این کشور را به دنیا صادر کند
به  چابهار  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزیر 
عنوان یک بندر و منطقه راهبردی می تواند 
ثبات،  بندر  ایران  اسالمی  جمهوری  برای 

آرامش و توسعه باشد.
ارشد  مسئوالن  هم افزایی  گفت:  ظریف 
محلی  مسئوالن  و  بلوچستان  و  سیستان 
چابهار قابل توجه است و این دیدگاه می تواند 
و  مسائل  و  کند  کمک  منطقه  توسعه  به 
مشکالت پیش رو را بهتر و سریع تر مرتفع 

سازد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: بنادر چابهار ایران 
و گوادر پاکستان دو بندر رقیب نیستند، بلکه 
مکمل یکدیگرند و چنانچه در مقابل همدیگر 

باشند، به ضرر هر دو بندر خواهد بود.
است  خوشحالی  جای  کرد:  اظهار  ظریف 
که استاندار سیستان و بلوچستان، مسئوالن 
محلی و مدیران بنادر و دریانوردی و منطقه 
آزاد چابهار برای هم افزایی و توسعه همدیگر 

تالش می کنند.
وی بیان کرد: چابهار برای آینده کشور نقش 
کاال  ترانزیت  برای  می تواند  و  دارد  مهمی 

نقش موثری ایفا کند.
زمان  در  چابهار  افزود:  خارجه  امور  وزیر 
و  کرده  ایفا  را  مهمی  نقش  تحمیلی  جنگ 
آن  زیرساخت های  به  ویژه  به  صورت  باید 

توجه شود.
وی ادامه داد: ایران اسالمی به مردم غیور و 

مرزدار سیستان و بلوچستان افتخار می کند.
طرح های  از  بازدید  داشت:  اظهار  ظریف 
فوالد،  پتروشیمی،  آزاد،  منطقه  مختلف 
ترمینال مسافری و بندر شهید بهشتی برایم 
نشان  خوبی  به  و  بود  امیدوارکننده  خیلی 
می دهد که دولت برای زیرساخت های چابهار 

هزینه های زیادی داده است.
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
و  پاکستان  ایران،  بین  روابط  توسعه  گفت: 
برای  ما همیشه  و  است  افغانستان ضروری 
اقتصادی  و  سیاسی  تجاری،  روابط  توسعه 

تالش می کنیم.

اخبار منطقه آزاد چابهار

چابهار، حلقه اتصال 
کشورهای منطقه است

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در سفر به چابهار:

ایجاد  ضرورت  بحث  که  است  سالی  چند 
فرودگاه مستقل در منطقه آزاد چابهار با توجه 
به ظرفیت های موجود در این منطقه به گوش 
نیروی  نظامی  فرودگاه  از  استفاده  می رسد؛ 
تاسیس  ابتدای  از  کنارک  منطقه  در  هوایی 
دغدغه هایی  ایجاد  باعث  چابهار  آزاد  منطقه 
این  در  ورودی  گردشگران  و  مسافران  برای 
خور  در  امکانات  عدم  و  است  شده  منطقه 
را  نارضایتی هایی  فرودگاه  این  در  منطقه 
برای مسافران ورودی و خرجی این فرودگاه 
با  است.  ایجاد کرده  بومی منطقه  و مردمان 
در  جدید  فرودگاه  ساخت  مصوبات  به  توجه 
احداث  بودن  زمان بر  و  چابهار  آزاد  منطقه 
به  توجه  با  تابستان گذشته  در  فرودگاه،  این 
تصمیم گیر  سازمان های  میان  متعدد  جلسات 
مسئولیت  قبول  با  شد  قرار  حوزه،  این  در 
و  چابهار  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  شرکت 
فرودگاهی  سالن  سازمان،  سرمایه گذاری  با 
این رو گفت و گویی  از  بازسازی شود؛  کنونی 
شرکت  مدیرعامل  حقدل  فرزین  دکتر  با 
سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی 
سازمان منطقه آزاد چابهار انجام داده ایم که 

در ادامه می خوانید.

حمل و نقل، یکی از مهم ترین 
مباحث درآمدی مناطق آزاد

توسعه  سرمایه گذاری،  شرکت  مدیرعامل 
منطقه  سازمان  صنعتی  صید  و  تجارت 
مکان های  اهمیت  خصوص  در  چابهار  آزاد 
تاثیرگذاری  در جهت  آزاد  مناطق  به  ورودی 
بر گردشگران و فعالین اقتصادی و تشویق به 
حضور در این مناطق بیان داشت: مناطق آزاد 
یکسری مزیت هایی دارند که  می توان از آن 
مزایا استفاده کرد؛ یکی از مهم ترین این مزایا، 
تعبیری  به  یا  منطقه  به  ورودی  درگاه های 
مرزهای  که  است،  آزاد  مناطق  مرزهای 
می شود؛  شامل  را  دریایی  و  زمینی  هوایی، 
با  را  مرزها  این  همه  آزاد  مناطق  از  بعضی 
کیش،  ازجمله  آزادی  مناطق  اما  ندارند  هم 
قشم و چابهار همه این مرزها را دارند. یکی 
از مهم ترین مباحث درآمدی در مناطق آزاد در 
دنیا بحث حمل و نقل ترکیبی است تا بتوانند 
سرویس های خوب به بازرگانان و صنعتگران 
ارائه دهند؛ بحث دوم حوزه گردشگری است 
کشور  اقتصاد  فعلی  شرایط  به  توجه  با  که 
می تواند با محورت مناطق آزاد نجات دهنده 
شامل  را  گسترده ای  طیف  حوزه  این  باشد . 
همین  از  آینده  در  می توان  حتی  و  می شود 
آزاد  آینده مناطق  گردشگران، سرمایه گذاران 
کشور را جذب کرد، از این رو یکی از مهم ترین 

مباحث ما در چابهار، بحث فرودگاه است. 

ضرورت بازسازی سالن مسافری 
فرودگاه کنارک

فرزین حقدل افزود: از لحاظ روانشناسی هم 
آن  مکانی  هر  از  ورودشان  ابتدای  در  آدم ها 
افراد  ذهن  بر  ورود  بدو  در  که  است  تاثیری 
ایجاد می شود و این موضوع بسیار اثرگذار در 
کیفیت  خصوص  در  افراد  تصمیم گیری های 
سفر به مناطق است. فرودگاه چابهار کنارک، 
فرودگاهی است که سال ها پیش با دید نظامی 
ساخته شده و جزء پایگاه هوایی چابهار است 
و زمانی که منطقه آزاد در این مکان مصوب 
و  نظامی  استفاده  که  شده  این  بر  قرار  شد، 
بازرگانی از این فرودگاه انجام شود. در همان 
سال های ابتدای که منطقه آزاد چابهار ایجاد 
 گردیده، سازمان یک سالن ترمینال مسافری 
در این فرودگاه ایجاد کرده و تا پنج سال هم 
آن  راهبری  و  مدیریت  چابهار  آزاد  منطقه 
سالن را در اختیار داشته است و پس از پنج 
به شرکت عقاب  را  این سالن  سال مدیریت 
عسلویه که یک شرکت بهره بردار فرودگاهی 
ارتش  هوایی  نیروی  بازنشستگان  از  و  است 
هم تشکیل شده، بحث هندلینگ و مدیریت 

فرودگاه را برعهده گرفته است. 
مسافری  سالن  ساخت  ابتدای  همان  از 
بهسازی  و  بازسازی  هیچگونه  فرودگاه، 
همین  و  است  بوده  نگرفته  صورت  آن  در 
اخیر  سال های  در  که  شده  باعث  موضوع 
می کردند  مراجعه  چابهار  به  که  مسافرانی 
خوبی  تصویر  فرودگاه،  به  ورودشان  بدو  در 
هر  نمی بست؛  نقش  ذهنشان  در  چابهار  از 
چند که باند فرودگاه چابهار یکی از باندهای 
اما  است،  کشور  در  فرودگاهی  خوب  بسیار 

را  تخصصی  موضوعات  این  خیلی  مسافران 
در نظر نمی گرفتند و اهمیت سالن و امکانات 
و تجهیزات بیشتر به چشم مسافران می آمد و 
آنان را برآورده  نیاز  این سیستم نمی توانست 
کند. سازمان منطقه آزاد چابهار پیشنهادی را 
فرودگاه  بازسازی سالن مسافری  درخصوص 
این  و  داد  عسلویه  عقاب  شرکت  به  چابهار 
به  ماموریت طی صورت جلسه هیات مدیره 
شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید 
واگذار  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  صنعتی 
سالن  در  بازسازی  این  تا  شد  قرار  و  گردید 
مسافری توسط شرکت انجام شود و اینکه ما 
در این مورد بررسی داشته باشیم و یک برآورد 
را  پروژه  اجرای  زمان بندی  همراه  به  هزینه 

اعالم نماییم. 

دو پلن متفاوت درخصوص 
احداث فرودگاه چابهار

وی در خصوص احداث فرودگاه جدید منطقه 
به مصوب  با توجه  آزاد چابهار اظهار داشت: 
که  گردید  مقرر  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
فرودگاه جدید چابهار در اراضی پیکره هشتم 
گردشگری  کاربری  با  چابهار  آزاد  منطقه 
مانند  آزادی  منطقه  ماهیت  با  بازرگانی  و 
و  قشم  کیش،  در  که  فرودگاهی  نمونه های 
کار  این  مقدمات  شود؛  ساخته  داریم،  ماکو 
ازجمله طراحی ها و کارهایی  انجام شده  هم 
پیشنهادی  هم  دیگری  طرف  از  ابتدای؛ 
چابهار  فعلی  فرودگاه  که  بود  شده  مطرح 
و  باند  امکانات  لحاظ  از  اینکه  به  توجه  با 
شاخص های  دارای  قرارگیری،  موقعیت 
باندهای فرودگاهی است  خوبی است و جزء 
پیکر  پهن  هواپیماهای  پذیرش  توانایی  که 
طول  دلیل  به  هم  را  ایرباس 380  تا  حتی 
نیروی  باند  انتهای  در  دارد،  باند  عرض  و 
را  زمین  250هکتار  حدود  در  ارتش  هوایی 
چابهار  آزاد  منطقه  و  کند  واگذار  منطقه  به 
در آن اراضی اقدام به ساخت سالن ترمینال 
مسافری کند و تجهیزات الزم را ایجاد نماید 
بازرگانی  نظامی،  استفاده  هم  همزمان  و 
این  در  بشود؛  فرودگاه  این  از  مسافری  و 
خصوص نمونه های مختلفی در کشور داریم 
مانند فرودگاه مهرآباد که یک سمت نظامی 
یا  است  بازرگانی  و  مسافری  دیگر  سمت  و 
فرودگاه شیراز و بقیه فرودگاه های کشور که 
کدام  این که  دارند. حال  را  هم همین مدل 
طرح مورد تایید اجرا قرار می گرد که آیا یک 
ساخته شود  آزاد  منطقه  برای  فرودگاه جدید 
جدید  امکانات  و  سالن ها  ساخت  طرح  یا  و 
در زمین 250هکتاری انتهای همین فرودگاه 
حال حاضر، در مرحله بحث و شور است تا به 

نتیجه برسد.

ساخت فرودگاه جدید 
در جهت توسعه منطقه آزاد چابهار

توسعه  سرمایه گذاری،  شرکت  مدیرعامل 
آزاد  منطقه  سازمان  صنعتی  صید  و  تجارت 
کلی  طور  به  که  این  امکان  درباره  چابهار 

گفت وگو با فرزین حقدل مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار:

ساخت فرودگاه در منطقه آزاد چابهار کنسل 
شود، گفت: به هیچ عنوان این موضوع مطرح 
نیست و قطعا یکی از طرح های مطرح شده 
از  یک  هر  حال  هر  به  افتاد؛  خواهد  اتفاق 
بی شک  دارد،  مزایایی  و  معایب  طرح ها  این 
منطقه  برای  مستقل  فرودگاه  یک  ساخت 
اما  باشد،  راهگشا  می تواند  بسیار  چابهار  آزاد 
از طرفی هزینه های ساخت فرودگاه جدید که 
عمده هزینه ها در ساخت باند پروازی هزینه 
می شود، بسیار باال است؛ در صورتی که ما در 
برج  و  استاندار  باند  فرودگاه کنونی یک  این 
مراقبت آماده و امکاناتی داریم که فقط الزم 
است سالن ها و یکسری امکانات ایجاد شود. 
از سوی دیگر نیز می توان یک فرودگاه جدید 
هزینه های  که  کرد  ایجاد  خاک  روی  بر  را 
خواهیم  باند  ساخت  برای  زیادی  بسیار 
بتواند  و  بشود  فایده  به  هزینه  اینکه  داشت؛ 
طرح  و  چابهار  آزاد  منطقه  توسعه  مسیر  در 
باید  باشد،  ثمربخش  مکران  سواحل  توسعه 
نتیجه  به  که  کدام  هر  و  شود  تصمیم گیری 
رسید، قطعا اجرایی خواهد شد. در هر دو مورد 
هم منطقه آزاد چابهار پیشرفت هایی داشته و 
کارهایی را به صورت موازی انجام داده است 
که هر زمان هر کدام از طرح ها مصوب گردد 
و موافقت اصولی آن صادر شد، بتواند در آن 

خصوص ورود کند.

ساخت سالن جدید 
با جدیدترین طرح ها روز

کنونی  بازسازی  فعالیت  خصوص  در  حقدل 
سالن مسافری فرودگاه چابهار اظهار داشت: 
برای  شده  ارائه  طرح  که  این  به  توجه  با 
زمان بر  آزاد  منطقه  جدید  فرودگاه  ایجاد 
است تا به مرحله بهره برداری برسد، در حال 
این  در  که  است  این  ما  تالش  تمام  حاضر 
قابل  استاندارد  سالن  یک  بتوانیم  ساله  چند 
قبولی را در منطقه داشته باشیم تا مسافرین 
این  در  شوند؛  بهره مند  امکانات  حداقل  از 
خصوص ما این پیشنهاد را دادیم که با توجه 
را  هزینه هایی  ساله  همه  سازمان  اینکه  به 
شاید  و  می کرده  پرداخت  فرودگاه  برای 
خودش  جای  در  درستی  به  هزینه ها  این 
را  مختلفی  جلسات  نمی شده،   هزینه  هم 
کشوری،  هواپیمایی  سازمان  معاونین  با 
کشور،  فرودگاه های  پلیس  فرماندهی 
شرکت  هواپیمایی،  حفاظت  سپاه  فرماندهی 
عقاب عسلویه ، مهندس نیروی هوایی ارتش 
در  نهادهایی که  و همه  فرودگاه  گذرنامه  و 
در  و  داشتیم  هستند،  درگیر  فرودگاه  حوزه 
سالن  بازسازی  کار  که  شد  مصوب  نهایت 
مدیره  هیات  تایید  از  پس  فرودگاه  فعلی 
در  و  انجام شود  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
تصمیم گیر  افراد  همه  گذشته  سال  تیرماه 
صورتجلسه  و  داشتند  جلسه ای  فرودگاه  در 
سرمایه گذاری،  شرکت  به  کار  این  که  شد 
توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه 
بسیار  حال  هر  به  شود.  واگذار  چابهار  آزاد 
سخت است فرودگاهی که عملیاتی می باشد 
هم  را  بازسازی  کار  همزمان  بخواهید  شما 
انجام دهید، بنابراین ما پیشنهاد دادیم که از 
امکاناتی که در حال حاضر در پایگاه موجود 
امکانات  این  براساس  و  استفاده شود  است، 
در  کامل  بازسازی  برای  را  سالن  بتوانیم  ما 
سالن  مساحت  به  توجه  با  بگیریم.  اختیار 
حدودی  تا  است،  متر  3هزار  حدود  در  که 
برای  هواپیمایی  سازمان  استاندارهای  با 
ورودی سه تا چهار پرواز در روز قابل قبول 
و  جانمایی ها  که  بود  این  مشکل  ولی  بود؛ 
وجود  سالن  این  در  که  پارتیشن بندی هایی 
داشت، تا حدود زیادی فضاهای مسافری را 
قرار شد جانمایی ها  بودند، که  محدود کرده 
در سالن تغییر کند و مباحث بازسازی شامل 

کف و سقف سالن و موضوعات دیگری که 
نیاز به بازسازی داشت، به صورت کامل انجام 
سرمایه گذاری  شرکت  راستا  این  در  شود. 
را  پیمانکار  شرکت های  بهترین  از  یکی 
داده  انجام  کار  کشور  در  حوزه  این  در  که 
دارد  فرودگاهی  متعدد  های  پروژه  و  است 
را دعوت به همکاری کرد و یک طرح برای 
سالن براساس استاندارهای بین المللی ارائه 
طرح  در  که  مهمی  بسیار  نکاتی  از  دادند؛ 
بحث  دادیم،  قرار  مدنظر  فرودگاه  سالن 
رنگ بندی  از  است که سعی کردیم  رنگ ها 
شادی در جهت ایجاد آرامش برای مسافران 
و  کنیم  استفاد  سالن  در  حضور  زمان  در 
همچنین به جرات می توانم بیان کنم که از 
اجرایی  قسمت های  تمامی  در  افراد  بهترین 
توجه  با  برده ایم.  بهره  کار  این  انجام  برای 
به اهمیت موضوع و زمان بندی تعریف شده 
برای پروژه، تمامی مصالح و مواد الزم این 
پروژه خریداری شد و در انبارهای سازمان و 
فرودگاه دپو شد تا در زمان اجرای کار، افراد 

درگیر نبود وسایل نباشند.
این پروژه قرار بود در تابستان سال گذشته 
سال  مونسون  فصل  برای  ما  و  شود  آغاز 
گذشته فرودگاه را تحویل دهیم  که متاسفانه 
نشد؛ یکی  انجام  کار  این  به دالیل مختلف 
حوزه  در  تصمیم گیری  تعدد  دالیل،  این  از 
همچنین  و  بود  فرودگاه  در  فعال  نهاد های 
ترمینال  کل  باید  پروژه  اهمیت  به  توجه  با 
در  ترمینال  یک  وجود  با  که  می شد  تخلیه 
که  نظامی  ترمینال  عنوان  به  پایگاه  داخل 
قرار بود در طول مدت حدود دوماه بازسازی 
از آن ترمینال برای خدمات مسافری استفاده 
به  توجه  با  ترمینال  آن  امکانات  کنیم، 
کاربری نظامی، بسیار کم بود و صرفا برای 
هوایی  نیروی  ترابری  و  نظامی  پروازهای 
استفاده می شود، به همین دلیل ما یک سازه 
عظیم چادری استاندارد را در فرودگاه صرفا 
مستقر  چابهار  به  ورودی  پروازهای  برای 
سالن  و  انجام شود  مسیر  آن  از  که  کردیم، 
فرودگاه نظامی را هم به پروازهای خروجی 
این  در  دادیم.  اختصاص  ترانزیت  سالن  و 
چادر  هم  و  خروجی  سالن  هم  تقریبا  مدت 
تمامی  و  شدند  تجهیز  ورودی  سالن  موقت 
امکانات فرودگاهی که برای هندلینگ پرواز 
نیاز بود را در این دو سالن مستقر کردیم و 
نهایتا بعد از همه مشکالتی که در خصوص 
بازسازی  برای  مسافری  سالن  تحویل  عدم 
داشتیم، در نیمه دوم اردیبهشت سال جاری، 
سالن تحویل شرکت سرمایه گذاری گردید و 
بازسازی  برای شروع  رسمی  به صورت  کار 

آغاز شد. 
به  قیمت ها  فاحش  تفاوت های  به  توجه  با 
شده  سخت  کمی  کار  گذشته،  سال  نسبت 
افزایش  هم  اجرا  هزینه های  و همچنین  بود 
به  عنایت  با  مجموع  در  ولی  بود،  کرده  پیدا 
برنامه ریزی انجام شده و  اینکه عمده اقالم 
خریداری  گذشته  سال  را  الزم  تجهیزات  و 
کرده بودیم و بسیار به نفع سازمان شد، عمال 
اردیبهشت که سالن تحویل ما  در نیمه دوم 
شد، از همان روز بحث تخریب پارتیشن بندی 
گذشته  هفته  در  و  گردیده  آغاز  دیوارها  و 
دست  یک  سالن  یک  و  شد  تمام  تخریب ها 
بازسازی  تیم  تا  داریم  اختیار  در  موانع  بدون 
امیدوار  و  کنند  آغاز  سالن  در  را  خود  کار 
ما  که  زمان بندی  برنامه  طبق  که  هستیم 
تمام کنیم و  را  داشتیم، شاید هم زودتر کار 
ان شاء اهلل در مدت زمان دوماه سالن را تحویل 
دهیم و امیدواریم تا حدود سه تا چهار سالی 
چابهار  جدید  فرودگاه  تا  می برد  زمان  که 
به  نگاه  با  سالن  این  از  بتوانیم  شود،  ساخته 
تکریم مسافران ورودی به منطقه آزاد چابهار 

بهره ببریم.

میزبانی سالن جدید فرودگاه چابهار از گردشگران در فصل مونسون
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گفت وگو:
مرضیه حسینی

چابهار



رئیس جمهور جنگ آمریکا را نه با دولت، بلکه با ۸۲میلیون 
ایرانی خواند و با بیان اینکه آمریکایی ها بارها راهی رفتند 
روی  اقدامات  همان  به  باز  اما  خورد؛  سنگ  به  سرشان  و 
آورده اند، تصریح کرد: اقدامات امروز آمریکا علیه ملت ایران 

جنگ و تحریم نیست، جنایت علیه بشریت است.
در جلسه  روحانی  دکتر حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
همزمان  افتتاح  و  غربی  آذربایجان  استان  اداری  شورای 
اعتباری  با  استان  این  در  اقتصادی  و  زیربنایی  طرح های 
بزرگ  طرح های  افتتاح  گفت:  تومان  ۳۵۰۰میلیارد  بر  بالغ 
در روزهایی که آمریکا تمام تالشش را علیه ما به کار بسته 

است ، نشانه قدرت و سرزندگی ملت است.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از حضور در استان آذربایجان 
امام حسن مجتبی)ع(  با سعادت روز میالد  غربی همزمان 
گفت: افتتاح طرح ها و رشد کشور، از بهترین لحظات برای 
جهان  استکباری  قدرت  بزرگترین  که  امروز  است.  ملت 
یعنی آمریکا همه تالش خود را علیه ما به کار بسته است ، 
نماد دین ، اسالم ، عزت  به عنوان  ایران  جمهوری اسالمی 
و استقالل در برابر آن قدرتی که مظهر کفر است، ایستاده 

است.
عظیم الشأن  پیامبر  از  تعبیری  بیان  با  روحانی  دکتر 
احزاب که  المومنین)ع( در جنگ  امیر  به  اسالم)ص( راجع 
گرفته  قرار  کفر  همه  برابر  در  ایمان  همه  اکنون  فرمودند 
اسالم ،  برای  آن صحنه، صحنه سرنوشت ساز  است، گفت: 
مسلمانان و آزادی بشریت بود، چراکه اگر در آن جنگ طرف 
مقابل پیروز می شد و امیرالمؤمنین )ع( شکست می خورد، کل 

اسالم از دست رفته بود.
یک  ایران  اسالمی  جمهوری  امروز  افزود:  رئیس جمهور 
عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دارد؛  شرایطی  چنین 
مظهر ایستادگی، استقالل و ایمان مردم، در برابر کفر است.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها چند بار یک مسیر را 
طی کردند، سرشان به سنگ خورد و برگشتند، تاکید کرد: 
متاسفانه همان کار را دو مرتبه تکرار می کنند و بار دیگر در 
برابر این اقدام نابخردانه ای که در برابر یک ملت بزرگ و 

آزاد انجام می دهند، پشیمان خواهند شد.
تحریم  و  جنگ  آمریکا  امروز  کار  داد:  ادامه  روحانی  دکتر 
عادی  جنگ  و  تحریم  است.  بشریت  علیه  جنایت  نیست، 
نیست و اقدام امروز آمریکا با یک جنگ و تحریم متفاوت 
است، چراکه کشوری که جلوی خرید دارو و مواد غذایی ما 
را می گیرد و از سفر یک بیمار برای معالجه ممانعت بوجود 

می آورد، جنایت علیه بشریت است.
می توانستند  آمریکایی ها  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
راه دیگری را انتخاب کنند تا در تاریخ رسوا نشوند، افزود: 
نیازمندی های  و  دارو  مواد غذایی،  اعالم کنند  می توانستند 
و های تک  پیشرفته  در بخش صنعت  اما  است،  آزاد  مردم 

می خواهیم جلوی ایران را بگیریم.
فشار  و  توان  همه  با  آمریکا  کرد:  تصریح  روحانی  دکتر 
می خواهد جلوی یک ملت بایستند و امروز جنگ آمریکا با 
دولت ایران نیست، بلکه جنگ آمریکا با یک ملت بزرگ و 
۸۲میلیون نفر است و در این شرایط ما بار سنگین و بزرگی 

را بردوش داریم.
رئیس جمهور اظهار داشت: در سفر مهرماه سال گذشته به 
نیویورک، یکی از رهبران معروف به من گفت که دیروز با 
رئیس جمهور آمریکا مالقات داشتم و به من گفت که شما 
۳ماه دیگر به ما مهلت دهید و به ایران کمک نکنید و در 
برابر تحریم ما نایستید و بعد از ۳ماه دیگر نظام جمهوری 
اسالمی ایران وجود ندارد. در همان مالقات به او گفتم اگر 
از هر  ایران  او بگو که  آقا را دوباره مالقات کردید، به  آن 

زمان دیگر مستحکم تر است.
تو و حکومت کاخ سفیدتان  امثال  تو،  افزود:  دکتر روحانی 
و  ایران  اسالمی  نظام  اما  می شود،  سپری  دورانشان  بارها 
ملت ایران جاودانه تاریخ خواهد بود. ما هزاران سال قبل از 
شما بودیم، شما که عمر کشورتان ۵۰۰سال است و خیلی 

زیاد نیست و عمر کشور ما بیش از ۱۰هزار سال است.
جاودانه  تاریخ  در  هم  باز  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
خواهیم ماند، اظهار داشت: آنها پیش بینی کرده بودند و بعدا 
در  امسال  کریسمس  عید  در  که  گفت  مقاماتشان  از  یکی 
امسال  که  گفتند  هم  دیگر  جای  در  و  بود  خواهیم  تهران 
جمهوری اسالمی ایران جشن چهلمین سال انقالب خودش 
را نمی تواند برگزار کند. همان موقع گفتم که این تاریخ را 
این  از  ایران پس  اسالمی  ببین جمهوری  و  یادداشت کن 

مدت در کجا خواهد بود.
در  کودکانه ای  و  غلط  محاسبات  کرد:  تاکید  روحانی  دکتر 
برای  این موضوع موجب زحمت  آنها قرار گرفته که  ذهن 
ملت ایران و البته موجب روسیاهی آنها در تاریخ خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه چند گروه سر آمریکا و کاخ 
سفید کاله گذاشته اند، گفت: یک گروه، افراطی های داخل 
آمریکا هستند که متاسفانه همه آن افراطی ها ، جزء حکومت 
صهیونیست ها  دوم  گروه  شدند؛  آمریکا  حاکمه  هیات  و 
می گویند  آمریکا  سردمداران  که  کلماتی  از  بعضی  هستند، 
عبارت های  است.  صهیونیست ها  جمالت  و  لغت ها  عین 
غربی  کشورهای  عبارت های  این  می شناسیم،  را  اینها 
و  کلمات  این  با  است؛  ضدانقالب  یا  و  صهیونیست ها  یا 

عبارت ها آشناییم که به کار می برند.
ایران  علیه  که  نطق هایی  کرد:  اضافه  روحانی  دکتر 
و  لغت  یعنی  است،  صهیونیست ها  نوشته  می کنند،  ایراد 
و  صهیونیست ها  افراطیون،  آنهاست.  جمله بندی  و  واژه ها 
هستند  روزی  فکر  در  است  ۴۰سال  که  منطقه  مرتجعین 
فکر  آنها  و  بخورد  شکست  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
می کنند که جمهوری اسالمی ایران برای کشورشان و برای 
حکومت شان خطر بزرگ است و گروهک های ضدانقالب، 
حاکمه  هیات  اصلی  مشاورین  که  هستند  گروهی  چهار 

آمریکا بوده و سر اینها را کاله گذاشتند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این گروه ها ابتدا طراحی کرده 
بودند که در آغاز حکومت اینها، یعنی اواخر سال ۹۵ که اینها 
روی کار آمده بودند، کاری کنند که ما را تحریک کنند که 
از برجام خارج شویم و آن وقت آنها بگویند که خوب اینها 
خودشان عهدشان را زیر پا گذاشتند و با این بهانه پرونده ما 
را به شورای امنیت ببرند و یک تحریم جهانی علیه ایران 

بوجود بیاورند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برنامه های متعددی ریختند 
که ما را عصبانی کنند تا از برجام خارج شویم و این پیمان 
۷جانبه را ما نقض کنیم و در نهایت موفق نشدند، ادامه داد: 
بعد از آن تالش کردند که همه ۶کشور با هم از برجام خارج 
شوند و به ویژه روی اروپایی ها کار می کردند که با هم از 

برجام خارج شوند و در این راه تا ماه ها تالش کردند.
دکتر روحانی گفت: تمام سال ۹۶ به دنبال این بودند و در 
اواخر همین سال عالمت هایی به دست آوردند و بر مبنای 
آن حرکت کردند و نتوانستند کسی را همراه خودشان کنند 
تا آمریکا ناچار شد خودش آغازگر باشد و خودش این عهد را 

زیر پا بگذارد و به تنهایی هم این کار را بکند.
بزرگ  افتخارات  جزء  این  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی  دکتر 
تاریخ سیاسی ایران است که هیچ کسی با آمریکا همراهی 
نکرد، افزود: نه اینکه ما پیروز می شویم بر آمریکا، این حرف 
به  آمریکا  و  آمریکا  بر  شدیم  پیروز  ما  بلکه  نیست؛  دقیق 

دنبال این بود که از برجام خارج شویم و موفق نشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا می خواست کاری کند 
کنند  پاره  را  برجام  و  بدهند  هم  دست  به  دست  همه  که 
وسیع   تبلیغات  با  می خواست  آمریکا  گفت:  نشد،  موفق  اما 
کاری کند که سازمان ملل و آژانس در کنار او قرار بگیرد 

و موفق نشد.
که  بین المللی  دادگاه  در  حتی  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
ایران سابقه نداشته باشد و در  فکر می کنم شاید در تاریخ 
زمان مرحوم مصدق هم با این موضوع متفاوت بود، افزود: 
برای اولین بار در سازمان ملل و دادگاه بین المللی الهه و در 
مرحله اول در حکم موقت، آمریکا را محکوم کردیم، یعنی 
تحریم  که  کرد  صادر  موقت  حکم  بین المللی الهه  دادگاه 
آمریکا هشدار  به  بین المللی است و  آمریکا خالف مقررات 
در  بزرگ  موفقیت  و یک  نکند  اجرا  را  تحریم  این  که  داد 
تاریخ حقوقی به دست آوردیم نه اینکه پیروز می شویم، بلکه 

پیروز شده ایم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تورم و سختی معیشت، مردم 
را در فشار قرار داده است ، گفت: ملت ایران با وجود همه 
سختی ها در برابر دشمن استوار ایستاده و حامی نظام شان 
هستند و هر روزی هم که الزم بوده و الزم باشد، به صحنه 
حقوقی  و  جغرافیایی  سیاسی،  مرزهای  از  همیشه  می آیند، 
خودشان به خوبی دفاع کردند؛ لذا نه اینکه ملت ایران در 

برابر دشمنی ها پیروز می شود، بلکه پیروز شده است.
و  مقاومت  با  ایران  ملت  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
ایستادگی پیروز میدان است. البته روزهای سختی را پشت 
سرگذراندیم، ممکن است روزهای سختی هم داشته باشیم، 
اما مطمئنم در این راه پیروزی نهایی و موفقیت نهایی از آن 

ملت بزرگ ایران خواهد بود.
آمریکا  برابر  در  ایران  ملت  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
شکست نمی خورد، گفت: کاخ سفید نمی تواند ملت ایران را 
شکست بدهد، این کار امکان پذیر نیست. اگر با یک گروهی 
و یا با یک تعدادی طرف شده بود، ممکن بود پیروز شود؛ 
اما با کل ملت ایران روبه رو شده است و شکست آمریکا به 

دست خودمان و با عنایت حق امکان پذیر است.
رئیس جمهور اضافه کرد: اراده حق بر این است که ما همه 
توان مان را به کار بگیریم و وقتی همه توان مان را به کار 
اسالمی  انقالب  در  کند.  موفق  و  پیروز  را  ما  خدا  گرفتیم، 
۱۶سال تالش کردیم، زندان، تبعید، زجر، شهادت، همه را 
تحمل کردیم. پایان ۱۶سال خدا ما را پیروز کرد، ۸سال در 
جنگ تحمیلی، مقاومت کردیم و خداوند ما را موفق کرد و 
اراده کرد که یک  و خدا  پیروز شوند  ما  نگذاشت دشمنان 

میلیمتر از سرزمین ما در اشغال دشمن باقی نماند.
دکتر روحانی گفت: امروز هم ملت ایران از زمان تحریم یعنی 
است،  از یک سال  بیش  که  امروز  تا  پارسال  اردیبهشت  از 
علی رغم همه فشارها ایستادگی و مقاومت کرده است؛ آنها 
گفته بودند که دالر به زودی ۳۰ الی ۵۰هزار تومان و کسی 
گفته بود ۱۰۰هزار تومان می شود، اما موفق نشدند؛ چرا؟ به 
خاطر ایستادگی و تالش ملت بزرگ ایران. لذا امروز مسئولیتی 

که بر دوش داریم از همیشه سنگین تر است.
بسیار  طرح  دو  افتتاح  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 

رئیس جمهور تاکید کرد:

در  کشور  غرب  منطقه  در  خاک  و  آب  بزرگ  و  عظیم 
نیمه ماه رمضان در  از ماه رمضان در کرمانشاه و در  قبل 
بویالق  کرم آباد،  سد  افتتاح  و  ماکو  در  و  غربی  آذربایجان 
متعدد  کانال کشی های  کیلومتر  صدها  با  سردشت  و  پوش 
و  مرز  این  آبادانی  برای  زهکشی ها،  و  آب  کانال های  و 
پس  کرد:  تاکید  است،  کشورمان  برای  بزرگ  افتخار  بوم، 
اعالم  طبق  اینکه  بایستیم.  خودمان  پای  روی  می توانیم 
طرح ها  این  شدن  اجرایی  با  کشاورزی،  جهاد  وزیر  معاون 
می شود،  افزوده  ما  محصوالت  بر  تن  ۷۲۰هزار  استان،  در 
افتخار بزرگی برای کشور بوده و به ویژه در آذربایجان غربی 

و استان های مرزی که بسیار حائز اهمیت است.
دکتر روحانی با اشاره به حادثه سیل اخیر و بروز مشکالت 
و سختی برای برخی از هموطنان، تصریح کرد: اما علی رغم 
بزرگ  بسیار  نعمت  یک  الهی  رحمت  باران  این سختی ها، 
برای کشور ما بود؛ چراکه غربی ها پیش بینی کرده بودند که 
ایران تا سال ۲۰۵۰ آبی در کشور نخواهد داشت و تمام مردم 
ایران باید مهاجرت کنند و گفته بودند که تنها در گوشه هایی 
بقیه  باقی می ماند و  نقاطی  ایران  از منطقه شمال و غرب 

کشور در اثر خشکسالی نابود می شود.
به  پیش بینی ها  همه  الحمداهلل  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
عکس شد و امروز بهترین سال ما از لحاظ شرایط آبی در 
کشور است و امیدواریم خداوند سال های دیگر هم لطف و 
عنایت خودش را بر ما ارزانی بدارد، تاکید کرد: امروز باید از 
این آب استفاده کنیم و امروز روز تحول در کشاورزی است.
و  مهندسین  دستاوردهای  برخی  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
متخصصین کشاورزی در سنبله های گندم و اینکه االن یک 
هکتار زمین در شرایط خوب ۱۲تن گندم به ما می دهد، ادامه 
داد: این متخصص اعالم کرد که اگر این بذر استفاده شود، 

در هر هکتار ۴۰تن گندم برداشت می کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه با علم و دانش و فناوری می توان 
اینترنت  گفت:  آورد،  وجود  به  زندگی  در  بزرگی  تحوالت 
شرایط  و  می آورد  بوجود  جهان  در  را  بزرگی  تحول  اشیاء 
فناوری  از  استفاده  با  فرد  یک  شد.  خواهد  متفاوت  زندگی 
از خانه صادر  را  فرمان  و  در حالی که در خانه اش نشسته 
می کند، آبیاری انجام می گیرد. اصال آبیاری اتوماتیک انجام 
می گیرد و به محض اینکه رطوبت  کاهش می یابد، آبیاری 
شروع می شود . در دامپروری هم همین طور است، اینترنت 
اشیاء به موقع به دام آب می دهد به موقع قطع می کند و به 

موقع غذای مورد نیاز را می دهد.
و  فناوری، جهاد، تالش  علم،  با  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
کوشش می توانیم موفق بوده و دستاوردهای بزرگی را ایجاد 
کنیم، اظهارداشت: سدی که امروز افتتاح کردیم، چند سال پیش 
در همین استان عملیات اجرایی آن را اعالم کرده بودیم و این 
معنایش آنست که ما ملت توانمندی داریم. مهندسین کارشناس، 

کارگران غیور و کشاورزان با استعداد در این کشور داریم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مبارزه امروز ما با آمریکا این 
است که تولید را تقویت و صادرات را افزایش دهیم، گفت: 
مگر الزم است که فقط صادرات کشورمان متکی به نفت 
یا به موادی باشد که وابسته به نفت است. این طور نیست، 
بلکه راه باز است. گردشگری می تواند بزرگترین تحول را در 
کشورمان ایجاد کند. چون در یک سال گذشته گردشگری 
در کشور ۵۰درصد افزایش یافته است. گردشگری می تواند 
به  شغل  ۷۰هزار  گذشته  یکسال  در  و  کند  درست  اشتغال 

وجود آورده است.
اخیر ۳۰۰هزار  سال  چند  در  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
آمده  وجود  به  دانش بنیان  شرکت های  طریق  از  شغل 
از ۴هزار و ۴۰۰شرکت  است. در دولت یازدهم و دوازدهم 
دانش بنیان حمایت شده است. هر روز که می گذرد ۱.۵ تا 
۲نفر از تحصیلکردگان رده باالی ایرانی که خارج از کشور 

بودند، به کشور برمی گردند.
رئیس جمهور با بیان اینکه این به اندازه همان باران، رحمت 
است که در بسیاری از تحوالت علمی و فناوری در این چند 
تصریح  آمدند،  داخل  به  خارج  از  ایرانی  دانشمندان  سال، 
کرد: در عرض ۲سال گذشته، ۱۱۳۰دانشمند و متخصص از 
دانشگاه های برتر دنیا به ایران برگشتند و در مراسم افطاری 
در چند شب پیش با عده ای از این عزیزان، هر کدام می گفتند 

چقدر مشغول کار و فعالیت با درآمدهای سرشار هستند.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه پس خداوند، استعداد، سرزمین 
خوب، فرهنگ خوب، بهترین دین، بهترین راهنمایان به نام 
اهل بیت عصمت و طهارت)س( و عنایت ولی عصر)عج( را 
به ما ارزانی داشته است، تصریح کرد: کسی فکر نکند ایران 
و  گذاشتند  دست  روی  دست  ایران  مخالفین  و  است  تنها 
دست به دست هم دادند و می خواهند علیه ما اقدام کنند؛ 

و  داریم  شایسته  انسان های  و  پرتالش  جوان های  چراکه 
همین نزول باران رحمت باید وسیله برای کشاورزی بهتر و 

آبادتر و صادرات بیشتر شود.
دکتر روحانی با اشاره اینکه کشاورزی گلخانه ای یک تحول 
بسیار بزرگ است و توانستیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم 
طرح های گلخانه ای را بیش از ۲برابر افزایش دهیم، گفت: 
بشر می تواند تحول بزرگ درست کند و الزم نیست با همان 

شیوه های سنتی ادامه کار دهیم.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تقویت تولید، اشتغال و 
رفع فقر مطلق، سه شعاری بود که از ابتدای دولت دوازدهم 
آن را مطرح کرده ام، گفت: در روز مراسم تنفیذ در خدمت 
مقام معظم رهبری اعالم کردم که در دولت دوازدهم تالشم 
باال بردن تولید و اشتغال و رفع فقر مطلق است و امروز در 
هر سه زمینه در حال تالش هستیم، البته کار ما سخت و 
مشکل شده است، اما اگر همه به صحنه بیایند، می توانیم از 
این فرصت استفاده بیشتری کنیم و کاری کنیم که اشتغال 

در این کشور به مرز قابل قبول برسد.
و  مشقت  بیکاری،  مسئله  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
خطر بزرگی برای کشورمان است. تولید را می توانیم ارتقاء 
دهیم ، در بعضی از زمینه ها مشکالتی داریم، اما در بعضی 

زمینه های دیگر شرایط مان شرایط بهتری است.
تالش  مطلق  فقر  رفع  در  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
زیادی انجام شده است، گفت: در دولت دوازدهم تبصره ۱۴ 
که  است  ۲سال  و  کردیم  فعال  منظور  همین  برای  را 
و  می دهیم  مجلس  به  مطلق  فقر  رفع  برای  را  تبصره ۱۴ 
جامعه  مستضعف  اقشار  برای  دولت  که  مستمری  تقریبا 
پرداخت می کند، در عرض ۲.۵سال اخیر بین ۳.۵ تا ۴برابر 
البته هنوز کم است و خیلی کارهای دیگر  افزایش دادیم؛ 

باید انجام بگیرد.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه در برابر تحریم آمریکا باید 
با اراده محکم بایستیم، اظهار داشت: آمریکا باید بفهمد که 
این راهی که انتخاب کرده، غلط است و این را شما باید به 
آمریکا بفهمانید نه دولت. ملت ایران باید با کار و تالش و 

تولید و خودکفایی بیشتر به آنها بفهماند.
از  روغنی  دانه های  در  اینکه  کرد:  اضافه  رئیس جمهور 
پارسال تا امسال، تولید ۳برابر شده است یعنی توان داریم 
برابر  در  ما  معتقدم  بنابراین  بکنیم؛  را  کار  این  و می توانیم 
تحریم می توانیم بایستیم و جایی که باید بیشتر به ما کمک 

کند، استان های مرزی و مناطق آزاد هستند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: استان های مرزی خیلی راحت 
می توانند تحریم را دور بزنند، استان های مرزی می توانند با 
با  کنند، شرکت های خصوصی  برقرار  رابطه  مرز  آن سوی 
شرکت های خصوصی  آن طرف مرز ، دولتی ها با دولتی های 
آن طرف، مردم عادی با مردم عادی آن طرف و همچنین 
مناطق آزاد به راحتی می توانند رابطه برقرار و در زمینه دور 

زدن تحریم ها نقش آفرینی کنند.
دارند  شرایطی  آزاد  مناطق  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
که راحت تر می توانند تحریم را دور بزنند، تاکید کرد: البته 
ما تحریم را با افتخار دور می زنیم و االن هم در فروش نفت 

تحریم را دور می زنیم و با افتخار هم این کار را می کنیم.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در خط مقدم مبارزه با تحریم 
بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت نفت و وزارتخانه های 
اقتصادی ما هستند، که می توانند تحریم را بشکنند و االن 
و  مردم  بخش ها،  همه  کرد:  تاکید  می کنند،  را  کار  این 
نهادهای ما این فعالیت را انجام می دهند و موفق خواهیم 

شد که در برابر تحریم پیروز شویم.
است  این  مجتبی)ع(  امام  پیام  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
که خداوند بهترین رهبر، بهترین دین و بهترین الگو را در 
اختیار مردم گذاشت اما متحد نیامدند و در کنار امام عزیز 
نتوانستند به همه اهداف بلندشان برسند، تصریح کرد: البته 
امام مجتبی)ع( به اهدافش رسید، اما مردم می توانستند در 

کنار آن امام معصوم به اهداف بیشتری برسند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه فردی به امام مجتبی)ع( گفت 
چرا چنین اتفاقی افتاد و حکومت از اهل بیت گرفته شد و 
وقتی که  فرمودند که  ایشان  افزود:  افتاد،  معاویه  به دست 
شما به صفین می رفتید، آن روز که دین تان جلو و راهنمای 
شما بود و دنیا پشت سر دین قرار داشت، شما پیروزی های 
بزرگ به دست آوردید، اما امروز دنیای شما جلو است و دین 
را پشت سر دنیا گذاشتید و می گویید اول دنیا، سود، کاسبی 

و بعد اجرای فرمان خدا، ملت، مردم، فقرا.
رئیس جمهور ادامه داد: اگر دین راهنمای ما نبود و نور دین 
جلوی ما نبود، آن که فانوس را می خواهد جلو بگیرد، اگر 

پشت سر بگیرد در چاله می افتد.
رئیس جمهور تصریح کرد: دین به عنوان چراغ هدایت، باید 
این  مجتبی)ع(  امام  سیره  و  زندگی  و  باشد  ما  روی  پیش 
درس را به انسان ها می دهد و از میالد این امام همام می 

توان چنین درس هایی را آموخت.
دکتر روحانی گفت: در طول گذشت این یک سال از تحریم 
ایستادگی  مردم  امروز،  به  تا  پارسال  اردیبهشت  از  یعنی 
کردند، دولت هم در کنار مردم بوده است و با کمک مردم 
کارهای بزرگی انجام شده است و ان شاء اهلل امسال کارهای 
انجام می دهیم. نمونه اش همین حادثه سیل  بزرگتری هم 
بود که توانستیم با حضور و اتحاد و کمک مردم و تالش 
عبور  هم  بازسازی  در  ان شاء اهلل  و  کنیم  عبور  آن  از  همه، 

خواهیم کرد.
قرارگاه  فرمانده  و  مسئول  کشور  وزیر  افزود:  رئیس جمهور 
بازسازی شده است. امیدواریم با وعده ای که داده، خانه هایی 
و  بازسازی  که  آنهایی  و  تیرماه  تا  است  مرمت  نیازمند  که 
باید احیاء شود تا شب عید تکمیل و  نوسازی می خواهد و 
در اختیار مردم قرار بگیرد و البته با همت و تالش مردم و 

کمک همه انسان ها این کار را خواهیم کرد.

مناطق آزاد به راحتی می توانند در دور زدن تحریم ها نقش آفرینی کنند
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اخبار منطقه آزاد قشم

»یک کمربند، یک جاده« نقش کلیدی منطقه آزاد قشم در پروژه بین المللی 

آزاد در مسیر توسعه  بی شک نقش مناطق 
کسی  هیچ  بر  کشور  اقتصادی  کالن 
شده  ایجاد  زیرساخت های  نیست؛  پوشیده 
دهه،  سه  به  نزدیک  در  مناطق  این  در 
امروزه  می باشد.  مهم  موضوع  این  بیانگر 
نقش  جهانی،  تجارت  اهمیت  به  توجه  با 
بنادر و پورت ها در کشورهای مختلف برای 
بین المللی  مسیرهای  در  تجارت  توسعه 
است  شده  پررنگ تر  دیگری  زمان  هر  از 
نقطه  قرارگیری  به  عنایت  با  بی تردید  و 
این  فارس،  خلیج  در  قشم  استراتژیک 
در  را  طالیی  بسیار  نقش  می تواند  منطقه 
این حوزه ایفا کند؛ از این رو گفت و گویی 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  با 
هفته  در  هند  کشتی  اولین  ورود  به  توجه 
ایجاد کریدور  بندر کاوه قشم و  به  گذشته 
دریایی قشم- هند برای اولین بار در کشور 

داشتیم که در ادامه می خوانید.

ایجاد کریدور دریایی قشم-هند 
برای اولین بار

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
راه اندازی  درخصوص  قشم  آزاد  منطقه 
بیان  هند  و  قشم  میان  دریایی  کریدور 
داشت: با توجه به شرایط کشور و اهمیت 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  تحریم،  موضوع 
در جهت رفع نیازهای بخش های صنعتی، 
درخصوص  منطقه  تجاری  و  تولیدی 
همچنین  و  دریایی  کاالیی  مبادالت 
نیاز  کمک به کشور در شرایطی که مورد 
باشد و همچنین استفاده از از ظرفیت های 
برای نقش آفرینی در رفع  موجود در قشم 
وجود ظرفیت های  به  توجه  با  و  تحریم ها 
وجود  کاوه  بندر  در  که  خوبی  بسیاری 
ظرفیت  با  اسکله  پست  دو  شامل  دارد، 
این  می توان  که  در  تن  هزار  پنجاه 
افزایش  هم  تن  هزار  صد  تا  را  ظرفیت 
حال  در  که  است  توضیح  به  الزم  و  داد 
حاضر دو پست اسکله دیگر هم در دستور 
اسکله  دو  فعالیت  با  بتوانیم  تا  است  کار 
و  تخلیه  ظرفیت های  افزایش  به  جدید 
و  کنیم  دریایی کشور هم کمک  بارگیری 
با عنایت به اینکه منطقه آزاد قشم ارتباط 
در  مختلف  کشورهای  با  را  خوبی  بسیار 
و  حمل  توسعه  مسیر  در  همکاری  جهت 
ایجاد  به  اقدام  است،  داشته  دریایی  نقل 
هنودستان  و  قشم  میان  دریایی  کریدور 
نتیجه  به  مذاکرات  خدا  حمد  به  که  کرد 
دوم  در  تجاری  کشتی  اولین  و  نشست 
خردادماه امسال به بندر کاوه رسید که این 
به مقصد  کاندال هندوستان  بندر  از  کشتی 
ظرفیت  بود.  کرده  حرکت  قشم  کاوه  بندر 
این کشتی پنجاه هزار تن با 174متر طول 
پانصد  و  هزار  دوازده  ظرفیت  به  باری  که 
تن کاال به قشم وارد کرده است. این اولین 
ایجاد شده است  این مسیر  باری است که 
و با ورود این کشتی به بندر کاوه قشم به 
صورت رسمی این خط دریایی ایجاد شد و 
در نظر داریم که بتوانیم ظرفیت این مسیر 

دریایی را افزایش دهیم. 

راه اندازی خط دریایی 
پاکستان- قشم در آینده

آخرین  طی  افزود:  مومنی  حمیدرضا 
بر  قرار  گرفته،  انجام  که  مذاکراتی 
این  ماه  در  یکبار  حداقل  که  شده  این 
در حال  و  تردد کند  این مسیر  در  کشتی 
یکطرفه  صورت  به  فعال  خط  این  حاضر 
به  هند  سمت  از  کشتی  این  و  است 
تالش  در  و  می کند  حمل  را  بار  قشم 
یا  و  قشم  سمت  از  بتوانیم  که  هستیم 
مسیر  در  بار  حمل  هم  کشور  بنادر  سایر 
در  باشیم.  داشته  خط  این  برای  برگشت 
مهم  حرکتی  بسیار  اقدام  این  مجموع 
کشور  در  دریایی  مبادالت  مسیر  در 
توجه  با  مسیر  این  و  می شود  محسوب 
داریم،  هند  کشور  با  ما  که  ارتباطاتی  به 
اخیرا  و  قلمداد شود  می تواند مسیر خوبی 
یک خط  ایجاد  برای  هم  پاکستان  کشور 
آمادگی  اعالم  قشم  با  دریایی  تجاری 
پیگیری های  با  امیدواریم  و  است  کرده 
خط  راه اندازی  شاهد  بتوانیم  شده  انجام 

است.  قشم  آزاد  منطقه  کند،  نقش آفرینی 
طرف های  با  ما  که  قراردادی  به  توجه  با 
پتروشیمی  توسعه بخش  چینی درخصوص 
8میلیارد دالر  منعقد کرده ایم که در حدود 
حدود  در  و  است  آن  سرمایه گذاری  رقم 
تولید  پتروشیمی  محصوالت  تن  6میلیون 
باره  این  در  شد،  خواهد  انجام  صادرات  و 
شده  انجام  کار  اولیه  مقدمات  و  مذاکرات 
امضای  به  طرح  این  اولیه  پروتکل های  و 
آینده  هفته  در  و  است  رسیده  طرفین 
به  زمین  تحویل  برای  چینی  طرف های 
مهم  نکته  آمد؛  خواهند  قشم  آزاد  منطقه 
این  که  پذیرفت  دولت چین  که  است  این 
بر  که  دهد  قرار  پروژه هایی  جزء  را  طرح 
روی پروژه عظیم بین المللی »یک کمربند، 
یک جاده« کار می کنند و منطقه آزاد قشم 
نماید،  متصل  جنوب- شمال  کریدور  به  را 
محوریت  با  ایران  اسالمی  جمهوری  یعنی 
بسیار  نقش  بی تردید  قشم  آزاد  منطقه 
احیای  تعبیری  به  و  پروژه  این  در  کلیدی 
بتوانیم  ما  اگر  مسلما  کند؛  ایفا  ابریشم  راه 
کریدور جنوب به شمال را در کشور به هم 
متصل کنیم، به راحتی می توانیم از طریق 
بسیار  اتصال  پاکستان  و  هندوستان  چین، 
باشیم  داشته  شمالی  کشورهای  به  خوبی 
بندرعباس  در  راه آهن  وجود  به  توجه  با  و 
می توانیم به خط آهن سراسری کشور هم 
از  کاالیی  ارتباطی  و خط  داشته  دسترسی 
را  بندر نستراک  یعنی  اروپا  به شمال  چین 

متصل کنیم. 
»یک  پروژه  اصلی  مسیرهای  از  یکی 
کریدور  مسیر  همین  جاده«،  یک  کمربند، 
جنوب به شمال ایران است که ما به بهترین 
شکل می توانیم در آن نقش آفرینی کنیم و 
اعتقاد داریم که منطقه آزاد قشم و بندر کاوه 
می توانند نقش مهم و اساسی در این پروژه 
پروژه  این  به  خوبی  بسیار  اتصال  و  داشته 
بین المللی داشته باشند و درآمدی که در این 
بخش برای ایران پیش بینی می کنیم، در کنار 
مراودات و توسعه روابط تجاری و بین المللی 
که این پروژه با کشورهای همسایه برای ما 
ایجاد خواهد کرد، بسیار با اهمیت و کلیدی 
است و در کنار این امتیازات، ورود تجهیزات 
و تکنولوژی های به روز حوزه حمل و نقل در 
این مسیر می تواند به ما بسیار کمک کند؛ 
بی شک این ابتدای یک مسیر بزرگ توسعه 
چراکه  بود،  خواهد  قشم  آزاد  منطقه  برای 
متفاوت  دیگر  بنادر  با  قشم  در  ما  کار  نوع 
است، به تعبیری بندر در قشم می تواند یک 
بتواند  تا  باشد  کشور  جنوب  در  مگاپورت 
کشورهای باالدستی ما را برای قرار گرفتن 
جاده«  یک  کمربند،  »یک  پروژه  مسیر  در 
پشتیبانی کند و نقش آفرینی کلیدی در این 
پروژه بزرگ و جهانی در کشور داشته باشیم.

آمادگی منطقه آزاد قشم برای 
اجرای پل خلیج فارس

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تعیین  درباره  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 
داشت:  اظهار  فارس  خلیج  پل  تکلیف 
موضوع پل خلیج فارس با توجه به شرایط 
کنونی و اولویت های دیگری که در کشور 
حال  در  دارد،  وجود  محترم  دولت  توسط 
حاضر جزء اولویت اصلی نیست؛ در دنیای 
کشورهای  بزرگی  بسیار  پروژه های  امروز 
زمینه  این  در  چین  در  خصوصا  مختلف 
به  دریایی  پل های  چین  در  دارد؛  وجود 
طول 60کیلومتر در بستر دریا ساخته شده 
است و یک پروژه 2.8کیلومتری پل خلیج 
فارس خیلی پیچیده و سختی نیست؛ اما به 
هر حال با توجه به مطالبه مردمان جنوب 
در  هرمزگان،  استان  خصوص  به  و  کشور 
جهانگیری  دکتر  آقای  جناب  رابطه  این 
این طرح را برای تعیین تکلیف به سازمان 
برنامه و بودجه ارجاع کردند و طی جلساتی 
که ما در این هفته با حضور مشاورین این 
این  سرمایه گذاران  و  پیمانکاران  طرح، 
عملیاتی  پیشنهادات  داشت،  خواهیم  پروژه 
و  نمود  خواهیم  ارائه  دوستان  به  را  خود 
ان شاءاهلل ظرف چند ماه آینده این طرح را 
نیز تعیین تکلیف خواهیم کرد. به هر حال 
این طرح  اجرای  آمادگی  آزاد قشم  منطقه 
را با توجه به برنامه ها و سیاست های کالن 
دولت محترم دارا می باشد و امیدواریم که 
به زودی شاهد اجرای این پروژه در کشور 

باشیم.

انتخاب  از  قشم  رشد  بین المللی  مرکز  مدیر 
و  صادرات  کریدور  عنوان  به  قشم  رشد  مرکز 
واردات محصوالت و خدمات واحدهای فناور و 

شرکت های دانش بنیان سراسر کشور خبر داد.
سیده مهدیه فالحی با اشاره به بازدید مسئوالن 
اجرایی  ستاد  به  وابسته  برکت  بنیاد  موسسه 
رشد  مرکز  از  خمینی )ره(  امام  حضرت  فرمان 
قشم اظهار داشت: در بازدید از واحدهای فناور 
و  مرکز  در  مستقر  بنیان  دانش  شرکت های  و 
اداره کل غذا، دارو و استاندارد  آزمایشگاه های 
توانمندی مرکز رشد مورد بررسی  قشم سطح 

قرار گرفت.
این  باالی  پتانسیل  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
زمینه  در  قشم  آزاد  منطقه  موقعیت  و  مرکز 
تسهیل مراحل صادرات و واردات کاال، موسسه 
این  آغاز  برای  را  خود  آمادگی  برکت  بنیاد 

همکاری اعالم کرد.
افزود:  قشم  رشد  بین المللی  مرکز  مدیر 
از  دانش بنیان  شرکت های  و  فناور  واحدهای 
یا  و  محصول  هرگونه  می توانند  کشور  سراسر 
به  قشم  رشد  مرکز  طریق  از  را  خود  خدمات 
اولیه  مواد  یا  و  نقاط جهان صادر کرده  اقصی 

مورد نیاز خود را وارد نمایند.
برکت  بنیاد  موسسه  است،  ذکر  شایان 
امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته 
از طریق مشارکت  را  خمینی )ره( خدمات خود 
در توانمندسازی اقتصادی، توسعه کارآفرینی و 
اشتغال زایی، کمک به آبادانی و توسعه فضاهای 
آموزشی و فرهنگی- مذهبی، کمک به ارتقای 
و  بهداشتی  فضاهای  توسعه  و  سالمت  سطح 
درمانی و ارائه خدمات حمایتی، بیمه ای و مالی 

به محرومین ارائه می دهد.

مدیر مرکز بین المللی رشد قشم 
اظهار داشت:

قشم، کریدور صادرات و 
واردات محصوالت دانش بنیان

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

سردبیر: حسین مرادی
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قشم

گفت و گو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص راه اندازی کریدور قشم- هند:

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نخستین  تشکیل  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
فرهنگی  میراث  دوستداران  نهاد  مردم  انجمن 

جزیره قشم خبر داد.
ارزنده میراث  با اشاره به نقش  طاهره شهرکی 
و  شخصیتی  واقعیت های  معرفی  در  فرهنگی 
تاریخی ایرانیان اظهار داشت: انجمن دوستداران 
میراث فرهنگی قشم با حضور تعدادی از جوانان 
معرفی  و  صیانت  هدف  با  و  فرهنگی  فعال 
میراث  اداره  نظارت  با  جزیره،  بومی  فرهنگ 
سازمان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

منطقه آزاد قشم تشکیل شد.
وی ادامه داد: این انجمن به عنوان یک بازوی 
اجرایی، وظیفه شناسایی گنجینه میراث انسانی و 
باززنده سازی میراث ناملموس جزیره را برعهده 

خواهد داشت.
قشم،  جزیره  محلی  جامعه  شهرکی،  گفته  به 
ازجمله  باارزشی  بومی  دانش های  آفرینندگان 
با  و  بوده اند  و...  بادگیرها  ساخت  تا  دریانوردی 
از  واقعی  شناخت  و  دینی  آموزه های  بر  تکیه 
طبیعت توانسته اند جنبه های مهم میراث خلیج 

فارس را خلق کنند.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
این  داشت:  اذعان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
انجمن، نخستین سازمان مردم نهاد دوستداران 
شاهد  امسال  که  است  جزیره  فرهنگی  میراث 
و  حفظ  در  آن  تاثیرگذار  و  سازنده  فعالیت های 
جغرافیای  جنوبی ترین  فرهنگی  میراث  احیاء 

کشور خواهیم بود.

تشکیل انجمن مردم نهاد 
دوستداران میراث فرهنگی 

جزیره قشم

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری سازمان 

منطقه آزاد قشم خبر داد:

باشیم.  قشم  و  پاکستان  میان  دریایی 

توسعه بندر کاوه در دستورکار 
سازمان منطقه آزاد قشم

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
نقل  و  توسعه حمل  برای  قطعا  کرد:  تاکید 
دریایی در جزیره قشم در آینده برنامه داریم 
پست  دو  و  دهیم  توسعه  را  کاوه  بندر  که 
اسکله دیگر با ظرفیت باالی صد هزار تن به 
این بندر اضافه نماییم؛ با توجه به موقعیت 
توسعه  مسیر  در  کاوه  اسکله  خوب  بسیار 
تجارت دریایی و عمق آبخور 20متری این 
اسکله، کشتی های صدهزار تنی می توانند به 
طرح  در  بتوانیم  اگر  و  بگیرند  پهلو  راحتی 
به  1.8کیلومتر  حدود  در  مسافتی  توسعه، 
آبخور  باشیم،  سمت دریای پیشروی داشته 
به حدود 35 تا 40متر خواهد رسید که یک 
ظرفیت بسیار بی نظری در کشور و حتی در 
کشتی هایی  که  شد  خواهد  ایجاد  منطقه 
با ظرفیت 500هزار تن هم می توانند  حتی 
در این اسکله پهلوگیری کنند و کار تخلیه 
رسیدن  برای  و  دهند  انجام  را  بارگیری  و 
توسعه  را  بندر  قطعا  باید  ما  هدف  این  به 
به  را  تجهیزاتی  و  امکانات  بتوانیم  و  دهیم 
ایجاد شده،  این ظرفیت  از  که  بگیریم  کار 
و  نماییم  استفاده  ممکن  شکل  بهترین  به 
خصوصا  ایران  کشور  برای  اطمینانی  نقطه 
با  که  باشد  کنونی  سخت  شرایط  این  در 
برنامه ریزی های انجام شده ان شاءاهلل جای 
نگرانی نیست و فکر می کنم که بتوانیم در 
یک فاصله زمانی مشخص از این ظرفیت ها 

استفاده کنیم.

توسعه حمل ونقل دریایی کشور 
با محوریت منطقه آزاد قشم

ایجاد  پیگیری  موضوع  درخصوص  مومنی 
مگاپورت در منطقه آزاد قشم اظهار داشت: 
در خصوص پیگیری این موضوع نشستی با 
راه  محترم  وزیر  اسالمی  دکتر  آقای  جناب 
خواهیم  آینده  روز  چند  طی  شهرسازی  و 
مهمی  موضوعات  از  یکی  چراکه  داشت، 
ایجاد  دارد،  وجود  قشم  آزاد  منطقه  در  که 
ظرفیت در مسیر توسعه حمل و نقل دریایی 
در  که  منحصربه فردی  موقعیت  به  توجه  با 
قشم وجود دارد، مطرح خواهد شد و به طور 
به  که  مثبتی  نگاه  به  توجه  با  ایشان  حتم 
مناطق آزاد دارند و همچنین شناخت دقیقی 
حتما  دارند،  قشم  آزاد  منطقه  به  نسبت  که 
تا  داشت  خواهند  را  خوبی  بسیار  همکاری 
در  عظیم  ظرفیت  این  از  بتوانیم  ان شاءاهلل 
بهره  قشم  آزاد  منطقه  محوریت  با  کشور 

بیشتری ببریم.

واگذاری طرح توسعه بندر کاوه 
به بخش خصوصی توانمند

در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جذب  جهت  در  برنامه ریزی  خصوص 
بندر  توسعه  در  مستعد  خصوصی  بخش 
در  هم اکنون  داشت:  بیان  قشم  کاوه 
در  ما  هستیم ؛  طرح  فراخوان  مرحله 
باید  اسکله،  بحث  جز  به  کاوه  بندر 
ازجمله  پسکرانه  بسترهای  ایجاد  مباحث 
فضاهای  و  سردخانه ها  هانگارها،  انبارها ، 
به  و  دهیم  قرار  مدنظر  هم  را  لجستیکی 
واقعی توسعه  به معنای  باید  بندر  تعبیری، 

پیدا کند و همه تجهیزات و امکانات مورد 
راه اندازی  و  نصب  بندر  این  در  باید  نیاز 
شرایط  به  توجه  با  و  طبیعتا  شود. 
اقتصادی، خیلی تمایل نداریم که سازمان 
بی تردید  و  کند  پیدا  ورود  طرح  این  در 
این  در  توانمند  خصوصی  بخش  از  باید 
حاضر  حال  در  و  کنیم  استفاده  پروژه 
فعالی  خصوصی  بخش  کاوه  بندر  در  هم 
به  یقین  به  قطع  و  داریم  حوزه  این  در 
دنبال جذب بخش خصوصی در این طرح 
به طور کلی حجم سرمایه گذاری  هستیم. 
با  و  است  سنگین  بسیار  بنادر  ایجاد  در 
توجه به موقعیت بندر کاوه و اجرای طرح 
یا  و  صیادی  بنادر  با  که  بندر  این  توسعه 
تجاری  کوچک  بنادر  حتی  و  مسافری 
است،  متفاوت  بسیار  قشم  بهمن  مانند 
سرمایه گذاری  حجم  نگاه،  این  با  بی شک 
متفاوت  بسیار  نیز  کاوه  بندر  توسعه  در 
است و باید بخش خصوصی در این طرح 
بتواند این طرح ملی را  ورود پیدا کند که 
شاخصه هایی  حاضر  حال  در  دهد.  انجام 
در  سرمایه گذار  جذب  موضوع  در  ما  که 
سه  داریم،  کاوه  بندر  و  قشم  آزاد  منطقه 
توانمندی  شامل  که  است  اصلی  موضوع 
برای  باید  که  می باشد  سرمایه گذار  مالی 
توانمندی  بحث  دوم  شود؛  محرز  سازمان 
و  داریم  را  سرمایه گذار  تخصصی  و  فنی 
توجه  با  پروژه  اجرای  زمان  هم  آخر  در 
در  که  خاصی  حساسیت های  و  شرایط  به 
حال حاضر در کشور داریم، برایمان بسیار 
عالقه مند  بنابراین  است؛  اهمیت  حائز 
بخش  کمک  با  را  طرح  این  که  هستیم 
هم  پیشنهاداتی  و  دهیم  انجام  خصوصی 
به صورت بی .او .تی در این رابطه داریم و 
خاتم  قرارگاه  با  هم  قراردادی  همچنین 
خلیج  ارتباطی  جامع  طرح  درخصوص 
فارس داریم که یکی از چهار پارامتر مهم 
فارس،  خلیج  پل  شامل  که  قرارداد  این 
است،  بندر  و  دسترسی  راه  های  و  راه آهن 
می باشد؛  کاوه  بندر  توسعه  طرح  موضوع 
بنابراین باید توافقاتی هم با قرارگاه خاتم 
در این خصوص داشته باشیم تا به نتیجه 
مهم،  نکته  ما  دیدگاه  از  و  برسیم  مطلوب 
مجموعه ای  فنی  و  اقتصادی  توانمندی 
این  مشخص  زمان  در  بتواند  که  است 
ظرفیت  این  و  دهد  انجام  را  توسعه  طرح 
ظرفیت  به  را  قشم  آزاد  منطقه  بالفعل 
امکانات  این  از  بتوانیم  تا  کند  بدل  بالقوه 

باشیم. داشته  را  بهره مندی  بهترین 

منطقه آزاد قشم
قطب تجارت دریایی ایران

بدل  در  قشم  نقش  خصوص  در  مومنی 
تجاری  مهم  مسیرهای  از  یکی  به  شدن 
دریایی در کشور و منطقه در آینده  اذعان 
توجه  با  هم  حاضر  حال  در  قشم  داشت: 
یکی  جغرافیایی،  و  فنی  ظرفیت های  به 
همه  می شود؛  قلمداد  کشور  مهم  بنادر  از 
تالش ما با توجه به مذاکراتی که مسئولین 
خصوص  در  چینی  طرف های  با  کشور 
پروژه مهم چینی ها با عنوان »یک کمربند، 
داریم؛  دستورکار  در  را  داشتند   جاده«  یک 
چراکه تنها پروژه ای که از طرف جمهوری 
اینکه  برای  شده  معرفی  چین  به  اسالمی 
بتواند در آن پروژه عظیم بین المللی  ایران 

گفت و گو:
مرضیه حسینی
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