
شماره  31
دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398 
 سال اول - 5000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

توسعه گردشگری با محوریت دریا در مناطق آزاد

و  هرمزگان  خوزستان،  بوشهر،  گلستان،  مازندران،  گیالن،  استان  هفت  همجواری 
سیستان و بلوچستان با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و برخوردار بودن از 
سواحل طوالنی، حاکی از ظرفیت بسیار باالی کشور در امر گردشگری دریایی است.

با نگاهی به استان هایی که همجوار دریا هستند می توان ظرفیت مناطق آزاد کشور را 
در توسعه گردشگری دریایی بیش از پیش در مسیر توسعه گردشگری جدی تلقی کرد؛ 
منطقه آزاد انزلی در استان گیالن، منطقه آزاد اروند در استان خوزستان، مناطق آزاد 
کیش و قشم در استان هرمزگان و منطقه آزاد چابهار در استان سیستان و بلوچستان، 
به صورت بالقوه ظرفیت های بسیار عظیمی در جهت توسعه گردشگری دریایی با توجه 

به جذب سرمایه گذاری در حوزه های زیرساخت های دریایی دارا هستند.
با عنایت به حجم گردش مالی صنعت گردشگری در سال 2018 در جهان و لزوم 
نیز جاذبه های بی بدیل مقاصد گردشگری  و  این حوزه  نوین در  ایجاد فرصت های 
که از ظرفیت سواحل دریایی برخوردار هستند، اهمیت توجه به این مهم را در توسعه 

گردشگری کشور با محوریت ظرفیت های مناطق آزاد پررنگ تر از قبل می کند.
در سطح  بین المللی  و  داخلی  گردشگری  از  درآمد حاصل  طی سال 2018 مجموع 
ناخالص  تولید  از  با 6.1درصد  برابر  این رقم  به 5.34تریلیون دالر رسید که  جهان 
داخلی جهانی است. همچنین تخمین زده می شود که در سال 201۹ نیز درآمد حاصل 
از گردشگری به 5.44تریلیون دالر برسد و 6درصد از مجموع جهانی تولید ناخالص 
داخلی را به خود اختصاص دهد، که این مجموع درآمد در صنعت گردشگری در حدود 

بیش از 12میلیارد سفر در جهان به دست آمده است.
با  ایران  مناطق ساحلی می شود،  به  دنیا معطوف  در  بیشترین مقاصد سفر  بی تردید 
دارا بودن سواحل پهناور در شمال و جنوب کشور می تواند یکی از مهم ترین مقاصد 
گردشگری با محوریت گردشگری دریایی در منطقه باشد. در این میان، مناطق آزاد 
با توجه به زیرساخت هایی که در حوزه های گردشگری به شکل نسبی ایجاد کرده اند، 
می توانند با توسعه و توجه بیشتر به صنعت گردشگری دریایی، نقش بسزایی را ایفا کنند.

ایجاد سفرهای دریایی در شمال کشور با توجه به ظرفیت های مجتمع بندری کاسپین 
بین منطقه آزاد انزلی و شهرهای شمالی در استان مازندران و همچنین ایجاد خط های 
سفرهای دریایی بین مناطق آزاد جنوب کشور، میان منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، 
از مزیت های جذابی است که می توان با برنامه ریزی و دعوت از سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی در مسیر توسعه این ظرفیت ها گام های بسیار بزرگی را برداشت.
در سال 2018 مجموع سرمایه گذاری در گردشگری در جهان  به ۹64.81میلیارد دالر 
رسید که بیشترین نرخ رشد سرمایه گذاری در گردشگری را خاورمیانه با 5.4درصد به 
خود اختصاص داده است و پس از آن نیز آسیا اقیانوسیه 5.2درصد، آمریکا 4.5درصد، 
به  نگاهی  با  و  دادند  اختصاص  به  خود  را  2.6درصد  نیز  آفریقا  و  4.2درصد  اروپا 
کشورهای در حال توسعه در صنعت گردشگری در خاورمیانه می توان به این مهم 
دست یافت که ظرفیت گردشگری دریایی و استفاده از سواحل و ایجاد مراکز اقامتی 
و تفریحی ساحلی در کنار برنامه ریزی در مسیر توسعه گردشگری دریایی، یکی از 

مهم ترین موضوعات جذب این میزان سرمایه گذاری در خاورمیانه بوده است.
بی شک مناطق آزاد می توانند با نگاهی ویژه و هدفگذاری بلند مدت در کنار ایجاد 
مشوق ها، در مسیر جذب سرمایه گذاری در این حوزه نقش بسیار مهمی را در این 

مسیر ایفا نمایند.

منطقه آزاد انزلی در مسیر 
هاب مبادالت منطقه ای ایران

نقش آفرینی منطقه آزاد اروند 
در رونق تولید و مقابله با تحریم ها

منطقه آزاد انزلی دارای مقام نخست 
در جذب شرکت های نوآور و فناور در میان مناطق آزاد

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم و فنون آلمان 

لزوم برقراری تعامل میان مراکز گردشگری مناطق آزاد 
و سرزمین اصلی
صفحه 8 را بخوانید

چه رویاهایی که محقق می شوند:

در گفت و گو با معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

رئیس دانشگاه بین المللی چابهار خبر داد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

صفحه 4 را بخوانید

صفحه 2 را بخوانید

صفحه 3 را بخوانید

صفحه 6 را بخوانید

چهارشنبه  روز  جلسه  در  وزیران  هیات 
االسالم  حجت  ریاست  به  )25اردیبهشت ماه( 
والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، ضمن 
پیشنهادات  از  تعدادی  درخصوص  تصمیم گیری 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
سازمان های  سال 13۹8  بودجه  اقتصادی،  ویژه  و 
مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی 
آنها و اصالحیه بودجه  تابعه  و ماکو و شرکت های 

سال 13۹۷ این سازمان ها را تصویب کرد.
همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه 
به  تبدیلی- کشاورزی«  »صنایع  از  کازرون  اقتصادی 
»صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- کشاورزی« تغییر یافت.

اقتصادی  ویژه  منطقه  جامع  طرح  این،  بر  افزون 
اجرایی،  تعیین و هرگونه عملیات  و گرمسار  شیراز 
ازجمله  مقررات  و  ضوابط  کلیه  رعایت  به  ملزم 
زیست  مدیریت  )برنامه  محیطی  زیست  مالحظات 
و  معدنی  صنعتی،  آمایش  با  منطبق  و  محیطی( 

تجاری شد.
هیات وزیران در ادامه، عالوه بر تعیین طرح جامع 
آن،  فنی  ضوابط  و  نقشه ها  و  انزلی  آزاد  منطقه 
اراضی  حفظ  به  موظف  را  مذکور  منطقه  سازمان 
کشاورزی، جنگلی و تاالب و ایجاد پارک لجستیک 

به مساحت ۹0هکتار کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی ترغیب 
کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی 

و تعاونی به جذب نیروی کار جوان
ترغیب  منظور  به  که  جلسه  این  در  همچنین 
کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی 

تصویب مصوبات شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی هیات دولت
در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی صورت پذیرفت:

در سه دسته »شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریت ها و 
صالحیت ها«، »شفافیت فرآیندهای سازمانی« شامل 
اطالعات  »شفافیت  و  تصمیمات  و  اقدامات  آیین 

سازمانی« تقسیم بندی شده است.
 

نصاب معامالت قانون برگزاری مناقصات 
در سال 1398 تعیین شد

نصاب  همچنین  جلسه  این  در  وزیران  هیات 
برای  مناقصات  برگزاری  قانون  موضوع  معامالت 
سال 13۹8  در  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  مناقصات 

را مشخص کرد.
سقف  تا  کوچک  معامالت  نصاب  اساس،  این  بر 
بیش  مبلغ  با  متوسط  معامالت  ریال،  328میلیون 
میلیارد  سه  سقف  تا  و  کوچک  معامالت  سقف  از 
و 280میلیون ریال و معامالت بزرگ با مبلغ برآورد 

اولیه بیش از سه میلیارد و 280ریال، معین شد.
که  مواردی  به  شده،  یاد  معامالت  نصاب  همچنین، 
معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف 
شد نسبت به تعیین تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج 

فارس اقدام نماید.

تعیین نماینده و اعالم نظر دولت 
درخصوص تعدادی از طرح های 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی

دولت در ادامه، ضمن اعالم نظر درخصوص تعدادی 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  طرح های  از 
موضوعات  این  پیگیری  برای  را  خود  نمایندگان 

تعیین کرد.

به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی جوان به صورت 
کارورز، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
نحوه  و  اولویت دار  کاری  زمینه های  معرفی،  شیوه 
این  سرفصل های  مهم ترین  از  هزینه،  تامین 

آیین نامه اجرایی به شمار می رود.
و  کارفرمایان  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  مطابق 
صورت  در  تعاونی  و  خصوصی  بخش  کارآفرینان 
جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهی 
کارشناسی به صورت کارورز، از پرداخت سهم بیمه 
کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار 

معاف می شوند.

الیحه شفافیت در دولت تصویب شد
از  دیگری  مواد  بررسی  با  ادامه،  در  وزیران  هیات 
این الیحه  و تصویب  بررسی  کار  الیحه شفافیت، 

را به پایان رساند.
الیحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، 
مهم ترین حوزه  های شفافیت را مورد توجه قرار داده که 

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

طرح اخت

صفحه 4 را بخوانید

نگاهی به عدم تفویض اختیارات 
سازمان های دولتی طبق قانون به مناطق آزاد:



اخبار منطقه آزاد اروند

هنرستان های 
منطقه آزاد اروند

بسترساز تحولی اساسی 
در امر آموزش

مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارهای 
راستای  اروند گفت : در  آزاد  سازمان منطقه 
هنرستان های  ماهر،  انسانی  نیروی  تربیت 
برای  مناسب  بستر  ایجاد  به  ملزم  منطقه 

تحول اساسی هستند.
ریاست  به  نشستی  گزارش،  این  به  بنا 
فرهنگی،  معاون  طمیمیان  قدرت اهلل 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
توسعه  جهت  برنامه ریزی  موضوع  با  اروند 
حرفه ای  و  فنی  و  کاردانش  هنرستان های 
شهرستان های آبادان و خرمشهر برگزار شد.

مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارهای 
نشست  این  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
پرورش،  و  آموزش  مدیران  حضور  با  که 
کارشناسان مسئول فنی و حرفه ای، مسئولین 
برگزار  هنرستان ها  مدیران  و  پژوهش سرا 
شد ، با اشاره به اینکه مهارت آموزی باید به 
یک امر نهادینه شده در مدارس تبدیل شود ، 
اظهار کرد: مسئوالن کشور نیز بر این مسئله 
تدوین  در  پرورش  و  آموزش  و  دارند  تاکید 
سند تحول بنیادین، رویکرد مهارت آموزی را 

اتخاذ کرده است .
سازمان  همه جانبه  کمک های  الیاسی  علی 
به  ملزم  راستا  این  در  را  اروند  آزاد  منطقه 
شایسته  پیگیری های  و  طرح  برنامه ،  ارائه 
دانست و افزود : آموزش نظری در دهه های 
گذشته به دلیل کنکورمحوری و تشویق به 
تحصیل در مقاطع باالتر دانشگاهی، آموزش 
مهارتی را مورد غفلت قرار داد و جامعه را با 

مشکالت متعددی روبه رو کرد.
و  کسب  بلوغ  و  تعالی  آموزش،  مدیر 
ایجاد  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
به  نخبگان  بازگشت  برای  مناسب  بستری 
شهرستان های آبادان و خرمشهر را یکی از 
اهداف پیشروی فرهنگیان اعالم  مهم ترین 

کرد.
در پایان این نشست مسئولین و کارشناسان 
حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در 

جهت تسهیل این امر پرداختند.

مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند:

فرهنگی  میراث  و  گردشگری  توسعه  مدیر 
راستای  در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
اهداف توسعه گردشگری، قطار 5ستاره فدک 
به ظرفیت ریلی منطقه آزاد اروند افزوده شد.

قطارهای فدک که اولین قطار 5ستاره ایرانی، 
با ارائه خدمات متمایز در سطح خدمات ارائه 
سطوح  دنیا،  روز  هوایی  خطوط  در  شده 
کیفیت را در صنعت ریلی کشور به طور قابل 
ارائه  بر  سعی  و  بخشیده  بهبود  مالحظه ای 
در  دارد،  را  خود  مهمانان  به  ممتاز  خدمات 

مسیر خرمشهر- تهران نیز قرار گرفت.
که  نکته  این  به  اشاره  با  سیدی  سیدمحمد 
منطقه آزاد اروند با داشتن ظرفیت باالی سیستم 
حمل و نقل در همه خطوط نظیر دریایی، ریلی، 
جاد ه ای و هوایی بین مناطق آزاد کشور یکی از 
خاص ترین مناطق می باشد، گفت: با توجه به 
اینکه زیرساخت های حمل و نقل منطقه آزاد 
محسوب  منطقه  این  امتیازات  از  یکی  اروند 
می شود؛ افزوده شدن این قطار که از کیفیت 
مسافران  به  خدمات  ارائه  در  باالیی  بسیار 
برخوردار است، می تواند تاثیر بسزایی در رشد 

گردشگری نیز داشته باشد.
فرهنگی  میراث  و  گردشگری  توسعه  مدیر 
سازمان منطقه آزاد اروند تفاوت قطار 5ستاره 
ارائه  را  ریلی  شرکت های  دیگر  با  فدک 
با  افزود:   و  کرد  عنوان  کیفیت  با  خدمات 
آن  جایگاه  و   گردشگری  اهمیت  به  توجه 
در رشد و توسعه اقتصادی، بی شک با تجهیز 
ناوگان حمل و نقل  می توانیم شاهد  کردن 
شکوفایی و رشد بیش از پیش این صنعت در 

منطقه باشیم.

قرار گرفتن قطار ۵ستاره 
فدک در ناوگان ریلی منطقه 

آزاد اروند

مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی 
سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

کشور  به  کمک  بر  عالوه  تولید  رونق 
گره گشای  تحریم ها،  از  موفق  عبور  برای 
معیشتی  مشکالت  و  اشتغال  چون  مسائلی 
راستای  در  حرکت  ایجاد  می باشد؛  نیز 
ماموریتی است  تولید،  دگرگونی در وضعیت 
در  کلیدی  و  قاطعانه  تصمیمات  گاه  که  
مدیریت اقتصادی را می طلبد. تصمیم گیری 
تولید،  از  حمایت  برای  دقیق  و  هوشمندانه 
و  فن آوری  اقتصادی،  مشارکت  افزایش 
ابتکارات صنعتی و سود آوری سرمایه گذاران 
و  وضعیت  از  برون رفت  راه  کالن،  و  خرد 
راستا  همین  در  است.  اقتصادی  بد  شرایط 
از  استفاده  و  صادرات  توسعه  تولید،  رونق 
اصلی ترین  از  صنعتی-تولیدی  ظرفیت های 
اهداف مناطق آزاد کشور محسوب می شوند. 
در این میان منطقه آزاد اروند به عنوان یکی 
از نقاط استراتژیک کشور و همچنین یکی از 
به لحاظ جایگاه و  آزاد حائز اهمیت  مناطق 
همچنین نیروی انسانی موجود در خود، نقش 
رونق  امر  در  می تواند  را  بسزایی  و  کلیدی 
کند؛  ایفا  کنونی  شرایط  در  خصوصا  تولید 
وجود دو شهرک بزرگ صنعتی در دل اروند، 
مهم  مرز  وجود  و  بازرگانی  اتاق های  تعدد 
بزرگترین  با  هم مرزی  همچنین  و  شلمچه 
عراق،  یعنی  کشور  کنونی  تجاری  شریک 
کرده  معطوف  خود  به  را  خاصی  نگاه های 
صحبت های  پای  منظور  همین  به  است؛ 
گذاری  سرمایه  معاون  موسوی  سیدعلی 
منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب  توسعه  و 
تا درخصوص دستاوردها  اروند  نشستیم  آزاد 
و همچنین برنامه های این سازمان در سال 
او  با  صادرات محور  توسعه  و  تولید  رونق 

گفت وگو کنیم که در ادامه می خوانید.

حمایت از واحدهای تولیدی 
در منطقه آزاد اروند

کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای   و 
امر  در  اروند  آزاد  منطقه  نقش  درخصوص 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  تولید   رونق 
در  شد،  معرفی  تولید  رونق  سال  سال ۹۸ 
تولید  از  حمایت  در جهت  اروند  آزاد  منطقه 
داخلی و لبیک به ندای رهبر معظم انقالب، 
راهبردی  برنامه های  و  رویکردها  دیدگاه ها، 
خوبی در نظر گرفته شد . جهت اجرایی کردن 
حمایت  تولیدی  واحدهای  از  راهبردها،  این 
نواحی  از  متشکل  کارگروه های  و  کردیم 
سرمایه گذاری،  معاونت  منطقه،  صنعتی 
مدیریت تولیدی و گمرک در جهت رسیدگی 
شرکت ها  مالی  نیازمندی های  وضعیت  به 
در  سرمایه  ازجمله  تولیدی  واحدهای  و 
تا  گرفت  صورت  میدانی  سرمایه  و  گردش 
برسی های الزم را انجام دهند . برای حل و 
ایجاد  با  گمرکی،  و  اداری  مشکالت  فصل 
کار گروه حقوقی از طریق مشاوره حقوقی و 
رفع مشکالت فی مابین واحدهای تولیدی و 

بانک اقدام کردیم.

ایجاد بستری امن برای 
سرمایه گذاران در اروند

بستری  ایجاد  افزود:  موسوی  سیدعلی 
جزء  منطقه،  در  سرمایه گذاری  برای  امن 
صنعتی  واحدهای  برای  که  است  نکاتی 
در  موجود  کوچک  صنایع  به  ویژه  نگاه  و 
اعطای تسهیالت کم بهره ،  از طریق  منطقه 
جهت  مناسب  بستر  و  زیرساخت ها  ایجاد 
و  ویژه  توجه  جدید،  کوچک  صنایع  ایجاد 
دانش بنیان  شرکت های  از  مضاعف  حمایت 
و  صنعت  بخش  در  ما  راهبرد های  جزء 
مشوق های  اعطای  تولید؛  رونق  تحقق 
تولیدات  از  حمایت  جهت  صادراتی  ویژه 

حمایت  و  توجه  منطقه،  در  صادرات محور 
به  توجه  و  صادرات گرا  محصوالت  از  ویژه 
ایجاد  نگاه  با  شیالت  و  کشاورزی  بخش 
و  فروشی  از خام  و جلوگیری  افزوده  ارزش 
سازمان  راهبردهای های  ازجمله  فله فروشی 

در بخش تولید و حمایت  است.

تمایل سرمایه گذاران 
جهت حضور در منطقه آزاد اروند

منطقه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  موسوی 
آزاد اروند چقدر توانسته در خلق فرصت های 
با  سرمایه گذار  شناسایی  و  سرمایه گذاری 
مثمر ثمر  پربازده  کار  و  کسب  ایجاد  هدف 
باشد، بیان کرد: در سنوات گذشته در منطقه 
مناسب  زیرساخت  وجود  دلیل  به  اروند  آزاد 
برای صنایع ازجمله زیرساخت های جاده ای، 
شهرک های  در  اینترنت  و  گاز  آب  برق، 
صنعتی آبادان و خرمشهر این موضوع برای 
وسوسه برانگیز  صنایع  بخش  سرمایه گذاران 
اخیر  سال های  در  شده  باعث  و  است  شده 
در  خوبی  جذب  گذشته  سال  در  خصوصا 

بخش صنعتی داشته باشیم. 
در  فعال  در حال حاضر ۶۸واحد  افزود:  وی 
در  فعال  ۶۸واحد  و  آبادان  صنعتی  شهرک 
خارج  ۲۹واحد  و  خرمشهر  صنعتی  شهرک 
از سایت صنعتی وجود دارند که در مجموع 
می توان گفت ۱۶۶واحد فعال داریم که بیش 
کارمند،  تخصصی،  نیروی  نفر  ۱۰هزار  از 
مشغول  تولیدی  واحدهای  این  در  کارگر 
در  می دهد  نشان  این  و  هستند  کار  به 
وجود  صنعت؛  بخش  در  سرمایه گذار  جذب 
ساخت های  زیر  و  مناسب  زیرساخت های 
و  حمل  ازجمله  منطقه  در  موجود  طبیعی 
پتروشیمی  و  پاالیشگاه  وجود  ترکیبی  نقل 
آبادان  بسیار خوب  بندر  دو  فوالد،  و صنایع 
صادرات  برای  شلمچه  مرز  و  خرمشهر  و 
باعث وسوسه سرمایه گذار در بخش تولید و 
صادرات هم به نفع سرزمین اصلی و هم به 
کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپایی شود.

جذب سرمایه گذار خارجی 
در جریان تحریم ها

و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص 
تحریم ها  شرایط  در  اروند  آزاد  منطقه  نقش 
عنوان  اقتصادی  سخت  شریط  از  رهایی  و 
کرد: نقش منطقه آزاد اروند در زمان تحریم 
و سیاست های منطقه در این دوران همگام 
آن  از  خارج  و  است  ملی  سیاست های  با 
ایجاد  و  بحث جذب سرمایه گذار  در  نیست. 
و  داخلی  سرمایه گذار  برای  امن  محیط 
پیش  را  کشور  سیاست های  همان  خارجی 
دفع  و  حداکثری  جذب  گرفت.  خواهیم 
منطقه  الینفک  سیاست های  جزء  حداقلی 

در گفت و گو با معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند مطرح شد:

تاکنون  خوشبختانه  که  است  اروند  آزاد 
و  تجارت ، صنعت  بخش  در  خوبی  اقدامات 
برای مثال  انجام است؛  گردشگری در حال 
در بحث گردشگری، روزانه ۲هزار گردشگر 
در  می شوند.  اروند  آزاد  منطقه  وارد  خارجی 
فروردین ماه  در  سرمایه گذار  جذب  خصوص 
فروردین سال گذشته،  با  مقایسه  در  امسال 
رابطه  در  بلکه  نداشته ایم  کاهش  تنها  نه 
از  دور  به  و  خارجی  سرمایه گذار  جذب  با 
هیاهوی تبلیغاتی  برنامه های خوبی در دست 

اجراست.

دولت، تضمین کننده امنیت 
سرمایه گذار خارجی

سرمایه گذار  امنیت  تضمین  گفت :  موسوی 
از  که  است  ما  اولویت های  جزء  خارجی، 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  طریق 
فنی  کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان 
انجام  حال  در  کار  این  کشور،  اقتصادی  و 
است و سرمایه گذار خارجی نباید جای برای 
نگرانی داشته باشد، زیرا دولت این سرمایه را 

تضمین و بیمه می کند.

فعال سازی واحد های راکد 
و نیمه فعال در اروند

و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص 
سال  در  اروند  آزاد  منطقه  اقدامات  مهم ترین 
اظهار  سرمایه گذاری  صنعت  در  و  گذشته 
کرد: در سال گذشته اقدامات خوبی در رابطه 
با جذب سرمایه گذاری، رونق تولید و صنعت، 
حمایت از کاالهای تولیدی و توسعه صادرات 
و ایجاد زیرساخت ها در منطقه انجام داده ایم. از 
طریق ارائه مشاوره حقوقی و اعطای تسهیالت 
کم بهره تعداد زیادی از واحدهای نیمه فعال و 

راکد را در سال گذشته فعال کردیم. 

راه اندازی نخستین 
کمیسیون نظارت بر اصناف 

در منطقه آزاد اروند
وی افزود: طبق ماده ۸۸ قانون نظام صنفی، 
در  اصناف  بر  نظارت  کمیسیون  نخستین 
منطقه آزاد اروند به عنوان اولین منطقه آزاد 
کشور راه اندازی شد. حذف روادید و اجرایی 
کردن ویزای رایگان در محدوده منطقه آزاد 
از  راه اندازی شهرک خودرویی مجهز  اروند، 
طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت 
مزاحم،  صنوف  ساماندهی  و  سرمایه  جذب 
تعیین تکلیف یکی از پروژه های راکد تجاری 
میزان  با  گلکسی سنتر  نام  با  تفریحی  و 
سرمایه گذاری ۳هزار میلیارد ریالی در منطقه، 
تخصصی  انبار  و  بارانداز  ۱۰۰هکتار  ساخت 
مرز  در  بخش خصوصی  سرمایه گذار  توسط 
دام  کشتارگاه  بزرگترین  راه اندازی  شلمچه، 

سبک و سنگین در جنوب غرب کشور، ایجاد 
و راه اندازی مجتمع تجاری اداری بازرگانان 
خوب  اقدامات  از  شلمچه  تجاری  مرز  در 

منطقه آزاد اروند می باشد.

راه اندازی مرکز فناوری 
منطقه آزاد اروند در سال جاری

فکری  ظرفیت های  با  رابطه  در  موسوی 
مرکز  کرد:  اظهار  دانش بنیان  شرکت های 
دبیرخانه  با کمک  اروند  آزاد  منطقه  فناوری 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
در  جمهوری  ریاست  نهاد  علمی  معاونت 
شد  خواهد  راه اندازی  منطقه  در  سال ۹۸ 
شرکت های  دانش بنیان،  شرکت های  و 
از  و  ساماندهی  را  استارت آپ ها  و  ایده پرداز 
تسهیالت  و  مالی  معنوی،  حمایت  طریق 

ایجاد شده از آنها حمایت خواهیم کرد.

استقبال از بورس انرژی 
و اوراق بهادار در اروند

و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
تصریح  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
آزاد  منطقه  انرژی  بورس  سال ۹۶  از  کرد: 
خوشبختانه  کرد؛  فعالیت  به  شروع  اروند 
استقبال خوبی از این بورس شد، تا آنجا که 
عالوه بر بورس انرژی، بورس اوراق بهادار را 
نیز اضافه شد و در حال حاضر بورس منطقه 
بر  عالوه  که  است  فعالی  بورس  اروند  آزاد 
برخی شهروندان  تولیدکننده؛  و  شرکت های 

نیز مشارکت دارند.
مانند  پتانسیل هایی  دلیل  به  گفت :  وی 
فوالدی  شرکت های  پتروشیمی،  پاالیشگاه، 
شرکت های  و  پتروشیمی  صنایع  بزرگ، 
به  نیاز  دارند،  حضور  منطقه  در  که  تولیدی 
بورس انرژی و اوراق بهادار محسوس بود و 
در حال حاضر در حوزه بورس، سیاست های 
منطقه آزاد اروند در حال اجرایی شدن است 
منطقه  در  حاضر  فعال  شرکت های  الزام  و 
برای انجام معامالت در تاالر بورس منطقه 

آزاد اروند می باشد. 

افزایش قابل توجه صادرات 
از منطقه آزاد اروند در فروردین98

بازار  فرهنگ سازی  کرد:  اظهار  موسوی  
شهروندان،  به  آموزش  طریق  از  سرمایه 
باال  جهت  سرمایه  بازار  شناسایی  تبلیغات، 
در  و شرکت  آگاهی شهروندان  بردن سطح 
بازار  با  مرتبط  همایش های  و  نمایشگاه ها 
در  که  است  مواردی  از  سرمایه،  و  بورس 
افزایش   می باشد.  پیگیری  حال  در  منطقه 
تحریک  طریق  از  منطقه  صادرات  و  تولید 
برنامه های  جزء  سرمایه  بازار  در  تقاضا 
اصلی منطقه آزاد اروند است و از این طریق 
و  صادرکنندگان  برای  را  الزم  مشوق های 

سرمایه گذاران در بورس در نظر گرفته ایم.
وی افزود: علی رغم اینکه صادرات کشور در 
فروردین ماه به کشور عراق با افت همراه بوده، 
اما  خوشبختانه صادرات کاال از مرز تجاری 
فروردین ماه ۹۸  در  خرمشهر  آبی  و  شلمچه 
این  است؛  بوده  دالر  4۰میلیون  میزان  به 
میزان صادرات در مقایسه با فروردین ۹7 که 
۳۱میلیون دالر بوده است نشان می دهد ۳۰ 

درصد رشد ارزشی داشته ایم.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  معاون 
بندر  طریق  از  رشد ۶۹درصدی صادرات  به 
صادرات  میزان  گفت:  و  کرد  اشاره  آبادان 
در  آبادان  بندر  طریق  از  اروند  آزاد  منطقه 
رسید  دالر  ۸میلیون  به  امسال  فروردین ماه 
که  گذشته  سال  فروردین  با  مقایسه  در  که 
بوده،  دالر  5میلیون  صادرات  میزان  این 
اقالم  این  است؛  داشته  مطلوبی  افزایش 
صنایع  فوالدی،  شمش  کلینکر،  شامل 
صیفی جات  خشکبار،  میلگرد،  و  فوالدی 
عربی،  متحده  امارات  عراق،  کشورهای  به 

اندونزی و تایلند بوده است.
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گفت و گو:
سمیرا نعیمی

و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
رئیس  بین  گرفته  صورت  توافق  براساس  گفت:  دریانوردی 
بعد  اروندرود  عراق، الیروبی  وزیر  نخست  و  ایران  جمهوری 

از ماه مبارک رمضان آغاز می شود.
محمد راستاد اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها رودخانه قابل 
کشتیرانی کشور، اروندرود است؛ یکی از توافقات در مالقات 

اخیر سران ایران و عراق، الیروبی اروند رود بود.
وی افزود: بر این اساس، توافق با عراق برای الیروبی اروندرود 
خواهد  صورت  ۲کشور  بین  الجزایر  پروتکل ۱۹75  قالب  در 
گرفت که مستلزم بازگشایی دفتر همکاری های مشترک است 

که در قالب این دفتر، تمام عملیات الیروبی، ایمنی، راهنمایی 
کشتی ها و سایر موارد به صورت مشترک انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: پیگیری ها 
برای الیروبی اروندرود از طریق وزارت امور خارجه شروع شد 
مکانیزم  های  و  گردد  برگزار  عراقی  طرف  با  فنی  جلسات  تا 

نهایی برای بازگشایی دفتر همکاری، شروع شود.
می توان  مشترک  دفتر  بازگشایی  با  اینکه  به  اشاره  با  راستاد 
مطابق  افزود:  بود،  اروندرود  الیروبی  عملیات  شروع  شاهد 
عملیات  عراق شروع  وزیر  نخست  و  رئیس  جمهوری  توافق 

بعد از ماه رمضان خواهد بود.

سازمان  تجهیزات  تمام  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
از بازگشایی دفتر مشترک،  بنادر آماده است تا بالفاصله بعد 
عملیات الیروبی را شروع کند، بر این اساس، اگر طرف عراقی 
در مذاکرات فنی به موقع حضور پیدا کند، در زمان تعیین شده 

عملیات الیروبی را شروع خواهیم کرد.
جنوب  پهناور  رودهای  از  یکی  اروندرود  گزارش،  این  به  بنا 
غربی ایران در استان خوزستان است. این رودخانه از ریزش 
است.  آمده  پدید  کارون  آن  از  بعد  و  فرات  و  دجله  رودهای 
درازای این رودخانه در حدود ۱۹۰کیلومتر است که در نهایت 

به خلیج فارس می ریزد.

آغاز الیروبی اروندرود پس از ماه مبارک رمضان
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:



اخبار منطقه آزاد انزلی

تولید  رونق  و  صادرات  توسعه  »کارگروه 
و  معاونین  حضور  با  انزلی«  آزاد  منطقه 
دستگاه های  مدیران  و  سازمان  مدیران 
بخش  تشکل های  روسای  و  دولتی 

خصوصی این منطقه تشکیل شد.
با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، 
کارگروه مزبور در راستای عمل به منویات 
و  تولید  رونق  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
این مهم  اجرایی شدن  پیگیری و  ضرورت 
دلیل  به  و  شده  تشکیل  منطقه  این  در 
اهمیت توسعه صادرات که لزوم همکاری و 
هماهنگی بیشتر میان دستگاه های ذی ربط 
را  خصوصی  بخش  و  اقتصادی  فعاالن 
مضاعف می کند، کارگروه توسعه صادرات و 
رونق تولید با حضور اعضای هیات مدیره و 
معاونین ، مدیران این سازمان، ناظر گمرکات 
استان و مدیر گمرک منطقه، مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان و مدیران بخش خصوصی 

منطقه آزاد انزلی تشکیل شد.
صادرات  توسعه  »کارگروه  اساس،  این  بر 
و رونق تولید منطقه آزاد انزلی« به منظور 
واحدهای  روی  پیش  موانع  شناسایی 
تولیدی و صادراتی منطقه، ایجاد هماهنگی 
فعالین  روی  پیش  اداری  فرآیندهای  در 
دولتی  ادارات  مابین  فی  منطقه  تولیدی 
تسهیل  منظور  به  حوزه  این  با  مرتبط 
و  تولید  به  خدمات رسانی  در  تسریع  و 
منایع  تامین  رفع مشکالت  صادرکنندگان، 
مالی بانکی واحدهای مزبور و کاهش زمان 
رونق  اداری در جهت  بوروکراسی  و مسیر 
نهادهای  همه  حضور  طریق  از  صادرات 
این  در  ذی نفع  خصوصی  و  دولتی  بخش 
تثبیت  بر  عالوه  تا  شد  تشکیل  منطقه 
روند طی شده این منطقه ظرف سال های 
و  اقتصاد مقاومتی  گذشته در شاخص های 
اقتصادی که منجر به رونق تولید و افزایش 
ضریب اشتغال زایی مستقیم در این منطقه 
پیش  از  بیش  افزایش  زمینه  است،  شده 

صادرات منطقه فراهم گردد.
رکود  علل  بررسی  فوق  موارد  بر  عالوه 
و  تولیدی  واحدهای  احتمالی  توقف  یا 
واحدهای  مسائل  رفع  برای  هماهنگی 
از  استانی  اجرایی  دستگاه های  با  تولیدی 
در  مزبور  کارگروه  تشکیل  اهداف  دیگر 

منطقه آزاد انزلی می باشد.
جایگاه  به  عنایت  با  گزارش،  این  بر  بنا 
توسعه صادرات  زمینه  انزلی در  آزاد  منطقه 
به کشورهای منطقه، تکمیل زیرساخت های 
مهم ترین  که  ترانزیت  در حوزه  ایجاد شده 
کاسپین،  بندری  مجتمع  راه اندازی  آن 
کریدور جدید تجاری ایران- قزاقستان-چین 
شمال-جنوب  تجاری  مسیر  فعال سازی  و 
می باشد؛ عملکرد این سازمان در فعال سازی 
حدود ۷۰واحد تولیدی صنعتی راکد در سطح 
منطقه؛ ارائه بسته های حمایتی و تشویقی به 
که  دانش بنیان  و  نوآور  فناور،  شرکت های 
منجر به جذب ۸۷شرکت تاکنون شده است؛ 
شرکت های  حضور  امکان  نمودن  فراهم 
تولیدی منطقه در نمایشگاه های تخصصی 
داخلی و خارجی که فرصت بازاریابی خوبی 
تشکیل  نتیجه  در  می آورد،  پدید  آنها  برای 
در  تسریع  و  تسهیل  به  مزبور  کارگروه 
فرآیندهای اداری واحدهای تولیدی در مسیر 
رونق تولید و افزایش صادرات به بازارهای 

هدف نقش موثری می تواند ایفا نماید.

کارگروه توسعه 
صادرات و رونق 

تولید منطقه آزاد 
انزلی تشکیل شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

منطقه آزاد انزلی دارای مقام نخست 
در جذب شرکت های نوآور و فناور در میان مناطق آزاد
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با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی صورت پذیرفت:

انزلی

شرکت بسانوین کاسپین منطقه آزاد انزلی از 
اصلی  واردکنندگان  از  یکی  قبل،  سال های 
آسیایی  کشورهای  از  کشور  ورزشی  پوشاک 
یک  نمایندگی  قالب  در  که  بود  اروپایی  و 
تجاری  مجتمع های  در  ترکیه  ورزشی  برند 
حضور  منطقه  این  گردشگری  و  تجارت  فاز 
فعالی داشت و اکنون با حمایت های سازمان 
قانونی،  معافیت های  و  مزایا  از  بهره مندی  و 
مستقیم  سرمایه گذاری  با  و  داده  شغل  تغییر 
۴۰میلیارد ریالی، به تولیدکننده ای کارآفرین با 

رویکرد صادراتی تبدیل شده است .
بیان  با  کاسپین  بسانوین  شرکت  مدیرعامل 
مطالب فوق، دلیل اصلی تغییر رویه و حوزه 
حوزه  به  بازرگانی  و  واردات  از  خود  کاری 
دشوار  شرایط  در  هم  آن  تولید  پرچالش 
بیان کرد: من  گونه  این  اقتصاد کشور  فعلی 
در  تجاری  فعالیت  سال ها  ظرف  بردارانم  و 
و  فضا  دنبال  به  همیشه  مختلف،  کشورهای 
تجربه  به  چراکه  بودیم،  تولید  برای  فرصتی 
کشورهای  تفاوت  تنها  می کردیم  مشاهده 
پیشرو در حوزه پوشاک، تکنولوژی تولید است 
خوب  ماهر  کار  نیروی  وجود  به  عنایت  با  و 
امکانات  انتقال  طریق  از  می توان  کشور،  در 

تولیدی مزبور، به آن هدف دست یافت.
دو  ظرف  اینکه  به  اشاره  با  صمدی  محمد 
برای  را  کشور  مختلف  مناطق  گذشته  سال 
شروع به کار تولیدی امکان سنجی کرده ایم، 
برای  را  انزلی  آزاد  منطقه  سرانجام  افزود: 
فعالیت تولیدی خود برگزیده و با حمایت های 
مدیران ارشد سازمان، از مزایا و معافیت های 
قانونی موجود جهت تسهیل، تسریع و کاهش 
کردیم،  استفاده  تولید  تمام شده  هزینه های 
و  تولیدی  کیفیت جنس  به  عنایت  با  چراکه 
خزر،  دریای  منطقه  بازارهای  ظرفیت های 
به کشورهای  قفقاز و آسیای میانه، صادرات 
مزبور هدف اصلی ما از تولید در این منطقه را 

تشکیل می دهد.

دوچرخه سواری  »لیگ  از  مرحله  نخستین 
سرعت گیالن« با حضور ۳۵رکابزن در بلوار 
کاسپین منطقه آزاد انزلی و در چهار رده سنی 

برگزار شد.
تایم تریل  صورت  به  که  مسابقات  این  در 
جام  نام  با  ۱۰۰۰متر  طول  به  و  انفرادی 
از شهرهای  بزگزار شد، ورزشکارانی  رمضان 
رشت، انزلی، لنگرود، الهیجان و سیاهکل در 
رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و 

پیشکسوتان حضور داشتند.
بنا بر این گزارش، در رده سنی نوجوانان میالد 
بخشی زاد از بندرانزلی به مقام نخست رسید، 
محمدجواد  و  شد  دوم  رشت  از  حسینی  پویا 

ضامنی از لنگرود به مقام سوم دست یافت.
حسینی  حسین  نیز  جوانان  گروه بندی  در 
کرد،  خود  آن  از  را  نخست  رتبه  رشت  از 
بیات  امیر  و  لنگرود  از  مهدوی  محمدرضا 
سوم  و  دوم  سکوی  بر  ترتیب  به  رشت،  از 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی از کسب مقام نخست سازمان متبوع 
خود در زمینه جذب شرکت های نوآور، فناور در 

سطح مناطق آزاد کشور در سال ۹۷ خبر داد.
رضا مسرور با بیان اینکه هم اکنون ۸۷شرکت 
منطقه  این  در  دانش بنیان  و  نوآور  و  فناور 
هستند،  فعالیت  به  مشغول  و  شده  جذب 
آزاد  منطقه  سازمان  رویکرد  کرد:  تصریح 
اقتصاد  برنامه های  اجرای  راستای  در  انزلی 
ظرفیت های  به  توجه  با  و  است  مقاومتی 
متنوعی که در شرکت های فعال در این حوزه 
ظرفیت های  بر  تکیه  با  می توان  دارد،  وجود 
قانونی منطقه و طرح های حمایتی و تشویقی 
که از سوی این سازمان ارائه می شود، عالوه 
نیروهای  اشتغال زایی  ضریب  افزایش  بر 
و  صادرات  افزایش  زمینه  متخصص،  جوان 

درآمدارزی کشور را نیز فراهم نمود.
و  فناور  نوآور،  ایده های  تجاری سازی  وی 
دانش بنیان را مهم ترین بازخورد مثبت حمایت 
از شرکت های فعال در این زمینه ارزیابی کرد 
ایجاد  زیرساخت های  به  توجه  با  افزود:  و 
با  ارتباطاتی که  و  انزلی  آزاد  در منطقه  شده 
گردیده،  برقرار  منطقه  کشورهای  بازارهای 
افزایش کمی و کیفی میزان جذب و فعالیت 
رویکرد  مهم ترین  حوزه،  این  شرکت های 

وارد کننده ای که در منطقه آزاد انزلی به تولید کننده پوشاک تبدیل شد

صمدی که از دو ماه پیش در شهرک صنعتی 
انزلی وارد عرصه تولید  ناحیه دو منطقه آزاد 
کشور شده، تنوع محصوالت تولیدی کارخانه 
شلوار،  انواع  سنی  رده های  تمام  در  را  خود 
و  تی شرت  ورزشی،  لباس  ست  شلوارک، 
کرد  اعالم  بانوان  برای  ورزشی  شلوار  مانتو 
و گفت: کیفیت و نوع دوخت، جنس پارچه ای 
که استفاده می شود، طراحی اختصاصی و جدا 
نیروی  کنار  در  اصلی،  شرکت  طرح های  از 
پوشاک  برتری  و  تمایز  وجوه  از  ماهر  کاری 
ورزشی تولیدی این واحد نسبت به برند کشور 
مبدأ یعنی ترکیه می باشد که قابلیت صادراتی 
خوبی را با بهره گیری از ظرفیت های منطقه 

آزاد انزلی برای ما فراهم نموده است.
مساحت  در  کارخانه  اینکه  بیان  با  وی 
با  ۱۰۰۰متری  سوله  یک  در  ۱۸۰۰متر، 
اشتغال زایی مستقیم برای حدود ۳۰نفر در فاز 
نخست شروع به کار کرده و با ورود و نصب 
نزدیک ضریب  آینده  در  جدید  تولید  خطوط 
اشتغال زایی به ۱۰۰نفر بالغ می شود، افزود: از 

مسابقات ایستادند.
در رده سنی بزرگساالن، ایمان خوشه چین از 
رشت زودتر از دیگر رقیبان خود از خط پایان 
عبور کرد و اول شد، امیر رمضان پور از لنگرود 
و علی الجیزاد از رشت به مقام دوم و سوم 

نائل آمدند.
کریم  ترتیب  به  نیز  پیشکسوتان  بخش  در 
طالبی از لنگرود، شهریار صنعتی و هوشنگ 
امینی هر دو از الهیجان رده های اول تا سوم 
نخستین مرحله لیگ دوچرخه سواری سرعت 

گیالن را به دست آوردند.
به ذکر است، مسابقات دوچرخه سواری  الزم 
سرعت گیالن به میزبانی سازمان منطقه آزاد 
دوچرخه سواری  هیات  همکاری  با  و  انزلی 
راهور  پلیس  همراهی  و  گیالن  استان 
پایان  در  و  شد  برگزار  استان  پلیس راه  و 
با حضور معاون فرهنگی و مدیران  رقابت ها 
هیات  مدیران  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 

سازمان منطقه آزاد انزلی در سال جاری است؛ 
سیاست های  اجرای  با  همسو  که  موضوعی 
تولیدکنندگان  از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد 
صادرات  و  تولید  افزایش  منظور  به  ایرانی 

محصوالت دانش بنیان کشور قرار دارد.
خود  متبوع  سازمان  اقدامات  بیان  به  مسرور 
و  فناور  نوآور،  شرکت های  از  حمایت  در 
مرکز  تاسیس  گفت:  و  پرداخت  دانش بنیان 

داستان یک تغییر برای تولید و اشتغال زایی:

نکاتی که خود را ملزم به اجرای آن می کنیم، 
نیروهای  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری 
منظور  همین  به  و  است  کار  به  مشغول 
اختصاص  آموزش  به  کارخانه  از  بخش  یک 
دانش  سطح  ارتقاء  ما،  زعم  به  چراکه  دارد، 
در  تولید  تکنولوژی جدید  با  کار  نیروی  فنی 
صنعت پوشاک، نه تنها به نفع واحد تولیدی 
رفتن  باال  موجبات  بلکه  می باشد،  ما  متبوع 
کشور  و  منطقه  تولیدی  محصوالت  کیفیت 

نیز می شود.
حجم  کاسپین،  بسانوین  شرکت  مدیرعامل 
ریال  را حدود ۴۰میلیارد  اولیه  سرمایه گذاری 
عنوان کرد و با اشاره به اجرای فاز دوم خط 
برای  ۲۵میلیاردی  سرمایه گذاری  از  تولید 
با  گفت:  و  داد  خبر  منظور  این  به  دستیابی 
فرمایشات  طبق  که  اصل  این  به  عنایت 
رونق  و  اشتغال زایی  رهبری،  معظم  مقام 
مقطع  این  در  کشور  اولویت های  جزء  تولید 
خواستار  است،  کشور  اقتصادی  حساس 
اولیه  مواد  تامین مستمر  منظور  به  مساعدت 

دوچرخه سواری استان و فعاالن حوزه ورزش 
از نفرات برتر تجلیل شد.

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
مختلف  رشته های  از  حمایت  راستای  در 
مسابقات  دوره  دو  برگزاری  به  اقدام  ورزشی 
مسابقات  و  کاسپین  جام  دوچرخه سواری 
نموده  کوهستان  دوچرخه سواری  استانی 
زیرساخت های  توسعه  و  ایجاد  بخش  در  و 
نیز پیست دوچرخه سواری کوهستان  ورزشی 
منطقه با رعایت استانداردهای جهانی ساخته 
مفرح  ورزش  توسعه  منظور  به  و  است  شده 
هیات  منطقه،  سطح  در  دوچرخه سواری 
حمایت  با  انزلی  آزاد  منطقه  دوچرخه سواری 

فدراسیون تشکیل شد.
سوی  از  گذشته  سال  در  دیگر،  سوی  از 
استان، طرح  و  منطقه  هیات دوچرخه سواری 
اجرا  منطقه  مدارس  سطح  در  استعدادیابی 
شد و تیم دوچرخه سواری کوهستان استان با 

شکوفایی شرکت های نوآور و دانش بنیان که 
این شرکت ها  مشاوره ای  و  حمایتی  هاب  به 
تبدیل شده، ایجاد شورای حمایت از ایده های 
در  سرمایه گذاری  طرح های  جذب  جهت  نو 
حوزه های مختلف، انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با صندوق نوآوری و شکوفایی ملی در جهت 
حمایت از شرکت های فعال، معرفی طرح های 
نوآور و دانش بنیان به بانک های عامل برای 

برای رشد تولید در این واحد تولیدی هستیم؛ 
موضوعی که در فرآیند عمل به تعهدات این 
مجموعه نسبت به بازار مصرف و برندسازی 
حالی  در  این  است؛  مهم  ما  ورزشی  پوشاک 
است که هم اکنون واحدهای تولیدی پوشاک 
باسابقه ای در منطقه مشغول به فعالیت بوده 
انزلی نیز چتر حمایتی  و سازمان منطقه آزاد 
کرده  ایجاد  تولیدی  واحدهای  برای  خوبی 

است.
متخصص  نیروی  پرورش  پایان،  در  صمدی 
از سوی نهادهای دولتی را امری مرسوم در 
اقتصادهای بین المللی به منظور ارتقاء کیفیت 
خواستار  و  کرد  عنوان  شده  تولید  محصول 
این  به  نسبت  مسئول  نهادهای  همکاری 
تولیدی  حلقه های  تکمیل  افزود:  و  شد  مهم 
پوشاک در زمینه های مختلف و فعال تر شدن 
آزاد  مناطق  در  بخش خصوصی  انجمن های 
در  روی  پیش  مشکالت  پیگیری  منظور  به 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  کامل  اجرای 
و  اشتغال زایی  و  تولید  توسعه  در  می تواند 
افزایش صادرات در مناطق آزاد نقش موثری 

ایفا نماید.
در  و  گذشته  سال  دو  طی  است؛  گفتنی 
راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
و  تجارت  فاز  در  فعال  پوشاک  ۱۵واردکننده 
بهره برداری  با  انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری 
این  مشاوره ای  و  حمایتی  بسته های  از 
شده  تبدیل  پوشاک  تولیدکننده  به  سازمان، 
را  ۶۰۰نفر  حدود  مستقیم  اشتغال  زمینه  و 
پدید آورده اند و هم اکنون در بالغ بر ۲۰واحد 
تولیدی مرتبط با صنعت پوشاک این منطقه 
افزون بر ۲۰۰۰نفر به صورت مستقیم مشغول 
به کار می باشند و منطقه آزاد انزلی با حضور 
برترین صادرکنندگان پوشاک کشور  از  یکی 
فعال  واحدهای  حجم  و  اخیر  سال های  طی 
این حوزه، به یکی از قطب های تولید پوشاک 

ایران تبدیل شده است.

انزلی در لیگ کوهستان  آزاد  حمایت منطقه 
آن خود  از  را  ایران  دوم  رتبه  سال ۹۷ کشور 

نمود.
است  باور  این  بر  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
که در مسیر دستیابی به جامعه توسعه یافته، 
از  یکی  حرفه ای  و  همگانی  ورزش  شاخص 
و  ارتقاء سطح سالمت  در  مولفه ها  مهم ترین 
نشاط عمومی جامعه بوده و در تعمیم روحیه 
به  نیل  برای  همکاری  فرهنگ  و  گذشت 
هدف واحد در میان قشرهای مختلف جامعه، 
نقش محوری ایفا می کند و مانع مهمی برای 
جلوگیری از انحرافات اجتماعی است؛ بر همین 
توسعه  بر  عالوه  اخیر  سال های  طی  اساس 
زیرساخت های حوزه های اقتصادی و صنعتی، 
توجه ویژه ای به ایجاد امکانات ورزش حرفه ای 
و عمومی در سطح منطقه شده و میزبانی از 
مسابقات ملی و بین المللی نیز در تقویم کاری 

این منطقه قرار گرفته است.

بازاریابی  به  کمک  و  بانکی  تسهیالت  ارائه 
نمودن  فراهم  طریق  از  مزبور  شرکت های 
تخصصی  نمایشگاه های  در  حضور  شرایط 
داخلی و خارجی را باید مهم ترین برنامه های 
حمایتی این سازمان در این حوزه عنوان کرد.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
با  همکاری  تفاهم نامه  راستا  همین  در  افزود: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد 
شد و عملیات ساخت مرکز فناوری انرژی منطقه 
نیز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 

از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است.
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
فناور،  مطرح  شرکت های  حضور  از  استقبال 
هزار  هلدینگ  همچون  دانش بنیان  و  نوآور 
برندهای  حضور  از  منطقه،  این  در  دستان 
این  با  مرتبط  کار  و  کسب  فضای  مطرح 
حوزه های در منطقه آزاد انزلی استقبال کرده 
و گفت: شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان 
جذب شده در این منطقه از دانش آموختگان 
مراکز دانشگاهی استان گیالن و کشور بوده 
اطالعات،  فناوری  مختلف  حوزه های  در  که 
طراحی نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 
سامانه های هوشمند و سایر خدمات در فضای 
مرتبط با کسب و کارهای این حوزه مشغول 

به فعالیت هستند.

برگزاری نخستین مرحله 
لیگ دوچرخه سواری 

سرعت گیالن

با حضور 3۵رکابزن در منطقه آزاد 
انزلی انجام شد:
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گزارش:
حسین مرادی

یکی از مهم ترین مشکالتی که در مسیر توسعه کالن اقتصادی در مناطق 
آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان های دولتی طبق قانون 
به این مناطق است؛ در صورتی که براساس بند )الف( ماده ۶۵ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است که به منظور 
ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق 
اهداف سند چشم انداز بیست  ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد 
رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد 
ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، 
باالترین  دولت،  از طرف  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران 
مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف،  اختیارات و مسئولیت های 
نهادهای  استثنای  به  مناطق  این  در  مستقر  دولتی  اجرایی  دستگاه های 
این  )یک(  تبصره  در  همچنین  و  است  آنها  عهده  به  امنیتی  و  دفاعی 
اختیارات  وظایف،  واگذاري  که  است  اشاره شده  نکته  این  به  نیز  قانون 
با موافقت  و مسئولیت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، 
ایشان صورت می پذیرد و نیز در تبصره )دوم( این ماده قانونی درخصوص 
اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا در 
مدیر  به  موضوعات  این  که  است  شده  اعالم  صراحت  به  آزاد،  مناطق 

سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه هاي توسعه  حال صرفا 
براساس  که  رسید  پرسش  این  به  می توان  مصوب 139۵/11/10  کشور 
قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسالمی، چرا سازمان ها اختیارات 

خود را به مدیران مناطق آزاد تفویض نکرده اند؟
در  زیادی  بسیار  مشکالت  بروز  باعث  اختیارات  تفویض  عدم  بی تردید 
دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه و رونق تولید برای 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران خواهد شد و این خود نکته ای برخالف 
روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل گری در فرآیند 

اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.
به عقیده کارشناسان مناطق آزاد، مانع اصلی »دیدگاه« است؛ شاید مناطق 
آزاد را بد تعبیر کردند، مناطق آزاد اسمش روی خودش است، یعنی فضایی 
که باید کسب و کار آزاد درون آن صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی 
و حداقل فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد. 
امروز مشکلی که در سرزمین اصلی هم داریم، عدم تسهیل است تا یک 
فرد بتواند فعالیت اقتصادی خود را درست انجام دهد، بحث تسهیل گری در 

امور اقتصادی و تولید در سال رونق تولید، نکته بسیار مهمی است. 
سوال اینجا مطرح می شود که چرا ما مناطق آزاد را ایجاد کردیم؟  به جز 
اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و رونق اقتصادی 
را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه گذاری وارد یک منطقه 

در میان مناطق آزاد هشت گانه فعلی )اگر منطقه آزاد فرودگاهی امام خمینی)ره( را به 
این لیست اضافه کنیم( منطقه آزاد انزلی جزء معدود مناطق آزادی بود که عالوه بر 
انتخابات در سرداشتند، کارشناسان  نمایندگان مجلس که سودای کسب رأی در روز 
اقتصادی و افکار عمومی بندر انزلی و استان گیالن بر لزوم ایجاد این منطقه اتفاق نظر 
داشتند؛ منطقه آزادی که برخالف دیگر مناطق آزاد کشور، دور از پایتخت نبوده و در 
زمان ایجاد از حلقه های قوی زیرساختی حوزه های مرتبط با ترانزیت، صنعت توریسم، 
کشاورزی و شیالت، بازرگانی و فرآوری کاال بهره مند بود و در سایه ارتباطات تجاری 
چند صد ساله با کشور روسیه، حوزه قفقاز و دریای خزر، از اشتراکات تاریخی و فرهنگ 

مشترک حاکم بر روابط تجاری با کشورهای حوزه ارتباطی خود بهره می برد.
وجود زیرساخت های مهمی چون بندر انزلی، گمرک مجهز، شهرک صنعتی، نزدیکی به 
فرودگاه سردار جنگل و وجود نیروی کار باکیفیت زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند 
مسیر  گرفته؛  قرار  کریدور شمال-جنوب  مسیر  در  منطقه  این  باشیم  داشته  توجه  که 
تجاری که به منظور کاهش حدود 30درصدی هزینه و زمان ترانزیت کاال میان جنوب 

و جنوب شرق آسیا با شمال و شرق اروپا ایجاد شده است.
نکته مغفول مانده در قیاس با مناطق آزاد جنوب کشور، مقبولیت بازارهای مصرف و 
به  نسبت  منطقه ای  بازارهای  دولتی  و  تجاری  در شبکه  ایدئولوژیک  انگاره های  نبود 
محصوالت تولیدی ایرانی است که با توجه به نزدیک بودن )امری که در فرآیند تولید و 
صادرات کشور عملیاتی نشده و وجود ندارد( چند کیلومتری میان بندر به عنوان مبادی 
ورودی مواد اولیه و صادرات محصوالت تولیدی، با شهرک های صنعتی منطقه آزاد، 
به یک فرصت مضاعف از طریق کاهش هزینه های تمام شده تولید و در نتیجه قابل 
مشابه  محصوالت  با  مقایسه  در  منطقه  کشورهای  در  تولیدی  محصول  بودن  رقابت 

تبدیل شده بود.
انزلی ظرف حدود 14سال عمر خود  بی تردید در بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد 
باید به این مسئله توجه داشت که شکل طراحی و اجرای مناطق آزاد ایران با تمامی 
الگوهای جهانی متفاوت و متضاد است، یعنی ابتدا دولت محدوده جغرافیایی را منطقه 
صورت  به  را  منطقه  عامل  سازمان  هزینه ای،  هیچ  صرف  بدون  و  کرده  اعالم  آزاد 
باعث  که  موضوعی  می کند،  الزم  زیرساخت های  ایجاد  و  تامین  مسئول  خودگردان 
می شود بخش عمده ای از عمر 2۶ساله مناطق آزاد ایران مصروف تامین زیرساخت های 
این یعنی صرف هزینه های بسیار گزاف و هدر رفت  ترانزیت شود و  با حوزه  مرتبط 
جذب  برای  بیشتر  امکانات  و  افزوده  ارزش  ایجاد  حوزه  در  می توانست  که  منابعی 

سرمایه گذار خارجی و حتی داخلی سرمایه گذاری شود.
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد  گیالن  پروژه  مهم ترین  کارشناسان،  تمامی  باور  به 
میلیارد  چند صد  به حجم سرمایه گذاری  عنایت  با  که  است  انزلی  آزاد  منطقه  همین 
ریالی سازمان مربوطه و بخش خصوصی حاضر در آن، منطقه آزاد انزلی یک مگاپروژه 
واقعی برای گیالن زمین محسوب می شود؛ گیالنیانی که عالوه بر کشاورزی و صیادی 
از تجربه خوبی در تجارت با روس ها و مغرب زمین از دوران صفوی تا قاجار را با خود 

به همراه دارند.
برای قابل تصور بودن و کمی سازی دوران چهارده ساله فعالیت منطقه آزاد انزلی باید 
این دوران را به سه دوره زمانی تقسیم کرد. دوران ابتدایی که از سال 82 تا روزهای 
پایانی سال 84 به طول انجامید؛ در این دوره هیات مدیره اول آن با چنان مشکالتی 
مواجه بودند که جلسات هیات مدیره در خودروی سواری سازمان برگزار می گردید. دوره 
دوم که از سال 84 تا 92 را در برگرفت، مقطعی که دوران ایجاد زیرساخت ها و تثبیت 
جایگاه منطقه در سطح استان از طریق تعریف ابرپروژه هایی چون ایجاد مجتمع بندری 
کاسپین بود. البته از سال 90 تا 92 این منطقه در محاق ناشی از بی تدبیر مدیران وقت 
گرفتار شد و تمام پروژه های بزرگ آن در رکود رفت؛ گرچه باید تصریح کرد که وضع 

تحریم های امریکا نیز مزید بر علت مدیریتی نیز بود.
دوران سوم از نیمه دوم سال 92 آغاز و تاکنون ادامه داشته است. در این دوران نه تنها 
پروژه های راکد منطقه به سرانجام رسید، بلکه طرح های زیرساختی و سرمایه گذاری 
جدیدی نیز آغاز شد و نکته جذاب اینکه در منطقه آزادی که در دوره اول و بخش هایی 
آن  و رشد  با موجودیت  استانی  و مدیران  از سیاسیون  فعالیتش، بخشی  از دوره دوم 
افتتاح  برای  بار  دو  کشور  رئیس جمهور  که  رسید  جایی  به  کار  می کردند،  مخالفت 

را  دیگری  چیز  در عمل  اما  باشد؟  سازمان طرف  با یک  می شود صرفا 
شاهد هستیم؛ در بخش هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از 
سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات 
تا حدود زیادی می تواند دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین 
اصلی کوتاه و کوتاه تر کند و ادامه این عدم تفویض اختیارات حتی می تواند 
باعث از بین رفتن مزیت های مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاران گردد.
است  این  است  مطرح  که  سوالی  آزاد،  مناطق  اقتصادی  فعالین  نگاه  از 
که، دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و وزارتخانه ها در 
اسناد راهبردی خود چه برنامه هایی برای مناطق آزاد در نظر گرفته اند؟ 
اگر قرار است که مناطق آزاد توسط قانون و مقررات خودشان و توسط 
سازمان های مناطق آزاد اداره شوند، باید سازمان های مختلف در سرزمین 
اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات 
مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد به امور قانونی خودش بپردازد. نکته مهم 
پنجم  قانون  ماده112  در  است؛  موازی  دستگاه های  دخالت  عدم  دیگر 
توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه های سرزمین اصلی را به 
سازمان های مناطق آزاد تفویض کرده است، اما بسیاری از دستگاه های 
اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام ندادند و بیشتر دستگاه هایی که 
هزینه بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض اختیار نمودند، ازجمله آموزش و 
پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و...؛ در واقع دستگاه هایی که درآمدزایی 
داشته اند، تفویض اختیار نکردند و این خود یک تناقض است. امروز در 
مناطق آزاد مدیران عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص نیست، از 
یک طرف فرمانداری وجود دارد و از سوی دیگر شهرداری، که این موضوع 

تاثیر منفی زیادی بر روند عملکرد مناطق دارد.
کارشناسان معتقد هستند که، قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی 
است که بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی 
که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه های اجرایی به قوانین خود 
استناد می کنند! به عنوان نمونه در قانون مالیات های مستقیم، اساس و 
منطق کار بر این موضوع استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد 
و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد 
باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس 
از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات 
پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده۵ عنوان شده 
که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید اصلی است، 
وقتی می گوید »منحصرا« یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان ها 
باقی نمی ماند و سپس در مواد۶ و 7 و 8 و... به صراحت موارد را اعالم 
می کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعالم کرده 

است. 
در ماده10 به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می توانند عوارض دریافت 
کنند، در ازای خدماتی که در ماده1 تعریف شده است ازجمله زیرساخت و 
اشتغال و...، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از 
بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل هم باید بر مبنای قانون 
مناطق آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به باالترین مقام منطقه آزاد 
این مجوز را داده که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.

پروژه های آن حاضر شده و در چندین مرحله معاونین رئیس جمهور نیز از توانمندی های 
آن بازدید به عمل آوردند. 

بی شک دوران کنونی منطقه آزاد انزلی را باید دوران درخشش، برندینگ و بازتعریف 
این میان توان  نامگذاری کرد. در  بین المللی فعالیت خود  ایفای نقش  مرزهای جدید 
مدیریت عالی سازمان، همراهی همه جانبه استانداری و مسئولین دولتی گیالن )برخالف 
اسالف خود( و ایفای تمامی مزایا و معافیت های قانونی مشمول سرمایه گذاری منطقه 
به همراه ارتقاء کیفیت نیروی انسانی که ظرف هشت سال با ساز و کارهای اشتغال و 
خدمت رسانی در بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور آشنا شده بودند، در دستیابی به 

این موفقیت نقش محوری داشته است.
ساکن  به  ابتدا  تاکنون  سال 84  از  انزلی  آزاد  منطقه  عملکرد  تحلیل  و  تجزیه  برای 
باید به حوزه های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی پرداخت. در زمینه سرمایه گذاری محقق 
این  بوده؛  ریال  31میلیارد  شده،  محقق  داخلی  سرمایه گذاری  حجم  سال 84  در  شده 
مسیر در سال 8۵ تا 91 از 29۵میلیارد ریال به 14۵1میلیارد ریال بالغ شد؛ این مسیر 
است،  انزلی  آزاد  منطقه  فعالیت  سوم  دوران  آغاز  آن  دوم  نیمه  که  سال 92  در  رشد 
یافت،  افزایش  برابر  دو  به  بعد  سال  در  که  می دهد  نشان  را  ریال  23۵8میلیارد  رقم 
تحقق  و  به جذب  موفق  در سال 9۶  سازمان  این  ادامه،  در  ریال؛  یعنی 43۵۶میلیارد 
839۶میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری شد و در سال 97 این میزان به 10079میلیارد 

ریال افزایش یافت.
در  انزلی  آزاد  منطقه  خارجی  سرمایه گذاری  اولین  خارجی،  سرمایه گذاری  حوزه  در 
سال 8۶ و با میزان 1میلیون دالر جذب شد؛ از سال 87 که حدود یک و نیم میلیون 
دالر بود تا سال 92 که به دو میلیون دالر افزایش یافت، شیب جذب سرمایه گذاری 
موفق  منطقه  این  سال 94  در  که  این  تا  بود  مالیم  منطقه  این  در  خارجی  مستقیم 
به جذب 13میلیون دالر شد؛ موضوعی که در سال های 9۶ و 97 به ترتیب به ۵1 و 

۵3.۵میلیون دالر بالغ شد.
تولید واحدهای  از  ناشی  بر صادرات  اقتصاد مقاومتی که مشتمل  اما در شاخص های 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  می باشد،  مجدد  صادرات  و  منطقه  محدوده  صنعتی 
سال 88 که سال مبنایی آماری این سازمان است، 100هزار دالر ارزش ارزی صادرات 
مسیر  این  و  بود  شده  صادر  کشور  از  خارج  به  منطقه  تولیدی  واحدهای  محصوالت 
صادرات با رشدی آرام به حدود ۵میلیون دالر در سال 92 رسید و از سال 93 که صادرات 
از  بیش  و   ۵۵ ترتیب  به  که   9۶ و  سال های 9۵  تا  رسید،  دالر  8.7میلیون  حجم  به 
۶4میلیون دالر ارتقاء پیدا کرده بود. اما در سال 97 به حدود 3۵.۵میلیون دالر کاهش 
یافت، موضوعی که ناشی از نوسانات ارزی و مشکالت پیش آمده برای تولید کنندگان 
با  مرتبط  قوانین  متوالی  تغییرات  عین  در  و  بود  گذشته  سال  در  صادرات  عرصه  در 
صادرات و واردات مواد اولیه در حوزه فعالیت مناطق آزاد کشور، نقش بسزایی در کاهش 

صادرات محصوالت تولیدی منطقه آزاد انزلی داشته است.
واحدهای  سال 89  از  نیز  کشور  داخل  به  منطقه  تولیدی  کاالهای  صادرات  زمینه  در 
سال 92  در  اینکه  تا  شدند،  صادرات  دالر  7.3۵میلیون  به  موفق  منطقه  این  تولیدی 
به  داخلی  بازارهای  به  ارزش صادرات  در سال 93  و  بالغ  به ۶1میلیون دالر  رقم  این 
74میلیون دالر رسید که این میزان در سال 97 به رقم قابل توجه حدود 132میلیون 

دالر نائل شده بود.
محصوالت  به  تنوع بخشی  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  عملکرد  در  اهمیت  حائز  نکته 
صادراتی است، به حدی که گستره کاالهای صادراتی منطقه شامل محصوالت آرایشی 
و بهداشتی، صنایع الکترونیک، محصوالت صنعتی، ظروف آپال و یکبار مصرف، صنایع 
و  فلزی و شیمیایی و محصوالت پالستیکی است  پوشاک، صنایع نساجی،  سلولزی، 
از سوی دیگر با اجرای طرح های حمایتی و تشویقی، 1۵واردکننده پوشاک که در فاز 
تجارت و گردشگری منطقه مشغول به فعالیت بودند، با چرخش کاری به حوزه تولید 
این  با  اشتغال زایی کرده اند.  برای ۶00نفر  به صورت مستقیم  ورود کرده و هم اکنون 
تفاصیل، منطقه آزاد انزلی با حضور حدود 20تولیدکننده پوشاک، به یکی از قطب های 

در ماده11 به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین 
مجوز دهند؛ یعنی اصلی ترین کاری که شروع فعالیت اقتصادی در مناطق 
آزاد است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت های مجاز در محدوده 
خود می توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان ها نمی توانند این کار را 
انجام دهند. در ماده12 بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، 

صنعت پوشاک کشور تبدیل شده و طی چهار سال اخیر به صورت متوالی صادرکننده 
نمونه پوشاک ایران نیز از این منطقه انتخاب شده است.

در شاخص صادرات مجدد، از سال 8۶ حجم صادرات مجدد منطقه آزاد انزلی 3.2میلیون 
دالر بود و این میزان در سال های 88 و 89 به ترتیب 129.۵ و 237میلیون دالر شد و در 
سال 92 در مرز 2۵.4میلیون دالر قرار گرفت و از سال 93 روند صعودی خود را با حدود 
204میلیون دالر آغاز کرد و در سال 9۶ و 97 نیز به ترتیب 391.3 و 3۵1میلیون دالر 

صادرات مجدد در این منطقه صورت گرفت.
در حوزه ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی، از سال 84 تا پایان سال 97 تعداد شرکت های 
ثبت شده در منطقه آزاد انزلی از 2393شرکت فراتر رفت و این در حالی است که از 
این تعداد، 2129شرکت ایرانی و 2۶4شرکت نیز خارجی و از کشورهای کره جنوبی، 
امارات متحده عربی، ترکیه، تاجیکستان، سوئد، افغانستان، چین، ترکمنستان، انگلستان، 

آذربایجان، آلمان، ایتالیا، هند، روسیه و پاکستان بوده است.
فعالیت  مجوزهای  به  اشاره  انزلی  آزاد  منطقه  اقتصادی  حوزه  فعالیت های  بررسی  در 
84مجوز  است،  آماری  پایه  سال  که  سال 88  در  سازمان  این  است،  الزامی  اقتصادی 
فعالیت صادر کرد و این تعداد تا سال 92 به 280فقره بالغ شد؛ تا اینکه از سال 93 تا 

پایان سال 97 از ۶89مجوز فعالیت به 20۶2مجوز افزایش یافت. 
بازرگانی، خدماتی،  کشاورزی،  زمینه های  در  فوق  اقتصادی  فعالین  فعالیت  حوزه های 
منطقه،  فنس کشی  محدوده  از  خارج  و  داخل  فعالیت صنفی  تولیدی،  فنی-مهندسی، 
مجوزهای  که  است  پیمانکاری  با  مرتبط  فعالیت های  و  شغلی  مجوز  خودرو،  خدمات 
فعالیت فوق در چارچوب قانون نحوه اداره مناطق آزاد از طریق توسعه طرح های نظارتی 
و اطالع رسانی به فعالین اقتصادی در خصوص مزایای بهره مندی از مزایا و معافیت های 

قانونی منطقه از سوی این سازمان صادر شده است.
استمرار ساز و کارهای حمایتی  ثبات مدیریتی و  اقتصادی،  براساس نظر کارشناسان 
تولیدی و صنعتی منطقه طی سال های  واحدهای  برای  انزلی  آزاد  و تشویقی منطقه 

به عنوان اصلی ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین کار 
در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد. در ماده13 به صورت شفاف 
بیان شده که قانون مالیات های مستقیم در مناطق آزاد الزم االجرا نیست، 
به این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده10 و 11 
مجوز دریافت کردند و هزینه مجوز را به سازمان های مناطق آزاد پرداخت 

اخیر که از طریق اجرای تمامی مزایا و معافیت های قانونی و ارائه بسته های حمایتی، 
تشویقی و انواع معافیت های عملیاتی شده، زمینه رونق فضای کسب و کار در منطقه 
را پدید آورده و از طریق توسعه محدوده منطقه از 3200هکتار به بالغ بر 8۶00هکتار 
در سال 97، نسبت به گذشته از اراضی بیشتری برای ارائه به سرمایه گذاران بهره مند 
شد؛ موضوعی که در جذب سرمایه گذار جدید در دوره دوم عملکرد منطقه به یکی از 
بسیار  پیگیری های  با  اینکه  مهم تر  بسیار  نکته  بود.  تبدیل شده  آن  آشیل  پاشنه های 
سازمان منطقه آزاد انزلی، موجبات خروج از رکود و فعال سازی 70واحد تولیدی انجام 
شده؛ موضوعی که در نوع خود در سطح کشور بی نظیر محسوب می شود. این مهم از 
طریق ارائه مشاوره در زمینه های تغییر ساز و کارهای تولید و تکنولوژی تولید، تامین 

سرمایه در گردش و ارائه بسته ای تشویقی حاصل شد.
انجمن  ایجاد  به  موفق  خصوصی،  بخش  از  حمایت  با  سازمان  این  دیگر،  سوی  از 
سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه و جامعه بازرگانان و بازاریان منطقه آزاد انزلی شد. 
به  منطقه  در سطح  فعال  بخش خصوصی  حمایتی  بازوی  عنوان  به  که  انجمن هایی 
ایفای نقش می پردازند و در عین حال با تاسیس شرکت مدیریت صادرات، مرکز تجارت 
محصوالت ارگانیک در راستای ایجاد پایگاه صادرات محصوالت کشاورزي و برگزاری 
با حضور مدیران استانی، گام های موثری  با تجار و صادرکنندگان  جلسات تخصصی 
جهت همگرایی بیشتر نهادهای همکار و مرتبط با حوزه های فعالیت بخش خصوصی 

انجام شده است.
اما منطقه آزاد انزلی ظرف سال های اخیر به منظور رونق و تسهیل فرآیندهای مرتبط 
با صادرات کاالهای واحدهای تولیدی محدوده خود و تولیدکنندگان داخلی، اقدامات 
اتاق های  اجالس  برگزاری  طریق  از  شمال-جنوب  کریدور  فعال سازی  در  موثری 
بازرگانی کشورهای منطقه و حضور در اجالسیه های آن، انعقاد تفاهم نامه های همکاری 
با مناطق آزاد لوتوس آستراخان و اکتائو، حضور و برگزاری نمایشگاه ها را در دستورکار 
و  سازمان  ارشد  مدیران  میدانی  بازدیدهای  و  کاری  جلسات  برقراری  با  و  داد  قرار 

نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی برای هر 
نوع فعالیت اقتصادی است، بهره مند می شوند.

قانون مناطق آزاد بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده، 
اما مشکل اساسی این است که دستگاه های اجرایی به قوانین خود استناد 
می کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر 

نمایندگان بخش خصوصی با بخش دولتی و خصوصی کشورهای حوزه خزر، قفقاز و 
دریای سیاه، زمینه آشنایی بیشتر و بازاریابی دقیق تر محصوالت تولیدی را فراهم نمود.
سرفصل اقدامات منطقه آزاد انزلی در حوزه ترانزیت بین المللی، طراحی و عملیاتی سازی 
باعث کاهش هزینه و  بود؛ مسیر تجاری مزبور  ایران  قزاقستان،  کریدور جدید چین، 
زمان حمل و نقل کاال در این مسیر ترانزیتی شده و طی یک سال گذشته به آرامی 
با استقبال بازرگانان ایرانی و چینی مواجه شده است. طرفه اینکه سازمان منطقه آزاد 
انزلی در تالش است این مسیر را به عنوان مسیر فرعی پروژه یک کمربند، یک جاده 

چینی ها قرار دهد.
اجرای  قالب  در  دانش بنیان  و  نوآور  فناور،  از شرکت های  حمایت  بحث  که  زمانی  از 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار گرفت، ظرف 
سال های گذشته این منطقه به یکی قطب های حمایت از شرکت های دانش بنیان تبدیل 

شده است.
بر این اساس، هم اکنون 87شرکت فناور، نوآور و دانش بنیان در این منطقه مشغول به 
فعالیت می باشند.  شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان جذب شده در منطقه آزاد انزلی 
در حوزه های مختلف فناوری اطالعات، طراحی نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 
این حوزه  و کارهای  با کسب  مرتبط  در فضای  و سایر خدمات  سامانه های هوشمند 

مشغول به فعالیت می باشند.
اقتصاد  دستورالعمل های  اجرای  راستای  در  و  سال 9۵  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مقاومتی، اقدام به حمایت و جذب شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان نمود و در این 
مسیر عالوه بر ارائه بسته های تشویقی و معافیت های متعدد، تفاهم نامه ای با صندوق 
نوآوری و شکوفایی ملی در جهت حمایت از شرکت های فعال در این حوزه منعقد شد 
و در سال 9۶ نیز مرکز شکوفایی شرکت های نوآور و دانش بنیان منطقه آزاد انزلی به 
منظور پشتیبانی از شرکت های فوق و افزایش تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان 

در این منطقه ایجاد گردید.
از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد انزلی شورای حمایت از ایده های نو منطقه را طی 
این مدت فعال کرده، عملیات احداث مرکز فناوری انرژی منطقه نیز با حضور معاون 
نمایشگاه  بر برگزاری  علمی و فناوری رئیس جمهور آغاز شده و در عین حال عالوه 
تخصصی و فراهم نمودن امکان بازاریابی در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی 
که این سازمان در آن مشارکت می کند، چندین دوره همایش استارت آپ نیز با همکاری 

سازمان در این منطقه برپا شده است.
در بخش عمرانی و زیرساختی، سازمان منطقه آزاد انزلی با اجرای مهندسی ارزش در 
سال 92 موفق شد از ابتدای سال 93 پروژه راکد شده مجتمع بندری کاسپین را در مدار 
فعالیت قرار داده و هم اکنون سه پست از پنج پست فاز نخست این مجتمع بزرگ بندری 
که در نوع خود بزرگترین پروژه زیرساختی مناطق آزاد کشور می باشد، مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.
بخش های  تمامی  تکمیل  )هزینه  مگاپروژه  این  اجرای  مسیر  در  اهمیت  حائز  نکته 
خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  می شود(،  ارزیابی  تومان  1000میلیارد  حدود  آن 
برای احداث چهار پست اسکله تجاری و سوختی با صرف هزینه 300میلیارد تومانی 
احداث  دیگر  سوی  از  بود.  کم سابقه  کشور  بندرسازی  حوزه  در  که  موضوعی  است. 
زیرساخت های مورد نیاز فضای پسکرانه مشتمل بر ساخت برج مراقبت، انبارهای متعدد 
و مسیرهای مواصالتی در محدوده منطقه، تعیین مرز رسمی و مجاز دریایی در این بندر 
از سوی هیات دولت، انعقاد تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی برای اتصال این مجتمع 
بندری به خط ریلی قزوین-رشت-انزلی و اخذ موافقت برای احداث پارک لجستیک در 
فضای پسکرانه مجتمع بندری کاسپین، مجموع اقدامات این سازمان به منظور تکمیل 
ایرانی دریای خزر بود. بندری که با 22پست  حلقه های متنوع فعالیت بزرگترین بندر 
اسکله در هر شیفت کاری قادر به تخلیه و بارگیری 1۵میلیون تن کاال در طول سال را 
دارا خواهد بود و امکان پهلوگیری کشتی 100هزار تنی نیز در آن وجود دارد، مجتمع 
چند  پسکرانه  بر  تکیه  با  و  می شود  محسوب  کشور  سوم  نسل  بنادر  جزء  که  بندری 

نگاهی به عدم تفویض اختیارات سازمان های دولتی طبق قانون به مناطق آزاد:

چه رویاهایی که محقق می شوند:

یک بام و چند هوا

منطقه آزاد انزلی در مسیر هاب مبادالت منطقه ای ایران

رونق تولید و توسعه اقتصادی در مسیر فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
است. باید به معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل کنیم؛ 
اگر بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی 
از تولید را که در سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به حضور در 
مناطق آزاد نماییم. تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار 
خود را به سازمان های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه بدهند که در یک 
دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم ترین نکته؛ 

تفویض اختیار واقعی است.
باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه های اجرایی، برنامه های اجرایی را 
به مناطق آزاد واگذار کنند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد 
حضور پیدا کرده و فعالیت کنند. اگر امروز تولید داخل کشور را به مناطق 
آزاد منتقل کنیم که عمدتا مناطق مرزی کشور است، هم هزینه واردات 
را مشخص  اقتصادی  فعال  تکلیف  هم  و  داده ایم  کاهش  را  و صادرات 
کرده  ایم؛ این اتفاق باعث می شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق 
دنیا در حوزه  آزاد موفق  باید تجربه مناطق  واقع  به  پیدا کند.  آزاد ورود 
برخورد با فعالین اقتصادی شان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم 
در  اقتصادی  فعالین  و  از سرمایه گذاران  و حمایت  تولید  رونق  مسیر  در 

مناطق آزاد گام برداریم.
از دیگر معضالت و مشکالت در مسیر توسعه اقتصادی و رونق تولید در 
مناطق آزاد، محدودیت های پولی و بانکی در این مناطق است. بانک های 
کشور موظف بودند که یک شعبه ممتاز در مناطق آزاد کشور ایجاد کنند که 
متاسفانه این امر هیچ وقت محقق نشد و صرفا در قاب یک قانون و یک 
تبصره بر دیوار ماند و خاک خورد و همچنین قرار شد بانک های مناطق آزاد 
در ادارات سرپرستی خود در تهران، سرپرستی مناطق آزاد را ایجاد نمایند 
که این موضوع هم محقق نگردید. امروز عمده بانک ها و شعبی که در 
مناطق آزاد به فعالیت مشغول هستند، سرپرستی استان می باشند؛ در اصل 
موضوع این است که بانک های مناطق آزاد باید خودشان یک سرپرستی 
مستقل در مناطق آزاد کشور باشند و سپس اقدام به ایجاد شعب در این 
مناطق کنند، اما در حال حاضر، شعبه ای از استان هستند که به شدت سطح 
کار، مجوزها و اختیارات را پایین می آورد و این بزرگترین ایراد کار در کنار 

عدم ایجاد شعب درجه یک و ممتاز در مناطق آزاد است.
و  بانک ها  از طرف  آزاد  مناطق  در  ارز هم  به تخصیص  مربوط  مباحث 
صرافی های مناطق یکی دیگر از معضالت است. متاسفانه به هیچ عنوان 
ارز مبادالتی به بانک ها و صرافی های مناطق آزاد تعلق نمی گیرد؛ صرافی 
که منابع ارزی نداشته باشد، یعنی از دیدگاه دولت این می شود که صرافی 
باید از چرخش مالی فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد بتوانید تامین 
منابع را انجام دهید، که این حرف کامال درست است؛ ولی آیا ساز و کار 
این امر پیاده شده است؟ این دقیقا بحث عدم اجرای ماده 112 درخصوص 
تفویض اختیار کامل و عدم اجازه سازمان مالیاتی و گمرک در خصوص 
فعالیت فعالین اقتصادی است، شاید این گونه باید یک مسئله را واکاوی 
فعالین  با  اصلی  سرزمین  دیدگاه  با  مالیاتی  سازمان  و  گمرک  که  کرد 
اقتصادی در مناطق آزاد برخورد می کند و از آن طرف به لحاظ دادن منابع، 
اختیارات بانکی و پولی، مناطق آزاد را در حد یک شعبه بانک در یک شهر 

صد هکتاری خود، هم اکنون فرایند فرآوری کاال در شهرک های صنعتی واقع در این 
پسکرانه و نزدیک به آن در حال انجام است.

اقدامات منطقه آزاد انزلی محدود به ایجاد زیرساخت در محدوده های بندری، صنعتی، 
این مدت در حوزه های عمران روستایی،  بلکه طی  نبوده،  تجارت و گردشگری خود 
طرح های خدماتی و عمرانی متنوعی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به موارد 
از  مترمربع  بهسازی 221هزار  روستایی،  معابر  از  آسفالت ۵4کیلومتر  کرد:  اشاره  ذیل 
معابر روستایی، لوله گذاری و دفع آب های سطحی به طول 13۵0متر، آبرسانی و تامین 
آب شرب به طول ۵کیلومتر، تامین شبکه برق، همکاری در احداث ۶مسجد، ساخت 
3مدرسه و مرمت 37مدرسه دیگر در سطح روستاهای منطقه، احداث 2سالن ورزشی 
جدید و تجهیز و بازسازی ۶زمین ورزشی و طراحی و ساخت 3بوستان و 2پارک بازی 
و تفریحی به همراه احداث و تعمیر ایستگاه های پمپاژ زمین های کشاورزی در تمامی 

28روستا منطقه.
یکی از طرح های سازمان منطقه آزاد انزلی ظرف سال های اخیر، توانمندسازی جوامع 
محلی از طریق برگزاری دوره های آموزشی مختلف در زمینه های خوداشتغالی و آموزش 
فنون جدید کشاورزی جهت افزایش استحصال محصوالت کشاورزی به ویژه به صورت 
ارگانیک بود که با انعقاد تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید، کمک به صادرات صنایع 
دستی ساخته شده از سوی هنرمندان، حمایت از فعالین حوزه صنایع دستی منطقه از 
بازارچه و  نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی، تشکیل  آنها در  طریق مشارکت 

نمایشگاه های تخصصی در سطح منطقه به منصه ظهور رسید.
صنعت  مختلف،  حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  عملکرد  بررسی  شاخص  آخرین 
را  مارینا  اسکله  گذشته  سال  پنج  ظرف  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است.  گردشگری 
با پیگیری های متعدد و  در جوار مجتمع بندری کاسپین مورد بهره برداری قرار داد و 
همکاری استانداری گیالن، احداث اولین مسیر گردشگری دریایی میان بندر و تاالب 
انزلی و این منطقه در دستورکار قرار گرفته است. طرفه اینکه تاکنون گردشگری دریایی 
در شمال کشور از حوزه های مغفول مانده قلمداد می شد که هم اکنون زیرساخت های 

الزم جهت اجرای آن پدید آمده است.
ایران  آکواریوم  بزرگترین  و  ترین  با جذب سرمایه گذار خارجی، مدرن  از سوی دیگر، 
در این منطقه ساخته و به یکی از جاذبه های گردشگری منطقه و استان بدل شد. در 
زمینه تکمیل سایر قطعات پازل توسعه صنعت گردشگری منطقه باید به ساخت هتل و 
شهرک های تفریحی و توریستی اشاره کرد، که هم اکنون از سوی سرمایه گذاران داخلی 

چندین شهرک احداث شده و ساخت چندین هتل نیز در حال ساخت می باشد.
و  ارتباطات  فناوری  با  مرتبط  تکنولوژی های  از  بهره گیری  زمینه  در  است،  گفتنی 
اطالعات و دولت الکترونیک، سازمان منطقه آزاد انزلی یکی از پیشروترین نهادهای 
از سوی این سازمان تحت  ارائه  تا جایی که بخش عمده خدمات قابل  دولتی است، 
شبکه وب قابل احصاء و ارائه می باشد. از سوی دیگر با عنایت به جایگاه این صنعت 
سودآور در بازارهای جهانی که آن به یک صنعت پیشرو تبدیل کرده )گواه این ادعا 
اینکه هم اکنون پنج شرکت اصلی جهان در حوزه فناوری اطالعات مشغول به فعالیت 
و  سرمایه گذاران  به  ارائه  قابل  خدمات  در  تسریع  و  تسهیل  قابلیت های  و  می باشند( 
ارباب رجوع، توسعه خدمات رسانی سازمان در این حوزه نیز جزء اولویت های سازمان 

قرار گرفته است.
دلیل  )به  چابهار  آزاد  منطقه  دو  فعلی کشور  شرایط  در  کرد،  تصریح  باید  نهایت  در 
عنوان  به  می توانند  انزلی  آزاد  منطقه  و  امریکا(  دولت  توسط  آن  نشدن  تحریم 
مسیرهای شکستن تحریم های بین المللی شده دولت امریکا به ایفای نقش بپردازند. 
با  قفقاز  و  خزر  دریای  حوزه  کشورهای  همسویی  عدم  دلیل  به  انزلی  آزاد  منطقه 
از  ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا،  الحاق  تحریم های امریکا و مباحث مترتب بر 
ایجاد، تدوام و  فرصت بی نظیر و درخشانی برخوردار شده است. منطقه ای که برای 
رشد آن خون دل ها خورده شد و می تواند تاریخ درخشان روابط تجاری قرن های 18 
با  را در قرن بیست و یکم  )انزلی و گیالن(  از کشورمان  این بخش  و 19 میالدی 
درخشش و موفقیت بیشتر به ویژه در زمینه صادرات به دست آورد و به شاهراه جدید 
تجاری کشور برای حفظ امنیت غذایی، تامین مواد اولیه تولید و تضمین درآمدهای 
ناشی از صادرات غیرنفتی تبدیل شود. گرچه با بهره گیری از ظرفیت های متنوع این 
منطقه در صنایع مرتبط با صنعت شیالت و فرآوری محصوالت کشاورزی همچون 
درآمدزایی،  جدید  فرصت های  می توان  زیتون  و  خشکبار  مرکبات،  برنج،  چای، 
زیرساخت های  و  قانونی  ظرفیت های  بر  تکیه  با  را  صادرات  و  مستقیم  اشتغال زایی 

موجود در آن محقق ساخت.

کوچک از کشور تلقی می کند و این موضوع تناقض آشکار دارد، به نوعی 
منابع مناطق آزاد را مثل یک قیف برعکس گرفته اند و از آن طرف در 
هزینه ها، به صورت بسیار محدود موارد پیش می رود و به تعبیری مناطق 

در پایین قیف هستند.
همچنین مشکل بزرگ دیگری که در مسیر جذب سرمایه گذاران خارجی 
بانک های  روبه رو هستیم، بحث عدم وجود شعب  آن  با  آزاد  مناطق  در 
خارجی برای نقل و انتقال مالی در سطوح بین المللی است. متاسفانه هنوز 
قوانین و مقررات شفافی از سوی بانک مرکزی برای ایجاد شعب بانک های 
تاسیس شعب  که سرمایه  اعالم می شود  بار  نشده؛ یک  اعمال  خارجی 
بانک های خارجی 1۵میلیون یورو است و دوباره می گویند که 1۵0میلیون 
یورو که این تصمیمات لحظه ای باعث شده که در جذب شعب بانک های 
معتبر خارجی و صرافی های بین المللی اقبالی نداشته باشیم و به تعبیری در 
حوزه تجارت و بازرگانی بین الملل اختیار مشخصی نداریم و باز به این نکته 
باید اشاره کرد که اگر وزرای ما حوزه های وزارتی خود را تفویض اختیار 
کنند، مناطق آزاد می توانند به صورت یک اقتصاد فعال و پویای محلی 
فعالیت نمایند. به واقع سرمایه گذاران خارجی زیادی در مناطق آزاد داشته و 
داریم، ولی درخصوص موضوعات بانکی وقتی با قوانین و مقررات روبه رو 
می شوند، می گویند که عینا همان قوانین جاری کشور است و بی شک 

عقب گرد می کنند. 
بی تردید مشکل عدم جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد به عدم 
آزاد کشور  با حوزه های زیرساختی و غیره در مناطق  موضوعات مرتبط 
از سوی  اختیارات  بلکه صرفا به عدم هماهنگی و تفویض  برنمی گردد، 
وزارتخانه های مربوطه در مسیر تسهیل امور به مناطق آزاد باز می گردد؛ 
اینها همه و همه سواالت و نکاتی است که پیکان اتهامات عدم تاثیرگذاری 
مناطق آزاد در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی را از سمت مناطق آزاد 
به سمت سازمان های سرزمین اصلی تغییر می دهد؛ شاید باید به دنبال 
جواب این سواالت در آدرس هایی به جز مناطق آزاد بگردیم. بی شک همه 
دلسوزان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد باور دارند که به صورت قطعی 
اما مشکالت  نیست،  آماده  مناطق  این  در  امکانات  و  زیرساخت ها  همه 
در مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری ارتباطی به زیرساخت ها 
در شرایط کنونی ندارد و صرفا به عدم ایجاد شرایط مناسب در خصوص 
آزاد برمی گردد. به یقین  اختیارات سازمان های دیگر به مناطق  تفویض 
ما باید اختیارات تام و قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی را به مدیران 
عامل مناطق آزاد، براساس قانون مصوب مناطق آزاد بازگردانیم تا بتوانیم 
شاهد رونق تولید و به تبع آن توسعه تولید صادرات محور در مناطق آزاد 

کشور باشیم.
امیدوار هستیم که دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
به این مهم برسند که اگر نسخه ای جایگزین برای مناطق آزاد دارند، ارائه 
نمایند؛ در غیر این صورت اجازه دهند این مناطق از کشور با قوانین و 
مقررات خود ادامه مسیر دهند و بیش از این سنگ اندازی نکنند، چراکه اگر 
ما دستاوردهای بزرگ اقتصادی جهان را قبول و باور داریم، حداقل مانند 
سایر کشورها که نمونه های موفقی از عملکرد مناطق آزاد را داشته اند، به 

معنای واقعی، مناطق آزاد را آزاد کنیم.

گزارش:
مجید صیادنورد

کارشناس مناطق آزاد



 FHM فنون و  دانشگاه علوم  و  بین المللی چابهار  دانشگاه 
پژوهشی  و  آموزشی  نیازهای  تامین  منظور  به  آلمان 
کسب  به  عالقه مندان  و  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
دانش در تمامی مقاطع تحصیلی تفاهم نامه همکاری امضا 

کردند.
۱۸ماهه  ۱۲تا  دوره های  برگزاری  منظور  به  تفاهم نامه ای 
در   Professional MBA/DBA مانند حرفه ای 
توریسم و هتلداری، دوره های  مانند مدیریت  گرایش هایی 
در  یکسال  ایران،  در  )یکسال  ارشد ۱+۱  کارشناسی 
های  دوره  و   PhD/DBA دکترای  دوره های  آلمان(، 
با  آلمان( همزمان  ایران، دوسال  )دو سال  کارشناسی ۲+۲ 
بین الملل  امور  مدیر  دوست محمدیان  حمید  پروفسور  سفر 
 F-GISI و ریاست موسسه FHM و مشاور ریاست دانشگاه
به منطقه آزاد چابهار با دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه 

علوم و فنون FHM آلمان امضا شد.
به  دوست محمدیان  حمید  پروفسور  گزارش،  این  براساس 
همراه پروفسور حمید سربازی آزاد، رئیس پژوهشکده علوم 
تحقیقات  )مرکز  بنیادین  دانش های  پژوهشگاه  کامپیوتر 
روزه  دو  بازدیدی  طی  سابق(،  ریاضیات  و  نظری  فیزیک 
جزئیات  چابهار،  بین المللی  دانشگاه  زیرساختی  امکانات  از 
همکاری را با دکتر کردی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار و ارسالن دژکام رئیس دانشگاه 

بین المللی چابهار به بحث و بررسی نشستند.
بین المللی  دانشگاه  رئیس  دژکام  ارسالن  زمینه،  این  در 
در  دانشگاه  این  گفت:  جایگاه  و  نقش  بر  تاکید  با  چابهار 
سازمان  عنوان  به  را  خود  فعالیت  میالدی  سال ۲۰۰۰ 
و  آلمان  SMEهای  انجمن  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی، 
نیازهای آموزشی و پژوهشی شرکت های  تامین  به منظور 

کوچک و متوسط کشور آلمان شروع کرده است.
 Small( ۲۰۱۸ SBA وی افزود: مطابق با آمار ارائه شده در
Business Act for Europe(،  ۶۳.۲درصد اشتغال 

کشور آلمان توسط بخش SME تامین می شود.
داد:  ادامه  مذکور  دانشگاه  کلی  اهداف  بر  تاکید  با  دژکام 
به  کاربردیFHM  )اف. اچ. ام(،  و  حرفه ای  علوم  دانشگاه 
عنوان یک دانشگاه خصوصی )بزرگترین دانشگاه در حوزه 
شرکت های کوچک و متوسط، میتل اشتند، مدیوم سایز در 

کشور آلمان( در شهر بیلیفلد آغاز به کار کرده است.
وی گفت: امروزه با حدود بیش از ۶۰۰۰دانشجو در مقاطع 
حرفه ای  دوره های  در  ۱۰۰۰دانش پذیر  تحصیلی،  مختلف 
۹پردیس  در  بین المللی  ۷۰۰دانشجوی  و  کاربردی  و 
مشغول  آلمان  ۹شهر  در  پراکنده،  جغرافیای  با  دانشگاهی 
بهترین  رتبه سومین  دارنده  دانشگاه  این  است.  فعالیت  به 
 ۲۰۱۹ و   سال های ۲۰۱۸  در  آلمان  کار  و  کسب  مدرسه 

است.
دژکام با تاکید بر گستردگی مراکز فعالیت دانشگاه علوم و 
فنون FHM آلمان افزود: هم اکنون این دانشگاه در مراکزی 

همچون:
 بیلیفلد به عنوان پردیس مرکزی از سال ۲۰۰۰

 کلن از سال ۲۰۰۶
 پولهایم به عنوان پردیس مهندسی، دانشکده مهندسی 

از سال ۲۰۱۰
 هانوفر از سال ۲۰۱۱

 شهر بندری روستوک از سال ۲۰۱۲
 شورین از سال ۲۰۱۳
 بامبرگ از سال ۲۰۱۳

 برلین به عنوان پردیس بین المللی از سال ۲۰۱۶
 مونیخ به عنوان پردیس آنالین از سال ۲۰۱۴

 موسسات آموزشی پیشرفته تحصیلی در بیلیفلد، مونیخ، 
هانوفر، پوله، روستوک فعالیت و همکاری دارد.

وی گفت: برنامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
)مشترک عملی-صنعتی( در زمینه های کسب و کار، رسانه، 
نهایتا کار اجتماعی، توسط  مدیریت سالمت و بهداشت و 
با  این ۹شهر  این ۹پردیس دانشگاهی در  این دانشگاه در 
تنوع گستردگی جغرافیایی در کل کشور آلمان با همراهی 
از  بیش  و  استخدامی(  )کادر  علمی  هیات  ۹۴پروفسور 

۲۶۰استاد مدعو برگزار می شود.
رئیس دانشگاه چابهار با  اشاره به جایگاه دانشگاه دانشگاه 
علوم و فنون FHM آلمان در بازار کار  یادآور شد: دانشگاه 
و  حرفه ای  آموزشی،  دانشگاه  یک  عنوان  به  اف. اچ. ام 
در  آلمانی  مدیریت  روش های  از  استفاده  با  کاربردی 
حوزه های مختلف ازجمله صنعت، بهترین گزینه برای ایجاد 
پل ارتباطی بین فارغ التحصیالن دانشگاهی و دانشگاه ها و 

بخش بازار کسب و کار و صنعت به شمار می رود.
فارغ  ۹۷درصد  از  بیش  موفقیت  آمار  کرد:  تاکید  وی 
ایجاد کسب کارهای کوچک  در  دانشگاه  این  التحصیالن 
در  مناسب  شغل  یافتن  و  کارآفرین  عنوان  به  متوسط  و 
فاصله ای سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ شاهدی بر این موضوع 

به شمار می رود.

اخبار منطقه آزاد چابهار

انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
 FHM دانشگاه علوم و فنون

آلمان در تمامی مقاطع

رئیس دانشگاه بین المللی چابهار خبر داد:

در  که  است  صنایعی  از  گردشگری  صنعت 
و  یافته  گسترش  سرعت  به  اخیر  سال های 
در ردیف یکی از بزرگ ترین منابع درآمدی 
جهان قرار گرفته است. همچنین باید افزود 
که چرخه بزرگ پولی که به  طور غیرمستقیم 
که حول محور صنعت گردشگری می چرخد، 
بر  مستقیم  درآمدهای  از  مهم تر  مراتب  به 
همین  به  است؛  تاثیرگذار  جهانی  اقتصاد 
خاطر باید بر توسعه پایدار گردشگری تاکید 

داشت.
در  گردشگری  صنعت  شدن  با  گسترده تر 
از کشورهای  برخی  مناطق مختلف جهان، 
پیشرو در این صنعت با مسائلی ناشی از آثار 
زیست ،  محیط  طبیعی،  منابع  بر  نامطلوب 
نظام های  و  مصرف  الگوی  آالیندگی ها، 
افزایش  با  امروزه  شده اند.  مواجه  اجتماعی 
شمار گردشگران در سطح جهان و با هدف 
زیست،  محیط  از  حمایت  و  حراست  حفظ، 
آداب  و  فرهنگ ها  اجتماعی،  ساختارهای 
پایدار«  »گردشگری  تازه  مفهوم  رسوم،   و  
است.  گرفته  قرار  زیادی  عده  توجه  مورد 
تا حد  می توان  پایدار  گردشگری  رعایت  با 
ممکن به نکات مثبت گردشگری افزود و از 
نکات منفی آن کاست. توسعه پایدار شرط 
اساسی تامین زندگی امن و پایدار است که 
منابع،  اتالف  رساندن  حداقل  به  منظور  به 
تخریب محیط زیست، و بی ثباتی اجتماعی 
توسعه ای  پایدار،  توسعه  می کند.  تالش 
به  بدون  را  کنونی  نسل  نیازهای  که  است 
تامین  آینده،  نسل های  انداختن  مخاطره 

می کند.
با  ارتباط مستقیم  آنجایی که گردشگری  از 
توسعه  مقوله   دارد،  منابع  و  فرهنگ  انسان، 
در  گذشته  دهه های  در  گردشگری  پایدار 
پایدار  توسعه  است.  گرفته  شکل  جهان 
گردشگری نیازمند صبر، تالش و تعهد دراز 
پایدار  توسعه  به  دستیابی  برای  است.  مدت 
اکولوژیکی،  شاخص هایی  به  گردشگری 
که  فرهنگی  و  نهادی  اجتماعی،  اقتصادی، 
و  بوده  یکدیگر  با  ارتباط  در  این شاخص ها 

تاثیر متقابلی بر هم دارند، نیاز است.
در صنعت گردشگری، طی  پایداری  مفهوم 
در  و  اصلی ترین  از  یکی  گذشته  دهه  چند 
توسعه  مفاهیم  مباحثه انگیزترین  حال  عین 
برای  چارچوبی  عنوان  به  و  گردشگری 
اقتصادی-اجتماعی  توسعه  روندهای  فهم 
در  گردشگری  و  طبیعی  منابع  مدیریت  و 
در  این  است.  شده  مطرح  جهان  سراسر 
غامض  و  پیچیده  یکسو  از  که  است  حالی 
نحوه  دیگر  سوی  از  و  مفهوم  این  بودن 
به  پیشرفت  اندازه گیری  و  کردن  عملیاتی 
آن  گردشگری،  صنعت  در  پایداری  سوی 
جامعی  و  دقیق  معرف های  و  شاخص ها 
جوانب،  همه  نظرگرفتن  در  با  بتواند  که 
و  کند  اندازه گیری  را  گردشگری  پایداری 
سازد،  میسر  را  گردشگری  پایدار  توسعه 
در  از سوی دیگر  نظر می رسد.  به  ضروری 
کشور  روستایی  گردشگری  کنونی  وضعیت 
و با توجه به جوان بودن بسیاری از مقاصد 
اختیار  در  ضرورت  روستایی،  گردشگری 
شاخص های  از  مناسب  مجموعه ای  داشتن 
توسعه پایدار گردشگری روستایی بومی  شده 
برای ارزیابی وضعیت و ترسیم مسیر آینده، 
امری بسیار حیاتی و راهبردی تلقی می شود. 
فوق،  مطالب  به  عنایت  با  و  میان  این  در 
که  کشور  گردشگری  بکر  نقاط  از  یکی 
می تواند  توسعه،  و  توجه  به  نیاز  بر  عالوه 
محلی  جوامع  برای  پویا  اقتصادی  و  رفاه 
خود ایجاد کند، چابهار است؛ سرزمین چهار 
پتانسیل های  از  دنیایی  با  کشورمان  فصل 
طبیعی در کنار مردمانی به واقع حیرت انگیز، 
اعجاب انگیز  که  آورده  وجود  به  را  نقطه ای 
اخیر  سال های  طی  است.  تسخیر  کننده  و 
به  نگاه ها  امید،  و  تدبیر  دولت  در  خصوصا 
چابهار معطوف شده است و در همین راستا 
مدیریت کالن سازمان منطقه آزاد چابهار نیز 
توجهی خاص به مبحث گردشگری در این 
منطقه داشته است، تا جایی این تغییرات و 
به خوبی خودنمایی  اکنون  ویژه،  مالحظات 
می کند. در شماره گذشته نشریه به بخشی از 
اقدامات سازمان منطقه آزاد چابهار در حوزه 
گردشگری در سال۹۷ پرداختیم که در این 

شماره بخش دوم را از نظر می گذرانید.

نمایشگاه و فروشگاه حمایتی 
صنایع دستی:

 شناسایی صنعتگران خانگی از چابهار تا 
خاش

و  آموزشی  دوره های  برگزاری   
به آموزی

 احداث کارگاه تولیدی 
 بازاریابی و مارکتینگ کردن صنایع دستی

توسعه  و  فروش  برای  تسهیلگری   
کارگاه های خانگی 

 ارائه کارت ویزیت برای صنعتگران

بیمه صنعتگران و فعالین 
گردشگری:

به منظور حمایت از صنعتگران صنایع دستی 
اشتغال  ایجاد  با هدف  فعالین گردشگری  و 
پایدار، تعداد ۱۰۰نفر از فعالین  حوزه صنایع 
بیمه   پوشش  تحت  گردشگری  و  دستی 

اجتماعی روستاییان و عشایر قرار گرفتند.

نظارت مستمر بر امکان گردشگری:
شده  ارائه  خدمات  بر  نظارت ها  افزایش   
در هتل ها ، فروشگاه های عرضه مواد غذایی ، 
مسافرتی  کمپ های  فروشی ها،  اغذیه 
توسط  شبانه،  صورت  به  تفرجگاه های  و 
به  مرتبط  حوزه های  کارشناسان  از  اکیپی 
صورت محسوس و نامحسوس و اخذ مجوز 
خدمات  بر  نظارت  شورای  تشکیل  برای 
معاونت  نمایندگان  حضور  با  گردشگری 

مدیریت های ذی صالح.
از  متشکل  نظارت  کارگروه  تشکیل   
خدمات  گردشگری،  حوزه های  از  ارزیابانی 
شهر، حراست، بازرگانی، غذا دارو و سالمت 
سازمان  در  بخشی  بین   هم افزایی  هدف  با 

گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار در حوزه گردشگری در سال97-بخش دوم

کردن  نظام مند  و  مفیدتر  خروجی  اخذ  و 
خدمات  بر  نظارت  بخش  فعالیت های 
نظرات کارشناسان  از  استفاده  و  گردشگری 

مرتبط.

اقدامات انجام شده:
 برگزاری بخش بین الملل جشنواره مد و 

لباس فجر در چابهار
 راه اندازی ۳پایگاه اطالعات گردشگری

گردشگری  خدمات  ۲دفتر  راه اندازی   
دریایی و ساحلی در محل پالژ تیس و لیپار

ایجاد  و  تیس  توسعه  خانه  راه اندازی   
کانون های کار و زندگی

توسعه  هماهنگی  شورای  تشکیل   
گردشگری

 خرید قایق تفریحی
 حمایت استارتاپ شوهاز

 ایجاد بانک جامع اطالعات گردشگری
 تهیه بسته های فرصت های سرمایه گذاری 

گردشگری
 تدوین و انتشار کتاب راهنمای گردشگری

 اصالح فرآیند صدور پروانه گردشگری و 
ساماندهی مراکز خدمات گردشگری

دستی  صنایع  بسته بندی  و  برندسازی   

فاخر

برنامه های در دست اقدام سازمان 
در حوزه گردشگري:

 تدوین طرح راهبردی صنایع دستی
دائمی  فروشگاه  و  نمایشگاه  راه اندازی   

صنایع دستی در منطقه آزاد کیش
تخصصی  آموزشی  دوره های  برگزاری   

صنایع دستی-گردشگری
 مطالعه، تدوین برنامه های ثبت ژئوپارک

 تجهیز و بهسازی هتل صدف
و  چابهار-مسقط  دریایی  خط  راه اندازی   
چابهار-کراچی و خط هوایی جزایر جنوبی کشور

 مجازی سازی گردشگری منطقه
 تهیه و تدوین اساسنامه شورای نظارت بر 

خدمات گردشگری
سرویس های  و  بوم گردی  اماکن  تجهیز   

بهداشتی در روستاهای هدف گردشگری
 انجام مطالعات و تهیه طرح برند گردشگری منطقه 
مجموعه های  و  شرکت ها  با  همکاری   

دانش بنیان و مرکز رشد
 تهیه نرم افزارهای گردشگری

استانداردسازی  و  ارزیابی  طرح  اجرای   
هتل ها و مراکز خدمات گردشگری 

چابهار، چهار بهار گردشگری ایران زمین
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چین غول نوظهور اقتصاد جهان در قرن بیست 
و یکم چگونه توانست از تفکرات کمونیستی با 
برنامه ریزی  و  رویکرد  در  360درجه  چرخشی 
شاید  کند؟  عوض  را  خود  مسیر  صادرات محور 
بشود نمونه موفق دیدگاه آدام اسمیت، پدر علم 
تولید،  عامل  مهم ترین  داشت  باور  که  اقتصاد 
نیروی انسانی است را در تحوالت اقتصاد چین 
و  اقتصاددانان  دیگر  اعتقاد  به  نمود.  مشاهده 
وظایف  که  اقتصاد  علم  مفاهیم  بنیانگذاران 
دولت ها را تامین غذا، آموزش، بهداشت و امنیت 
کرد.  مشاهده  چین  در  می توان  برشمرده اند، 
میلیارد  یک  از  بیش  برای  شغل  و  غذا  تامین 
و  حاضر  قرن  معجزات  جزء  را  چین  جمعیت 
متفکران و پیاده سازان این سیستم را معجزه گر 

دانست. 
اجرا  تفکرات  و  مسیر  این  به  کوتاه  نگاهی  با 
فرصتی  نمونه،  این  که  برد  خواهیم  پی  شده، 
و  اقتصاددانان  اکثر  باور  به  است.  ایران  برای 
جامعه شناسان، نظم جهان بر این اساس است 
و  می آید  وجود  به  مرگ  پی  در  تولدی  هر  که 
نوعا شکوفایی هر اقتصاد و توسعه آن به معنای 
حاصل  دیگری  اقتصاد  نابودی  یا  و  تضعیف 
می گردد، زیرا که در مدل اقتصاد کالن، اقتصاد 
به  بسته و محدود  باز و در کل  جهان در جزء 
نفر  واقع سهم هر  به  است؛  زمین  جغرافیا کره 

محدود به قدر سهم دیگری می باشد.

اقتصاد چین:
عناصر  انسان،  بین  نظم  دارد،  اصلی  باور  یک 
محیط زیستی، جغرافیای شهر و روستا و نهایتا 
مکانیزم  این  با  یعنی  امروز،  جهان  به  پیوند 

کارخانه جهان در چین به وجود آمد. 
با  که  سال 1950  به  مربوط  روند  این  شروع 
و  آن  توسعه  و  سوسیالیستی  اقتصاد  اصالحات 
و  و  بخش کشاورزی  تقویت  داخل،  به  نگاه  با 
قدرت  حذف  قیمت ها ،  کردن  واقعی  روستاها، 
استقالل  ایجاد  پولی،  و  مالی  نهادها  متمرکز 
اقتصاد  به معنای  قانون مالکیت  مالی و اعمال 
به  منطقی  نگاهی  با  ادامه  در  گردید.  آغاز  باز، 
دنیا  در  شده  ایجاد  پولی  و  مالی  سیاست های 
صندوق  نهادهای  با  موازی  رابطه  ایجاد  و 
با  توانست  جهانی،  بانک  و  پول  بین المللی 
در  داخلی  تفکرات  با  سیاست ها  این  تطبیق 
و  انسان  بر  مبتنی  اقتصاد  تقویت  راستای 
روستا، نوعی سیاست کاربردی را ارائه دهد که 
هوشمندی در اصل اقتصاد و تقویت روحیه کار 

مضاعف و تالش همه جانبه می باشد. 
و  اجتماعی  سیاسی ،  آرامش  ایجاد  با  روند  این 
برای  تامین مالی دولت  یکپارچگی در داخل و 
تقویت مادی به عنوان حاکمیت و اعمال مقررات 
خاص اقتصادی به عنوان عامل تولید و نهایتا با 
برای  را  زمینه  تولیدی،  واحدهای  زیان  تحمل 
رسیدن به تولید کاالهای دارای ارزش صادرات، 
شدید  مقررات  اعمال  با  همچنین  نمود.  فراهم 
مقابله با فساد در همه جوانب گام به گام، چین 

آماده اجرای این نمایش زیبا در جهان گردید.
نهایتا چین با ورود به عرصه تکنولوژی با اجرای 
تفکرات  با  مناسب  الگو پروری  خطا،  و  آزمون 
و  داخلی  مصرف  تامین  منظور  دو  با  سنتی 
تولیدات  مشکالت  رفع  و  واردات  از  جلوگیری 
داخلی(،  کیفیت  )ارتقای  آن  مصرف  با  داخلی 
نهایتا در مرحله آخر با صادرات این کاال، تبدیل 
طول  در  که  طوری  به  شد،  جهان  کارخانه  به 
یک دهه از تولیدات اجناس بی کیفیت تبدیل به 

کاالهای ارزشمند و قابل رقابت شدند.
پایان  از  4سال  گذشت  با  سال 1952  در  چین 
به  زد،  تغییرات  به  دست  دوم  جهانی  جنگ 
نمونه  چین  خارجی  اقتصاد  مدل  که  طوری 
موفقی می باشد؛ چراکه مردم چین با حضور خود 
خارجی ها  و  مهاجرین  برای  را  نقش  کمترین 
قائل بودند، حال آنکه اکثر اقتصادهای بزرگ در 
حال توسعه و توسعه یافته ازجمله آمریکا و اروپا، 
حداقل 30درصد از جمعیت اقتصادی خود را از 
منظر ایده و اجرا در اختیار خارجی ها و مهاجرین 
قرار داده اند. به واقع چین بزرگترین بومی سازی 
را در همه عرصه های اقتصادی تجربه و عرضه 

نموده است.
یعنی اینکه بخش مهمی از منابع دولتی صرف 
مردم  فناوری  و  پژوهش  آموزشی،  اولویت های 
چین شده است که گویای این موضوع می باشد، 
فاصله  در  چینی  کاالهای  تغییر  آن  نتیجه  که 
2دهه به لوکس ترین و باکیفیت ترین کاالها در 

جهان است.
چین زمانی به بازار جهانی ورود کرد که 2دهه 
را  خود  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  پایه های 
آرام  برنامه مشخص،  برنامه ریزی و تحت یک 

اقتصاد آزاد

امیر سلکی
کارشناس امور مالی و مناطق آزاد

ایران؛ فرصتی برای تغییر
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تجاری جهان  و  اقتصادی  به سازمان های  آرام 
به  به  خود  بنیادی  تفکرات  براساس  و  نزدیک 
اقتصاد  نهایتا  کرد.  پیدا  دست  دستاوردها  این 
این کشور با باور مردم خود و تالش در راستای 
استفاده از منابع داخلی، به منظور تولید و اصالح 
آورد؛  روی  جهانی  اقتصاد  به  کاالها  کیفیت 
که  کشورهای  اکثر  در  معمول  روند  برعکس 
سیاست های اقتصادی غربی را مدنظر قرار داده 
و اصول کلی خود را مبتنی بر اقتصاد غربی بنا 

نهادند.

اقتصاد ایران:
مشابه  ویژگی  چند  دارای  چین  مانند  به  ایران 
و مزیت نسبی می باشد، ازجمله نیروی انسانی، 
منابعی معدنی، کشاورزی و شیالت، منابع نفتی 
غیره،  و  جغرافیایی  موقعیت  و  ارزان  انرژی  و 
نمونه  چین  با  مقیاس  در  ایران  گفت  می توان 
مدل  می توان  تغییر  اندکی  با  و  بوده  کوچکتر 

اقتصادی چین در ایران به اجرا درآورد.
بررسی  قابل  حیث  چند  از  موضوع  این  اما 

می باشد:
و  جغرافیایی  مزیت  دارای  ایران  اول:   
قرارگیری بهتری در منطقه از منظر منابع نفتی 
و انرژی و از نظر نظامی نیز در وضعیت بسیار 
توانایی  ایران  که  طوری  به  دارد؛  قرار  بهتری 

تغییر معادالت بین المللی را دارد. 
ایران حداقل  انسانی موجود در   دوم: نیروی 
در منطقه دارای وضعیت بسیار بهتری به لحاظ 
است  توانایی جسمی  و  وضعیت  ظاهر،  هوش، 

که حتی از این منظر از چین نیز باالتر است.
حال  در  و  یافته  توسعه  اقتصادهای  سوم:   
به  و  ورود  به  برای  بیشتری  اشتیاق  توسعه 
را  سال 1950  در  چین  به  نسبت  ایران  اقتصاد 
دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  اندکی  که  دارند، 

گذشته و در ابتدای جنگ سرد قرار گرفته بود.
از شکوفایی  به گذشت چند دهه  با توجه  حال 
اقتصاد چین، تغییرات محسوس و ملموسی در 
کاهش  می گردد.  مالحظه  کشور  آن  اقتصاد 
مالیاتی،  نرخ  کاهش  با  همراه  اقتصادی  رشد 
سهم  ارتقای  و  اقتصاد  به  مردم  کردن  وارد 
ثروت مردم از شکوفایی اقتصاد. اما اصلی ترین 
طوری  به  است،  تولید  سیاست های  در  تغییر 
اصلی  محصوالت  تولید  از  آرام  آرام  چین  که 
برای مصرف کننده نهایی در دنیا دست به قمار 
و  تولید  تکنولوژی، خط  تولید  به  و  زده  بزرگی 
نهایتا برندسازی روی آورده است. تا جایی که 
شاهد برندهای جدید چینی در دنیا هستیم که 
ازجمله  از 10سال می رسد،  به کمتره  عمرشان 
موبایل  تولید  در  شیائومی  هوآوی،  شرکت 
در   ZPMC شرکت و  مخابراتی  تجهیزات  و 
نظامی  هواپیماهای  ساخت  جرثقیل،  تولیدات 
حالت  از  چین  ساده  بیان  به  و...  پنجم  نسل 
آن  پیامد  که  شده  کارفرما  به  تبدیل  پیمانکار، 
افزایش  اجتماعی،  رفاه  درآمد عمومی،  افزایش 
ریاضت  از  مدل  تغییر  و  مردم  زندگی  کیفیت 
حداقل  مثال  عنوان  به  است.  شده  اقتصادی 
حقوق یک کارگر ساده در چین حدود 7میلیون 
ایران  در  که  آن  حاال  می گردد،  برآورد  تومان 

حدود 2میلیون تومان می باشد.
حدود  سال 1990  در  که  است  حالی  در  این 
با درآمد حدود 2دالر  از جمعیت چین  1میلیارد 
در روز برای هر نفر معادل 28هزار تومان امروز 

ایران بوده است.

اما فرصت ایران:
به نظر می رسد ایران به معنای اعتماد به داخل 
شمال ،  جغرافیایی  خوب  وضعیت  به  اتکاء  با 
جنوب، شرق و غرب )چهارراه اقتصادی جهان( 

باید به خودباوری برسد:
کار  به  مشتاق  و  ارزان  کار  نیروی  وجود   

)افزایش خط تولید و صادرات(
 بهای انرژی بسیار ارزان )کاهش بهای تولید(

کشاورزی،  گاز،  )نفت،  اقتصاد  در  تنوع   
نوین  طرح های  پایلوت  معدنی(  منابع  شیالت، 

و تکنولوژی
برف ،  از  پر  کوه های  متنوع،  هوای  و  آب   

دریای گرم جنوب ) مزیت گردشگری(  
 قرار گرفتن در کنار اقتصادهای در حال رشد 
استفاده می کنند  ایران  با  از فضای مشترک  که 
)الگوبرداری مناسب از هندوستان، امارات، ترکیه(

پیمانکاران  از  یکی  به  تبدیل  می تواند  ایران 
خط  و  تکنولوژی  انتقال  با  کاالها  تولید  اصلی 
تولید  رویکرد  با  چین  از  تجهیزات  و  تولید 
ارزان قیمت باکیفیت باشد، به طوری که برخی 
از سهم تولید چین را در بازارهای جهان به ایران 

اختصاص یابد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( بیان داشت :

استاندار هرمزگان خبر داد:

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی پیام:

بومی سازی فناوری ها و تجهیزات در ترمینال گالری سالم
 گامی جدید در صنعت هوانوردی کشور

چینی ها در هرمزگان سرمایه گذاری می کنند

انعقاد 226قرارداد سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام

سازمان برنامه و بودجه ملزم به تعیین تکلیف پل ارتباطی خلیج فارس قشم شد

شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل 
اعالم  با  خمینی )ره(  امام  فرودگاهی  شهر 
پیشرفت 98درصدی پروژه ترمینال-گالری 
سالم، از افتتاح آن در آینده نزدیک خبر داد.

علی رستمی با بیان اینکه عملیات طراحی 
توسط  سالم  ترمینال-گالری  ساخت  و 
اظهار  گرفته،  انجام  داخلی  متخصصین 
کمترین  ترمینال،  این  ساخت  در  داشت: 
و  داشتیم  خارجی  تولیدات  به  را  وابستگی 
سیستم  تلسکوپی،  پل های  بومی سازی  با 
کنترل هوشمند بار مسافر، نرم افزار مدیریت 
و  هوشمند  کانترهای  فرودگاهی،  منابع 
صنعت  در  را  جدیدی  گام  تجهیزات،  سایر 

هوانوردی کشور برداشتیم.
هوشمند  نرم افزار  همچنین  گفت:  وی 
ترمینال  در  استفاده  مورد  پرواز  اطالعات 
شرکت های  توسط  نیز  سالم  گالری 

یکی  ایران،  جنوب  در  هرمزگان  استان 
که  است  کشور  راهبردی  و  مهم  مناطق 
دریای  و  فارس  خلیج  با  مجاورت  دلیل  به 
و  گاز  و  نفت  ذخایر  از  بهره مندی  و  عمان 
وجود پاالیشگاه های بزرگ، جاذبه اقتصادی 
مهمی جهت حضور و جذب سرمایه گذاران 

است.
2منطقه  14جزیره،  وجود  با  استان  این 
ارزشمند جهت  و قشم، فرصتی  آزاد کیش 
خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری های 
دروازه  و  تولید  رونق  سوی  به  پنجره ای 
محسوب  جهانی  اقتصاد  به  اتصال  طالیی 

می شود.
ویژه  منطقه  شش  بودن  دارا  با  هرمزگان 
خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی 
منطقه  فارس،  خلیج  کشتی سازی  فارس، 
پارسیان  انرژی بر  رجایی،  شهید  بندر  ویژه 
راستای  در  الوان  نفتی  ویژه  منطقه  و 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف انرژی، 

صنعت و معدن جایگاه بسیار مهمی دارد.
ذخایر  گردشگری،  نمونه  17منطقه  وجود 
طول  با  صلح  لوله  خط  گاز،  و  نفت  بزرگ 
600کیلومتر به عنوان یک مزیت نسبی تامین 
انرژی، پاالیشگاه نفت بندرعباس و پاالیشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین 
دیگر  از  جهان  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
مزیت ها و ظرفیت های مهم سرمایه گذاری در 

استان هرمزگان محسوب می شوند.
برای سرمایه گذاری،  زمینه  این همه  وجود 

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
ویژه  منطقه  و  هوایي  خدمات  شرکت 
قرارداد  226مورد  گفت:  پیام  اقتصادی 
توسط بخش خصوصی طی  سرمایه گذاری 
2سال گذشته در منطقه ویژه اقتصادی پیام 

البرز صورت گرفته است.
تعداد  این  از  افزود:  عقاب نشین  حمیدرضا 
مابقی  و  آی. سی. تی  حوزه  در  76مورد 
پزشکی،  تجهیزات  ازجمله  حوزه هایی  در 
بهداشتی  و  آرایشی  و  غذایی  مواد  دارویی، 

بوده است.
این  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
است  دانش بنیان  در حوزه  سرمایه گذاری ها 
ارزش  ریال  میلیارد  23هزار  داشت:  اظهار 

سرمایه گذاری این واحدها است.
با  گذشته  2سال  طی  افزود:  عقاب نشین 
و  هزار  واحدها، یک  این  از  برخی  راه اندازی 
92نفر در منطقه ویژه اقتصادی پیام مشغول به 

سازمان  وزیران،  هیات  مصوب  براساس 
پل  تکلیف  تعیین  به  ملزم  بودجه  و  برنامه 

ارتباطی خلیج فارس شد.
هیات وزیران در جلسه 25اردیبهشت1398 
به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
تصویب  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی 

کرد:
1- صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه 
سال  به  مربوط  قشم،  تجاری-صنعتی  آزاد 

دانش بنیان داخلی بومی سازی شده است.
اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در  رستمی 
این  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

از  سرمایه گذاری  گروه های  تا  شده  موجب 
این  در  حضور  جهت  مختلف  کشورهای 
طرح ها  مالی  تامین  در  مشارکت  و  استان 
اعالم آمادگی کنند که یکی از این گروه ها ، 

سرمایه گذاران چینی هستند. 

دیدار استاندار هرمزگان با گروه 
سرمایه گذاری چینی

راه های سرمایه گذاری و مشارکت در تامین 
استان هرمزگان  پروژه های  و  مالی طرح ها 
کشور  از  سرمایه گذاری  گروه  یک  توسط 
استاندار  همتی  فریدون  دیدار  در  چین، 
سرمایه گذاری  گروه  این  مدیر  با  هرمزگان 

مورد بررسی قرار گرفت.
خصوص  این  در  هرمزگان  استاندار 
از  سرمایه گذاری  گروه  این  داشت:  بیان 
راستای  در  مشارکت  جهت  چین  کشور 
و  متنوع  حوزه های  در  سرمایه گذاری 

کار شدند که با راه اندازی آنها به صورت کامل، 
این میزان به 6هزار شغل مستقیم می رسد.

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
ویژه  منطقه  و  هوایي  خدمات  شرکت 
استقرار  اینکه  به  اشاره  با  پیام  اقتصادی 
صنایع در حوزه آی. سی. تی و مراکز تولیدی 
اولویت های  مهم ترین  از  باال  فناوری  با 

بر  مشتمل  29اسفند1396  به  منتهی  مالی 
به  31تیرماه1397  تاریخ  تا  متمم  عملیات 
تایید شده به  شرح صورتجلسه پیوست که 
مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود.

ممیز  هوشیار  حسابرسی  موسسه   -2
به  ایران(  رسمی  حسابداران  جامعه  )عضو 
تملک  طرح های  مستقل  حسابرس  عنوان 
منطقه  سازمان  سرمایه ای  دارایی های 
سال  برای  قشم،  تجاری-صنعتی  آزاد 
انتخاب  29اسفند1397  به  منتهی  مالی 

گذشته  سال  در  کرد:  عنوان  مجموعه 
با  سالم  گالری  ترمینال  ساخت  روند  در 
بومی سازی فناوری ها و تجهیزات و استفاده 
از نیروی کار داخلی بیش از 3میلیون یورو 

صرفه جویی ارزی داشتیم.
امام  فرودگاهی  شهر  شرکت  مدیرعامل 
صورت  همکاری های  با  افزود:  خمینی)ره( 
امام  فرودگاهی  شهر  شرکت  میان  گرفته 
دانش بنیان،  شرکت  یک  و  خمینی )ره( 
نرم افزار مدیریت منابع  فرودگاهی فرودگاه 
بومی سازی  نیز  خمینی )ره(  امام  بین المللی 
آزمایشی  مرحله  در  هم اکنون  و  شد 

بهره برداری از این نرم افزار قرار داریم.
گفتنی است، ترمینال گالری سالم به عنوان 
نخستین پایانه هوایی هوشمند کشور با ظرفیت 
اعزام و پذیرش 5میلیون مسافر در سال، در آینده 

نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

پروژه های  و  طرح ها  مالی  تامین  همچنین 
استان هرمزگان اعالم آمادگی کرده است.

هرمزگان  کرد:  تصریح  همتی  فریدون 
سرشار از استعدادها و توانمندی های فراوان 
تمامی  ما  و  است  سرمایه گذاری  جهت 
و  حضور  جهت  مناسب  شرایط  و  مقدمات 
فعالیت سرمایه گذاران در این استان را ایجاد 

می کنیم.
گروه  با  دیدار  در  کرد:  خاطرنشان  همتی 
تا  کردیم  تالش  چینی  سرمایه گذار 
و  مطرح  را  همکاری  مختلف  زمینه های 
بررسی  مورد  را  سرمایه  گذار  این  توانمندی 

قرار دهیم.
نشست های  در  گفت:  هرمزگان  استاندار 
کارشناسی، بر روی جزئیات به طور دقیق تر 
به  توجه  با  بتوانیم  تا  شد  خواهد  توافق 
سرمایه گذاری،  گروه  این  توانمندی های 

طرح هایی را در هرمزگان اجرا کنیم.

منطقه است، خاطر نشان کرد: در سال رونق 
با گسترش  که  این هستیم  دنبال  به  تولید 
بتوانیم  پیام،  ویژه  منطقه  در  زیر ساخت ها 
در  خصوص  به  بسیاری  سرمایه گذاران 

بخش آی.سی.تی و آی.تی را جذب کنیم.
این  ایجاد  کنار  در  گفت:  عقاب نشین 
زیرساخت ها، هدف مهم تر ما ایجاد اشتغال 
در منطقه ویژه اقتصادی پیام با هدف توسعه 

هر چه بیشتر استان و کشور است.
مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
ویژه  منطقه  و  هوایي  خدمات  شرکت 
همین  به  همچنین  افزود:  پیام  اقتصادی 
منظور، در حال عقد تفاهم نامه هایی با پارک 
های علم و فناوری، گمرک و مراکز علمی 
کارشناسان  نظرات  از  استفاده  با  تا  هستیم 
در این بخش ها عالوه بر هم افزایی بیشتر، 
جذب  برای  بیشتری  راهکارهای  بتوان 

سرمایه گذاران و توسعه منطقه پیدا کرد.

بازرس  و  مستقل  حسابرس  حق الزحمه  و 
بین  قرارداد  در  که  است  مبلغی  قانونی 
موسسه مذکور و سازمان یادشده با رعایت 
تعیین  قانون  مطابق  مصوب  تعرفه های 
جامعه  استاندارد  قرارداد  قالب  و  می شود 
حسابرسان رسمی ایران مالک عمل است.

مکلف  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان   -3
است نسبت به تعیین تکلیف طرح )پروژه( 
پل ارتباطی خلیج فارس با رعایت قوانین و 

مقررات مربوط اقدام نماید.

اقتصاد چین چگونه شکل گرفت؟



اخبار منطقه آزاد قشم

لزوم برقراری تعامل میان مراکز گردشگری مناطق آزاد و سرزمین اصلی
فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
تنگاتنگ  مشارکت  و  همکاری  از  قشم 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
گردشگری استان هرمزگان با هدف ارتقای 

سطح گردشگری در استان خبر داد.
عبدالجواد کمالی در نشست مشترک با مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان هرمزگان در محل دفتر مدیریت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم بیان داشت: با توجه به فراگیر 
با  تعامل  برقراری  گردشگری،  مبحث  بودن 
مراکز گردشگری بین مناطق آزاد و سرزمین 
عمده ای  نقش  این صنعت  توسعه  در  اصلی 

خواهد داشت.
سازمان  اخیر  سال  چند  اقدامات  به  وی 
منطقه آزاد قشم در راستای ارتقاء آموزش و 
توانمندسازی فعاالن این عرصه اشاره کرد 
و افزود: برگزاری دوره های آموزشی، صدور 
هنرهای  صنعتگران  برای  شناسایی  کار 
برای  گردشگری  فعالین  معرفی  دستی، 
خانگی  مشاغل  توسعه  تسهیالت،  دریافت 

قشم ضمن اعالم آمادگی این معاونت برای 
انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
هرمزگان گفت: ما آماده ایم تا این آموزش ها 
تمامی  اختیار  در  سه گانه  حوزه های  در  را 
گردشگری  حوزه  فعالین  و  عالقه مندان 

استان قرار دهیم.
فرهنگی  میراث  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
کرده  تعریف  مشترکی  اقدامات  می توانیم 
بالقوه یکدیگر،  از ظرفیت های  با استفاده  و 
مواریث معنوی و فرهنگی استان را حفظ و 

احیاء کنیم.
به گفته کمالی، با توجه به برنامه های خوبی 
که سازمان منطقه آزاد قشم در جهت ارتقاء 
خدمات گردشگری داشته، این معاونت آماده 
در  مختلف  آموزشی  کالس های  برگزاری 
سه بخش پرسنلی، جامعه محلی و فعاالن 

اقتصادی صنایع گردشگری استان است.
فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
قشم عنوان کرد:  همچنین حوزه گردشگری 
جزیره آماده جذب سرمایه گذاران این حوزه 
ظرفیت های  از  استفاده  و  مشاوره  ارائه  و 

عالقه مندان می باشد.

فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
مسابقه  نخستین  برگزاری  از  قشم  آزاد 

داستان نویسی کوتاه در قشم خبر داد.
عبدالجواد کمالی با اشاره به اهداف برگزاری 
برای  مسابقه  این  کرد:  بیان  مسابقه  این 
اداره  همکاری  با  و  جزیره  در  بار  نخستین 
آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
منظور کشف  به  امیرصدرا  انتشارات  و  قشم 
ترویج  نوجوانان،  و  کودکان  استعدادهای 
داستان نویسی و فرهنگ کتابخوانی در قشم 

برگزار می شود.
سنی  رده  دو  برای  مسابقه  این  افزود:  وی 
تا   ۱۲( نوجوان  و  ۱۲سال(  تا   ۷( کودک 
محیط  و  بومی  فرهنگ  موضوع  با  ۱۸سال( 

زیست جزیره قشم طراحی شده است.
جهت  بستری  فراهم سازی  کمالی ،  گفته  به 
نوجوانان  و  کودکان  توانمندی های  بروز 
این  به  نسبت  جامعه  آگاهی  و  جزیره 
و  خودباوری  انگیزه،  ایجاد  توانمندی ها، 
از  نوجوانان،  و  کودکان  بین  سالم  رقابت 

اهداف دیگر این مسابقه می باشد.
عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تاکید 
کرد: هدف نهایی برگزاری نخستین مسابقه 
قشم،  جزیره  در  کوتاه  داستان نویسی 
این  بین  از  برگزیده  ۳۰داستان  گردآوری 
۱۵۰صفحه ای  مجلدی  در  آن  چاپ  و  آثار 
نوجوانان  و  کودکان  دیدگاه  بیانگر  که  است 
این منطقه از فرهنگ بومی و محیط زیست 

محل سکونت شان می باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 

خبر داد:
برگزاری اولین دوره مسابقه 
داستان نویسی کوتاه در قشم

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

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات 
جلسات  برگزاری  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
پاسخگویی  راستای  در  عمومی  دیدار  هفتگی 
مسئوالنه و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان 

خبر داد.
حامد افضلی نیکو با اعالم این خبر اظهار داشت: 
منظور  به  مدیریت  این  برنامه مالقات عمومی 
سازمان  پرسنل  و  شهروندان  مشکالت  رفع 
به  بخشیدن  تحقق  با هدف  قشم،  آزاد  منطقه 
و  سازنده  پیشنهادات  و  انتقادات  سیاست ها، 

اصالح موارد مورد نیاز، برنامه ریزی شده است.
و  مسائل  درخواست ها،  شنیدن  افزود:  وی 
مشکالت شهروندان به صورت مستقیم می تواند 
کارشکنی جلوگیری  و  تخلف  بروز هرگونه  از  
کرده و روحیه اعتماد و اتحاد را بیش از پیش به 

جامعه تزریق کند.
مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات 
برگزاری  کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
جلسات مالقات هفتگی یکی از روش های مهم 
مشکالت  و  مسائل  از  مستمر  و  دقیق  آگاهی 
کارکنان سازمان و همچنین شهروندان است که 
و  چاره اندیشی  بررسی های الزم،  آن ضمن  در 

رسیدگی به درخواست ها نیز انجام می شود.
شایان ذکر است، جلسات هفتگی مالقات مدیر 
این  شکایات  به  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی، 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  پرسنل  با  سازمان 
و   ۱۱ تا  ساعت 9  از  هفته  هر  دوشنبه  روزهای 
جلسات هفتگی مالقات مردمی، روزهای سه شنبه 

هر هفته از ساعت 9 تا ۱۱ برگزار می شود.
هرگونه درخواست مالقات از طریق هماهنگی 
شماره  طریق  از  مدیریت  این  دفتر  با  قبلی 
تماس های ۰۷6۳۵۳۵۲۱۲9 و ۰۷6۳۵۲4۵94۱ 

ثبت خواهد شد.

برگزاری جلسات هفتگی 
مالقات مردمی در جهت 
خدمات رسانی مطلوب 

به شهروندان

مدیریت بازرسی، نظارت و 
پاسخگویی به شکایات سازمان 

منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

در  جزیره  سطح  در  اشتغال زایی  افزایش  و 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  محور  سه 
این  از  عمده ای  بخش های  گردشگری،  و 

اقدامات بوده است.
فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 

مدیر صنعت معدن و تسهیل تولید سازمان 
آب اندازی  به  و  از ساخت  قشم  آزاد  منطقه 
6فروند اسکله شناور دریایی در جزیره خبر 

داد.
فعالیت  به  اشاره  با  برنجی  محمد مهدی 
۲۰شرکت تولیدی در حوزه ساخت تجهیزات 
دریایی در جزیره قشم بیان داشت: شرکت 
فعال  شرکت های  این  از  یکی  دریا  مکین 
آب اندازی  به  و  ساخت  به  موفق  که  است 

مدیر ژئوپارک جهانی قشم از کسب عنوان 
ژئوپارک  موزه  توسط  کشور  برتر  موزه های 
جهانی قشم و پارک موزه گوران در سال 9۷ 

خبر داد.
روز  تبریک  ضمن  امری کاظمی  علیرضا 
جهانی موزه بیان داشت: موزه های ژئوپارک 
و  دریانوردی  پارک موزه  و  قشم  جهانی 
معرفی  آیین  در  گوران  روستای  لنج سازی 
به  موفق  سال ۱۳9۷،   موزه های  برترین 
شاخص  در  کشور  برتر  موزه  عنوان  کسب 

خالقیت و نوآوری شدند.

مدیر صنعت معدن و تسهیل تولید سازمان 
لنج  بزرگترین  ساخت  از  قشم  آزاد  منطقه 
باری فایبرگالس در جزیره قشم و صادرات 

آن به کشور امارات خبر داد. 
محمد مهدی برنجی با اعالم این خبر اظهار 
جهاز  شرکت  توسط  باری  لنج  این  داشت: 
به سفارش یک سرمایه گذار  اقیانوس قشم 

خارجی ساخته و به آب اندازی شده است.
مقام  سوی  از  که  سالی  در  داد:  ادامه  وی 
تولید«  »رونق  نام  به  مزین  رهبری  معظم 
در  شدند  موفق  جزیره  بومی  جوانان  است، 
مدت زمانی کمتر از یک سال )۳6۰روز( این 

لنج را طراحی و تولید کنند.
که  مذکور  باری  لنج  برنجی،  گفته  به 

ساخت 6فروند اسکله شناور دریایی در منطقه آزاد قشم:

مدیر ژئوپارک جهانی قشم عنوان کرد:

مدیر صنعت معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

نقشی آفرینی منطقه آزاد قشم در رونق تولید و اقتصاد کشور

منطقه آزاد قشم، پرچمدار برترین موزه های کشور

ساخت بزرگترین لنج باری فایبرگالس در جزیره قشم

شهید  مسافربری  اسکله  لنگه،  جاسک، 
حقانی بندرعباس، چارک، اسکله مسافربری 

شهید ذاکری قشم و الوان شده اند.
تولید  تسهیل  و  معدن  صنعت  مدیر 
فعالیت صنایع  بر  آزاد قشم  منطقه  سازمان 
جزیره  دریایی  تجهیزات  و  کشتی سازی 
کرد  تاکید  اشتغال  و  تولید  رونق  جهت  در 
دریا  مکین  شرکت  ساخته  آخرین  افزود:  و 
اسکله  طریق  از  ۲۸اردیبهشت ماه  قشم، 

هزار و ۵۰۰ اسب بخار، ۵۵متر طول، ۱6متر 
عرض و 6متر آبخور است.

جزیره  در  نصب  برای  قشم  جزیره  بهمن 
الوان ارسال شد.

از  قشم  دریا  مکین  می شود، شرکت  یادآور 
آزاد  منطقه  از  مجوز  دریافت  با  سال ۱۳96 
قشم، در شهرک صنعتی طوال آغاز به کار 
بومی  ۵۵نیروی  برای  هم اکنون  و  کرده 
جزیره اشتغال زایی نموده و با ساخت و صادر 
در  ارزنده  نقشی  خود،  محصوالت  کردن 

رونق اقتصاد و معرفی جزیره برعهده دارد.

موزه های  مراسم،  این  در  داد:  ادامه  وی 
برتر کشور در چهار گروه خصوصی، دولتی 
کوچک، دولتی متوسط و دولتی بزرگ و در 

دوازده شاخص معرفی شدند.
به گفته امری کاظمی، پارک موزه دریانوردی 
ژئوپارک  حمایت  با  گوران  لنج سازی  و 
سخت  اهالی  همت  با  و  قشم  جهانی 
دهیاری  همکاری  و  گوران  روستای  کوش 
به  و  احداث  روستا  این  اسالمی  شورای  و 
ژئوسایت های  کالچرال  از  یکی  عنوان 

ژئوپارک به یونسکو معرفی شده است.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم افزود: این موزه 
و  است  تکمیل  و  توسعه  حال  در  همچنان 
مسئولیت  گوران  روستایی  تعاونی  شرکت 
از  نیابت  به  را  آن  مدیریت  و  راهبری 

ژئوپارک جهانی قشم برعهده دارد.
برترین  معرفی  آیین  در  است،  گفتنی 
فرهنگستان  در  که  سال ۱۳9۷  موزه های 
هنر پایتخت برگزار شد، علی اصغر مونسان 
گردشگری  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس 
و صنایع دستی، سیداحمد محیط طباطبایی 
از مسئوالن و  ایران و جمعی  ایکوم  رئیس 

مقامات این حوزه حضور داشتند.

مدیر صنعت معدن و تسهیل تولید سازمان 
عنوان  بیشتر  توضیح  در  قشم  آزاد  منطقه 
برای  که  شناور  این  خالص  وزن  کرد: 
در  دریایی  نقل  و  حمل  ناوگان  به  الحاق 
قرار  استفاده  مورد  هند  اقیانوس  آب های 
با  می تواند  و  بوده  ۱۵۰ُتن  گرفت،  خواهد 
۳۷کیلومتر  )حدود  دریایی  ۲۰مایل  سرعت 
بر ساعت( کاالهای باری را ترابری نماید.  

قشم  اقیانوس  جهاز  شرکت  است،  گفتنی 
صادراتی  و  سنتی  شناورهای  سازنده 
بسیاری است که توانسته برای ۳۲۰نیروی 
حدود  و  مستقیم  طور  به  جزیره  در  بومی 
غیرمستقیم  صورت  به  نیرو  هزار  یک 

اشتغال زایی کند.

6فروند اسکله شناور در مدت زمانی معادل 
هشت ماه و به ارزش ۳6میلیارد ریال شده 

است.
فلز  جنس  از  اسکله ها  این  داد:  ادامه  وی 
۳۳ُتن،  وزن  به  و  دریایی   A گرید دارای  و 
طول تقریبی ۲۰متر و عرض ۵متر و ارتفاع 

آب خوری معادل ۱.6متر دارند.
6مرحله  در  اسکله ها  این  برنجی،  گفته  به 
بنادر  تحویل  اردیبهشت ماه  تا  مهرماه  از 

همراه  به  درهم  از ۵۰۰هزار  بیش  ارزآوری 
داشته، دارای دو موتور با قدرت مجموعا دو 
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