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قانون هیچ مشکلی ندارد، مشکل در اجرای آن است!
»دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجند«، این ضرب المثل را به دفعات شنیده و از آن 
گذر کرده ایم؛ شاید حال امروز مناطق آزاد با بعضی از دستگاه های دولتی در کشور 

مصداق بارز همین ضرب المثل باشد.
بی تردید یکی از مهم ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد و به تعبیری نظام اقتصاد 
و  تصمیم سازی  نظام  در  یکپارچه  تصمیم گیری  مدیریت  بحث  جهان،  در  آزاد 
تصمیم گیری کالن آن خالصه می شود. زمانی که در یک سیستم به موازات هم 
تصمیم ها و دستورالعمل های مشترکی اتخاذ شود، مسلما بیشترین ضرر و زیان 
این مدل مدیریتی، دودش در چشم فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران آن منطقه 

خواهد رفت.
فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور که بیش از سه دهه از تشکیل آن می گذرد بر 
مبنای تسهیل گری و روان سازی جریان های اقتصادی بر محوریت تولید و صادرات 
متمرکز است؛ مهم ترین عامل تشویق حضور فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در 
این مناطق هم بر پایه ایجاد مزیت ها نسبت به سرزمین اصلی بنا شده است که یکی 
از اصلی ترین این مزیت  ها می تواند خالصه در مدیریت یکپارچه که تضمین کننده 

ثبات سرمایه گذاری و کار و تولید در مناطق آزاد است، دیده شده باشد.
بحث تفویض اختیارات سازمان ها و دستگاه های کشوری به مناطق آزاد که در ماده 
قانون 65 به صراحت به آن اشاره شده است، یکی از مهم ترین کلید واژه های توسعه 
و پیشرفت در مناطق آزاد قلمداد می شود که این روزها با عدم پایبندی بعضی از 
دستگاه ها با بهانه های مختلف درخصوص عدم تفویض اختیار ، فعالین و سرمایه گذاران 
مناطق آزاد را با مشکالت بسیار عدیده ای روبه رو ساخته است که ادامه این روند 
می تواند باعث از بین رفتن مزیت های نسبی مناطق آزاد در قیاس با سرزمین اصلی و 

به تبع آن کوچ فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران از این مناطق باشد.
بی شک بررسی عملکرد مناطق آزاد در ایران در این سه دهه از زمان شکل گیری و 
پس از جنگ تحمیلی، گواهی بر موفقیت نگاه اقتصاد آزاد و به تبع آن دموکراسی 
اقتصادی در کشور است. در شرایط کنونی که کشور با مشکالت بسیار زیادی به 
بیانات  به  استناد  با  است،  مواجه شده  اروپا  و  آمریکا  جهت تحریم های خصمانه 
مقام معظم رهبری نباید به شکلی رفتار کنیم که دچار خودتحریمی داخلی شویم. 
بی تردید روان سازی و تسهیل گری در کنار ارتباطات منطقه ای با کشورهای همسایه 
با پشتوانه مناطق آزاد که نقش مهمی در کم اثر کردن تحریم ها می توانند بازی 
محسوب  کشور  در  اقتصادی  کنونی  شرایط  از  برون رفت  راه های  از  یکی  کنند، 
می شود و تداوم رویکرد عدم تفویض اختیارات سازمان های مختلف به سازمان های 
مناطق آزاد، به تعبیری جلوگیری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از تولید داخلی 
در سال حمایت از تولید ملی و همچنین ضربه زدن به اشتغال مولد این مناطق با 

عنایت به شرایط فعلی است.
مسلما رشد فزاینده مناطق آزاد و قوام و دوام آن در دولت یازدهم و دوازدهم، مرهون 
تعامل سازنده ای است که میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 

سازمان های مناطق آزاد کشور با بدنه دولت بوده است. 
نیاییم با تصمیمات بعضا یکجانبه، مسیر توسعه ای که با توجه به زیرساخت های 

بسیار عظیمی که در مناطق آزاد ایجاد شده را مسدود کنیم.
قانون هیچ مشکلی ندارد، مشکل از ماست در اجرای آن.

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
رئیس جمهور،  اول  معاون  دستور  برحسب  گفت: 
سقف دالری واردات کاالی همراه مسافر به نسبت 

سال گذشته ۲۰درصد کاهش پیدا کرده است.
بر  مبنی  شده  منتشر  اخبار  درباره  خرمالی  ناصر 
تغییرات در فهرست واردات کاال به کشور از مبدا 
تصمیمات  افزود:  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
برای واردات کاال از مناطق آزاد در دو حوزه است. 
است  مسافر  همراه  کاالی  به  مربوط  بخش  یک 
به  آنها  سفارش  ثبت  است  قرار  گذشته  مانند  که 
محدود  دالری  سقف  یک  با  آزاد  مناطق  مقصد 

انجام شود.
گروه های  واردات  برای  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
آزاد  مناطق  به  دارند  مسافری  جنبه  که  کاالیی 
محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد و کاالی همراه 
مسافر مناطق آزاد همان فهرست کاالیی است که 

یک ایرانی می تواند از خارج از کشور وارد کند.
راستای  در  که  اولیه  مواد  واردات  درباره  خرمالی 
تولید در مناطق آزاد مصرف می شوند، گفت: درباره 
کاالهایی مانند مواد اولیه و واسطه ای که برای ورود 

کاهش ۲۰درصدی سقف دالری واردات کاالی همراه مسافر نسبت به سال گذشته
مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

است و همچنان ممنوعیت ورود خودرو وجود دارد.
خرمالی افزود: تعدادی خودرو از سال۹۷ در مناطق 
از  بخشی  که  داشتند  وجود  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
آنها پالک کشوری و برخی دیگر پالک منطقه آزاد 
داشتند. با توجه به اینکه برای واردات این خودروها، 
ارز مصرف شده و سرمایه ملی محسوب می شوند، 
قرار بر این است که با در نظر گرفتن چند شرط این 
ترخیص  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  از  خودروها 

شوند.
گفت:  خودروها  ترخیص  ضوابط  به  اشاره  با  وی 
که  ۲5۰۰سی سی  ظرفیت  با  خودروهایی  برای 
ارزش آنها بیش از ۴۰هزار دالر نیست و به شرطی 
که آمریکایی هم نباشند، امکان ترخیص وجود دارد 

که این به معنای امکان واردات جدید نیست.
خرمالی تاکید کرد: فقط خودروهایی که دارای قبض 

انبار هستند، می توانند ترخیص شوند.
مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده 
این  تعداد  درباره  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
آمار  این  اعالم  مرجع  آزاد  مناطق  افزود:  خودروها 
نیست، اما براساس آماری که وزارت صمت منتشر 

کرده این خودروها بالغ بر ۱۰هزار دستگاه هستند.

به چرخه تولید وارد می شوند، در جلسه ای با حضور 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزیر 
اقالم  تعداد  که  شد  گرفته  این  بر  تصمیم  اقتصاد، 
قطعات و مواد اولیه که برای تولید در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی مصرف می شوند، بدون ثبت سفارش 

افزایش یابند.
مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد درباره انتشار اخباری 
آزاد  مناطق  از  خودرو  واردات  شدن  آزاد  بر  مبنی 
ضوابط  فعال  و  ندارد  اخبار صحت  این  کرد:  تاکید 
اصلی  سرزمین  ضوابط  مانند  خودرو  واردات  فنی 
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

طرح اخت

مشکل قانون نیست، اجرای قانون است

لزوم اعتماد 
به مناطق آزاد 

در مسیر 
توسعه اقتصاد کشور

وجود ایرادات ساختاری در فرآیند عمل به قانون

اراده تفویض اختیار 
به مناطق آزاد وجود ندارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

دیدگاه مدیران عامل و کارشناسان مناطق آزاد 
درخصوص چالش هایی که بر اثر عدم تفویض 

اختیار کامل دستگاه های دولتی به مناطق آزاد 
ایجاد شده است:

صفحه 4 را بخوانید



تفکری که منجر به تنظیم و تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور در دوره بررسی قانون برنامه ششم توسعه کشور شد را باید در راستای 
اجرای  عدم  قانون،  اجرای  در  رأی  به  تفسیر  کرد:  ارزیابی  ذیل  موانع  رفع 
پنج دوره گذشته  توسعه کشور طی  برنامه  قانون  ابعاد و بخش های  تمامی 
با  تصویبی  قانون های  میان  انطباق  نبود  و  مجریه(  )قوه  دولت ها  توسط 

ظرفیت های کشور جهت تحقق.
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  عدم  چرایی  واکاوی  حال 
اینکه  طرفه  داد.  قرار  ارزیابی  مورد  منظر  همین  از  باید  را  کشور  توسعه 
نشان  موجود،  قانون های  به  قانونی  کردن  اضافه  فرض،  پیش  به صورت 
که  درمانی  روش  باشد،  می  قانون  مجری  نهادهای  تمکین  عدم  دهنده 
براساس  قرار می گیرد؛ چراکه  توجه  مورد  راهکار  عنوان  به  ایران  در  فقط 
از سوی مجلس محترم تحت عنوان قانون چگونگی  نص قانون تصویبی 
فعالیت  جهت  قانونی  الزامات  از  عمده ای  بخش  کشور،  آزاد  مناطق  اداره 
مناطق آزاد لحاظ شده که در ماده 65 بار دیگر تکرار گردیده است. به طور 
مثال در ماده 27 این قانون )ماده الحاقی در سال 1375( »به منظور ایجاد 
با تایید وزیر ذیربط به  هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد 
یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف( دستگاه های اجرایی ) وابسته به 
قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سرپرستان  و  روسا  مدیران،  ب(  نمایند.  تفویض  آزاد  مناطق  سازمان های 
آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره  دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق 
منصوب  اجرایی  مقام دستگاه  باالترین  حکم  با  و  سازمان  عامل  مدیر  و 

می شوند«.
اینکه قانونگذار محترم بار دیگر در ماده 65 با ادبیاتی متفاوت، اجرای ماده 27 
گذشته،  23سال  طی  که  است  واقعیت  این  مبین  داده،  قرار  توجه  مورد  را 

اجرای این ماده از سوی همه نهادهای دولتی جدی گرفته نشده است.
از سوی دیگر، ظرف پنج سال اخیر و در دورانی که به دالیل متعدد، شاهد 
در  نقشی که می توانند  و  مناطق  این  توانمندی های  از  هویدا شدن بخشی 
نمایندگان  بوده ایم؛  نمایند،  ایفا  کشور  بین المللی  مناسبات  و  ملی  اقتصاد 
مجلس شورای اسالمی به یکی از مخالفین و منتقدین جدی عملکرد این 
این، مهم ترین چالش  از  بود که پیش  این در حالی  و  تبدیل شدند  مناطق 
قانون  مجری  که  بود  دولتی ای  نهادهای  در  متمرکز  آزاد،  مناطق  پیشروی 
بودند، اما در مسیر اعمال مزایا و معافیت های قانونی مترتب بر سرمایه گذاری 

در این مناطق، اخالل ایجاد می کردند!!!
دهم  مجلس  شد؟  مستظهر  کجا  محترم  نمایندگان  مخالف  اوج  نقطه  اما 
ذیل  تبصره ای  تصویب  به  اقدام  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  چارچوب  در 
ماده 23 این قانون نمود که براساس آن، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
به زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شد. نکته قابل توجه این تغییر 
جایگاه، امیدواری کارشناسان، فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد 
نسبت به رفع مشکالت پیش روی روند اعمال مزایا و معافیت های قانونی 
بود! چراکه بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و دارایی به عنوان نهادهایی 
که با تفسیر به رأی های خود، نقش موثری در عدم یا اخالل در مسیر اجرای 
متمرکز  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  در  داشتند،  محترم  مجلس  مصوب  قانون 

بودند.
در عین حال باید پذیرفت زمانی که جایگاه قانونی مناطق آزاد بعد از 25سال 
در اقتصاد کشور در قالب »دبیرخانه شورایعالی« تعیین شده، باید نتیجه گرفت 
که سیاستمداران و مدیران عالی رتبه نظام اقتصادی کشور هنوز برای مناطق 
آزاد نیتی جز »دبیر« قائل نمی باشند و به نیکی می دانیم که جایگاه دبیر در 
چارت هر سازمانی جز هماهنگی و پیگیری ترسیم نشده است. گرچه به دلیل 
کاریزمای شخصیتی و توان اثرگذاری دبیران شورایعالی )مهندس ترکان و 
دکتر بانک( در سطح مدیریت کالن کشور، منجر به استفاده حداکثری از این 
ضعف وتبدیل آن به قوت شد و اگر در رأس این هرم چنین مدیرانی نبودند، 

وضعیت مناطق آزاد در بن بست قانونی مورد اشاره، متحیر بود.
بر این اساس، بایسته است طرح مهندس حسین نصیری دبیر وقت مناطق 
معاونت  به  آزاد  مناطق  جایگاه  ارتقاء  قالب  در  هشتم،  دولت  اواخر  در  آزاد 
رئیس جمهور مورد توجه قرار گیرد. گرچه با فرض تغییر جایگاه مناطق آزاد 
به معاونت رئیس جمهور، کماکان درب مناطق آزاد در مسیر اجرا، بر همان 
پاشنه سابق می چرخد! چراکه اجرای همه مزایا و معافیت ها از سوی مدیران 
منطقه،  هر  در  مسئول  دولتی  مقام  عالی ترین  عنوان  به  آزاد  مناطق  عامل 
دریانوردی،  و  بنادر  گمرک،  مدیران  همراهی  و  همکاری  نیازمند  همچنان 

دارایی، فرمانداری و... است.
در نتیجه راهکار چیست؟ به منظوره دستیابی به تمامی اهداف تاسیس مناطق 
آزاد، برون رفت کشور از مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی از 
سوی دولت امریکا و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های متنوع کشورمان؛ 
باید به دنبال اجرای الگوی مناطق آزاد موفق در سطح جهان بود، موضوعی 
نیز  کشورمان  آزاد  مناطق  از  داخلی  شده  کپی برداری  ذهنی  الگوی  در  که 
به صورت کاریکاتوری در قالب قوانین و آئین نامه های متعدد قابل مشاهده 
بر  قانونی  مزیت های  آزاد  مناطق  قانون  ذهنی،  انگاره  این  براساس  است. 
توانمندی های موجود آن منطقه می باشند، یعنی محدوده های جغرافیایی که 
بالذات  به صورت  می شوند،  معرفی  آزاد  منطقه  عنوان  به  دولت ها  از سوی 
و  سرمایه گذاری  برای  جذابی  فرصت های  و  زیرساخت ها  ظرفیت ها،  دارای 
فعالیت سودآور اقتصادی بوده اند که اعالم کردن یک نقطه به عنوان منطقه 
آزاد از سوی دولت آن کشور، به منظور جذب حداکثری سرمایه گذاران داخلی 

و به ویژه خارجی صورت گرفته است.
کامل  اجرای  از  قانون  مجری  که  حال  کرد؟  باید  چه  عزیز،  ایران  در  اما 
نمونه های  در  بود.  جایگزین  حل  راه  دنبال  به  باید  می کند،  استنکاف  آن 
موفق ایجاد مناطق آزاد در سطح جهان، مناطق آزاد به صورت یک پروژه 
مسئولیت  آن،  براساس  که  شده اند  تعریف  بین المللی  کارکردهای  با  ملی 
صفر تا صد ایجاد یا مدیریت یک منطقه و محدوده جغرافیایی آن به یک 
مجری یا سازمان )نهاد دولتی یا بخش خصوصی( واگذار می شود و تمامی 
مزیت های  اجرای  در  و...(  دارایی  فرودگاه،  بندر،  )گمرک،  همکار  نهادهای 
مورد نظر، تحت فرماندهی واحد به اجرای وظایف خود در قبال ارائه خدمات 
به سرمایه گذاران اقدام می کنند. این در حالی است که در کشورمان مناطق 
آزاد در اجرای  بخش های عمده ای از مزایا و معافیت های قانونی خود برای 
سرمایه گذاران، نیازمند تامین نظرات مخالف یا متفاوت سایر نهادهای دولتی 

و غیردولتی هستند.

یادداشت

مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

باور به نقش مناطق آزاد در توسعه کشور، 
راهکار برون رفت از بن بست های 

عدم اجرای قانون

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد
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ویژه  و  آزاد  مناطق  در  یکپارچه  مدیریت  امروز 
اقتصادی به چالشی مهم و اساسی در سطح مناطق 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  است.  تبدیل شده  آزاد 
به   1۰/11/13۹5 مصوب  کشور  توسعه  برنامه های 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ساماندهی  منظور 
ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز 
بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد 
رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، در ۸بند تنظیم 
شده که بند )الف( آن، مدیران مناطق را باالترین مقام 
دستگاه های  مسئولیت های  حتی  و  دانسته  منطقه 
عهده  به  را  مناطق  این  در  مستقر  دولتی  اجرایی 

مدیران مناطق قرار داده است.
به  را  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  بند )الف(، 
منطقه  مقام  باالترین  دولت،  طرف  از  نمایندگی 
مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  کلیه  و  می داند 
دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به 
استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی را بر عهده آنها 

می گذارد. این بند، دو تبصره به شرح زیر دارد: 
تبصره1:  واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های 
دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت 

ایشان صورت می پذیرد. 
مصوبات  مورد  در  فرماندار  اختیارات  تبصره2: 
به  آزاد  مناطق  در  روستا  و  اسالمی شهر  شوراهای 

مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
متاسفانه با وجود بیان صریح این قانون درخصوص 
ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  در  یکپارچه  مدیریت 
اقتصادی، عدم اجرای آن به وضوح مشاهده می شود 
و مدیران مناطق از دخالت های گاه و بیگاه مدیران 
اقدامات شکایت دارند.  دولتی در تصمیم گیری ها و 
و  مدیران  برای  که  سردرگمی  این  آن،  بر  عالوه 
مسئوالن منطقه به وجود آمده، به فعالین اقتصادی 
تفکر  از  را  آنان  و  کرده  سرایت  نیز  آزاد  مناطق 
درخصوص  نگرانی  سمت  به  تجاری  و  اقتصادی 

اجرای قوانین برده است.
این در حالی است که در شرایط اقتصادی امروز و 
وجود تحریم ها، کشور بیش از هر زمان دیگری به 

امروز یکی از مشکالت مناطق آزاد بحث »حاکمیت 
چندگانه« است که عمال کار را برای مدیران عامل 
مناطق آزاد کشور سخت کرده و به انحای مختلف 
مدیریت  در  ارگان ها  برخی  دخالت های  شاهد 
احکام  ماده 65  وجود  با  حتی  هستیم.  مناطق  این 
شاهدیم  هم  باز  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
مناطق آزاد مشکالت متعددی در حوزه دخالت در 
تصمیم گیری ها با فرمانداران و روسای سازمان ها و 

ادارات دولتی شاغل در سرزمین اصلی دارند.
درخصوص  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منطقه  در  چندگانه  حاکمیت  از  ناشی  مشکالت 
منطقه  مدیرعامل  قانون،  طبق  گفت:  ارس  آزاد 
است؛  دولت  نماینده  و  مسئول  مقام  باالترین  آزاد 
برای  بزرگ  مانع  این  و  نیست  چنین  در عمل  اما 
عمل  است.  اقتصادی  فعاالن  و  عامل  مدیران 
در  شده  ذکر  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  نکردن 
قانون به قانون تفویض اختیارات به مدیران عامل، 
تسری یافتن قوانین و بخشنامه های سرزمین اصلی 
و  نهادها  ارگان ها،  سطحی  نگاه  آزاد،  مناطق  به 
قدرت  از  بودن  ناآگاه  و  مناطق  این  به  سازمان ها 
مانور مناطق آزاد در مدیریت بحران های اقتصادی 
برخی  منفعت طلبانه  نگاه  ملی،  اقتصاد  به  و کمک 
حل  جای  به  مشکالت  مشروط  حل  و  ارگان ها 
باعث  کوچک  و  بزرگ  عامل  ده ها  و  آن  قانونی 
گرداب  در  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  عمال  شده 
وحشتناک بروکراسی های اداری به دام افتاده و در 

اجرای وظایف تعریف شده ناتوان شوند.
محسن نریمان راهکار اولیه رهایی از این معضالت 
کردن  پیاده  و  توسعه  سر  بر  مانعی  عمال  که 
اندیشه های مدیریتی در مناطق آزاد است را درک 
1۰۰درصدی قوای سه گانه کشور از قوانین و توان 
ایجاد  موانع  بیشترین  افزود:  و  دانست  آزاد  مناطق 
قوای  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  به  مربوط  شده 
رفع  برای  شده  صرف  وقت  میزان  است.  سه گانه 
به  توجه  )با  شده  ایجاد  غیرقانونی  اکثرا  که  موانع 

تحقق ظهور  قدرت واقعی مناطق آزاد با اتحاد جهادی سران قوا

اما متاسفانه  نیازمند است؛  ظرفیت های مناطق آزاد 
شاهد برخی دست انداز ها در اجرای قوانین و مسیر 
آنها در  آزاد هستیم که مانع فعالیت  توسعه مناطق 

بخش صادرات و واردات می شود.
هرچند تاکنون مناطق آزاد کشورمان با مشکالت و 
کمبودها کنار آمده اند و در حمایت از کسب و کارهای 
و  استارت آپ ها  و  فناور  شرکت های  ایجاد  جدید، 
موفق  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  جذب 
و  قوانین  درست  اجرای  با  است  مسلم  اما  بوده اند، 
وحدت فرماندهی شاهد موفقیت بیش از پیش آنها 

خواهیم بود.
برخی  که  است  آن  از  حاکی  خبرها  خوشبختانه 
میان  بخشنامه ها  و  مقررات  در  اختالفات نظرها 
فعاالن  سرگردانی  موجب  که  مسئول  سازمان های 
اقتصادی مناطق آزاد شده بود، در تاریخ چهارم تیرماه 
دبیرخانه  مشترک  نشست  به  را  خود  جای  امسال 
وزارت  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
صنعت، معدن و تجارت داد که با رویکرد رفع موانع و 

مشکالت موجود در مناطق برگزار شد .
هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر  نیز  تیرماه  ششم 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد در نشستی که با محمد 
نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور داشت، بر 
اجرایی  دستگاه های  کلیه  اختیارات  تفویض  لزوم 
از  را  آن  و  کرد  تاکید  آزاد  مناطق  سازمان های  به 

مدیران  برای  آزاد(،  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
عامل مناطق آزاد بیشتر از زمان رسیدگی به امور و 

تمرکز بر توسعه و رونق فعالیت ها است.
وی گفت: گام بعدی، اصالح قانون چگونگی اداره 
مدیران  اختیارات  و  جایگاه  ارتقاء  و  آزاد  مناطق 
ندادن  تسری  همچنین  و  آزاد  مناطق  عامل 
بخشنامه ها و قوانین مصوب به این مناطق است. 
کمیسیون  می کنم  پیشنهاد  امر،  این  تحقق  برای 
شورای  مجلس  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اساتید  و  یافته  تشکیل  مجزا  صورت  به  اسالمی 
در  حضور  حق  آزاد  مناطق  مدیران  و  دانشگاه 

جلسات را داشته باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، ارتقاء دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به معاونت 
ضرب االجل  قانون  تصویب  و  جمهوری  ریاست 
زمان پاسخگویی به مکاتبات مدیران عامل مناطق 
و  حاکمیتی  و  اجرایی  دستگاه های  تمامی  در  آزاد 
تصمیم ساز کشور را نیز موثر در رفع این مشکالت 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تاکید کرد:

اصلی ترین درخواست ها و انتظارات فعالین اقتصادی 
مناطق  این  فعلی  از مشکالت  برون رفت  در جهت 
قول  هم  رئیس جمهوری  اقتصادی  معاون  دانست. 
برنامه وبودجه،  سازمان  با همکاری  پیگیری  مساعد 
در  ماده 65  اجرایی  آئین نامه  تدوین  درخصوص 

کوتاه ترین زمان ممکن را داد.
فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون  زمینه  همین  در 
اقتصادی در  آزاد و ویژه  دبیرخانه شورایعالی مناطق 
خصوص اهمیت اجرایی شدن ماده 65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور گفت: اساسا تمرکز و 
یکپارچگی مدیریت در مناطق آزاد، مدنظر بند )الف( 
ماده 65 احکام دائمی است. فعاالن اقتصادی که قصد 
فعالیت در مناطق آزاد را دارند، باید با یک مدیریت 
یکپارچه طرف باشند تا بتوانند راحت به تجارت بپردازند.
احکام  قانون  ماده 65  کردن  اجرایی  افتخاری،  اکبر 
دائمی برنامه های توسعه کشور را برای تداوم فعالیت 
آزاد ضروری دانست و  اقتصادی در مناطق  فعاالن 
مالی،  بحث  در  اقتصادی  فعاالن  که  زمانی  گفت: 
وقت  اتالف  و  سردرگمی  دچار  و …  زمین  مباحث 
لقایش  به  را  اقتصادی  فعالیت  عطای  می شوند، 
از ادامه مسیر صرف نظر می کنند، که  می بخشد و 
این مهم آسیب جدی به عرصه های اقتصادی مناطق 

آزاد وارد خواهد کرد.
آزاد وجود  مناطق  در  یکپارچه  مدیریت  تا  افزود:  وی 
نداشته باشد، هر چقدر هم تسهیالت بدهیم، بی فایده 
خواهد بود. هر چند تا یک مدیریت واحد فاصله زیادی 
داریم، اما تالش ما در این مدت این بوده که از طریق 
تعامل با سازمان ها، وزارتخانه ها و دستگاه ها، وظایف 
مربوط به حوزه های اجرایی مناطق آزاد را یکپارچه کنیم.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر عدم ضرورت 
آئین نامه اجرایی برای ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور بیان کرد: آئین نامه اجرایی 
زمانی برای یک ماده نوشته می شود که یا خود قانون، 
آن را الزم دانسته باشد و یا ابهامی در آن وجود داشته 
ابهامی ندارد و صراحتا وظایف را  باشد؛ اما ماده 65 
گفته است و مدیریت را به مناطق آزاد سپرده است. 
در مسیر  مربوطه  باید هر چه سریع تر دستگاه های 

قانونی حرکت کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.

دانست و افزود: این راهکار می تواند قدرت اجرایی 
و  ملی  اقتصاد  به  چشمگیر  کمک  در  مناطق  این 
افزایش تولید ناخالص داخلی و خودکفایی در تولید 

و مزیت های متعدد را موجب شود.
قوای سه گانه  باور صحیح  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
ارتقای  کرد:  خاطرنشان  آزاد  مناطق  به  نسبت 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
معاونت ریاست جمهوری، تنها بخشی از مشکالت 
را حل می کند که بسیار ارزشمند است. اگر قوانین 
فعلی درست اجرا می شد، اکنون بخش قابل توجهی 
از بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
مقام معظم رهبری که بر لزوم بهره مندی از توان 
مناطق آزاد تاکید دارد، در تمامی این مناطق محقق 
شده بود. ظهور  قدرت واقعی مناطق آزاد با الیروبی 
جهادی  اتحاد  و  پاگیر  و  دست  و  قوانین  و  افکار 

سران قوا محقق می شود.
معضالت  از  یکی  کرد:  اضافه  همچنین  نریمان 
بدون  مناطق  این  ایجاد  کشورمان،  آزاد  مناطق 
افتاده  پا  پیش  و  اولیه  زیرساخت های  آماده سازی 
آزاد  تجارت  برای  مستعد  منطقه ای  ایجاد  برای 
است. این مهم موجب شده تحلیل گیران اقتصادی 
نیز به اشتباه با مقایسه مناطق آزاد ایرانی و خارجی 
این  رو،  پیش  اسفبار  مشکالت  از  آگاهی  بدون  و 

مناطق را به ناتوانی عملیاتی متهم کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان گفت: 
و  سیاسی  گرایش های  از  عاری  و  ملی  نگاه  اگر 
حزبی و همچنین افزایش اختیارات مدیران عامل 
ذکر  موارد  و  قانون  به  عمل  و  قوانین  اصالح  و 
شده محقق شود، مناطق آزاد می توانند گره گشای 
آزاد  مناطق  باشند؛  کشور  اقتصادی  مشکالت 
پدافند  تحقق  بر  عالوه  و  دارند  قرار  مرزها  در 
اقتصادی  جنگ  سنگرهای  مثابه  به  غیرعامل، 
هستند که می توانند به مقر فرماندهی تبدیل شده 
و تحریم ها را بی اثر کرده و شاخص های اقتصادی 

کشور را بهبود دهند.

مناطق آزاد

گزارش:
اقتصاد 24



اخبار منطقه آزاد انزلی

ابتدای فروردین تا پایان خردادماه  از 
سال جاری تعداد ۲میلیون و ۹۴هزار 
از فاز تجارت و گردشگری  گردشگر 
آوردند که در  به عمل  بازدید  منطقه 
مقایسه با ۱میلیون و ۸۹۸هزار نفری 
که سال گذشته از این بخش منطقه 
۱۰درصدی  رشد  از  داشتند،  دیدار 

جذب گردشگر خبر می دهد.
تعداد  مدت،  این  طی  دیگر  سوی  از 
و  امکانات  از  خارجی  ۸۴۷توریست 
و  تجارت  فاز  در  موجود  تسهیالت 
گردشگری منطقه آزاد انزلی استفاده 
۷۴۹گردشگر  با  قیاس  در  که  کردند 
ورودی در مدت مشابه سال گذشته، 
حضور  ۱۳درصدی،  افزایش  بیانگر 
منطقه  این  در  خارجی  گردشگر 

می باشد.
سال ۹۸  بهار  در  اساس،  این  بر 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های 
و  فعال  مهمان های  کاشانه  اقامتی، 
مراکز بوم گردی منطقه میزبان حدود 
۲۰۰هزار گردشگری بودند که مراکز 
اقامتی این منطقه را برای اقامت خود 

انتخاب کردند.
به  عنایت  با  گزارش،  این  بر  بنا 
جایگاه این منطقه و استان در صنعت 
جاذبه های  و  کشور  گردشگری 
زیرساخت های  توسعه  موجود،  متنوع 
جذب  منظور  به  منطقه  گردشگری 
حداکثری گردشگران داخلی و خارجی 
یکی از مهم ترین راهبردهای سازمان 
سال های  ظرف  انزلی  آزاد  منطقه 
بهره برداری  و  ساخت  که  بوده،  اخیر 
مرکز  مارینا،  تفریحی  اسکله  از 
ساحلی،  استخر  دریایی،  تفریحات 
ساحلی،  منظرگاه  پرندگان،  بهشت 
امکانات  سایر  و  جنگلی  پارک های 
مجموعه  کنار  در  تفریحی-دریایی 
ازجمله  قایقران،  ساحلی  ورزش های 

مهم ترین آنها قلمداد می شوند.
از  بهره گیری  با  دیگر،  سوی  از 
مرکز  چندین  داخلی،  سرمایه گذاران 
منطقه  این  در  تفریحی- توریستی 
مجموعه  کنار  در  که  شده  ایجاد 
و  آکواریوم  گردشگری  و  تفریحی 
بزرگترین  عنوان  به  خزندگان  باغ 
سرمایه گذار  با  کشور  آکواریوم 
گردشگری  ظرفیت های  بر  خارجی، 

این منطقه افزوده است.
توسعه  مدت  این  طی  است،  گفتنی 
ظرفیت های اقامتی و اماکن تفریحی، 
با بهره گیری از توان بخش خصوصی 
این  بر  که  گرفته  قرار  دستورکار  در 
دارای  انزلی  آزاد  منطقه  اساس، 
۱۷هتل و هتل آپارتمان، ۱۲۰کاشانه 
۶۳۴۰نفر  پذیرش  قابلیت  با  مهمان 
اقامتگاه های  و  ۶۵رستوران  و  تخت 
همراه  به  که  است  بوم گردی 
همچون  اکوتوریستی  ظرفیت های 
بکر  سواحل  فتاتو،  هیرکانی  جنگل 
تاالب  با  همجواری  خزر،  دریای 
بین المللی انزلی و تاالب ملی بوجاق، 
و  نمایشگاه ها  برگزاری  کنار  در 
و  ورزشی  فرهنگی،  جشنواره های 
صنایع دستی، ظرفیت ها و جاذبه های 
تشکیل  را  منطقه  این  گردشگری 

می دهند.

رشد ۱۰درصدی 
جذب گردشگر 

در منطقه آزاد انزلی 
در بهار ۹۸

برای نخستین بار در بنادر شمال کشور انجام پذیرفت:

ورود اولین محموله دام زنده از طریق مجتمع بندری کاسپین به کشور
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با حضور بیش از 2میلیون گردشگر 
محقق شد:

انزلی

برای نخستین بار در بنادر شمال کشور، اولین 
بندری  مجتمع  طریق  از  زنده  دام  محموله 
مدیرعامل،  مسرور  رضا  حضور  با  کاسپین 
مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای 
سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیران کشتیرانی 
جمهوری  گمرک  مدیران  خزر،  دریایی 

اسالمی و دامپزشکی وارد کشور شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان 
ورود نخستین محموله دام زنده گفت: یکی از 
موضوعات مورد تاکید این سازمان به منظور 
تامین کاالهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار 
در  واردتی  محصوالت  تنوع  افزایش  داخلی، 
کاسپین  )بنادر  انزلی  آزاد  منطقه  بنادر  سطح 
و انزلی( بوده و با ورود نخستین محموله دام 
زنده به مجتمع بندری کاسپین، شرایط الزم 
فراهم  اساسی  کاالهای  تنوع  افزایش  برای 

شده است.
رضا مسرور از توجه این سازمان به کریدور 
محوریت  با  ایران  قزاقستان،  چین،  تجاری 
این محموله  افزود:  و  داد  کاسپین خبر  بندر 
در  و  بارگیری شده  قزاقستان  آکتائو  بندر  از 

گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی  معاون 
اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
همزمان با والدت حضرت معصومه)س( 
دوره  پنجمین  کرامت،   دهه  آغاز  و 
به  شروع  منطقه  این  تابستانه  جشنواره 
کار کرد، اظهار داشت: پنجمین جشنواره 
تابستانه منطقه آزاد انزلی با شعار عصرانه 
و  شاد  مفرح،  لحظات  خلق  شادی، 
و  عزیز  گیالنیان  برای  را  بخش  آرامش 
تا  داده  قرار  مسافرین گرامی مورد توجه 
اکولوژیک  ظرفیت های  از  بهره گیری  با 
قالب  در  شده،  ایجاد  امکانات  و  موجود 
ورزشی،  و  هنری  فرهنگی،  برنامه های 
گردشگران  رضایتمندی  افزایش  زمینه 

تابستان ۹۸ منطقه فراهم شود.
ظرفیت های  از  بهره گیری  فاتحی  مجید 
در  انزلی  آزاد  منطقه  خصوصی  بخش 
هدف  با  تابستانه  جشنواره  اجرای  مسیر 
اقتصادی،  فعالین  توانمندی های  معرفی 
نقاط  از  را  منطقه  خدماتی  و  تولیدی 
متمایز این جشنواره بیان داشت و افزود: 
منطقه  تابستانه  جشنواره  پنجمین  در 
نمایش  هنر  از  بهره مندی  با  انزلی،  آزاد 
حوزه،  این  در  استان  فعال  هنرمندان  و 
نمایش های خیابانی با موضوعات کودک، 
محیط زیست و فضای مجازی پیام های 
به  موضوعات  این  با  مناسب  فرهنگی 
میان  این  در  می شود.  منتقل  مخاطبیان 
به منظور معرفی غنای فرهنگی و تمدنی 
جشنواره های  همچون  زمین،  گیالن 
آئینی  نمایش های  منطقه،  این  گذشته 
که ریشه در فرهنگ و باورهای اساطیری 
در  دارد،  زمین  گیالن  مردم  باستانی  و 
اجرا  به  منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز 

درمی آیند. 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
نمایش های  و  کمدی  استندآپ  برگزاری 
کمدی، از دیگر برنامه های فرهنگی است 
که با استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی 
در چارچوب جشنواره تابستانه منطقه آزاد 
برپا  منطقه  مختلف  بخش های  در  انزلی 

شروع به کار پنجمین دوره جشنواره تابستانه منطقه آزاد انزلی

انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع 
معاینات  انجام  از  پس  و  کرده  پهلوگیری 
وارد  نظارتی،  دستگاه های  طریق  از  الزم 
حاضر  حال  در  و  شد  خواهد  مصرف  بازار 
از  زنده  دام  رأس  ۵۰هزار  واردات  قرارداد 

حوزه،  همین  در  کرد:  اضافه  می شوند، 
پیکر  غول  عروسک های  نمایش  اجرای 
اساطیری استان گیالن در قالب »عروس 
گولی« و »عروس بران« نیز در دستورکار 

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

منعقد  اول  فاز  در  خصوصی  بخش  سوی 
و  زمان  کاهش  به  توجه  با  و  است  شده 
هزینه حمل و نقل و واردات از طریق کشتی 
برای تجار، پیش بینی می شود میزان واردات 
انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندر  از  زنده  دام 

قرار دارد.
مجید فاتحی افزود: در بخش موسیقایی 
از  دلنشین  صوتی  خاطرات  ایجاد  و 
تابستانه،  جشنواره  در  انزلی  آزاد  منطقه 

افزایش یابد.
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جذب  در  منطقه  این  اساسی  نقش  به  اشاره 
ایجاد  به  توجه  با  گفت:  سرمایه گذاران 
کاسپین  بندری  مجتمع  در  مناسب  پسکرانه 
به  قانونی  معافیت های  و  مزیت ها  ارائه  و 
افزایش  برای  الزم  بستر  سرمایه گذاران، 
حال  در  و  بوده  فراهم  سرمایه گذاران  حضور 
حاضر ۴پست اسکله، مخازن روغن و سوخت، 
با  پوشیده  سر  انبارهای  و  گندم  سیلوهای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در این منطقه 

ایجاد شده است .
که  زنده  دام  محموله  نخستین  است؛  گفتنی 
به کشتیرانی  از طریق کشتی سابرینا متعلق 
دریای خزر وارد بندر کاسپین شده است و در 
حال حاضر ۲۳فروند کشتی با ظرفیت ۹۵هزار 
تا  می کنند  فعالیت  خزر  دریایی  در  کاال  تن 
عالوه بر تامین نیاز بازار های مصرف داخلی، 
در کاهش قیمت کاالهای اساسی و افزایش 
موثر  نیز  محلی  جوامع  برای  اشتغال  فرصت 

باشند.

فولکلور  موسیقی  با  گردشگران 
به  زمین  گیالن  مختلف  شهرستان های 
آشنا می شوند؛ موسیقی  صورت کنسرتی 
سنتی ایرانی و گیالنی در کنار سبک پاپ 
و  استانی  هنرمندان  حضور  با  موسیقی 
ملی نیز از دیگر بخش های این جشنواره 
و  نغمه ها  با  آشنایی  منظور  به  که  است 
آوازهای سرزمینی مادری در این منطقه 

برگزار می شوند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری برنامه هایی 
همدیگر  کنار  در  خانواده ها  آن  در  که 
از  نمایند  تجربه  را  شادی  لحظات 
تابستانه  جشنواره  اولویت های  مهم ترین 
داشت:  اظهار  است،  انزلی  آزاد  منطقه 
بادبادک ها  جشنواره  اساس،  همین  بر 
برگزار  ایام  این  در  شنی  مجسمه های  و 
می شود تا اعضای هر خانواده در ساخت 
یک وسیله )سازه شنی و بادبادک( تمرین 
کار گروهی با یکدیگر را به صورت عملی 

انجام دهند.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
برگزاری  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
کتاب  نمایشگاه  محلی،  بومی  بازی های 
و محصوالت فرهنگی و نمایشگاه صنایع 
دستی در نوروزخانه منطقه آزاد انزلی را از 
دوره جشنواره  پنجمین  بخش های  دیگر 
در  که  داشت  بیان  منطقه  این  تابستانه 
جوار این محیط با معماری سنتی گیالنی، 
دستی  صنایع  سوغات های  گردشگران، 
دست ساز  ساخته های  میان  از  را  خود 
ساکنین منطقه و هنرمندان صنایع دستی 

استان تهیه می کنند.
تابستانه  جشنواره  پنجمین  است،  گفتنی 
لغایت  ۱۳تیرماه  از  انزلی  آزاد  منطقه 
عالوه  جاری  سال  شهریورماه  پایان 
تمامی  در  گردشگری،  و  تجارت  فاز  بر 
پارک های  در  ویژه  به  منطقه  محدوده 
روزهای  در  چپرپرد  و  طالب آباد  جنگلی 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته به 
اجرا درمی آیند و در اعیاد و مناسبت های 
برپا  برنامه ها  این  نیز  مذهبی  ملی، 

خواهند شد.

صنایع  و  برنج  تخصصی  نمایشگاه  دومین 
مدیرعامل،  مسرور  رضا  حضور  با  وابسته 
مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای 
جهاد  مدیران  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
کشور،  برنج  تحقیقات  موسسه  کشاورزی، 
این  فعاالن  و  صنعتی  شهرک های  شرکت 
نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  در  حوزه 

بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
از ۳۰واحد  بیش  نمایشگاه تخصصی  این  در 
شالیکوبی  کارخانه های  بسته بندی،  صنعتی، 
غرفه های  غالب  در  حوزه  این  فعاالن  و 
تا  کردند  پیدا  حضور  محصوالت  عرضه 
مجموعه  توانمندی های  معرفی  بر  عالوه 
افزایش مشارکت واحدهای فعال در  با  خود، 
صادرات  و  عرضه  تولید،  زنجیره  حوزه،  این 
ظرفیت های  از  بهره  گیری  با  محصوالت 

برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی برنج و صنایع وابسته در منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی تکمیل گردد.
معرفی  نمایشگاه،  این  اهمیت  حائز  نکات  از 
داخل  تولید  و  شده  بومی سازی  محصوالت 

شامل خشک کن جکی و عرضه محصوالت 
کشاورزی ارگانیک بود که برای نخستین بار 
در کشور در این نمایشگاه تخصصی عرضه و 

در معرض دید عموم قرار گرفت.
مزیت های  به  توجه  با  است،  ذکر  به  الزم 
قانونی و معافیت های مالیاتی منطقه آزاد انزلی 
نمایشگاه های  در  ارائه محصوالت  فرصت  و 
خارجی از سوی این سازمان، تولیدکنندگانی 
که استاندارهای الزم را رعایت و محصوالت 
را با بسته بندی متنوع و با کیفیت تولید کنند، 
از  محصوالت،  صادرات  بخش  در  می تواند 
کشورهای  به  انزلی  آزاد  منطقه  مزیت های 

حاشیه خزر بهره مند شوند.
بر ۲۳۸هزار  بالغ  استان گیالن  است؛  گفتنی 
هکتار شالیزار دارد که ساالنه، حدود ۱میلیون 
و ۲۰۰هزار تن شلتوک تولید می کند و حاصل 
این میزان از شلتوک، ۸۰۰هزار تن برنج سفید 
بازارهای مصرفی در داخل و  است که روانه 

خارج از کشور می شود.
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گزارش:
حسین مرادی

تجربه سه دهه شکل گیری مناطق آزاد در کنار همه کاستی هایی که شاید 
به تعبیر منتقدین این مناطق وجود داشته است، نشان از یک رویکرد موفق 
در تجربه اقتصاد آزاد در کشور در کنار نقش بسیار پررنگی که در توسعه و 
محرومیت زدایی منطقه ای و نیز ایجاد زیرساخت های مولد در این مناطق 
که همه و همه می توانست بر دوش دولت ها گمارده شود، اما با مدیریتی 
از  ایجاد گردیده و سهمی  یافته در دل منابع درآمدی درون زا  سازمان 
صندوق دولت های مختلف را در این سه دهه برای ایجاد زیرساخت های 
عظیم بندری، جاده ای، فرودگاهی، نیروگاهی و... اشغال نکرده است، خود 

گواه و سندی بر اهمیت مناطق آزاد کشور می باشد.
ایجاد بیش از نیم میلیون شغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تقویت 
مرزهای کشور و جلوگیری از کوچ مرزنشینان به مراکز و خالی شدن 
با کشورهای همسایه  ایفای نقشی منسجم  مرزها، در کنار توسعه و 
همگام با تقویت تولید داخلی با استفاده از ابزارهای ورود علم و فناوری 
به مناطق آزاد نیز گوشه ای از دستاوردهای مناطق، در این سه دهه به 

شمار می آید.
بی تردید در شرایط سخت کنونی اقتصادی کشور به دلیل تحریم های 
یکجانبه آمریکا، نقش مناطق آزاد در کمک به کالن اقتصاد از راه تعامل 
با کشورهای همسایه و تقویت تولید در این مناطق، از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است. بی تردید تقویت مناطق آزاد یکی از مهم ترین 
راهکارهای برون رفت از شرایط سخت اقتصادی کنونی با استفاده از 
این مناطق در جهت جذب  ایجاد شده در  مزیت ها و زیرساخت های 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
اما این روزها در کنار تمامی مشکالت و سنگ اندازی هایی که در مسیر 
توسعه اقتصادی مناطق آزاد وجود دارد، عدم پایبندی به قانون در مسیر 
تفویض اختیارات سازمان ها و دستگاه های عمدتا دولتی درگیر در مناطق 
آزاد به مدیران این مناطق، باعث بروز و گاها موازی کاری هایی برای 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در این مناطق شده است، که ادامه 
این روند به مرور می تواند باعث از بین رفتن کامل مزیت های مناطق 
آزاد کشور شده و شاهد کوچ فعالین و سرمایه گذاران اقتصادی از این 
مناطق باشیم؛ از این رو درخصوص ماده قانون 65 که به صراحت بر 
مدیران  به  دولتی  دستگاه های  و  سازمان ها  اختیارات  تفویض  لزوم 
عامل مناطق آزاد اشاره کرده و عدم پایبندی دستگاه ها به این قانون، 
با مدیران عامل و کارشناسان مناطق آزاد صحبت کرده ایم تا راهکارها 
در جهت برون رفت از این بحران که باعث ایجاد مشکالت بسیار زیادی 

برای فعالین اقتصادی شده است را جویا شویم که ادامه می خوانید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
لزوم اعتماد به مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصاد کشور

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص 
چالش ها و مشکالتی که بر اثر عدم تفویض اختیارات براساس قانون 
مناطق آزاد به مدیران عامل این مناطق به وجود آمده و همچنین موانعی 
که به سبب تسری مصوبات و بخشنامه ها در سرزمین اصلی به مناطق 
آزاد ایجاد شده است، بیان داشت: فلسفه وجودی مناطق آزاد تسهیل گری 
و کاهش بروکراسی های متعارف سرزمینی اصلی است؛ به تعبیری مناطق 
آزاد شکل گرفته اند که رویه های متعارفی را که در سرزمین اصلی در حال 
عمل است را در مناطق آزاد عمل نکنیم و بحث عدم تفویض اختیارات 
یعنی تداوم آن روندها در مناطق آزاد؛ بنابراین آنچه که قانونگذار هم به 
درستی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ماده 27 به آن پرداخته و 
موکدا در برنامه های توسعه بعد از آن پرداخته شده است، موضوع تفویض 

اختیارات است تا ذات و ماهیت مناطق آزاد دیده شود. 
عبدالرحیم کردی افزود: در یک مقاطعی این اختیارات به درستی تفویض 
شده بوده و مجوزه هایی که برای فعالیت های مختلف از طرف بخش های 
گوناگون سازمان های مناطق آزاد صادر می گردید، در فعالیت های تجاری 
در سرزمین اصلی هم به رسمیت شناخته می شد و به طور کامل اصل 
قانون تفویض اختیار در مناطق آزاد عمل می شده است؛ اما اخیرا اشکالی 
که در اجرای این ماده قانون به وجود آمده، این است که دستگاه های 
است،  اصلی  سرزمین  در  که  را  خود  متعارف  رویه های  تنها  اجرایی 
می پذیرند و آنچه که به عنوان مجوز در منطقه آزاد صادر شده را به عنوان 
یک کار دوباره و موضوعی که مورد توجه قرار نمی گیرد، می بینند و فعالین 
اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد به ناچار برای حل مشکالتشان 
مجدد آن فرآیندی که در سرزمین اصلی مورد خواست وزارتخانه ها و 
سازمان های مختلف است را طی می کنند؛ این موضوع باعث طوالنی 
شدن فرآیند و افزایش بروکراسی شده که با روح مناطق آزاد در تناقض 

است و مشکالت عدیده ای را هم ایجاد نموده است.
درخصوص  ادامه  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
مشکالتی که فعالین اقتصادی در مسیر عدم تفویض اختیار با آن روبه رو 
هستند، اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه صنعت، فعالین اقتصادی به 
اجبار باید یکسری از رویه هایی که در مناطق آزاد انجام می دهند را مجددا 
در سرزمین اصلی هم پیش ببرند، در حالی که وزارت صمت می تواند 
با پذیرفتن رویه مناطق آزاد و قرار دادن یک ردیف و یا کد خاص در 
سامانه های خود، به سرمایه گذاران مناطق آزاد هم سرویس و خدمات 
ارائه کنند؛ اما بنا به دالیل بسیار زیادی این روزها شاهد این هستیم که 
همه سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی به شکلی که مورد اعتراض 
تمامی فعالین اقتصادی هم است، در حال اجرای رویه های خودشان در 
سرزمین اصلی، در مناطق آزاد نیز هستند و این رویکرد از دیدگاه بنده ذات 
مناطق آزاد را زیر سوال برده و اگر قرار است که این فرآیند ادامه داشته 
باشد، شاید راهکار الزم این باشد که ما دیگر مناطق آزاد را نداشته باشیم 
و دستگاه های اجرای کار خود را انجام دهند؛ چراکه این روش عملکرد، 
مشکالت بسیار زیادی را برای همه فعالیت ها ایجاد کرده است؛ یعنی اگر 
فارغ از بحث معافیت مالیاتی که عمدتا در بسیاری از مناطق محروم وجود 

دارد و عمده مناطق آزاد هم در این مناطق ایجاد شده اند و این معافیت در 
هر صورت شامل مناطق محروم می شود، عمال مزیت دیگری در مناطق 
آزاد باقی نمانده است، زیرا در حال حاضر ثبت سفارش در مناطق انجام 
می شود و گمرک فعالیت خود را در مناطق آزاد انجام می دهد و وزارت 
صمت هم رویه های خود را دارد و مابقی دستگاه ها هم به همین شکل 
عمل می کنند و به واقع دیگر از ذات و فلسفه وجودی مناطق آزاد چیزی 
باقی نمی ماند تا بخواهیم به عنوان یک مزیت در کارکردی که مناطق آزاد 

در عرصه بین المللی دارند، بهره بگیریم.
درخصوص  پایان  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
راهکارهای رفع این تعارضات بیان داشت: از دیدگاه بنده، باید یکبار 
تصمیم بگیریم که آیا مناطق آزاد را می خواهیم و یا نمی خواهیم، من 
به عنوان یک کارشناس معتقد هستم که ما مناطق آزاد را می خواهیم، 
به جهت اینکه مناطق آزاد اگرچه ایراداتی در کارشان مانند خیلی از 
باید به آن  اما نکته ای که  سازمان ها و دستگاه های دیگر وارد است، 
توجه کرد این است که در سال های اخیر خصوصا در دولت یازدهم و 
دوازدهم، به دلیل نظارت پذیر کردن و شفاف سازی، سازمان های مناطق 
افزایش  روند  اگر  و  هستند  خودشان  مسیر  به  بازگشت  حال  در  آزاد 
همه  در  را  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت های  و  صادرات  تولیدات، 
مناطق آزاد بررسی کنید، متوجه می شوید که ماموریتی که از ابتدا باید به 
آن پرداخته می شده است، امروز همه مناطق آزاد در همان مسیر و مدار 
در حال حرکت هستند و به نظر بنده االن زمان حمایت از مناطق آزاد 
و تفویض اختیارات حداکثری به این مناطق از کشور است تا با سرعت 
دادن به فعالیت های مناطق آزاد در شرایط کنونی، بتوانند کمک کنند و 
به دلیل زیرساخت هایی که در مناطق آزاد داریم می توانیم بستر مناسبی 
برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و صاحبان صنعت باشیم و 
آن تسهیل گری هایی که در تمام مناطق آزاد جهان انجام می شود را، ما 
هم در مناطق آزاد داشته باشیم و فکر می کنم که در حال حاضر باید 
به مناطق آزاد اعتماد کنیم و فرصت و حمایت به آنها دهیم و اختیارات 
بیشتری در یک فضای شفاف، روشن و نظارت پذیر در اختیار مناطق 
آزاد قرار دهیم تا بتوانند ماموریت و رسالت اصلی خود را در قبال اقتصاد 

کشور و در نقش پیوند در عرصه بین الملل را به درستی ایفا کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
مشکل قانون نیست، اجرای قانون است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص 
چالش ها و مشکالتی که بر اثر عدم تفویض اختیارات براساس قانون 
همچنین  و  آمده  وجود  به  مناطق  این  عامل  مدیران  به  آزاد  مناطق 
موانعی که به سبب تسری مصوبات و بخشنامه ها در سرزمین اصلی به 
مناطق آزاد ایجاد شده است، بیان داشت: در ماده65 قانون به صراحت 
بحث تفویض اختیار سازمان ها و وزارتخانه های دولتی به مدیران عامل 
مناطق آزاد به روشنی بیان شده است؛ بنابراین مشکل قانون مطرح 

نیست و ایراد در اجرای قانون است.
رضا مسرور درخصوص جامعه عمل پوشاندن به اجرای این قانون اظهار 
کرد: بی شک با توجه به شفافیت قانون در این خصوص، باید دولت در مسیر 
اجرایی شدن این قانون به صورت جدی نقش آفرینی کند. بی تردید یکسری از 
سازمان های دولتی، تاسیسات سرمایه ای در مناطق آزاد دارند و باید درخصوص 

مالکیت و مدیریت این موارد هم تصمیم گیری های الزم صورت گیرد.
مناطق  عالی  شورای  جلسه  در  رئیس جمهور  اول  معاون  افزود:  وی 
با حضور مدیران عامل  انزلی  آزاد  آزاد که یک سال پیش در منطقه 
مناطق آزاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، 
درباره ماده 65 بیان داشتند که در این قانون، بحث تفویض اختیار به 
سازمان های مناطق آزاد به صورت شفاف مشخص شده است و نباید در 

خصوص واگذاری اختیارات مشکلی وجود داشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان بیان 
داشت: باید برای اجرای صحیح  این قانون، ابالغ توسط باالترین مقام 
دولت به سازمان ها و ارگان های مدنظر صورت گیرد و دولت تاکید به 
عمل تفویض اختیارات به سازمان های مناطق آزاد شود و در صورت 
عدم اجرای قانون، با آن سازمان ها برخورد قانونی گردد که این موضوع 

نیاز به یک اجماع کلی در بدنه دولت برای پیاده سازی دارد.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

اراده تفویض اختیار به مناطق آزاد وجود ندارد

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص چالش ها و مشکالتی که بر اثر عدم 
این  عامل  مدیران  به  آزاد  مناطق  قانون  براساس  اختیارات  تفویض 
مناطق به وجود آمده و همچنین موانعی که به سبب تسری مصوبات 
و بخشنامه ها در سرزمین اصلی به مناطق آزاد ایجاد شده است، بیان 
داشت: از ابتدای تشکیل مناطق آزاد و در قانون ایجاد مناطق آزاد در 
شهریور سال 1372 ، یکی از الزامات موفقیت منطقه آزاد با استفاده از 
تجارب جهانی که در قانون هم به آن اشاره شده است، شکل گیری 
مدیریت یکپارچه است؛ یعنی اگر الزامی به عنوان مدیریت یکپارچه در 
مناطق آزاد وجود نداشته باشد، بقیه امتیازات مناطق آزاد به هیچ عنوان 

قابل وصول نیست. 
جعفر آهنگران افزود: در ماده 27 قانون مناطق آزاد به این موضوع کامال 
آزاد دقت  تاریخ تصویب قانون مناطق  به  رسیدگی شده است، وقتی 
می کنیم، متوجه می شویم که در حال و هوای جنگ و چند سال پس 
از پایان جنگ این قانون را تصویب کرده ایم و خیلی از فضای جنگ 
فاصله نداشته ایم، اما به دلیل اینکه می خواستیم از یکی از پدیده های 
موفق نظام اقتصاد آزاد، که همانا مناطق آزاد هستند، استفاده نماییم، 
الزمه این امر بود که باید ضروریات این مهم را هم بپذیریم. از نگاه 
من، یکی از اصلی ترین ضروریات مناطق آزاد، مدیریت یکپارچه است؛ 
هر منطقه آزاد موفق در جهان را که بررسی کنید، متوجه می شوید که 
امکان نداشته است که بدون مدیریت یکپارچه به موفقیت دست پیدا 
کند. ماده 27 با اینکه در زمان تصویب مدت زمان کمی از جنگ گذشته 

بود، به این موضوع عنایت داشته است. 
مدیریت  شکل گیری  برای  گزینه  دو  ماده 27،  در  داشت:  اظهار  وی 
یکپارچه معرفی شده است؛ ابتدا اینکه دستگاه هایی که باید در مناطق 
آزاد حضور داشته باشند را مکلف کرده است که یا اختیارات  را به سازمان 
معرفی  با  دستگاه ها  این  مدیران  اینکه  یا  کنند؛  تفویض  آزاد  منطقه 
منصوب  اجرایی  آن دستگاه  اول  نفر  توسط  آزاد  مناطق  سازمان های 
شود؛ این بدین معنا است که حتما باید یک مدیریت هماهنگ در مناطق 
آزاد وجود داشته باشد و می خواهد که از بخشی نگری ها و تداخالت و 

اتالف منابع و انرژی جلوگیری کند.
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد در ادامه بیان کرد: همین موضوع مهم با توجه به سالیانی که از 
آن می گذرد، در برنامه پنجم ماده 112 قانون برنامه پنجم آمد و این دو 
گزینه را یکی کرده است و گفته است که همه دستگاه ها موظف هستند 
که اختیارات خود را به سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند. پس 
همواره دغدغه کشور برای توفیق مناطق آزاد همین مدیریت هماهنگ 
بوده است که این ماده 112 پایدار شد، از قانون میان مدت مقطعی گذر 

کرد و به عنوان یک حکم دائمی در ماده 65 به آن توجه شده است. 
از شکل گیری مناطق  نمود: در طول حدود سه دهه  اذعان  آهنگران 
آزاد، دولت ها همواره سازمان ها را مکلف کرده اند که این قانون را اجرا 
کنند؛ بعضی از دستگاه ها اجرا کرده اند و برخی از دستگاه ها باز هم با 
توسل و تمسک به قوانین جاری خودشان زیر بار این موضوع نرفته اند و 
مطمئن باشید تا زمانی که این قانون به صورت کامل اجرا نشود خصوصا 
دستگاه هایی که ارتباطات بسیار گسترده ای با مناطق آزاد دارند، شاهد 

شکوفایی مناطق آزاد نخواهیم بود.
وی در خصوص لزوم تفویض اختیارات دستگاه های دولتی به مناطق آزاد 
تاکید کرد: دستگاه های مختلف در برخی مواقع، مناطق آزاد را محکوم 
به این می کنند که مگر مناطق آزاد در این دستگاه تخصص دارند که 
وظایف به این مناطق محول شود! ما همیشه گفته ایم که محول کردن 
وظایف سازمان ها و وزارتخانه ها به مناطق آزاد به این مفهوم نباید تلقی 
گردد که سازمان های مناطق آزاد بخواهند آن کار را خودشان انجام 

دهند؛ حتما بدانید که سازمان های مناطق آزاد پس از تفویض اختیارات 
حتما از کارشناسان، تجربیات و ساز و کارهای همین دستگاه ها بهره 
خواهد برد، اما به شکل هماهنگ. ولی این کار متاسفانه مخصوصا در 
دستگاه هایی که باید اختیارات خودشان را تفویض کنند، با اما و اگرهایی 
همراه است که این موضوع اراده ای ملی می خواهد تا این کار صورت 
گیرد. به عنوان مثال منطقه آزاد جبل علی در همسایگی ایران که در دنیا 
به عنوان یک منطقه آزاد نسبتا فعال معرفی شده است، تمامی اختیارات 
با فردی است که در راس این منطقه آزاد قرار دارد با ایشان است، از 
سال 1985 تاکنون بالغ بر 34سال که آقای احمد بن سلیم مسئولیت 
کل منطقه آزاد جبل علی امارات را با دو خط دستنویس از حاکم امارات 
در حال اجرا است و مسئولیت را پذیرفته است و بایستی پاسخگو هم 
باشد؛ این بدین مفهوم است که زمانی که کارها به مدیران عامل مناطق 
آزاد تفویض شد، باید در قبال اختیاراتی که محول می شود، مسئول و 
پاسخگو باشند، ولی این اختیارات باید ابتدا داده شود و سپس مسئولیت 
را هم خواست؛ این توازن بین اختیارات و مسئولیت باید در مناطق آزاد 
کشور شکل بگیرد و سپس بگوییم که مناطق آزاد ما چرا موفق شدند 
و یا چرا موفق نشدند و همیشه از ما در خصوص دستاوردهای مناطق 
آزاد سوال می شود، ولی تا به حال کسی از ما نپرسیده که آیا اختیارات 

تفویض شده است یا خیر.
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به دستور رئیس دولت و همچنین معاون 
بدنه  در  اجرا  عدم  و  قانون  این  اجرای  درخصوص  رئیس جمهور  اول 
دولت بیان داشت: بنده فکر می کنم که هنوز این اراده به وجود نیامده، 
علی رغم همه این دستوراتی که داده شده است، دستورات همراه با این 
موضوع نیست که اگر اجرا نکردید بایستی پاسخگو باشید؛ می گویند این 
کار را انجام دهید، اما اگر انجام ندادند چی؟! اراده یعنی که ما کاری 
را واگذار می کنیم و آن را از طرف مقابل خود می خواهیم، اگر آن کار 
صورت نگرفت، باید پاسخگو باشد و تحت پیگرد قرار گیرد، این اراده به 

نظر من هنوز به وجود نیامده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
وجود ایرادات ساختاری در فرآیند عمل به قانون

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص 
چالش ها و مشکالتی که بر اثر عدم تفویض اختیارات براساس قانون 
مناطق آزاد به مدیران عامل این مناطق به وجود آمده و همچنین موانعی 
که به سبب تسری مصوبات و بخشنامه ها در سرزمین اصلی به مناطق 
آزاد ایجاد شده است، بیان داشت: موضوع تفویض اختیارات از ابتدای 
تصویب قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی در اختیارات مناطق 
بوده است؛ در ماده 112 قانون چگونگی مناطق آزاد صراحتا تکلیف این کار 

را دقیقا مشخص کرده؛ قانون صراحت دارد که دستگاههای اجرایی باید 
تمام اختیاراتشان را به مدیران مناطق آزاد تفویض کنند، به جز دستگاه 
نظامی و انتظامی و وزارت اطالعات. قانونگذار قطعا برای این که مناطق 
آزاد بتوانند ماموریتهای شان را درست انجام دهند، برداشت صحیحی هم 
داشته که مادهاش شده ترکیب این ماده؛ منتها در ماده ششم جزء ارکان 
دائمی آمد که آن ارکان را همه به نوعی لغو و الزم االجرا میکند. در ارکان 
دائمی برنامه ششم، در ماده 65 آورده که امتیاز مدیران مناطق از طریق 

دستگاه اجرایی باید اتفاق بیفتد.
وجود  من  نظر  به  عمده  اشکال  تا  دو  داد:  ادامه  مومنی  حمیدرضا 
است.  اجرایی  روش  دلیل  به  هم  دیگری  و  ساختاری  یکی  دارد؛ 
اعتقادمان بر این است که وقتی قانون صراحت دارد و میگوید »کلیه 
دستگاههای اجرایی باید اختیاراتشان را تفویض نمایند«، بدین معناست 
بیفتد، یعنی وقتی یک وزارتخانه  اتفاق  باید همین  که مجموعهشان 
اختیاراتش را تفویض میکند، بدین معناست که تمام زیرمجوعهاش هم 
مشمول این قانون میشوند. اگر صرفا وزیر بخواهد اختیاراتش را تفویض 
کند و زیرمجموعه نکند، عمال این کار مغفول واقع شده و نیت قانونگذار 
تحصیل نمی شود. به طور مثال اگر وزیر راه و شهرسازی تفویض اختیار 
میکند، زیرمجموعه های این وزاتخانه ازجمله سازمان هواپیمایی کشور، 
بنادر دریانوری، راهداریها و... نیز باید این اختیارات خود را تفویض نمایند 

که روح قانون بتواند  شکل قانونی بگیرد. 
وی اظهار داشت: یک موضوع دیگر که در اساسنامه مناطق آزاد روی 
آن تاکید شده و صراحتا آمده، این است که مدیران مناطق آزاد توسط 
رئیس محترم جمهور منصوب میشوند، به نظر میرسد که اشکال اساسی 
از اینجا نشأت میگیرد. در حال حاضر صراحتا پیشنهادمان این است که 
احکام مدیران عامل مناطق آزاد توسط رئیس جمهور صادر و اختیارات در 
آن قید شود؛ یعنی وقتی مدیرعامل یک منطقه آزاد منصوب می گردد، در 
آن قید گردد که براساس قانون برنامه ششم و بند )الف( ماده 65 احکام 
دستگاههای  جز  به  اجرایی  دستگاههای  و  وزارتخانهها  کلیه  دائمی، 
امنیتی و نیروهای نظامی و دستگاه قضایی، تمام وزاء مکلف هستند که 
اختیاراتشان را تفویض کنند. به نظر میرسد اگر این شکل قانونی مرتفع 

شود، آن وقت قانون به صراحت اجرایی می گرددد. 
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: منتها پیشنهادمان 
این است که آقای رئیس جمهور در حکمشان قید نمایند که چگونگی 
و نحوه این تفویض اختیار از طریق دستگاه اجرایی به مناطق آزاد در 
هر منطقه آزادی با توجه به موقعیت، حساسیت ها و ماموریتهای خودش 
صورت گیرد؛ چراکه مناطق آزاد بعضا در بعضی از موارد تفاوت هایی 
از مناطق اصال حوزه دریا  برخی  دارند؛ مثال  با هم  اجرایی  به جهت 
ندارند، بنابراین ضرورت ندارد این اتفاق بیفتد؛ ولی آموزش و پرورش 
عمومی است که این اتفاق به صورت کلی باید شکل گیرد، یا همین 
طور شورای تامین که عمومی است باید این موضوع از طریق وزارت 

کشور صورت بپذیرد. 
بودجه  ابتدا  دارد:  اختیار دو بخش  تفویض  بیان کرد: موضوع  مومنی 
جاری و دیگری بودجه عمرانی است ؛ در این چهارچوب به نظر میرسد 
که بودجه جاری خیلی ضرورت ندارد؛ زیرا به جهت ساختار اداری و 
ماموریتی، مقصود قانونگذار از این که قانون را گذرانده و مصوب کرده 
دستگاه  به  بگیریم،  تصمیمی  میخواهیم  دوباره  ما  اگر  که  بوده  این 
باالدستی مراجعه نکنیم، به عنوان مثال اگر قرار است در شهرستان 
از وزارت مربوطه  آزاد قشم تصمیمی را بگیریم، مجددا  یا در منطقه 
استعالم نگیریم که این کار بشود یا خیر؛ یا آن اداره مربوطه بخواهد 
راسا اقدامی انجام دهد که مغایر با سیاست های منطقه آزاد باشد، چراکه 

به تضاد برمیخورد. 

دیدگاه مدیران عامل و کارشناسان مناطق آزاد درخصوص چالش هایی که بر اثر عدم تفویض اختیار کامل دستگاه های دولتی به مناطق آزاد ایجاد شده است:

تفویض بی اختیار، گره کور مناطق آزاد
بودجه  بحث  درخصوص  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
عمرانی دستگاه ها هم میشود با یک تفاهمنامه میان منطقه آزاد، سازمان 
برنامه و بودجه و آن دستگاه اجرایی تفاهم کرد. یعنی اگر قرار شد یک 
بخشی را که به ما اختصاص دادند، ما هم امکانات و منابع خودمان 
را بگذاریم در کنار این که از آن منبع بودجه استفاده میکنیم، کمک 
شود طرح مورد نظر سریعتر به سرانجام برسد، چراکه قانون همه جای 
دنیا این گونه است؛ شما در دنیا منطقه آزادی را نمیتوانید پیدا کنید 
که بگوید  ماموریت ایجاد زیرساخت ها با بخش خصوصی است، زیرا 
منطقه آزاد مامور انجام آن است؛ سوالی که پیش می آید این است که 
منطقه آزاد چگونه باید این ماموریت را انجام دهد؟! حتما باید منابع 
داشته باشد؛ منابعی که ما تحصیل میکنیم، در دو بخش اتفاق میافتد: 
درآمدها از عوارض و بحثهای گمرکی است که درآمدهای مناطق آزاد 
با  اما  می باشد؛  زمین  فروش  بحث  دوم  موضوع  و  میدهد  تشکیل  را 
فروش زمین نمیشود بندر و فرودگاه ساخت، نمیشود راه و جاده درست 
کرد. در حال حاضر اگر بخواهیم یک اتوبان احداث کنیم، برای هر یک 
کیلومتر باید 10میلیارد تومان هزینه نماییم، تصور کنید برای یک اتوبان 
70کیلومتری باید هفتصد میلیاد تومان هزینه کنیم که امکانات ما اصال 
جواب چنین هزینه هایی را نمیدهد. بنابراین وظیفه ذاتی  دولت است که 
این ماموریت را انجام دهد؛ حال اگر دولت نمیتواند، ما بخشی از این 
منابع را تامین کنیم، اما بخشی هم باید از طریق دولت و دستگاه اجرایی 

محول شود تا این کار به سرانجام برسد.
وی تصریح کرد: در نتیجه اشکال ساختاری وجود دارد؛ به نظر بنده 
می شود پیشنهادات را تقدیم رئیس  محترم جمهور کرد و قطعا ایشان هم 
موافقت خواهند نمود، چراکه در مالقاتهایی که محضر ایشان داشتیم، 
دکتر روحانی و آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری 
همیشه به استقالل مناطق آزاد تاکید داشته اند؛ حتی گله میکنند چرا 
قانون به درستی اجرا نمیشود، چرا تفویض اختیارات و ماده 65 احکام 

دائمی برنامه اتفاق نیفتاده است. 
آزاد قشم درخصوص راهکارهای  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
رفع این تعارضات بیان داشت: بنابراین اگر میخواهیم مشکالت را حل 
کنیم، باید ریشهای این اتفاق بیفتد؛ شخص آقای رئیس جمهور باید 
محبت کند این احکام را بزنند، در احکام به صراحت اعالم کنند که 
دستگاه اجرایی باید با مناطق آزاد درخصوص اختیاراتشان و براساس 
ضرورت هایی که دارند، به تفاهم برسند. از سوی دیگر سازمان برنامه 
و بودجه به طور مستقیم و یا توسط خود دستگاهها، باید بودجه جاری 
را به مناطق آزاد اختصاص دهند تا از سوی سازمان های مناطق آزاد 
پرداخت شود؛ که برای این کار می شود مکانیزیمی طراحی کرد که در 
سیستم دیگری پرداخت گردد. همچنین بودجه عمرانی که در حوزه 
عمرانی است، میتواند براساس پیشنهادات ارائه شده شکل قانونی بگیرد 

و می شود با یک توافق این موضوع را نیز حل و فصل کرد.
آزاد زیر نظر آقای رئیس جمهور  افزود: در حال حاضر مناطق  مومنی 
اداره میشوند؛ دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز دو حکم دارد، یک حکم از 
شخص رئیس جمهور به عنوان مشاور ایشان در مناطق آزاد و یک حکم 
دیگر از وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان کسی که مسئولیت دبیرخانه را 
بر عهده دارد. اعالم شده که دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی 
است؛ میشود این طور تعبیر و برداشت کرد که مناطق آزاد قطعا باید 
به صورت مستقل اداره شوند که در اینجا تناقض وجود دارد و به نظرم 
باید این تناقض را حل کرد و بهتر است مجموعه مناطق آزاد مجددا به 

زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بازگردد.
وی ادامه داد: هم اکنون حدود 64منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که 
چند منطقه دیگر نیز تشکیل خواهد شد؛ حدود هفت منطقه آزاد داریم 
که هشت منطقه دیگر نیز اضافه میشود؛ اگر مناطق آزاد را در پهنه 
جغرافیایی کشور روی نقشه جمهوری اسالمی ایران بیاورییم، ببینیم 
مناطق آزاد به جهت توزیع جغرافیایی کجا قرار گرفتند و چه موقعیت 
جغرافیایی را به خود اختصاص داده اند؛ در نتیجه این ساختار اداری که 
دبیرخانه شورایعالی زیرنظر اقتصاد و دارایی قرار داشته باشد، به عقیده 
من خیلی منطقی نیست؛ این که بگوییم مناطق آزاد پاسخگو نیستند 
رئیس جمهور  از  میتوانند  باشد،  پاسخگو  و  بیاید  دولت  در  نفر  یک  و 
سوال کنند، دبیرخانه به مناطق منتقل کند و مناطق آزاد جواب دهند. 
به نظر نمیرسد این حرف منطقی باشد که به اصطالح وزارت اقتصاد 
داریی متولی اداره دبیرخانه مناطق آزاد به جهت پاسخگویی باشد. به 
فرض این هم که اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد، منطقی تر این است که 
آزاد یک دستگاه فرابخشی است و دستگاه  اینکه مناطق  با توجه به 
بخشی نیستند، به نظر میرسد اگر هم قرار بود این اتفاق بیفتد، باید 
به زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه می رفتند، زیرا سازمان برنامه و 
بودجه است که تولید برنامه میکند و بر اجرای آن توسط دستگاه اجرایی 
نظارت می کند و در واقع توزیع منابع را انجام میدهد و مسئولیت پرداخت 
را وزارت دارایی برعهده دارد. بنابراین به نظر میرسد که سازمان برنامه و 
بودجه به جهت نوع ماموریت و ساختار اجرایی که در کشور دارد، اهلیت 
بیشتری داشته باشد. همچنین  گستردگی کار به نحوی است که منطق 
حکم میکند که دبیرخانه کال منتفی شده و تبدیل به معاونت ریاست 
جمهوری شود، همان فرآیندی که هم اکنون در سازمان میراث فرهنگی 
در حال انجام است. حوزه گردشگری کشور یک حوزه بخشی است، ولی 
ارتباطات کاری  آن فرابخشی می باشد، به این معنا که بخش گردشگری 
و صنایع دستی توسط یک سازمان که زیرنظر رئیس جمهور است، اداره 
می گردد؛ چراکه  حوزه گردشگری در حوزه های اقتصادی، تولید ثروت، 
اشتغال، اشتغال پایدار، اشتغالهای مرتبط غیرمستقیمی که ایجاد میکند، 
قطعا تاثیرگذار است؛ بنابراین وزن این کار به گونهای است که دبیرخانه 
منویات  که  این  یعنی  دبیرخانه  دهد.  انجام  را  ماموریت  این  نمیتواند 
مقام مافوق را میگیرید به زیردستیها که قرار است در آن چهارچوب 
ماموریت را انجام دهند، ابالغ میکنید، عملکرد را میگیرید، بررسی انجام 
میدهید و به مقام مافوق ارائه می دهید. در آن چهار چوب اگر قرار است 
هماهنگی هایی اتفاق افتد، ماموریت دارید که این هماهنگی را انجام 
به مشکل  وزارت خارجه  با  آزاد  مناطق  در  ما  مثال،  به عنوان  دهید. 
نماید که مناطق  پیدا کند، اعالم  بر می خوریم؛ دبیرخانه میتواند ورود 
واحد  تصمیم  یک  هستند،  مشکل  دچار  ویزا  بحث  با  ارتباط  در  آزاد 
بگیریم و ابالغ نماییم. در اینجا دبیرخانه چه کاری باید انجام دهد؟ 
باید عملکرد مناطق را بگیرد، بررسی نماید، هماهنگی ها را انجام دهد، 

مقدمات برگزاری مجامع را انجام دهد و با حضور رئیس جمهور یا معاون 
اول رئیس جمهور این موضوع را حل نماید. در واقع دبیرخانه ماهیت 
حقوقی  مستقل  سازمان های  آزاد،  مناطق  سازمان های  ندارد.  اجرایی 
هستند و به حکم قانون ایجاد شده اند، بنابراین اگر قرار است دبیرخانه 
ماموریتش را درست انجام دهد، به دور از هرگونه دیدگاه سیاسی  دارم 
عرض میکنم؛ منطق این را حکم میکند ساختار سازمانی دبیرخانه به 
گونهای باشد که بتواند در مراکز تصمیمگیری جدی حضور دشته باشد. 
در حال حاضر بخشی از اقتصاد کشور در مناطق آزاد شکل گرفته است، 
نقطه  این عملکرد دفاع کند؛  از  باشد  باید در دولت  نفر  باالخره یک 
نظرات هیات دولت را ابالغ نماید و مشکالت مناطق آزاد را یک جا به 

تصویب برساند. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود: اگر برگردید به این دو 
سال اخیر، می بینید که تصمیاتی که در دولت گرفته شده، تقریبا بیش از 
نود درصد مغایر با قانون مناطق آزاد است، دلیل این اتفاق به خاطر این 
است که در هیات دولت کسی وجود ندارد در این موارد اظهارنظر و دفاع 
کند؛ به عنوان مثال در حوزه برق اگر بخواهید  یک تصمیمی در دولت 
بگیرید، وزیر نیرو از آن دفاع میکند، نقطه نظرات و مطالبش را میگوید، 
نقاط قوت و ضعف را میگوید و در نهایت به یک بحث و اشتراک عمومی 
گذاشته می شود، به اجماع  مشترک میرسند و تصمیم میگیرند؛ اما در 
مناطق آزاد چه کسی این تصمیم را میگیرد؟ چه کسی این دفاع را میکند؟ 
چه کسی منویات وزراء را به سازمان های مناطق آزاد منعکس میکند ؟ این 
یک خالء جدی است، این خالء را با دبیرخانه نمیتوانید حل کنید، مگر 
این که دبیر شورایعالی مناطق آزاد عضو هیات دولت باشد؛ همان گونه که 
شهردار تهران میتواند با دستور رئیس جمهور در هیات دولت حضور داشته 
باشد، شهردار تهران فقط تهران را اداره میکند، اما مناطق آزاد در سراسر 
کشور توزیع شده اند؛ در نقاط حساس کشور استقرار دارند، مسائل مناطق 
آزاد، فرابخشی است، یک دبیرخانه نمی تواند ارتباط سازمانی و ساختاری  با 

دولت را با یک یا دو واسطه انجام دهد. 
معاونت  به  را  آزاد  مناطق  دبیرخانه  قبل،  اضافه کرد: در دوره  مومنی 
اجرایی رئیس جمهور دادند ، به دنبال اینکه درست یا غلط، کارشناسی 
بوده یا نبوده، نیستم؛ ولی باالخره مناطق آزاد یک متولی پیدا کردند که 
در دولت از آن مسائلی که در حوزه مناطق مطرح میشد، دفاع کند و 
نقطه نظرات را بگوید. در همان دورهای که معاونت اجرایی از طرف 
دولت مسئولیت مناطق آزاد را به عهده میگیرد و در دولت حضور پیدا 
میکند، کمترین مصوبات بر علیه مناطق آزاد در همان ایام بوده است. به 
نظر من دبیرخانه موجود خصوصا اکنون که زیر نظر وزارت دارایی قرار 
دارد، این ماموریت را نمیتواند انجام دهد، در حال حاضر دبیر شورایعالی 
اداری  اداری و جایگاه  اقتصادی به جهت ساختار  آزاد و ویژه  مناطق 
معاون وزیر می باشد که معاون وزیر نمیتواند مشکالت مناطق را حل 
کند. در اینجا اصال بحث شخص مطرح نیست و موضوع، فرد نمی باشد، 
ما ساختاری صحبت میکنیم که این ساختار مریض است. در حال حاضر 
تصمیماتی درخصوص واردات گرفته میشود، برای این مسئله دبیرخانه 
باید با چند وزارتخانه بنشیند و نظر آنها را بگیرد و به آقای رئیس جمهور 
دوباره  باید  ایشان  اول،  معاون  به  برساند  رئیس جمهور  کند؛  منعکس 
یک کارگروهی تشکیل دهند و به معاونت اقتصادی شان ارجاع دهند و 
مجددا موضوع بررسی شود؛ یعنی ما داریم دور خودمان میپیچیم. همان 
طور که تاکید کردم به عقیده من این ساختار موجود معیوب است و باید 
اصالح شود. اگر یک نفر بتواند این را اصالح کرده و از قانون تبعیت 
کنید، این که منظور و مقصود قانونگذار را به درستی به منصه ظهور 
گذاشته باشد، این است که آقای رئیس جمهور براساس قانون مسئول 
مناطق آزاد است، مدیران مناطق آزاد به حکم ایشان منصوب میشوند؛ 
اگر همین را بتوانیم اجرایی کنیم و رئیس جمهور صراحتا به اعضای 
این  اختیار کنند، در  تفویض  باید  دولت اعالم کنند که عین ماده 65 

صورت برای حوزه های عمرانی و جاری میشود فکر کرد. 
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: همچنین بحث 
تملک داریی که در حوزه عمرانی وجود دارد، باید همانند استانداری ها 
استاندار یک مسئول  نمیکند،  اجرایی  کار  استاندار  عمل شود؛ چراکه 
هماهنگی است؛ منویات شان را براساس قانون در شورای برنامهریزی 
آن  تا  هستند  ناظر  معاونین شان  و  استاندار  میکنند.  ابالغ  و  مصوب 
مصوبات اجرا شود، حاال یک بخشی بودجه عمرانی استانداری در اختیار 
استاندار است و خود می تواند هزینه کند؛ یک بخش هم تملک دارایی 
که از طریق سازمان برنامه بودجه انجام میشود. بنابراین این مکانیزم در 
کشور اجرایی است و خیلی گنگ و نامفهوم نیست. منتها وقتی میگوییم 
منطقه آزاد، منطقه آزاد با استانداری متفاوت است؛ چرا قانونگذار میگوید 
تمام دستگاههای اجرایی باید اختیاراتشان را تفویض کنند که مناطق 
آزاد بتوانند تصمیم بگیرند؟ زیرا یکی از مسائل و اشکاالت جدی که 
وجود دارد، بحث تصمیمسازی و تصمیمگیری است؛ ما تولید تصمیم 
میکنیم؛ وقتی میخواهد اجرایی شود، بعضا انجام نمیشود. همین موضوع 
نفت در مقابل پروژه که اخیرا محضر آقای رئیس جمهور عرض کردیم، 
ایشان دستور دادند و آقای جهانگیری ورود پیدا کردند، همچنین بعضی 
از وزرای محترم ورود کردند؛ من اگر در منطقه آزاد بخواهم براساس 
قانون تصمیم بگیرم، خودم تبعات آن تصمیم را به عهده خواهم گرفت. 
اما با توجه به گذشت یک سال و نیم از دستور رئیس جمهور و با عنایت 
به اینکه دستور ایشان توسط آقای جهانگیری به وزارتخانههای مختلف 

ابالغ شده، ما همچنان کاری نمیتوانیم انجام دهیم.
مومنی تاکید کرد: متاسفانه با این روش در این شرایط بحرانی به نتیجه 
نخواهیم رسید؛ اگر بخواهیم شرایط موجود کشور را به درستی مدیریت کنیم، 
باید براساس شرایط موجود تصمیم سازی و تصمیم گیری کنیم؛ نمیتوانیم 
بگوییم در یک شرایط عادی، تصمیم بحرانی می گیریم یا در شرایط بحرانی 

نمیتوانیم عادی تصمیم بگیریم؛ چراکه اصال عقالیی به نظر نمیرسد. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان اظهار 
داشت: بنابراین اگر بخواهیم درست تصمیم بگیریم، باید مدیری که 
دارای ضعف و نقص است و نمیتواند تصمیم سازی و تصمیمگیری کند 
را عوض کنیم؛ نباید با یک چوب همه را برانیم؛ چراکه بر طبق قانون 
براساس  و  قوانین  اجرای  در  و کمک  مربوطه  نظارت دستگاه های  و 
اختیاراتی که به یک مدیرعامل میدهیم، به دنبال کسب نتیجه هستیم. 
بی شک در تمامی حوزه ها نیز نمی توان مستقال عمل کرد، به عنوان 
مثال اگر در حوزه دیپلماتیک با کشورهای همسایه یک الزاماتی را باید 
رعایت کنیم، قطعا هماهنگی های الزم را با وزارت امور خارجه انجام 
خواهیم داد؛ یعنی بدان معنا نیست که مناطق آزاد یک استقاللی برای 
خودشان قائل باشند و خود را جدا از کشور ببیند؛ مناطق آزاد هیچ کدام 
به دنبال این سیاست نیستند؛ اما میگوییم قانونگذار بنا به ضرورتهایی 
گفته این اختیارات باید تفویض شود، بنابراین در یک دوره مثال 5ساله 
در همین برنامه ششم می توان آن را اجرایی کرد تا ببینیم خروجی آن 
چه میشود؛ در حال حاضر چون اجرا نکرده ایم، نمی دانیم خروجی چه 

میشود؛ ولی ضرورت دارد که همه ما به قانون تمکین کنیم.



آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
منطقه  سازمان  حمایت  با  گفت:  چابهار 
آزاد چابهار ، سفیر فرهنگی و هنری استان 
سیستان و بلوچستان در بزرگترین رویداد 
قزاقستان حضور  در کشور  عشایر  جهانی 

یافت.
عدنان حسینی افزود: زهرا ریگی صنعتگر 
فعال صنایع دستی به  عنوان سفیر فرهنگی 
در  بلوچستان  و  سیستان  استان  هنری  و 
ورزشکاران  و  هنرمندان  کاروان  معیت 
در  عشایر  جهانی  جشنواره  چهارمین  در 
شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان )آستانه 

پیشین( شرکت کرد.
تعداد  رقابت ها  این  در  کرد:  اضافه  وی 
استان های  از  ورزشکار  و  ۱۸هنرمند 
این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مختلف 
رشته های  در  و  داشتند  حضور  جشنواره 
موسیقی  سوارکاری،  همچون  مختلفی 
سنتی، صنایع دستی و کشتی سنتی شرکت 

کردند.
رقابت های  کرد:  خاطرنشان  حسینی 
و  فرهنگی  رویداد  یک  عشایر،  جهانی 
ورزشی بین المللی است که به  طور عمده 
در میان کشورهای آسیایی انجام می شود 
از  بازی ها  این  اصلی  شرکت کنندگان  و 
قزاقستان،  قرقیزستان،  ایران،  کشورهای 
ازبکستان،  آذربایجان،  ترکیه،  روسیه، 
تاجیکستان،  مغولستان،  ترکمنستان، 
افغانستان، بلغارستان و کره جنوبی هستند.

وی ادامه داد: با برگزاری این رویداد مهم 
مدت  به  می توانند  گردشگران  بین المللی، 
با  و  تجربه  را  عشایری  زندگی  روز،  سه  
فرهنگ های مختلف، محل زندگی و نحوه 
لباس پوشیدن، آداب  و رسوم و سنت های 
هدف  با  جشنواره  این  شوند.  آشنا  آنها 
فرهنگی عشایر  و  تاریخی  میراث  معرفی 
ملی،  سنت های  احیای  زمینه  عنوان  به  
مبادالت  گسترش  و  سنتی  ورزش های 

فرهنگی از برگزار گردید.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
افتتاحیه  مراسم  در  داشت:  اظهار  چابهار 
سفرا  از  جمعی  و  قزاقستانی  مقامات  که 
کشور  سفیر  ازجمله  مختلف  کشورهای 
ایران حضور داشتند، تیم های شرکت کننده 
به اجرای حرکات نمایشی همچون اجرای 
موسیقی و سوارکاری پرداختند که اجرای 
تیم ایرانی مورد استقبال حضار قرار گرفت.

هنرمند  ریگی  زهرا  کرد:  بیان  وی 
صنایع دستی به نمایندگی از بانوان استان 
در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  با 
سنتی  رودوزی های  و  صنایع دستی  رشته 

در این جشنواره شرکت کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
چابهار اذعان داشت: سیستان و بلوچستان 
از نظر سوزن دوزی و تولید صنایع دستی در 
میان استان های کشور، برتر و دارای برند 
و اعتبار خاصی می باشد و فرصت حضور 
فاخر، ضمن  لباسی  با  هنرمند  بانوی  این 
ریشه دار  این صنایع دستی کهن و  معرفی 
به دیگر ملل مختلف دنیا، می تواند زمینه 
تعامالت فرهنگی بین قومیت ها را بیش  از 

پیش فراهم نماید.
در  اهمیت  حائز  نکات  از  است،  گفتنی 
جشنواره  امسال، نه تنها کشورهای دارای 
ریشه های قومی و فرهنگی مشترک، بلکه 
مانند  متفاوت  فرهنگ  دارای  کشورهای 
کره جنوبی و ایران نیز برای اولین بار در 

این رویداد شرکت کردند.

اخبار منطقه آزاد چابهار

حضور سفیر 
فرهنگی و هنری استان 
سیستان و بلوچستان 
در بزرگترین رویداد 

جهانی عشایر در قزاقستان
ایران  در  هندوستان  سفیر  دارمندرا«  »گدام 
و  مدیره  هیات  رئیس  کردی  عبدالرحیم  با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در محل 

دفتر مرکزی این سازمان دیدار کرد.
به  سفر  از  هند  سفیر  نشست  این  ابتدای  در 
داشت:  اظهار  و  کرد  خوشحالی  ابراز  چابهار 
بندر  توسعه  طرح  از  بازدیدهایی  طی  امروز 
شهید بهشتی و فعالیت های منطقه آزاد چابهار و 
همچنین همکاری مشترک شرکت آی .پی .جی .
ال و بندر چابهار، در واقع از روند توسعه چابهار 
با خبر شدم و از نزدیک شاهد این پیشرفت و 
توسعه هستم و معتقدم زیرساخت های مناسبی 

در این منطقه فراهم شده است.
به  این  از  که  آنچه  افزود:  دارمندرا«  »گدام 
بعد نیاز است، در واقع حضور سرمایه گذاران و 
مستحکم  ارتباطات  سایه  در  فعالیت شرکت ها 

بین دو کشور می باشد.
وی در ادامه بر اهمیت و موقعیت چابهار تاکید 
استراتژیک  جایگاه  بر  ما  همه  گفت:  و  کرد 
هستیم؛  آگاه  آن  از  و  می کنیم  تاکید  چابهار 
برای  مهمی  اتصال  حلقه  چابهار  چراکه 

کشورهای منطقه است.
سفیر هندوستان در ایران با اشاره روابط دیرینه 
دو کشور هند و ایران افزود: آنچه که ما و شما 
مشترکاتی  می کنیم،  صحبت  آن  درباره  امروز 
است که دو طرف بر اهمیت آن آگاه هستند. هر 
چند که همیشه کشورها چالش هایی را در پیش 
رو دارند، اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم و 
تعهدی که دو کشور ایران و هند به هم دارند، 
و  دوجانبه  روابط  برای  بهتر  فردایی  نشانگر 

همکاری های مشترک است.
تجاری  روابط  دارمندرا«  درخصوص  »گدام 

در دیدار سفیر هند در ایران با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار مطرح شد:

کشورهای منطقه با استفاده از ظرفیت های بندر 
توافق نامه  کرد:  تصریح  چابهار  آزاد  منطقه  و 
و  افغانستان  هند،  کشورهای  بین  سه جانبه 
این  بین  روابط  تاریخ  در  عطفی  نقطه  ایران، 

کشورها می باشد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری هندی ها در بندر 
بنادر  چابهار  و  هند  بنادر  داشت:  اظهار  چابهار 
مهمی هستند و آنچه را که تعهد کرده ایم، حتما 

انجام می دهیم.
با تاکید بر  ایران در پایان  سفیر هندوستان در 
اهمیت توسعه روابط تجاری کشورش با ایران 
گفت: در طول یک سال گذشته تجارت ایران 
رقمی  به  و  است  داشته  رشد  ۳۰درصد  هند  و 
و  است  رسیده  سال  در  دالر  ۱7میلیارد  حدود 
افزایش  همچنان  رقم  این  آینده  در  امیدواریم 
داشته باشد و روابط دوستانه و تجاری دو کشور 

مستحکم تر گردد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
جایگاه ویژه چابهار قابل انکار نیست

مدیره  هیات  رئیس  نشست،  این  در  همچنین 
اظهار  آزاد چابهار  و مدیرعامل سازمان منطقه 
پتانسیل  چابهار،  استراتژیک  جایگاه  کرد: 
و  منطقه ای  بازارهای  به  دسترسی  موجود، 
تالش ما، آینده فعالیت های مشترک اقتصادی 
بین دو کشور را روشن نموده است و همان طور 
گذاشته ایم،  سر  پشت  را  قبلی  سختی های  که 
مستمر  پیگیری های  و  تالش ها  با  ان شااهلل 

سختی های امروز نیز رفع خواهد شد.
و  مزیت ها  به  اشاره  با  کردی  عبدالرحیم 
ظرفیت های چابهار تاکید کرد: جایگاه چابهار به 
علت اینکه امن ترین، نزدیک ترین و ارزان ترین 
مسیر دسترسی به بازارهای منطقه ای می باشد، 

هیچ وقت قابل انکار نیست.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار 

چابهار؛مسیریامنواقتصادیبرایبازارهایمنطقهای
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گفت و گو:
مرضیه حسینی

چابهار

گفت و گو با مهدی آبروش، مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار:

منتهی الیه  در  چابهار  شهرستان  و  آزاد  منطقه 
دریای  گرم   آب هاي  کنار  در  ایران  جنوب  شرقي 
عمان و اقیانوس هند قرار گرفته اند . فشار بادها و به 
طور کلي آب و هواي چابهار داراي کمترین تغییرات 
در فصول چهارگانه سال است و درجه رطوبت تنها 
در دو ماه از سال )اردیبهشت و خرداد( باال مي رود . 
بادهای باران آور موسمی در فصل تابستان و بادهای 
موجب  منطقه،  این  در  زمستان  فصل  در  غربی 
نظر، خوش  این  از  می شوند؛  باران  پراکنده  ریزش 

آب و هواترین بندر جنوبي ایران به شمار ميآید .
هند،  گاه  موسمي  بادهاي  وزش  علت  به  چابهار  در 
پیشروي مراکز کمفشار و جبهه استوایي از اقیانوس هند 
به دریاي عمان، طوفانهاي شدیدي را به ویژه در این 
دریا و ساحل آن سبب ميشود . همچنین وجود منطقه 
کمفشار تابستاني در جنوب فالت ایران، وزش بادهاي 
شمال غربي را در بعدازظهرها باعث مي گردد. در منطقه 
عالوه بر بادهاي یاد شده، در تیر و مردادماه، بادهایي از 
سمت شبه قاره هند به نام بادهاي مونسون مي وزند که 
از اهمیت  ویژه اي در منطقه برخوردار است . این بادها 
باعث فرسایش در طبقات سنگي اطراف محیط دریاي 

چابهار و افزایش ارتفاع امواج می شود.
ورزشها و بازيهاي بومی و محلی استان سیستان و 
بلوچستان که قدمتي به اندازه تاریخ این سرزمین دارد، 
قایقراني،  یا همان  توتن سواري  کریکت،  از:  عبارتند 
چوب بازي، شترسواري و اسبسواري، کبدي یا همان 
ورزش زو، گردون، کشتي کج زني، نشانه، طنابکشي، 
هامون،  در یاچه  بستر  در  گلنوردي  یا  دال  پالن، 
سرفینگ و موجسواري. در این میان موج سواری حائز 
اهمیت بوده و با توجه به نگاه ویژه سازمان منطقه 
آزاد چابهار به مسئولیت اجتماعی و سالمت و نشاط 
جامعه محلی و همچنین برنامه های دست اقدام این 
سازمان در جهت توسعه و رونق گردشگری منطقه 
در راستای تقویت اقتصاد محلی و ملی، نگاه ها به 
سمت این ورزش معطوف شده است؛ تا جایی که در 
ابتدای تیرماه با حمایت سازمان منطقه آزاد چابهار و 
انجمن موج سواری ایران، مسابقات انتخابیه تیم ملی 
موج سواری با حضور عالقه مندانی از سراسر کشور در 

این سواحل مکران برگزار گردید.
امور  مدیر  آبروش،  مهدی  با  منظور  همین  به 
گفت وگو  به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی 
این  برگزاری  اهداف  شناخت  عالوه بر  تا  نشستیم 
این  اقدامات  و  برنامه ها  درخصوص  ملی،  رویداد 
ورزش  محوریت  با  گردشگری  حوزه  در  سازمان 

بیشتر جویا شویم که در ادامه می خوانید.

موقعیت بی بدیل چابهار برای توسعه 
گردشگری ورزشی

بندر چابهار به سبب قرار گرفتن در نزدیکي منطقه 
استوایي، از تغییرات دماي اندکي در فصول مختلف 
سال برخوردار و همچون بهشتي ناشناخته است که 
هر گردشگري را شیفته زیبایيهایش ميکند. زیباي 
ناحیهاي  نگاه،  نخستین  در  شاید  گرچه  چابهار  بندر 
محروم به نظر آید، اما واقعیت آن است که این ناحیه 
و  معتدل ترین  کشور  اقیانوسي  کرانه  بهترین  داراي 

گردشگری ورزشی، ابزاری جهت توسعه چابهار

است. هواي جنوب کشور داراي پتانسیلهاي بسیار 
صنعت  ميباشد.  ورزشي-تفریحي  زمینه  در  باالیي 
جهانگردي، رویدادي صنعتي، گسترده، جهان شمول 
اقتصادي  نمودهاي  داراي  که  است  در حال رشد  و 
مهمي براي ورزش و مسابقات ورزشي و منافع حاصله 
از سفر و جهانگردي برای کشورهاي میزبان می باشد. 
ورزشي  گردشگري  شده،  یاد  موارد  به  عنایت  با 
ميتواند شرایط مطلوبتر و مناسبتري را به لحاظ 
انواع گردشگري  فرهنگي و ارزشي، نسبت به دیگر 
ایجاد کند. در حالی که عمده نقاط ایران موج گرما 
را تجربه می کنند، در سواحل مکران در جنوب شرق 
بهاری  بارش های  و  مونسون  بادهای  فصل  ایران، 
حکم فرما است و با توجه به سواحل اقیانوسی، این 
سواحل را با متوسط دمای 2۸ تا ۳۰درجه به  یکی از 
خنک ترین نقاط ایران در این فصل تبدیل کرده است. 
این سواحل بی نظیر در کشور، چابهار را برای رشته 

ورزش موج سواری بسیار منحصربه فرد نموده است.
ظرفیت و موقعیت سواحل مکران مانند نگینی است 
که در موج سواری غرب آسیا باید آن را کشف نمود 
و از این فرصت طالیی با یک برنامه ریزی درست 

به نفع کشورمان استفاده کرد.

برگزاری مسابقات انتخابیه تیم ملی 
موج سواری در چابهار

در رقابت ها موج سواری انتخابیه تیم ملی با عنوان »جام 
مکران« در چابهار، در بخش آقایان بزرگساالن ۱۸نفر، 
نوجوانان 4نفر، نونهاالن ۱۳نفر و در بخش بانوان نیز 

۱7نفر و دختران نونهال 2نفر شرکت کرده بودند.
دو  در  کنارک  و  چابهار  موج  آزاد  کاپ  مسابقات 
بخش آقایان و بانوان و در رده های سنی نونهاالن،  
نوجوانان، جوانان، بزرگساالن از تاریخ ۱تیرماه الی 
4تیرماه برگزار گردید که نفرات برتر این مسابقات 

به شرح ذیل بودند:
نونهاالن:
 نفر اول : میالد بلوچ )چابهار(

 نفر دوم: حسین بلوچ )کنارک(
 نفر سوم: عدنان فوالدی )چابهار(

 نفر چهارم: مدسر فوالدی )چابهار(
جوانان و نوجوانان:

 نفر اول : سراج بلوچی )چابهار(
 نفر دوم : فاروق بلوچی )چابهار(

 نفر سوم : داود خدیر )چابهار(
 نفر چهارم: عثمان بلوچی )چابهار(

بزرگساالن:
 نفر اول : ساالر قیصری )تهران(

 نفر دوم: دانیال بحرالعلومی )تهران(

 نفر سوم : ادریس پیکر )چابهار(
 نفر چهارم : حبیب اهلل بلوچی )چابهار(

بانوان:
 نفر اول : رعنا افطسی )تهران(

 نفر دوم : نورا نراقی )تهران(
 نفر سوم: زهرا سادات الجوردی )تهران(

 نفر چهارم : آزاده خلفیان )خوزستان(
همچنین در ابتدای این مسابقات، کالس و سمینار 
از  داورانی  که  گردید  برگزار  موج سواری  داوری 
استان های کرمانشاه، البرز، بوشهر، تهران، مازندران، 
گیالن، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان 

در این مسابقات به داوری پرداختند.
به زودی نفرات اول تا ششم و نفرات انتخاب شده 
از طرف انجمن، به اردوی تدارکاتی دعوت خواهند 

شد و در آن اردو اعضای تیم ملی انتخاب می گردد.

لزوم آشنایی مردم با ظرفیت موج سواری 
در چابهار

ورزش  توسعه  مسیر  در  که  مشکالت  و  موانع  از 
موج سواری در سواحل مکران وجود دارد، می توان 
به عدم شناخت مردم کشورمان حتی مردم بومی و 
محلی که در نزدیکی این سواحل زندگی می کنند، 
و  کشوری  مدیران  مردم ،  بتوانیم  اگر  کرد.  اشاره 
استانی و مردم بومی و محلی را با این رشته آشنا 

کنیم، مطمئنا مشکالت کمتری خواهیم داشت.

جذب گردشگر در فصل مونسون
همان طوری که مستحضر هستید در هر منطقه، 
و  آب  شرایط  جز  به  انسانی  نیروی  و  امکانات 
هوایی، بیس و پایه هر ورزشی را تشکیل می دهد . 
چابهار  در شهرستان  موج سواری  وجود سایت های 
آموزش  و  عالقه مند  بومی  ورزشکاران  کنارک،  و 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت های  دیده، 
سواحل  بودن  بکر  محلی،  جامعه  مشارکت  و 
مکران و گردشگر پذیری این منطقه را می توان از 
ظرفیت های ویژه چابهار جهت توسعه ورزش های 
موج سواری دانست . در این منطقه با وجود موج های 
بلند در فصل مونسون، از اوایل سال 95 که انجمن 
سه  سال  است،  شده  تشکیل  ایران  موج سواری 
مسابقات  و  آموزشی  دورهای  مداوم  به  صورت 
موج سواری کشوری با حضور مدرسان و کارشناسان 
جهانی  کمیته  زیرنظر  هم  بار  آخرین  و  خارجی 

المپیک در چابهار برگزار شد.

ضرورت حمایت همه جانبه از توسعه 
ورزش در چابهار

با توجه به نوپا بودن ورزش موج سواری در این بندر، 
نیازمند حمایت های ویژه و همه جانبه وزارت ورزش 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  و  جوانان  و 
می باشد. نبود امکانات و ادوات این ورزش و گران بودن 
ملزومات، ازجمله مشکالت عالقه مندان به این رشته از 
ورزش می باشد. همچنین گرانی بلیط پرواز، بزرگترین 
ضربه را به صنعت گردشگری چابهار خصوصا توسعه 

گردشگری موج سواری چابهار خواهد زد.

توسعه ورزش موج سواری در دستورکار 
سازمان منطقه آزاد چابهار

به  چابهار  در  موج سواری  بهتر  شناساندن  برای 
گردشگران، آژانس های گردشگری تاکنون با مجوز 

انجمن موج سواری ایران، تورهای موج سواری 5۰ تا 
6۰نفره به چابهار اعزام کرده اند؛ از ابتدای تابستان 
سال جاری نیز این تورها برگزار شده است. به  ویژه 
سواحل روستای رمین بهترین نقطه موج سواری با 
آزاد  منطقه  است.  لذت  بیشترین  و  آسیب  حداقل 
حوزه  در  چه  موج سواری  توسعه  به  چابهار مصمم 
سواحل  در  گردشگری  چه  و  حرفه ای  و  ورزشی 
مکران است و همچنین مصمم به اجرای تورهای 

گردشگری در رمین است.

حمایت سازمان منطقه آزاد چابهار از 
ورزشکاران

در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  اولویت های  از  یکی 
جامعه  به  اجتماعی  مسئولیت  نقش  ایفای  راستای 
محلی در بخش ورزش، حمایت از ورزش های آبی 
ساحلی می باشد که این سازمان در دو سه سال گذشته 
عالوه بر اعزام آقای »عبدالرزاق بلوچی«، عضو تیم ملی 
موج سواری جمهوری اسالمی ایران به مسابقات ژاپن، 
نسبت به توسعه و بازسازی سایت موج سواری و در 
اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز ورزشکاران اقدامات 
خوبی را انجام داده است . برگزاری مسابقات انتخابی 
تیم ملی جهت حضور در مسابقات موج سواری کشور 
ژاپن و برگزاری کالس های داوری با حمایت های این 

سازمان انجام گردیده است.
 

ساخت دهکده ورزشی »پیل بند« 
در چابهار

اختصاص  بر  عالوه  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
محدوه  در  گردشگری  زون  نام  به  پیکره هایی 
گواتر  بندر  تا  تنگ  بندر  از  که  دارد  تالش  خود، 
امکانات  از  بخشی  تامین  و  گردشگری  نظر  از  را 
آماده سازد. همچنین ساخت و  رفاهی گردشگران 
تکمیل پروژه دهکده ورزشی »پیل بند« با در نظر 
سالنی ،  محلی ،  و  بومی  ورزش های  انواع  گرفتن 
آبی و ساحلی در زمینی به وسعت 5۰هکتار قطعا 
برنامه های خوبی را در آیند نه چندان دور در جهت 

توسعه ورزش و جذب گردشگر دارد.

سفر به سرزمین شگفتی ها
فصل مونسون که از اوایل خردادماه آغاز می شود، 
در مردادماه به بهترین ایستگاهش می رسد و موجب 
کنارک،  از  مکران  سواحل  ساحل نشینان  می شود 
تجربه  را  خنکی  و  مطبوع  هوای  گواتر  تا  چابهار 
کنند. هم اکنون دمای هوای چابهار به عنوان قلب 
مکران، 2۸درجه به همراه باد و نسیم است. مونسون 
یکی  از ده ها جاذبه  ناشناخته سواحل مکران است. 
سواحل  امتداد  در  گردشگری،  کارشناسان  گواه  به 
اقیانوسی مکران به  عنوان یکی بکرترین نقاط ایران 
جانوری  و  تاریخی  طبیعی،  2۰۰جاذبه  حداقل  با 
با  مونسون  است.  شده  ناشناخته  منحصربه فرد 
و  بارش ها  البته  صد  و  موج فشان ها  آبفشان ها، 
بادهای بهاری خود، تنها یکی از ده ها جاذبه سواحل 
مونسون  که  جاذبه هایی  یکی  از  اما  است؛  مکران 
به سواحل مکران می آورد، موج های شگفت انگیزی 
است که عالوه بر خلق جاذبه های منحصر به فردی 
همچون موج فشان ها و آبفشان ها، سواحل مکران را 
به بهترین نقطه ایران و غرب آسیا برای موج سواری 
حرفه ای تبدیل می کند، که شما را دعوت می کنیم 

به سرزمین زیبایی ها تشریف بیاورید.

درخصوص توافق سه جانبه میان هند، افغانستان 
توافق نامه  این  بی شک  داشت:  اذعان  ایران  و 
به  دسترسی  معنای  به  صرفا  هندوستان  برای 
افغانستان نیست، بلکه این توافق نامه برای هند 
حتی به جهت دسترسی به کشورهای مستقل 
کشورهای  و  روسیه  کشور  مشترک المنافع 

اروپایی نیز حائز اهمیت می باشد.
وی درخصوص توسعه بندر چابهار و همچنین 
زیرساخت های ایجاد شده در این منطقه گفت: 
با این دیدگاه و نگاه به چابهار که نقطه اتصال 
توسعه  است،  منطقه  مختلف  کشورهای  به 
زیرساخت های چابهار در دستورکار قرار گرفته 
به  که  چابهار  بندر  توسعه  شاهد  شما  امروز  و 

واقع کار شایسته و سترگی است، می باشید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
واحدهای  اینکه  بیان  با  پایان  در  چابهار  آزاد 
با  و  منطقه  این  در  متنوعی  تولیدی  و  صنعتی 
شکل  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  حضور 
صنایع  پایه گذاری های  داشت:  بیان  گرفته، 
پتروشیمی و فوالد و صنایع  مختلفی همچون 
رشد  نشانگر  همه  دیگر،  کوچک  و  متوسط 
فعالیت های اقتصادی و تولیدی در منطقه آزاد 
مواد  بسته بندی  این،  بر  عالوه  است؛  چابهار 
ازجمله  آزاد  منطقه  در  آن  فرآوری  و  غذایی 
و  کوچک  تولیدی های  سایر  و  چای  و  برنج 
و دوستان  به کمک همسایگان  بزرگ همگی 
سرمایه گذار داخلی و خارجی در جهت مقابله با 

تحریم های اقتصادی راهگشا بودند.
گفتنی است؛ در این نشست، وابسته دریایی و 
دبیر دوم سفارت هند در ایران، معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری سازمان، مسئول دفتر نمایندگی 

وزارت خارجه در منطقه حضور داشتند.



اخبار منطقه آزاد اروند

حمایت از آموزش 
و پرورش، یکی از 
رسالت های اصلی 
منطقه آزاد اروند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند اظهار داشت: جشنواره ستارگان اروند 
برای حمایت از دانش آموزان مقام آور و نخبه در 
منطقه اجرایی خواهد شد و طرح جامع حمایت 
از دانش آموزان کم برخودار در منطقه آزاد کلید 

می خورد.
و  آموزش  شورای  جلسه  در  زمانی  اسماعیل 
معاون  با حضور  که  اروند  آزاد  منطقه  پرورش 
مدیرکل  سازمان،  آموزش  مدیر  فرهنگی، 
آموزش و پرورش استان خوزستان ، ائمه جمعه و 
نمایندگان دو شهرستان آبادان و خرمشهر برگزار 
شد، اعالم کرد: یکی از رسالت های اصلی منطقه 
آزاد اروند حمایت از آموزش و پرورش جهت نیل 
به اهداف عملکردی خود در منطقه است؛ منطقه 
آزاد تاکنون حمایت های گسترده ای از آموزش و 

پرورش در این خصوص داشته است.
جامع  طرح  امسال  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
منطقه  سطح  در  اروند  ستارگان  جشنواره 
طرح  این  در  می شود؛  عملیاتی  اروند  آزاد 
فرهنگی،  حوزه های  در  برگزیده  دانش آموزان 
قرآنی و همچنین نخبگان درسی و کنکور در 
قالب یک جشنواره تقدیر می شوند؛ این طرح 
می تواند نقش مهمی در ایجاد شور و انگیزه در 

بین دانش آموزان منطقه آزاد اروند ایفا کند.
ادامه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با اشاره به اجرای طرح حمایت از دانش آموزان 
کم برخودار منطقه، توضیح داد: تمام تالش خود 
از  بازماندگی  شوم  پدیده  کردن  ریشه  برای  را 
تحصیل به کار خواهیم بست. در این راستا هر 
دانش آموزی که به نحوی از لحاظ مالی در مضیقه 
باشد، تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت 
و پوشاک، نوشت افزار و هزینه های تحصیل وی 

توسط منطقه آزاد اروند تامین خواهد شد.
برگزاری  به  اشاره  با  زمانی  اسماعیل 
امسال  تابستان  در  فراغت  اوقات  کالس های 
از  بیش  گذشته  سال  خوشبختانه  گفت: 
۲۵۰۰دانش آموز در کالس های اوقات فراغت 
شرکت کردند و امسال نیز پیش بینی می شود 

که این رقم افزایش یابد .
و  رشد  گذشته  سال  سه  در  افزود:  وی 
فعالیت های خوبی در جهت غنی سازی اوقات 
فراغت دانش آموزان در منطقه آزاد اروند انجام 
شده و موفقیت های خوبی به دست آمده است.

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
تابستانه  فراغت  اوقات  پایگاه های  کرد:  اضافه 
برای سومین سال پیاپی توسط منطقه آزاد اروند 
حمایت کامل می شوند. پیش بینی ما برای امسال 
مشارکت بیش از ۲هزار دانش آموز در پایگاه های 

اوقات فراغت تابستانه منطقه آزاد اروند است.
وی با اشاره به اختصاص ۴۲میلیارد ریال اعتبار 
و  خرمشهر  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  برای 
آبادان، توضیح داد: از این مبلغ، بالغ بر ۲۱میلیارد 
به  ریال  ۲۰میلیارد  همچنین  و  آبادان  به 
شهرستان خرمشهر اختصاص پیدا کرده است. 
تجهیز  و  تعمیر  و  نوسازی  صرف  اعتبار  این 

مدارس این دو شهر خواهد شد.
اذعان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اروند  آزاد  منطقه  از همه ظرفیت های  داشت: 
برای حمایت از برنامه های آموزش و پرورش در 

منطقه آزاد اروند استفاده خواهیم کرد.
در پایان این نشست، مدیران آموزش و پرورش دو 
شهرستان گزارشات الزم از روند پروژه های تعمیر، 

تجهیز و توسعه مدارس منطقه را ارائه دادند.
ادارات ،  عملکرد  بررسی  است ؛  ذکر  به  الزم 
دستگاه ها و موسسات خدماتی و کارخانه ها در 
برنامه ریزی  مصوب،  معوقه  عوارض  پرداخت 
ضمن  و  آموزشی  دوره های  برگزاری  جهت 
اولویت بندی  ارائه  و  فرهنگیان  خدمت 
موضوعات پژوهشی با هدف ارتقاء عملکرد و 
دستاورد های آموزشی و پرورشی منابع انسانی 
مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
نشست  در  شده  مطرح  موضوعات  دیگر  از 

آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
بیان داشت:
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گسترده  تحریم های  با  کشورمان  روزها  این 
برای  مختلفی  محدودیت های  و  است  مواجه 
تمرکز  بنابراین  دارد؛  وجود  ایران  نفت  فروش 
شرایط  می تواند  گردشگری  صنعت  توسعه  بر 
را دگرگون سازد. ظرفیت های  اقتصادی کشور 
باالی ایران در صنعت گردشگری و برنامه ریزی 
در  گردشگری  زیرساخت های  توسعه  و  بهتر 
مناطق آزاد می تواند فرصت های گسترده پیش 
منابع  و  درآمد  به  را  این صنعت سودآور  در  رو 

ارزی قابل توجهی تبدیل کند.
ایران از پتانسیل های باالیی در حوزه گردشگری 
سال  آمارها،  براساس  است،  برخوردار  سالمت 
عراق  کشور  از  بیمار  هزار  حدود شش  گذشته 
به بیمارستان ها و درمانگاه های استان خوزستان 
با  می توان  که  کرده اند  مراجعه  درمان  جهت 
فراهم کردن زمینه جذب هر چه بیشتر بیماران 
و  اروند  آزاد  منطقه  برای  راه  این  از  خارجی، 

استان کسب درآمد ارزی داشت.
مردم  مشترک  زبان  و  فرهنگ  به  توجه  با 
عراق،  بصره  و  میسان  استان های  با  خوزستان 
سالمت  گردشگری  حوزه  در  عظیمی  ظرفیت 
پیش روی ما وجود دارد که متاسفانه تاکنون از 
این امکان نتوانستیم بهره برداری الزم و کافی 

را داشته باشیم.
مبادی  اصلی ترین  از  یکی  اروند  آزاد  منطقه 
نقطه  است؛  عراقی  گردشگران  ورودی 
جغرافیایی بسیار مهمی که اگر بتوان در همین 
نقطه، گردشگران سالمت را جذب نمود و برای 
ساماندهی آنها تالش کرد، می توانیم منابع ارزی 

چشمگیری را به منطقه سرازیر نماییم.
لزوم توجه به اقتصاد سالمت محور در منطقه آزاد 
اروند، توسعه زیرساخت ها، برگزاری نمایشگاه ها 
به  ویژه  نگاه  با  گردشگری  همایش های  و 
درمانی،  توریسم  و صنعت  گردشگری سالمت 
ظرفیت های  با  آشنایی  بیمارستان ها،  معرفی 
پزشکی مدرن منطقه و استفاده از شرکت های 
قدرتمند در زمینه توریست درمانی، راهکارهای 
جذب توریست درمانی از موضوعات است که در 

منطقه آزاد اروند نیاز به توجه ویژه دارد.
همسایه  کشورهای  شهروندان  میل  افزایش 
برای سفر درمانی به ایران، می تواند به گونه ای 
برنامه ریزی و مدیریت شود که شهرهای آبادان 
خرمشهر بتوانند سهم بیشتری از بازار رو به رشد 

گردشگری سالمت در منطقه داشته باشند.
فاصله ۱۵کیلومتری  در  بین المللی شلمچه  مرز 
خرمشهر و ۲۵کیلومتری بصره یکی از مهم ترین 
گذرگاه های مرزی کشور است که نقش مهمی 
کشور  دو  بین  مسافری  و  تجاری  مبادالت  در 
مدیریت  که  صورتی  در  دارد.  عراق  و  ایران 
بسیار  سهم  منطقه  مرزی  پایانه های  در  علمی 
بیشتری از توریست های سالمت عراقی داشته 
باشد؛ در آن صورت قطعا هم میزان درآمدزایی 
نظام سالمت در این منطقه  دگرگون می شود 
اروند  آزاد  منطقه  اقتصادی  و هم شاخص های 

شاهد تحول شگرفی خواهد بود.
زیادی  فرهنگی  قرابت  و  همزبانی  به  توجه  با 
کشورهای  و  اروند  آزاد  منطقه  مردم  بین  که 
همسایه ازجمله عراق، عمان وکویت وجود دارد، 
همچنین جغرافیای خاص منطقه آزاد اروند، این 
بالندگی  آزاد می تواند به  این منطقه  صنعت در 
برسد؛ به گونه ای که به تقویت همدلی و دوستی 
بین مردم منطقه و کشور ما با مردم کشورهای 

همسایه منجر شود.
از این رو با دکتر حجت اهلل جانبی معاون درمان 
دانشکده علوم پزشکی آبادان و دکتر سیدشاهرخ 
علوم  دانشکده  گردشگری  مسئول  صالح پور 
انجام شده  اقدامات  درخصوص  آبادان  پزشکی 
و  بحث  به  اروند  آزاد  منطقه  در  دانشکده  این 

گفت و گو پرداختیم که ذیل می خوانید. 

راه اندازی درمانگاه تشخیص 
تخصصی ویژه گردشگری سالمت در 

منطقه آزاد اروند
معاون درمان دانشکده 
آبادان  پزشکی  علوم 
برخی  داشت:  بیان 
عراقی  شهروندان 
عمل های  انجام  برای 
دریافت  و  جراحی 
و  درمانی  خدمات 
مرز  طریق  از  پزشکی 
بین المللی شلمچه وارد 
تخصصی  تشخیص  درمانگاه  می شوند؛  ایران 
ویژه گردشگری سالمت به منظور ارائه خدمات 
در  خارجی  گردشگران  به  پزشکی  و  درمانی 
منطقه آزاد اروند در آبادان وارد گام اجرایی شده 

و به زودی راه اندازی می شود.
مکانی  هم اکنون  کرد:  اظهار  جانبی  حجت اهلل 
در  آبادان  در  درمانگاه  این  راه اندازی  برای 

پزشکان  استقرار  با  که  است  شده  گرفته  نظر 
معاینه  امکان  متخصص،  فوق  و  متخصص 
بیماران کشورهای خارجی در بخش های مختلف 
آن فراهم می شود و در صورت نیاز بیماران به 
تابعه  بیمارستان های  به  تخصصی،  عمل های 

منتقل می شوند.

ارائه خدمات تخصصی درمانی به 
گردشگران سالمت

وی هدف از راه اندازی درمانگاه ویژه گردشگری 
سالمت را ارائه خدمات تخصصی به طور کامل 
بیماران خارجی اعالم کرد و  در یک مکان به 
خدمات  ارائه  درمانگاه،  این  راه اندازی  با  افزود: 
به ساکنان شهرستان های آبادان و خرمشهر نیز 
در  شهروندان  و  شد  نخواهد  مواجه  مشکل  با 
به  درمانگاه های تخصصی شهرستان های خود 
راحتی امکان دریافت خدمات پزشکی را خواهند 

داشت.
گردشگری  کارشناس  استقرار  به  جانبی، 
شهرستان های  بیمارستان های  در  سالمت 
و  هماهنگی  منظور  به  خرمشهر  و  آبادان 
گفت:  و  کرد  اشاره  خارجی  بیماران  راهنمایی 
هم اکنون پذیرش بیماران خارجی در بیمارستان 
و  بهشتی  شهید  خرمشهر،  ولی عصر)عج( 

طالقانی آبادان فراهم است.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
تابعه  بیمارستان های  در  خارجی  ۴۲بیمار 
و  درمانگاه ها  به  مراجعه  با  ۱۲۵نفر  و  بستری 
تخصصی  فوق  و  تخصصی  پاراکلنیک های 
منطقه آزاد اروند، خدمات درمانی دریافت کردند.

آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  درمان  معاون 
عنوان کرد: به منظور ارائه خدمات گردشگری، 
ویژه گردشگران  بستری  ایجاد بخش  در صدد 
خرمشهر  و  آبادان  بیمارستان های  در  خارجی 

هستیم.

امضاء تفاهم نامه برای انتقال 
توریسم سالمت

دانشکاه های  با  تفاهم نامه  امضاء  به  وی 
انتقال  برای  اهواز  و  شیراز  یزد،  پزشکی  علوم 
دریافت  و  درمان  ادامه  برای  خارجی  بیماران 
این  درمانی  مراکز  در  تخصصی  فوق  خدمات 
این  براساس  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان ها 
تفاهم نامه، بیماران بخش نازایی به یزد و اهواز 

و پیوند اعضا به شیراز اعزام می شوند.

اعزام پزشکان متخصص برای معاینه 
بیماران در بصره

مجوز  با  شرکت  سه  هم اکنون  افزود:  جانبی 
رسمی دانشکده علوم پزشکی آبادان بیماریابی 
برعهده  مرز شلمچه  در  را  درمانی  گردشگران 
با دانشگاه  دارند و در صدد امضای تفاهم نامه 
برای  متخصص  پزشکان  اعزام  برای  بصره 
اینکه  ضمن  هستیم.  بصره  در  بیماران  معاینه 
ادامه  برای  عراقی  بیماران  نیاز  صورت  در 
اروند  آزاد  منطقه  درمانی  مراکز  به  درمان 

منتقل می شوند .

هزینه ها و تعرفه های بیماران خارجی
آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  درمان  معاون 
بیماران  تعرفه های  و  هزینه ها  کرد:  اظهار 
امنای  هیات  دستورالعمل  براساس  خارجی 
دانشکده محاسبه و دریافت می شود و در حال 
حسابداری  سیستم  در  دریافتی  مبالغ  حاضر 
مطب های  به  و  شده  تعریف  بیمارستان های 
پزشکان نیز مبلغ ویزیت این بیماران ابالغ شده 

است.
وی درخصوص توسعه درمان بیماران خاص و 
بیمارستان  در  دیالیز  بخش  گفت:  صعب العالج 
شهید بهشتی با اضافه نمودن ۲۰تخت به وضع 
حال  در  ساختمان  احداث  مرحله  که  موجود 
انجام می باشد. در بیمارستان حضرت زینب)س( 
معاونت  سیاست  همین  راستای  در  اروندکنار 
دیالیز  از سال جاری شش تخت  آبادان  درمان 
بهره برداری شده است و همچنان  راه اندازی و 
برنامه توسعه بخش دیالیز سایر بیمارستان های 
در  خرمشهر  و  شادگان  ازجمله  پوشش  تحت 

توسعه گردشگری با محور سالمت در منطقه آزاد اروند:

دست اقدام می باشد. 

مرکز غربالگری تیپ یک سرطان به 
بهره برداری رسید

معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان در 
بحث بیماری های بیان کرد: بخش ویژه بستری 
بیماران سرطانی در بیمارستان آیت اهلل طالقانی 
تیپ  غربالگری  مرکز  و  رسیده  بهره برداری  به 
تشخیصی  مراحل  جهت  که  سرطان  یک 
تکمیل  ماموگرافی  دستگاه  نصب  با  می باشد، 
تیپ  غربالگری  مرکز  رسید.  بهره برداری  به  و 
دو که جهت مراحل درمانی می باشد و با نصب 
دستگاه شتاب دهنده و دستگاه براکی تراپی قابل 
راه اندازی خواهد بود. در حال حاضر در مرحله 
که  هستیم  سرمایه گذار  شرکت های  با  مذاکره 
فوق،  مرکز  احداث  آتی  هفته های  در  انشاهلل 

کلنگ زنی می گردد.

احداث بیمارستان فوق تخصصی قلب 
در خرمشهر

وی درباره برنامه های این دانشکده درخصوص 
بیماران آسیب پذیر اعم از قلبی گفت: بیمارستان 
شهرستان  در  6۲تخت  با  قلب  تخصصی  فوق 
خرمشهر در حال احداث می باشد؛ برای بیماران 
مغز و اعصاب برنامه 7۲۴ فعال و در حال انجام 
می باشد که درخصوص تزریق داروی ضدانعقاد 
که  شرایط مشخص  با  و  زمانی خاص  بازه  در 
قابل  اعصاب  و  مغز  متخصص  توسط  فقط 
بیماران سکته مغزی  تشخیص می باشد که در 
باعث پیشگیری از فلج اندام های بیمار می گردد.

جذب نیروی های انسانی فوق تخصص
ابتدای امسال بخش فوق تخصصی بیماری های 
کلیه و فوق تخصصی غدد و فوق قرنیه )پیوند 
قبلی  تخصص های  فوق  مجموعه  به  قرنیه ( 
جذب  پیگیر  حاضر  حال  در  و  گردید  اضاف 
فوق  و  اطفال  کلیه  بیماری های  فوق تخصص 
اطفال  سرطان  و  خون  بیماری های  تخصص 
کارگیری  به  آینده  ماه  از  انشااهلل  که  می باشیم 

شوند.

تاسیس واحد گردشگری سالمت در 
بیمارستان های منطقه آزاد اروند

درمان  معاونت  سالمت  گردشگری  مسئول 
اقدامات  درخصوص  آبادان  پزشکی  دانشکده 
انجام شده در جهت توسعه گردشگری سالمت 
برنامه ها  و  نیاز گردشگری سالمت  به  توجه  با 
در  خارجی  گردشگران  به  ارائه شده  خدمات  و 
آزاد  منطقه  در  کرد:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه 
و  مصوبات  طبق  خرمشهر(  و  )آبادان  اروند 
درمان،  و  بهداشت  وزارت  دستور العمل های 
اهم  از  یکی  داده ایم؛  انجام  را  خوبی  اقدامات 
فعالیت های انجام شده در بیمارستان ها، تاسیس 
واحد گردشگری سالمت می باشد و کارشناسانی 
دلیل  به  را  بودند  عربی  زبان  به  مسلط  که 
گردشگری  مسئول  عراق،  کشور  با  همجواری 
در  داده ایم. همچنین  قرار  واحدها  این  سالمت 
و  بیمار  بین  ارتباط  که  واحدها سعی شده  این 
و  پرستار  پزشک،  از  اعم  خدمات دهنده  نیروی 

سایرین را تفهیم نماییم. 

ضرورت نیازسنجی توریست سالمت
این  دلیل  به  افزود:  صالح پور  سیدشاهرخ  دکتر 
اروند  آزاد  منطقه  در  گردشگری  نوع  این  که 
تقریبا نو پاست و حدودا سه ساله است در حال 
دولتی  و  خصوصی  بخش  امکانات  از  استفاده 
هستیم، به عنوان واحد ناظر بر خدمات تا جایی 
آمارهای  و  دستورالعمل ها  طبق  توانستیم  که 
وزارتخانه خدماتمان را ارائه داده ایم و آمار قابل 
وجود  زنجیره هایی  میان  این  در  داریم؛  قبولی 
دارد که اگر وظایفشان را به درستی انجام دهند، 

خدمات ما صد در صد افزایش می باید.
که  خدماتی  واحد  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید  دهد،  ارائه  گردشگر  به  خدماتی  بخواهد 
این  به  نیازسنجی  بیان داشت:  نیازسنجی کند، 
اولویت ها  توریست سالمت چه  بدانیم  معنا که 
عمل های  یکسری  به  مسلما  دارد،  نیازهایی  و 

یا  دارد  نیاز  ویژه ای  درمانی  خدمات  و  جراحی 
ارائه  محل  در  خدمات  کیفیت  مثال  عنوان  به 
دهنده و هزینه نسبت به جای دیگر برایش حائز 
اتفاقی است که در منطقه  این  اهمیت است و 
رخ  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  و  اروند  آزاد 

داده است .

اقتصاد سالمت محور و گردشگری 
سالمت، میلیاردها دالر درآمد دارد

درمان  معاونت  سالمت  گردشگری  مسئول 
همجواری  گفت:  آبادان  پزشکی  دانشکده 
استان های  و  بصره  استان  و  عراق  کشور  با 
هزینه  با  عراقی  بیماران  شده  باعث  همجوار 
کمتری بخواهند معالجه شوند؛ با توجه به اینکه 
آنچه  است،  قبول  قابل  دولتی  خدمات  کیفیت 
انتظار داریم این است که با عنایت به افزایش 
کیفیت خدمات در بیمارستان های دولتی، بخش 
خصوص باید بیشتر پا پیش بگذارد و با افتتاح 
بیمارستان ها  حتی  و  پلی کلینیک ها  کلینیک ها، 
سهمی از این بازار داشته باشد. این بازار، یک 
بازار استثنایی و بزرگ در دنیا است که هر ساله 
درآمد بسیاری دارد؛ میلیاردها دالر در این بازار 
در  بسیاری  کشورهای  می شود.  جابه جا  بزرگ 
این زمینه پیشکسوت هستند، کشورهای جنوب 
شرقی آسیایی، هند، ترکیه و حتی اردن پا پیش 
فهرست بندی  کیفیت،  افزایش  با  لذا  گذاشتند؛ 
خدمات  تمام شده،  قیمت های  و  جراحی  اعمال 
پزشکی و پرستاری مطلوب، ما هم می خواهیم 

سهمی از این بازار داشته باشیم.

شهرک سالمت در منطقه آزاد اروند، 
ایده ای بسیار خوب و بزرگ

صالح پور در پاسخ به این سوال که با توجه به 
آیا  اروند،  آزاد  منطقه  جغرافیایی  ظرفیت های 
منطقه  در  سالمت  گردشگری  درمانگاه  همان 
منطقه  در  باید  سالمت  شهرک  یا  است  کافی 
اساسنامه  به  با توجه  اظهار کرد:  تاسیس شود، 
توسعه  جهت  در  که  کاری  هر  آزاد،  مناطق 
ساکن  مردم  به  چه  درمانی  بهداشتی  خدمات 
همجوار  کشورهای  مردم  به  چه  و  آزاد  منطقه 
رونق  باعث  و  است  موفقیت آمیز  مسلما  باشد، 
شهرک  می شود.  خدمات  کیفیت  رفتن  باال  و 
سالمت در منطقه آزاد اروند ایده ای بسیار خوب 
به  می طلبد،  را  زیادی  کار  که  است  بزرگ  و 
خارجی  و  داخلی  سالمت  توریست  که  طوری 
خدمات درمانی را با اشتیاق خاص انجام دهند؛ 
ما می توانیم به سمتی پیش برویم که خدمات 
درمانی را در یک منطقه متمرکز کنیم و آن را 
به برند منطقه آزاد اروند تبدیل نماییم؛ مسلما با 
باال بردن خدمات به صورت  وسعت خدمات و 
ایجاد کرد  را سریعا می توان  برند  این  متمرکز، 

تا اینکه به صورت خدمات پراکنده ایجاد شود.

برپایی نمایشگاه های 
گردشگری سالمت 
در منطقه آزاد اروند

سالمت محور  اقتصاد  اهمیت  درخصوص  وی 
و  برنامه ها  ایجاد  و  نمایشگاه ها  برپایی  لزوم  و 
آزاد  منطقه  در  سالمت  توریسم  همایش های 
گردشگری سالمت  آموزش  بحث  گفت:  اروند 
مجرب،  اساتید  جذب  و  تخصصی  سطوح  در 
برنامه ای است که در حال پیگیری آن می باشیم 
و به جد به دنبال ایجاد نمایشگاه های توریسم 
منطقه  در  آن  برگزاری  و  سالمت  گردشگری 

آزاد اروند در سال جاری هستیم.

شرکت های گردشگری سالمت؛ 
حلقه مفقوده در ارائه خدمات و جذب 

توریست سالمت
حلقه  یک  بین  این  در  کرد:  عنوان  صالح پور 
آزاد  از منطقه  مفقوده وجود دارد که زنجیره را 
خدمات  ارائه  برای  خرمشهر(  و  )آبادان  اروند 
درمانی به داخل عراق وصل می کند. این حلقه 
واسطه، همان شرکت های گردشگری سالمت 
است که با تحقیقات که انجام می دهند بیماران 
آن سوی مرز را جذب و کارهای نقل و انتقال 
در  خدمات  ارائه  و  پذیرش  مسئولیت  بیمار، 
توریسم  تا  باشند  داشته  برعهده  را  کشورمان 
حقوق  حفظ  از  خاطر  اطمینان  با  سالمت 

قانونیش به معالجه و درمان بپردازد.

ضربه سنگین دالالن بر حوزه 
گردشگری سالمت منطقه آزاد اروند

پزشکی  دانشکده  سالمت  گردشگری  مسئول 
مرز  در  حاضر  حال  در  متاسفانه  کرد:  تصریح 
حال  در  آزادانه  دالالن  از  بسیاری  شلمچه 
فعالیت هستند. عدم حضور شرکت های رسمی 
تسهیل گر و تسریع گر در جذب بیمار یا توریسم 
سالمت باعث شده داللی و واسطه گری عرصه 
مفقوده  حلقه  این  ده؛د  اختصاص  خود  به  را 
خدمات  به  سنگینی  ضربه  دارد  درکشورمان 
به  می زنند،  کشور  مطلوب  درمانی  بهداشتی 
طوری که دالالن با ایجاد هزینه های سنگین، 

تاثیر منفی بر این حوزه ایجاد می کنند.

قطار گردشگری سالمت در منطقه آزاد اروند بر روی ریل توسعه

گزارش:
سمیرا نعیمی

اروند



اخبار منطقه آزاد قشم

سازمان  شیالت  و  کشاورزی  مدیر 
تدبیر  با  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شرکت  دو  مشترک  سرمایه گذاری  و 
قطب  به  قشم  ایرانی،  و  مالزیایی 
در  دریایی  ماهی  بچه  تولید  نخست 

می شود. تبدیل  منطقه  و  کشور 
اجرای  به  اشاره  با  عبدالهی  حامد 
ونچر(  )جوینت  مشترک  تولید  قرارداد 
و  مالزی  گرو«  »آکوا  شرکت  میان 
قشم«  محک  »آبزی پروری  شرکت 
برای  پروژه،  این  اجرای  با  افزود: 
بیش  برای  و  مستقیم  صورت  به  ۱۵نفر 
غیرمستقیم  صورت  به  هم  ۴۵نفر  از 
تولید  هاب  به  قشم  و  شده  اشتغال زایی 
منطقه  و  ایران  در  دریایی  ماهی  بچه 

می شود. تبدیل 
هزار  چهار  حاوی  ۶محموله  گفت:  وی 
باراموندی  گونه  دو  از  ماهی  ۵۰۰بچه  و 
تا  )سرخو(  رد اسنپر  و  آسیایی(  )سیباس 
چند روز آینده به عنوان مرحله آزمایشی 
و دو هفته پس از آن هم ۸۰۰هزار قطعه 
قشم  جزیره  وارد  مجددا  ماهی  بچه 

می گردد.
عبدالهی افزود: این مرکز با سرمایه گذاری 
حال  در  ریالی،  ۵۰۰میلیون  و  ۶۲میلیارد 
۲.۵میلیون قطعه بچه  تولید  حاضر مجوز 
ماهی در قشم را دریافت کرده، اما در فاز 
پایانی این مجموعه توان تولید این مرکز 
ماهی  بچه  قطعه  ۱۰میلیون  به  شیالتی 

یافت. ارتقاء خواهد 
شیالت  و  کشاورزی  مدیر  گفته  به 
هزینه  برآورد  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
واردات  جهت  پروژه  این  نخست  مرحله 
میلیون  یک  ساالنه  ماهی،  بچه  و  غذا 

دالر است.
بچه  طرح،  این  در  کرد:  اضافه  عبدالهی 
از  پس  وارداتی  گرمی  نیم  ماهی های 
نیاز  به  توجه  با  »نرسری«  فرآیند  طی 
تا   ۴۰ تقریبی  وزن  با  هدف  بازارهای 
۴۰۰گرم به کشورهای حوزه خلیج فارس 

صادر می شود.
عربی،  متحده  امارات  قطر،  گفت:  وی 
هدفگذاری  کشورهای  عمان  و  بحرین 
آزاد  منطقه  از  محصول  این   صادرات 

هستند. قشم 
این  دیگر  اقدامات  درباره  عبدالهی 
سرمایه گذاری  برای  مالزیایی  شرکت 
برای  مذاکره  داد:  ادامه  قشم،  در 
و  خوراک  تهیه  تاسیسات  تجهیز 
از  دیگر  مجموعه  یک  با  ماهی  غذای 
حزیره  در  شرکت  این  آتی  برنامه های 

است. قشم 
مدیر کشاورزی و شیالت سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان گفت: نماینده شرکت 
مالزیایی در نشست با مدیرعامل سازمان 
آزاد قشم در زمینه سرمایه گذاری  منطقه 
شیالتی  مختلف  بخش های  در  مستقیم 
نسبت  و  کرد  آمادگی  اعالم  منطقه  این  
نیروی  آموزشی  دوره های  برگزاری  به 
آبزی پروری  زنجیره های  تمام  در  انسانی 
گرفته  صورت  هدفگذاری  راستای  در 
با  شیالت  حوزه  محصوالت  تولید  برای 

فناوری روز تاکید کرد.
»آکوا  مالزیایی  شرکت  است؛  گفتنی 
معتبر  شرکت های  از  یکی  گرو« 
)تولید،  شیالت  زنجیره  حوزه  بین المللی 
کشورهای  در  که  فرآوری(  و  پرورش 
حوزه  کشورهای  و  استرالیا  انگلیس، 
است.  داشته  فعالیت  فارس  خلیج 
همکاری  نیز  این  از  پیش  همچنین 
ماهیان  بچه  تولید  حوزه  در  بین المللی 
قشم  در  فرانسوی ها  مشارکت  با  ُصبیتی 

انجام شده است.

قشم به هاب تولید بچه ماهی 
دریایی در ایران و منطقه 

تبدیل می شود

مدیر کشاورزی و شیالت سازمان 
منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

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

سردبیر: حسین مرادی

امور  و  عمومی  روابط  مدیر  درنا  کسرایی  خانم  سرکار  از:  تشکر  با 
بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل 

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

انتظامی مدیرعامل سازمان  امنیتی و  مشاور 
اراضی  تصرف  رفع  از  قشم  آزاد  منطقه 
و  ۱۰هزار  مساحت  به  قشم  جزیره  ملی 
۵۰۰مترمربع در سه ماهه نخست سال ۱39۸ 

خبر داد.
اظهار کرد:  این خبر  اعالم  با  رفیعی  حسین 
این زمین ها به ارزش ۶میلیارد و 3۰۰میلیون 
ریال در سطح جزیره که با تالش نیروهای 

این سازمان آزادسازی شده است.
ابتدای  از  ۱7۰اکیپ  تعداد  افزود:  وی 
خود  شبانه روزی  فعالیت های  با  سال ۱39۸ 
اراضی،  این  آزادسازی  ضمن  توانسته اند 
غیرمجاز  ساز  و  ساخت  اخطاریه  ۵۵فقره 

صادر کرده است.

سازمان  روستایی  و  شهری  امور  مدیر 
نخستین  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
قشم  شهری  هنرهای  جامع  جشنواره 
و  شهری  مناسب  فضای  ایجاد  هدف  با 
کشف  برای  فرصتی  مهیاسازی  همچنین 
برگزار می شود. ظرفیت های هنری جزیره 

اولویت  به  اشاره  با  شورابی  رمضانعلی 
این  روستایی  و  شهری  مدیریت  امسال 
قشم  شهر  زیباسازی  داشت:  بیان  سازمان 
افزایش  منظور  به  جزیره  روستاهای  و 
روحیه نشاط و امید بین قشموندان و خلق 
گردشگر،  جذب  برای  متفاوت  فضاهایی 
سال 9۸  در  مدیریت  این  عمده  اهداف  از 

است.
را  جشنواره  این  دیگر  رویکردهای  وی 
المان های گل  و  سازه ای  المان های  ایجاد 
زیبایی های  معرفی  برای  شاخص  گیاه  و 
معرفی  شهر  معنوی  هویت  حفظ  و  جزیره 
کرد و افزود: عمل به مضمون شعار »قشم، 
جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس« یکی 
برگزاری  اهداف  و  رویکردها  ترین  از مهم 

این جشنواره است.
سازمان  روستایی  و  شهری  امور  مدیر 

مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

رفع تصرف 10هزار و 500مترمربع اراضی ملی قشم در بهار98

نخستین جشنواره هنرهای شهری قشم برگزار می شود

از  پیشگیری  و  زمین خواری  پدیده  با  مبارزه 
تصرفات اراضی ملی و دولتی در قشم پس 

شهری،  منظر  و  زیست  محیط  جهانی، 
شهری  نظافت  و  بازپیرایی  ادبی،  مفاخر 

می گردد. طراحی 
طراحی  و  گل آرایی  آثار  محتوای  وی 
طراحی  را  شهری  سبز  فضاهای  هنری 
ترکیبی  مونومان های  و  سازه ها  احجام 
گل آرایی  داد:  ادامه  و  کرد  معرفی  گل  با 
با  متناسب  المان های  طراحی  میادین، 
تزئینات  اجتماعی،  و  مکانی  موقعیت 
آبنماها  از  استفاده  و  نورپردازی  شهری، 
گل   طراحی  همچنین  موقت،  سازه های  و 
نیز  حجمی  و  دیواری  زمینی،  جاهای 
داده  شرکت  جشنواره  از  بخش  این  در 

می شود. 
سازمان  روستایی  و  شهری  امور  مدیر 
منطقه آزاد قشم بیان کرد: در بخش سوم، 
و  ایده پردازی  شامل  برنامه  موضوعیت 
مصالح  و  ابزار  با  شهر  دیوارهای  بازسازی 

می باشد. مختلف 
عالقه مند  هنرمندان  شورابی،  گفته  به 
پیشنهادی  طرح  پنج  حداکثر  با  می توانند 
شرکت  قشم  شهری  هنرهای  جشنواره  در 
جزیره  بومی  هنرمندان  با  اولویت  و  کنند 

مدیرعامل  مومنی  حمیدرضا  سکانداری  از 
با جدیت در حال  آزاد قشم،  سازمان منطقه 

پیگیری است.
انتظامی مدیرعامل سازمان  امنیتی و  مشاور 
همکاری  از  تقدیر  ضمن  قشم  آزاد  منطقه 
مجموعه  داشت:  بیان  ذیربط  مجموعه های 
دریابانی،  و  انتظامی  نیروهای  دادسرا، 
قشم  جزیره  اهالی  و  دهیاران  بخشداران، 
همچنین حوزه های معاونت فنی و زیر بنایی 
واحد ژئوماتیک، حراست، حقوقی و امالک و 
تاکنون  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مستغالت 
در دستیابی به این هدف، بهترین همراه واحد 
آزاد  منطقه  سازمان  ملی  اراضی  از  حفاظت 

قشم بوده اند.

بود. خواهد 
به  توجه  با  متقاضیان  کرد:  تصریح  وی 
سازمان  نظر  مورد  سایت های  تصاویر 
شهریورماه  پایان  تا  تغییرات،  اعمال  برای 
را  خود  پیشنهادی  طرح  تا  دارند  فرصت 
کارگروه  توسط  طرح ها  این  دهند.  ارائه 
هنرمندان  و  متخصصین  از  متشکل  فنی 

حرفه ای به داوری گذاشته می شود.
تایید شده  از طرح های  ادامه داد:  شورابی 
ساخته  ماکت  شرکت کنندگان،  توسط 
شده  داوری  مجددا  ماکت ها  این  می شود. 
می تواند  اثر  صاحب  تایید،  صورت  در  و 
منطقه  سازمان  با  قرارداد  انعقاد  از  پس 
اجرایی  را  شده  تصویب  طرح  قشم،  آزاد 

ید. نما
سازمان  روستایی  و  شهری  امور  مدیر 
برنامه ریزی  مهلت  قشم ،  آزاد  منطقه 
پایان  را  اجرایی  فعالیت های  تمامی  برای 
بر  ما  سعی  گفت:  و  کرد  اعالم  بهمن ماه 
همه  امسال  اسفندماه  ابتدای  تا  است  این 
پایان  به  بازسازی  و  عمرانی  فعالیت های 
زیبایی های  از  گردشگران  تا  باشد  رسیده 

ببرند. لذت  طرح های هنرمندان قشم 

به گفته مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل 
مجموعه  این  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
در  کنترل  و  بازدید  ۱۰۱فقره  توانسته 
نیز  را  جزیره  معادن  از  غیرمجاز  برداشت 
غیرقانونی  فعالیت های  از  و  داده  پوشش 

جلوگیری کند.
ساختمانی،  تخلفات  بررسی  داد:  ادامه  وی 
و  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری 
رفع تصرف اراضی ملی از عمده ترین وظایف 
آزاد  منطقه  سازمان  در  پرتالش  واحد  این 

قشم است.
نیروهای  مستمر  حضور  بر  تاکید  با  رفیعی 
واحد حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه 
آزاد قشم در سطح جزیره، عنوان کرد: روند 

منطقه آزاد قشم توضیح داد: این جشنواره 
بخش  که  شده  طراحی  بخش  سه  در 
و  یادمان ها  المان ها،  شامل؛  آن  نخست 
و  گل آرایی  دوم  بخش  نوری،  سازه های 
و  شهری  سبز  فضاهای  هنری  طراحی 
دیواری  نقاشی  و  دیوارنگاری  سوم،  بخش 

را شامل می شود.
بخش  در  آثار  تولید  محورهای  شورابی 
با  آثار  این  گفت:  و  داد  شرح  را  نخست 
جزیره،  زیبایی های  خصوص  در  محتوایی 
ژئوپارک  منحصربه فرد،  هفتگانه  عجایب 

مدیر صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

سهم گیری از بازار جهانی، با بهره مندی از ظرفیت مناطق آزاد
منطقه  سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیر 
آزاد قشم در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت 
و  فرهنگ  اداره کل  آیینه  تاالر  در  که  معدن  و 
شد،  برگزار  قشم  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد 
جزیره  صنعتگران  به  روز  این  تبریک  ضمن 
و  تولید  میزان  اندازه گیری  منظور  به  کرد:  بیان 
درآمد فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف، 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور  به 
برای  داخلی(  ناخالص  )تولید   GDPمحاسبات

سال های متفاوت در حال استخراج است.
محمدمهدی برنجی با اشاره به چهار بخش فعال 
کشاورزی و شیالت، صنعت و معدن، ساختمان و 
خدمات افزود: نگاهی به سهم 33درصدی بخش 
صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در جزیره بیانگر پتانسیل باالی جزیره در جذب 

سرمایه برای بخش صنعتی است.
و  صنعتی  ۲۰۰شرکت  فعالیت  از  وی 
صنایع  بخش  در  جدیدی  سرمایه گذاری های 
و  داد  خبر  منطقه  این  شیالت  و  انرژی  و  نفت 
گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد جذب سهمی از 
بازار جهانی است که به عنوان یک هدف ملی در 

این منطقه به خوبی نمود پیدا کرده است.
منطقه  سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیر 
با  تحریم  سال های  در  کرد:  عنوان  قشم  آزاد 
شده  تولید  محصوالت  صادرات  افزایشی  روند 
بودیم  مواجه  کشور  داخل  به  آزاد  مناطق  در 
تولید  افزایش  در  مناطق  این  نقش  نشانگر  که 

و کاهش نرخ بیکاری در کشور است.
توسعه  برای  ابزاری  آزاد  مناطق  وی،  گفته  به 
ملی  نگرشی  و  همسویی  با  که  بوده  کشور 
برای  پایلوتی  به  را  مناطق  این  می تواند 
به  آن  صادرات  و  تولید  فرآیند  اقتصادی سازی 

داخل و خارج کشور تبدیل کند.
جذب  جهت  آزاد  مناطق  ظرفیت  به  برنجی 
سرمایه گذار در زمینه تولید، بسته بندی و مونتاژ 
محصوالت اشاره و تصریح کرد: مناطق آزاد باید 
اقتصادی  و خارجی سهم  داخلی  بازار  دو  از هر 

مناسبی کسب کنند.
منطقه  سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیر 
این  توسعه ای  برنامه های  از  پایان  در  قشم  آزاد 

توسعه  داد و گفت:  مدیریت در سال ۱39۸ خبر 
شهرک صنعتی طوال در بخش زیرساخت تامین 
گاز، فیبر نوری و ساماندهی پرسنل حفاظتی از 

برنامه های در دست انجام است.

معرفی 19شرکت صنعتی و 2شرکت 
معدنی برتر منطقه آزاد قشم

همچنین، در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و 
معدن و تقدیر از فعاالن برتر این حوزه، ۱9شرکت 
صنعتی و دو شرکت معدنی برتر منطقه آزاد قشم 

معرفی شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.
اشتغال  ایجاد  نخست  رتبه  مراسم،  این  در 
جزیره  برتر  صادرکننده  عنوان  و  )3۸9پرسنل( 
به  دالر  9.۸میلیون  مبلغ  به  صادراتی  ارزش  با 

شرکت ذوب و احیای روی قشم اعطا شد.
شرکت سیمان قشم نیز با رقم اشتغال زایی معادل 
دالر  ۶.۲میلیون  ارزش  به  صادراتی  و  ۲۰۴نیرو 
گرفت. همچنین  قرار  عناوین  این  دوم  رتبه  در 
بیشترین  دارای  اینترنشنال  سوپرپایپ  شرکت 
درصد ارزش افزوده در رتبه سوم ایجاد اشتغال 

)۲۰۰نیروی کار( جزیره قرار گرفت.
صنایع زرین کوک قشم به عنوان واحد تولیدی 
حمایتی  دیدگاه  با  بانوان  اشتغال  زمینه  در  برتر 
در  برتر  واحد  جایگاه  و  شناخته شد  اجتماعی  و 
مهندسی  از  استفاده  با  فناوری  انحصار  زمینه 

معکوس، نوآوری در شناسایی و تولید محصول 
نیاز در سطح ملی به شرکت دریا تجارت  مورد 

صنعت قشم رسید.
عنوان  به  قشم  شعبه  جندی شاپور  شرکت 
بزرگ ترین واحد ارائه خدمات فنی و مهندسی در 
جزیره و کاهش اثرات زیست محیطی با بازیافت 

گازهای َسرچاهی انتخاب شد.
راه اندازی،  در  عمل  سرعت  زمینه  در 
و  تسهیالت  از  استفاده  بدون  سرمایه گذاری 
روناک  شرکت  بهره برداری،  در  عمل  سرعت 
آداک گستر منتخب برتر و در زمینه پیشرو بودن 
بازیافت  با  در بهبود محیط زیست سطح جزیره 
ضایعات نایلون و پالسیک، شرکت آسان جاوید 

قشم انتخاب شد.
واحد  عنوان  به  نیز  قشم  ساحل  تبسم  شرکت 
نوآور در شناسایی محصول جدید و کاهش دهنده 

نیاز کشور به واردات مورد تجلیل قرار گرفت.
در  پیشرو  لقب  نیز  قشم  سیستم  پیرامون 
استفاده از تکنولوژی های جدید در سطح ملی و 
خاورمیانه را از آن خود کرد و شرکت سفید برفی 
قشم با ظرفیت تولید بیش از سه میلیون قطعه 
الرو میگو و توزیع در استان، به عنوان واحد برتر 

شناخته شد.
و  مپنا  قشم  برق  و  آب  همزمان  تولید  شرکت 
شرکت آب، برق و تاسیسات قشم نیز به ترتیب 

در جایگاه برترین تامین کنندگان آب شرب حوزه 
روستایی و شهری جزیره قرار گرفتند.

نوآوری  و  تنوع  داشتن  با  ایران  نتلوب  شرکت 
افزوده  ارزش  با ۲9مصوبه  تولید محصوالت  در 
تاکنون  تاسیس  بدو  از  ۲33محصول  جهت 
توانست به عنوان یکی دیگر از شرکت های برتر 

صنعتی قشم معرفی شود.
رتبه  به  نیز  شرکت صنایع شیالتی طالل قشم 
با  جزیره  سطح  در  میگو  تولید کننده  برترین 
استفاده از تکنولوژی های جدید دست یافت که 
همکاری های تحقیقاتی زیادی با مراجع مربوط 
قشم  پاالیش  بهین  پارس  است. شرکت  داشته 
در  برتر  شرکت  عنوان  به  همایش  این  در  نیز 
۱7.۵میلیون  با حجم  سرمایه ای  کاالی  واردات 

دالر انتخاب شد.
زمینه  در  قشم  تولید کننده  برترین  عنوان 
پارت  توس  شرکت  به  غیرفلزی  کانی های 
عنوان  پیشرو قشم  ترنم  آریا  و  رسید  بتن قشم 
جوان ترین کارآفرین با قابلیت صادرات محصول 

جزیره را از آن خود کرد.
جدید  شناورهای  طراحی  و  نوآوری  زمینه  در 
نیز  استخر  و  رستوران  گردشگری،  کاربری  با 
شرکت آرام شناور کیان قشم مورد تجلیل قرار 

گرفت.
از دو شرکت  معدنی بَهمبر قشم به دلیل رعایت 
از  صحیح  استخراج  در  دقت  و  ایمنی  اصول 
معادن و فرزان تجارت تک قشم به دلیل داشتن 
بیشترین حجم برداشت مواد معدنی جهت تولید 

سیمان و کلینکر تقدیر شد.
گفتنی است؛ ۲۰۴شرکت صنعتی با سرمایه گذاری 
۱۴هزار و 99میلیارد و ۶۶میلیون ریال در جزیره 

قشم فعال است.
یادآور می شود، آیین گرامیداشت روز ملی صنعت 
و  ۲۱واحد صنعتی  از  تجلیل  همراه  به  معدن  و 
با حضور مدیرعامل سازمان  نمونه قشم  معدنی 
منطقه آزاد قشم، امام جمعه، فرماندار شهرستان 
فعاالن  و  شهرستانی  سازمانی،  مدیران  قشم، 
صنعتی و تولیدی این منطقه در تاالر آیینه اداره 
قشم  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 

برگزار شد.
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