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نقش آفرینی همه جانبه مناطق آزاد در کشور
مناطق آزاد فرصتی های بی بدیلی در کشور هستند که می توان با یک مدیریت 
جامع و قائل به نیازهای هر منطقه، نقش بسیار تاثیرگذاری را در مسیر توسعه 
همه جانبه کشور از تولید و صادرات تا تامین و واردات کاالهای اساسی و مواد 

اولیه ایفا کنند.
واسطه  به  فرصت  به  کنونی  تحریم های  تهدید  بدل کردن شرایط  بی شک 
بهره صحیح و نگاهی توام با اعتماد به مناطق آزاد رخ خواهد داد و نه صرف 

گفتارهای بی عمل و عدم اختیارات.
نقش مناطق آزاد در مسیر توسعه کالن اقتصاد در جهان تجاری امروزی کامال 
پررنگ و تاثیرگذار است؛ عدم وجود محدودیت های سرزمین اصلی، حضور و 
سرمایه گذاری فعالین اقتصادی و کمپانی های خارجی در این مناطق و ده ها 
مزیت دیگری که با توجه به ایجاد زیرساخت های بندری، فرودگاهی، جاده ای 
و... می تواند نقش اثر بخشی را در باال بردن راندمان تجاری و اقتصادی هر 

کشوری ایفا کند از کارکردهای مهم مناطق آزاد در جهان می باشد.
اقتصادی کشور  رونق  در جهت  که  همه ظرفیت هایی  کنار  در  آزاد  مناطق 
دارا هستند، نقش آفرینی های بسزایی هم در بحث امنیتی برای کشور ازجمله 
جلوگیری از مهاجرت به شهرها، عدم خالی شدن مرزها و نیز ثبات و امنیت 
مرزی با توجه به مراودات و ارتباطات هر منطقه با کشورهای همسایه خود 
دارند، که این مزیت در کنار توسعه اشتغال و تولید و صادرات، مجموعه ای 
واحد  مدیریت  اعمال  با  که  می کند  ایجاد  کشور  در  آزاد  مناطق  از  توانمند 
شاهد شکوفایی  می توان  مختلف،  ارگان های  و  سازمان ها  اختیار  تفویض  و 

همه جانبه مناطق آزاد بود.
ماهیت مناطق آزاد بر پایه اقتصاد آزاد و انعطاف پذیری است که به وضوح با 
شرایط اقتصادی سرزمین اصلی متفاوت بوده و برای فعالین اقتصادی جذاب 
در جهت جلب  آزاد  مناطق  مزیت های  از  را می توان  مهم  این  که  می باشد 
عدم  با  اگر  حال  نمود.  محسوب  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  حداکثری 
تفویض اختیارات، تصویب مصوبات و قوانین محدود کننده و نیز دخالت ها 
این  دولتی  تصمیم گیر  و  تصمیم ساز  مختلف بخش های  موازی کاری های  و 
ظرفیت ها و مزیت ها را در مناطق آزاد از بین ببریم، قطعا شاهد فرار فعالین 
اقتصادی و سرمایه گذاران و به تبع آن عدم تولید و اشتغال در این مناطق 
خواهیم بود و به مرور نتیجه ای جز مهاجرت و خروج سرمایه ها از این مناطق 
تبعات  نارضایتی،  و  اقتصادی  بزرگ  ضربه های  کنار  در  که  داشت  نخواهد 
عظیم امنیتی نیز به واسطه خالی شدن مرزها از سکنه در پی خواهد داشت.

جوامع  مدنظر  آزاد  مناطق  به  همه جنبه ها  در  اقتصادی  نگاه  صرفا  بنابراین 
اقتصادی  توسعه  بی شک  نیست؛  آزاد  مناطق  ایجاد  باب  از  دنیا  در  حاکمیتی 
اما  است،  مناطق  این  تشکیل  از  مهم ترین هدف  و  بزرگترین  آزاد  تجارت  و 
موضوعات دیگری که در الیه های زیرین مناطق آزاد وجود دارد، اهمیت حفظ 
این مناطق را دوچندان می کند که امید است که با سیاست ها و نگاه توسعه گرا 

به اهمیت مناطق آزاد، شاهد پیشرفت همه جانبه این مناطق در کشور باشیم.

راه اندازی مرکز شتابدهی 
و نوآوری شهر هوشمند در 
منطقه آزاد قشم

امضاء تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد 
قشم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

رسوخ فرهنگ و دانش ملی در مرزهای 
فراملی با گردشگری علمی در مناطق آزاد

نقش بی بدیل منطقه آزاد انزلی 
در ایجاد کریدورهای تجاری

گفت و گو با معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

نشست بررسی و پیگیری اجرای تفاهم نامه دبیرخانه 
با سازمان  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
ایران  اقتصادی و فنی  سرمایه گذاری و کمک های 

روز شنبه )5مردادماه( برگزار شد.
مشاور  بانک  مرتضی  با حضور  که  نشست  این  در 
و  وزیر  معاون  موسوی  سیدعلی  و  رئیس جمهور 
کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  کل  رئیس 
مدیران  و  معاونین  شورای  در  فنی  و  اقتصادی 
بسته های  استانداردسازی  بر  گردید،  برگزار  عامل 
حوزه های  با  ذیربط  افراد  آموزش  سرمایه گذاری، 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  جذب 
اقتصادی و همچنین معرفی ظرفیت ها و پتانسیل ها 
سرمایه گذاران  به  مناطق  این  در  سرمایه گذاری 

خارجی تاکید شد.
با  سال ۹۶  آذرماه  تفاهم نامه  این  می شود؛  یادآور 
حمایت  و  تشویق  در  هم افزایی  و  همکاری  هدف 
و  فرصت های  معرفی  و  خارجی  سرمایه گذاری  از 
مناطق  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  پتانسیل های 
آزاد و ویژه اقتصادی به امضای مرتضی بانک مشاور 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرشورایعالی  و  رئیس جمهور 
اقتصادی و محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 

ایران رسید.
برون گرایی  توان  افزایش  منظور  به  تفاهم نامه  این 
اقتصادی ملی و استفاده از ظرفیت مشارکت بخش 

تشکیل دفاتر نمایندگی ویژه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی در مناطق آزاد

سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور، تالش برای 
منظور  به  الزم  حقوقی  و  نهادی  ترتیبات  ارائه 
مهم  شرکت های  تجاری  فرصت های  تبدیل 
بین المللی صاحب بازار در ایران به سرمایه گذاران 
اصالح  کشور، تالش جهت  در  تولیدی  و  خارجی 
توسعه  ازای  در  زائد  مقررات  و  موانع  حذف  یا  و 
آموزش  زمینه  در  همکاری  نیز  و  سرمایه گذاری 
مذاکرات،  نحوه  خارجی،  شرکای  با  مشارکت 
و…  بین المللی  بازارهای  فاینانس،  بانکی،  عملیات 

اشاره کرد.

طرح های  در  خارجی  سرمایه گذاری  و  خصوصی 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اقتصادی  مختلف 
کشور با هدف تسهیل و گسترش تولید و صادرات، 
انتقال فناوری و تامین منابع الزم برای بهره گیری 
این  از ظرفیت های سرمایه گذاری  حداکثری کشور 

مناطق، به امضای طرفین رسید.
تفاهم نامه  این  مهم  مفاد  ازجمله  است؛  گفتنی 
به روز  فهرست  تهیه  به  می توان  همکاری 
به  ارائه  جهت  سرمایه گذاری  فرصت های  شده 
جذب  زمینه  در  همکاری  خارجی،  سرمایه گذاران 
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

صفحه 7 را بخوانید

صفحه 3 را بخوانید

گفت و گوی اختصاصی با 
دکتر هادی حق شناس 

استاندار گلستان:

صفحه 8 را بخوانید

مناطق آزاد
 پایلوت توسعه 
اقتصادی کشور

نگاهی به رشد استارت آپ ها در ایران و 
نقش مناطق آزاد در سرعت بخشیدن 

به این تحول عظیم اقتصادی:

مناطق آزاد

آزادی
 آپ هااستارت

در

صفحه 4 را بخوانید



اخبار مناطق آزاد

منطقه  گردشگری  پروژه های  بررسی  نشست 
میراث  سازمان  رئیس  حضور  با  چابهار  آزاد 
استاندار  گردشگری،  و  صنایع دستی   فرهنگی، 
سازمان  مدیرعامل  و  بلوچستان  و  سیستان 
منطقه آزاد چابهار با هدف تسریع روند تکمیل 
برگزار  گردشگران  استفاده  برای  طرح ها  این 

شد.
رئیس  مونسان،  علی اصغر  اختیار  تفویض  پیرو 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث   سازمان 
مدیرعامل  کردی  عبدالرحیم  به  گردشگری 
سازمان منطقه آزاد چابهار، وی به همراه جمعی 
بررسی  نشست  در  سازمان  این  معاونین  از 

طرح های گردشگری چابهار حضور یافت.
موهبتی  احمدعلی  حضور  با  که  نشست  این 
عبدالرحیم  بلوچستان،  و  سیستان  استاندار 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  کردی 
سازمان  گردشگری  معاون  تیموری  ولی  و 
پروژه های  بررسی  هدف  با  و  فرهنگی  میراث  
این  تکمیل  روند  تسریع  و  چابهار  گردشگری 
شد،  برگزار  گردشگران  استفاده  برای  طرح ها 
مانند  چابهار  آزاد  منطقه  طرح های گردشگری 
و  هزار  دو  و  گردشگری  ششم  پیکره  پروژه 
مجموعه  منطقه،  گردشگری  ۱۰۰هکتاری 
گردشگری  مجموعه  شهباز،  گردشگری 
مجموعه  و  لیپار  گردشگری  مجموعه  بلوچ، 
و  بحث  مورد  پیلبند  ورزشی  و  گردشگری 

بررسی قرار گرفتند.
علی اصغر مونسان در این نشست با بیان اینکه 
و  سیستان  استان  برای  ویژه ای  برنامه های 
بلوچستان در نظر گرفته ایم، گفت: منطقه آزاد 
چابهار ظرفیت های خوبی دارد و باید بتوانیم از 

این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم.
چابهار  مزیت  بزرگ ترین  افزود:  وی همچنین 
دریا و ساحل بی نظیر آن است؛ لذا پروژه هایی 
به  سفر  برای  گردشگر  که  کرد  اجرا  باید  را 
چابهار تمایل پیدا کند و مدت حضور گردشگر 

در چابهار افزایش یابد.
رئیس سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با تاکید بر انجام پروژه های جاذب 
ورزش های  کلوپ  گفت:  دریایی  گردشگری 
است  گردشگر  جاذب  پروژه های  از  یکی  آبی 
که می تواند در منطقه آزاد چابهار احداث شود. 
ضمن این  که وجود کوه های مریخی نیز یکی 
دیگر از ظرفیت های بی نظیر در چابهار است و 
استفاده  خوبی  به  ظرفیت  این  از  بتوانیم  باید 

کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست 
با اشاره به اهمیت رونق صنعت گردشگری و 
اشتغال گفت:  ایجاد  نقش آن در درآمدزایی و 
و  سیستان  گردشگری  حوزه  در  خوشبختانه 

بلوچستان شاهد یک تغییر نگاه هستیم.
مناطق  و  شهرها  افزود:  موهبتی  احمدعلی 
حوزه  در  بلوچستان  و  سیستان  استان  مختلف 
گردشگری ظرفیت های متنوعی دارند و در این 
میان چابهار با بهره مندی از ظرفیت مهمی به 

نام دریا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  کردی  عبدالرحیم 
آزاد چابهار نیز در این نشست هم اندیشی ضمن 
تشکر از توجه رئیس سازمان میراث  فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به استان سیستان و 
بلوچستان خصوصا چابهار و نگاه ویژه وی به 
توسعه گردشگری، نگاه جدید و مثبت حاکمیت 
به چابهار را فرصتی برای پیشرفت های بیشتر 
چابهار  های  زیرساخت  توسعه  و  منطقه  این 

دانست .
ولی تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث  
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این 
رونق  برای  برنامه ریزی ها  به  اشاره  با  نشست 
بلوچستان  و  سیستان  در  گردشگری  توسعه  و 
استان  این  در  گردشگری  رونق  برای  گفت: 
و  رسانه ها  کرده ایم،  راه اندازی  ملی  کمپین 
یک  شاهد  و  آمده اند  کار  پای  صداوسیما 
این  در  گردشگری  رونق  حوزه  در  هم گرایی 
این  اساس  بر  که  به گونه ای  هستیم؛  استان 
استان  از  عکس  و  فیلم  زیادی  تعداد  کمپین، 
سیستان و بلوچستان به دست ما رسیده است.

گفتنی است، در سفر گذشته علی اصغر مونسان 
مشارکت  با  شد  مقرر  چابهار،  آزاد  منطقه  به 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و منطقه 
آزاد چابهار، سه کمپ و کلوپ دریایی، روستای 
کوه های  کمپ  و  تیس  خلیج  ساحل  َدَرک، 
در  که  شوند  کار  ویژه  صورت  به  مینیاتوری 
مورد  طرح  سه  این  نیز  گذشته  روز  نشست 

بررسی گرفت.

برگزاری نشست بررسی 
طرح های ویژه گردشگری 

منطقه آزاد چابهار

نگاهی به رشد استارت آپ ها در ایران و نقش مناطق آزاد در سرعت بخشیدن به این تحول عظیم اقتصادی:

آزادی استارت آپ ها در مناطق آزاد
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استارت  آپ ها نقش بی بدیلی در رشد و توسعه 
خلق  می کنند.  ایفا  کنونی  دنیای  در  جوامع 
گردشگری،  رشد صنعت  کارآفرینی،  اندیشه، 
فناوری های  جدید،  متنوع  وکارهای  کسب 
آن،  بر  مبتنی  اقتصاد جدید  و ظهور  نوآورانه 
نقطه عطفی در عرصه اقتصاد به شمار می رود 
توسعه   کشورهای  برای  جدیدی  پنجره  که 
تا  است  کرده  باز  توسعه  حال  در  و  یافته 
توسعه  از  بیشتری  بهره  مندی  بتوانند  اینگونه 

در حوزه اقتصاد دانش  بنیان به دست بیاورد.
سرمایه گذاری  رشد  به  رو  روند  به  نگاهی  با 
اخیر،  2دهه  در  استارت آپ ها  روی  جهانی 
موثر  ارکان  از مهم ترین  یکی  می توان گفت 
وجود  و  سرمایه  مقوله،  این  زیست بوم  بر 
موسسات و نهادهای سرمایه گذاری است که 
نقش روانی و عملیاتی مهمی در شکل گیری، 

رشد و موفقیت کسب و کارهای نوپا دارند.
آوردن  فراهم  با  باید  دولت  رو،  این  از 
گذار  برای  مناسب  و  صحیح  راهبردهای 
الزم  تسهیالت  زمینه ها،  همه  در  سریع 
و  دانش بنیان  شرکت های  ارتقای  برای  را 
استارت آپ ها ایجاد کند تا به رشدی چشمگیر 

در مدت زمانی کوتاه برسد.

رونق کسب و کار در بستر 
استارت آپ ها

ازجمله  کار  و  کسب  فضای  مطلوبیت 
اقتصادی  وضعیت  کننده  تعیین   شاخص  های 
هر کشوری به شمار می رود که هر چه این 
به  سریع تر  باشد،  رقابتی تر  و  شفاف تر  فضا 

طرف رونق اقتصادی پیش خواهد رفت. 
در  جهانی  بانک  رسمی  گزارش  پایه  بر 
از  رتبه ۱24  در  ایران  میالدی،  سال 2۰۱8 
میان ۱9۰کشور قرار گرفته است که این رتبه 
در منطقه خاورمیانه نسبت به دیگر کشورهای 
ایران  اینک  نیست.  مطلوبی  وضعیت  عربی 
برای دستیابی به رفاه، کارآفرینی، نوآوری و 
اشتغال باید مقررات مربوط به کسب و کارها 

را اصالح کند. 
که  استارت آپ ها  به  توجه  راستا  همین  در 
نماد موفقی از کسب و کارهای نوین هستند، 
اقتصادی  شکوفایی  راستای  در  بزرگی  گام 
به  صحیح  مدیریت  با  که  می رود  شمار  به 

خودکفایی هایی منتج می شود.
طرف  از  رسمی  منتشره  اطالعات  پایه  بر 
طور  به  استارت آپ  هر  ارتباطات،  وزارت 
نیروی  تن  هفت  است  توانسته  میانگین 
در  این  کند.  کار  به  مشغول  را  متخصص 
تعداد  اخیر  سال های  در  که  است  حالی 
خود  فعالیت  تخصصی  استارت آپ  زیادی 
فعالیت  ادامه  صورت  در  و  کرده اند  آغاز  را 
افزایش  در  بسزایی  نقش  می توانند همچنان 
اشتغال ایفا کنند. عدم قطعیت در شکل گیری 
استارت آپ ها به مانند شمشیر دولبه ای است 
که می تواند تهدید باشد؛ اما هنر صاحبان آن 
این تهدید را به یک فرصت بزرگ  می تواند 
استارت آپ هایی  ادعا،  این  گواه  کند.  تبدیل 
که  اپل هستند  و  مایکروسافت  گوگل،  چون 
این دغدغه را به مزیتی بزرگ تبدیل کرده اند.

ترغیب شرکت ها و سازمان ها برای اضافه شدن 

قوانین  برخی  تعدیل  به جمع شتاب دهنده ها، 
دست و پاگیر در حوزه راه اندازی استارت آپ ها، 
کاهش زمان و هزینه های مرتبط با راه اندازی 
و ادامه فعالیت استارت آپ ها، تدوین نقشه راه 
ارتباط  در  دولت  وسیله  به  متناسب  و  جامع 
کوتاه  برنامه  یک  تنظیم  سرمایه گذاری،  با 
مدت و میان مدت روشن با تکیه بر افزایش 
به  کامل  دسترسی  امکان  ایجاد  اشتغال، 
وضعیت بازارهای مالی، پولی و سرمایه، ایجاد 
واحدهای حمایتی در دانشگاه ها و بسته های 
حمایتی برای دانشجویان کارآفرین، راه اندازی 
جوانان  ایده های  از  بهره برداری  کار  و  ساز 
خالق ازجمله دانش آموزان، حمایت بدون قید 
کسب  بنگاه های  و  استارت آپ ها  از  شرط  و 
خصوصی  بخش  نظام مند  هدایت  و  کار  و 
ازجمله  استارت آپ ها  از  حمایت  طرف  به 
اکوسیستم  بهبود  برای  ضروری  اقدام های 

استارت آپی در ایران به شمار می روند.
و  توسعه فضای کسب  در  آزاد  مناطق  نقش 
به  توجه  با  استارت آپ ها  بر  مبتنی  کارهای 
می تواند  دارند،  که  مزیت هایی  و  ظرفیت ها 
بسیار پررنگ باشد. در طول سال های گذشته 
حوزه  در  3۰۰درصدی  حدود  رشد  شاهد 
بوده ایم  آزاد  مناطق  در  دانش بنیان  اقتصاد 
در  فناوری  و  نوآوری  آیین نامه  به  توجه  با  و 
نوپا  برای جذب شرکت های  که  آزاد  مناطق 
آینده  در  ارائه شده، بی تردید  استارت آپ ها  و 
تحقیق،  به  شتاب دهندگی  بحث  در  نزدیک 
این  ایده های نو به رشد صنعت در   توسعه و 

مناطق دست پیدا خواهیم کرد.
در بحث راه اندازی استارت آپ از نظر اقتصادی 
بهترین گزینه، حضور یک سرمایه گذار بزرگ 
از  کارآفرین  خیال  صورت  این  در  که  است 
تجربه  بود.  خواهد  آسوده  مالی  منابع  تامین 
نشان داده است که بیشتر استارت آپ هایی که 
با سرمایه  گذاری شخصی شروع به کار کرده اند، 
زودتر به موفقیت می رسند؛ اما تا وقتی که هنوز 
ایده اصلی خام است و وضعیت کسب و کار به 
سطح مناسبی نرسیده باشد، سرمایه گذار انگیزه 
همین  به  و  ندارد  سرمایه  گذاری  در  باالیی 
نباید  سرمایه گذار  شدن  پیدا  انتظار  به  دلیل 
احتمال  به  دست روی دست گذاشت، چراکه 
زیاد به از دست دادن زمان منجر خواهد شد. 
طبق آنچه گفته شد و برخالف تصور غالب، 
می توان بزرگترین عامل موفقیت استارت آپ ها 

را خالقیت درونی و نوآوری دانست.

گردشگری استارت آپی 
در مناطق آزاد

گردشگری،  جهانی  سازمان  گزارش  پایه  بر 

و  باستانی  جاذبه های  دهم  رتبه  ایران 
تاریخی و رتبه پنجم جاذبه  های طبیعی را در 
امن ترین  از  اینکه یکی  جهان دارد و مهم تر 
امنیت  لحاظ  از  جهان  و  منطقه  کشورهای 

برای گردشگران خارجی محسوب می شود. 
متاسفانه بر پایه آمارهای رسمی، سهم ایران 
از درآمدهای جهانی صنعت گردشگری کمتر 
اهمیت  بحث  اینجا  در  است.  درصد  یک  از 
به  گردشگری  حوزه  در  استارت آپ ها  حضور 
طور جدی مطرح می شود، زیرا همان طور که 
رونق  در  بزرگی  نقش  استارت آپ ها  فعالیت 
هر  ورود  ازای  به  آمار  طبق  دارد،  اقتصادی 
گردشگر، 9فرصت شغلی ایجاد می شود و این 
بسزایی  تاثیر  اقتصاد  بر  مستقیم  طور  به  امر 

می گذارد. 
این همکاری مشترک صاحبان کسب و کار و 
ایده پردازان حوزه گردشگری می تواند تحول 
رونق  و  کشور  گردشگری  در صنعت  بزرگی 
اقتصادی ایجاد کند. حوزه های کارآفرینی در 
گردشگری و فرصت های مناسب استارت آپی 
اقامتگاه(،  )رزرو  هتلداری  شامل  ایران  در 
مربوط  بازاریابی های  مسافرتی،  خدمات 
اینترنتی(،  )فروش  گردشگری  صنعت  به 
حوزه  در  مختلف  تبلیغات  و  اطالع رسانی ها 

بازاریابی است. 
سالمت  گردشگری  موارد،  این  بر  عالوه 
از  ایران  در  )مذهبی(  زیارت  گردشگری  و 
می تواند  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
دلیل بزرگی برای آغاز فعالیت استارت آپی در 

این حوزه باشد.
حوزه  در  بزرگ  بسیار  ظرفیت های  دیگر  از 
از  استفاده  با  می توان  که  کشور  آزاد  مناطق 
شاهد  حوزه  این  در  استارت آپی  شرکت های 
جهش بزرگی بود، بحث توسعه گردشگری در 
مناطق آزاد بر بستر استارت آپ ها است. وجود 
جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی بسیار 
متنوع و جذاب در مناطق آزاد که تاکنون به 
درستی به گردشگران داخلی و خارجی معرفی 
را  خوبی  انگیزه های  می تواند  است،  نشده 
ایجاد  برای  استارت آپی  فعالین  حضور  برای 

بسترهای اینترنتی جذب گردشگر باشد.

افزایش اشتغال زایی با بهره مندی از 
شرکت های استارت آپی

همچنین با برنامه ریزی در راستای ماموریت 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  راهبردی 
مزیت های  از  بهره مندی  برای  زمینه سازی 
مناطق  این  قانونی  و  زیرساختی  جغرافیایی، 
بهبود فضای  و  کارآفرینی  توسعه  با هدف  و 
که  است  ضروری  نوآورانه،  کار  و  کسب 

به  کشور  آزاد  مناطق  در  نوآوری  اکوسیستم 
سرعت توسعه یابد و این اکوسیستم به عنوان 
در  کلیدی  نقش  استارت آپ ها،  اصلی  حامی 
فرآیند ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوین، 
توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه، توسعه 
ارتقای  ثروت،  خلق  دانش بنیان،  اقتصاد 
در  مولد  و  سالم  اشتغال زایی  و  تکنولوژی 

مناطق آزاد کشور ایجاد کند.
دانش  بنیان  شرکت های  اشتغال  ظرفیت 
دانشگاه  ها  فارغ التحصیالن  تعداد  به  نسبت 
ایجاد  راستای  بنابراین در  پایین است.  بسیار 
اشتغال زایی  طرف  به  باید  کشور  در  توسعه 
وضعیت  بهبود  عوامل  از  یکی  رفت.  پیش 
اشتغال در شرایط کنونی، استفاده از ظرفیت 
همین شرکت های دانش بنیان، کارآفرین و در 
صدر آنها اهمیت دادن به راه اندازی و توسعه 
استارت آپ ها است. نگاه ویژه به استارت آپ ها 
و  باال  انعطاف پذیری  پویایی،  به  توجه  با 
در  عظیم  تحولی  محیطی،  شرایط  با  تطبیق 
اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد. عالوه بر این، 
برای  مناسبی  ظرفیت  کارها  و  کسب  این 
دارا  نیز  را  تحریم  شرایط  با  شدن  روبه رو 
در  تولیدی  فعالیت های  تمرکز  عدم  هستند. 
مانع  دولت،  به  وابسته  منتخب  شرکت های 
اولیه   مواد  و  محصوالت  آسان  تحریم  از 

شرکت ها نیز می شود.

چالش ها و موانع پیش  روی 
استارت آپ ها

رشد  حال  در  فضایی  استارت آپی،  فضای 
این  که  می رسد  نظر  به  طبیعی  و  است 
روبه رو  چالش هایی  و  مشکالت  با  فضا 
حل  در  تالش  اهمیت  حائز  نکته  اما  باشد؛ 
ممکن  زمان  سریع ترین  در  مشکالت  این 
استارت آپ های  که  چالشی  بزرگترین  است. 
و  مالی  تامین  هستند،  مواجه  آن  با  ایرانی 
شناخت  عدم  همچنین  است.  سرمایه گذاری 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  آگاهی  و 
اینترنتی  کارهای  و  کسب  فضای  به  نسبت 
اعتماد سرمایه گذاران  باعث عدم اطمینان و 

در این زمینه می شود.
پشتیبان  نهادهای  وجود  نبود  بعدی  مشکل 
خدمات  که  است  شرکت هایی  کمبود  و 
استارت آپ ها  به  تجاری  و  کاری  و  کسب 
ارائه می کنند. نداشتن تمایل استارت آپ های 
موفق و شرکت های بزرگتر برای همکاری و 
مشارکت با استارت آپ های جدید و کوچک تر 
به  می توانند  بیشتر  ارتباطات  برقراری  با  که 
رونق گرفتن فضای کسب و کار کمک کنند 
فنی  زیرساخت های  به  دسترسی  نداشتن  و 
زیرساخت های  به  دسترسی  هزینه  مناسب، 
به  بی توجهی  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری 
و  ریسک پذیری  نداشتن  کارآفرینی،  فرهنگ 
سیاست گذاری های دولت از دیگر چالش های 
شمار  به  استارت آپ ها  راه  سر  بر  موجود 

می روند.
اقتصاد  زیرساخت های  اساسی ترین  از  یکی 
انسانی  سرمایه   کارآفرین،  و  دانش  بنیان 
عنوان  به  که  است  دانشی  و  نوآور  خالق، 
بزرگ ترین و باارزش ترین سرمایه  کشور، باید 
مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب با توانمند 
کردن، تشویق و زمینه سازی فعالیت آنان در 
توان  کشور  دانش بنیان،  شرکت های  قالب 
رویارویی با هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی 

را خواهد داشت.

مناطق آزاد

گزارش:
فریبا شیخی

اسکله  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با 
کاسپین(،  )مارینا  انزلی  آزاد  منطقه  مارینای 
اولین باشگاه و مدرسه بادبانی کشور شروع به 
کار کرد و هم اکنون ده ها هنرجو و ورزشکار 
در رشته های مختلف در این مجموعه مشغول 

به فعالیت می باشند.
علیرضا راد گودرزی مدیرعامل شرکت مکین 
دریا کاسپین، مجری مجموعه مارینا کاسپین 
با بیان اینکه نخستین باشگاه و مدرسه بادبانی 
با  مردم  آشنایی  منظور  به  کشور  تفریحی  و 
ورزش های  و  تفریحات  متنوع  ظرفیت های 
اهمیت  و  طبیعت  با  مردم  بیشتر  ارتباط  آبی، 
اسکله  محدوده  در  زیست  محیط  از  حفاظت 
اظهار  کرده،  کار  به  شروع  منطقه  مارینا 
بر  عالوه  گذشته  سال  یک  ظرف  داشت: 
توسعه زیرساخت ها و تنوع بخشی به امکانات 
برگزاری  دریایی،  مختلف  ورزشی  رشته های 
در  نیز  عالقه مندان  برای  آموزشی  دوره های 

دستورکار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰میلیارد ریال 
ساختمانی  تجهیزات  و  امکانات  ایجاد  برای 

در راستای توسعه زیرساخت های توریسم ورزشی و گردشگری دریایی صورت گرفت:
راه اندازی نخستین باشگاه و مدرسه قایق های بادبانی کشور در منطقه آزاد انزلی

ورزشی  توریسم  و  دریایی  ورزش های  در 
فوق،  امکانات  بر  عالوه  افزود:  است،  کشور 
و  ویک برد  ورزش های  برای  اسکی برد  قایق 
اسکی روی آب، پارسل و قایق های تفریحی 
افزایش  منظور  به  دریایی  اتوبوس  همراه  به 
توسعه  جهت  ارائه  قابل  خدمات  و  امکانات 
این  در  حرفه ای  ورزش  و  ورزشی  توریسم 

مجموعه مورد بهره برداری قرار گرفته است.
همکاری  و  همراهی  نگاه  از  قدردانی  با  وی 
سازمان منطقه آزاد انزلی در اعتماد و حمایت 
بهره برداری  جهت  در  خصوصی  بخش  از 
چنین  وجود  کرد:  اضافه  مارینا،  اسکله  از 
منطقه  این  انزلی،  آزاد  منطقه  در  زیرساختی 
کشور  دریایی  و  آبی  ورزش های  قطب  به  را 
به  توجه  با  هدف  این  و  می کند  تبدیل 
و همکاری  موجود  زیرساخت های  و  امکانات 
قابل  کشورمان  مربوطه  فدراسیون های 

دستیابی است. 
علیرضا راد گودرزی از آمادگی شرکت شرکت 
مکین دریا کاسپین برای میزبانی از مسابقات 
ملی و بین المللی دریایی با همکاری سازمان 

منطقه آزاد انزلی سخن گفت و اظهار داشت: 
با توجه به امکانات موجود در مارینا کاسپین 
فصول  تمام  در  که  آرامش  وجود حوضچه  و 
سال امکان ورزش های دریایی در آن فراهم 
برگزاری  و  حرفه ای  ورزش  توسعه  آمده، 
دوره های تمرینی و مسابقات در سطوح ملی 
مدرسه  برنامه های  مهم ترین  از  بین المللی  و 

بادبانی کاسپین می باشد. 
بنا بر این گزارش، ایجاد باشگاه ورزشی های 
آزاد  منطقه  سیاست های  راستای  در  بادبانی 
انزلی در زمینه توسعه ورزش و توریسم دریایی 
اسکله  این در حالی است که  صورت گرفته، 
مارینای کاسپین ظرف یک سال گذشته مورد 
بهره برداری قرار گرفته و هیات دولت با ایجاد 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  مارینا  اسکله 
انزلی در اسکله بندر انزلی نیز موافقت نموده 
تا با مرکزیت این منطقه، زنجیره گردشگری 
دریا  این  ایرانی  بنادر  در  خزر  دریای  دریایی 
گسترده  حوزه  این  توسعه  شاهد  و  تکمیل 
مغفول مانده و سودآور صنعت گردشگری در 

سواحل شمالی کشور باشیم.

مشتمل بر امکاناتی همچون اتاق های رختکن 
و... هزینه شده، تصریح کرد: مهم ترین ویژگی 
این سازه، پرتابل بودن و قابلیت حمل و نقل 
و  است  متفاوت  مکانی  موقعیت های  در  آن 
دریایی  ورزشی  امکانات  در  که  نکته ای  این 
به عنوان یک مزیت، مورد توجه قرار می گیرد.
امکانات  درخصوص  گودرزی  راد  علیرضا 
رشته های ورزشی و تفریحی دریایی مختلفی 
مارینا موجود می باشد،  تفریحی  اسکله  در  که 
گفت: در این مجموعه، قایق های بادبانی هوبی  
بوردهای  پدال  همچنین  و  ِویو  ۱۶و  کت ۱۵، 
پدل برد،  انواع  »ای کلیپس«،  دوچرخه ای 
ویندسرف، انواع قایق های بادبانی در کالس ها 
برای سنین مختلف جهت  متعدد  و مدل های 
موجود  به عالقه مندان  آموزش  و  بهره برداری 
و در حال بهره برداری است که طی این مدت 
به دلیل جایگاه استان در ورزش های دریایی و 
استعدادهای موجود با استقبال خوبی از سوی 

عالقه مندان مواجه شده ایم. 
مدیرعامل شرکت مکین دریا کاسپین با بیان 
اصلی  سرمایه گذاران  از  مجموعه  این  اینکه 

با حضور معاون رئیس جمهور 
صورت گرفت:



اخبار منطقه آزاد انزلی

مسیر  ساخت  مسیر  در  تسریع  منظور  به 
خط  و  کاسپین  بندری  مجتمع  میان  ریلی 
ریل سراسری کشور، موافقت نامه همکاری 
و شرکت  انزلی  آزاد  منطقه  مابین سازمان 
نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت 
کشور در محل وزارتخانه راه و شهرسازی 

در تهران منعقد شد.
راستای  در  همکاری  موافقت نامه  این 
عملیاتی کردن تفاهم نامه مشترک اسفندماه 
سال گذشته دو طرف در مسیر احداث خط 
مجتمع  به  رشت-انزلی  راه آهن  اتصال 
بندری کاسپین به امضاء دکتر رضا مسرور 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  راه  وزیر  معاون  خادمی  خیراله  دکتر  و 
و  ساخت  شرکت  مدیرعامل  و  شهرسازی 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور رسید.

اجرایی نمودن  به منظور  موافقت نامه فوق 
خط ریلی مذکور، میان دو طرف منعقد شد 
و براساس آن، طرفین متعهد شدند ساز و 
مالی الزم  و  فنی، حقوقی  اداری،  کارهای 
اتصال  خط  احداث  پروژه  اجرای  جهت 
بندری  مجتمع  به  رشت-انزلی  راه آهن 

کاسپین را در دستورکار قرار دهند.

امضاء موافقت نامه اتصال 
ریل به مجتمع بندری 
کاسپین میان سازمان 

منطقه آزاد انزلی و شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل ونقل کشور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

نقش بی بدیل منطقه آزاد انزلی در ایجاد کریدورهای تجاری
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منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد ایران 
در دریای خزر از ویژگی های متمایزی برخوردار 
درخشش  با  اخیر  سال های  ظرف  و  می باشد 
خیره کننده ای در مسیر رشد و توسعه زیرساختی، 
کشور  اقتصادی  فعالیت های  کانون  به  را  خود 
خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  با  ارتباط  در 
در  سال ۸۴  از  منطقه  این  است.  کرده  تبدیل 
بخش هایی از شهرستان های انزلی و رشت به 
دو  دارای  و  کرده  کار  به  شروع  عملی  صورت 
بندر انزلی و مجتمع بندری کاسپین است و از 
زیرساخت های مناسبی همچون فعالیت بورس 
نمایشگاهی  مرکز  صرافی،  بیمه،  بانک،  کاال، 
از  اقتصادی  فعاالن  بهره برداری  جهت  و... 
می باشد.  برخوردار  قانونی  معافیت های  و  مزایا 
سرمایه گذاران این منطقه از مزایا و معافیت های 
خروج  و  ورود  کامل  آزادی  همچون  قانونی 
سرمایه، آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی 
تا سقف ۱۰۰درصد، تضمین کامل سرمایه های 
خارجی و سود حاصل از آنها، امکان ورود کاال 
بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی 
منطقه، معافیت مالیاتی ۲۰ساله، امکان مشارکت 
از  معافیت  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری 
پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی 
برای واردات مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات 
یدکی جهت تولیدکنندگان منطقه، امکان ورود 
اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی 
مجاز مناطق بدون نیاز به صدور روادید بهره مند 
می باشند. دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برنامه ها 
و چشم اندازهای پیش روی منطقه متبوع خود 

را در حوزه های مختلف تشریح نمود.
 

بندری  مجتمع  پروژه  مورد  در  لطفا   
کاسپین که بزرگترین پروژه زیرساختی 
می شود،  نامیده  کشور  آزاد  مناطق 
موجود  امکانات  زمینه  در  توضیحاتی 
در آن و فرصت هایی که با تکمیل این 

پروژه عاید کشور می  گردد، ارائه کنید.
احداث مجتمع بندری کاسپین از سال ۸۸ آغاز شد 
و هم اکنون سه پست اسکله آن مورد بهره برداری 
قرار گرفته و در حال سرویس دهی می باشد، این 
ایران  بندر  بزرگ ترین  خود  نوع  در  که  مجتمع 
زیرساختی  پروژه  بزرگ ترین  و  خزر  دریای  در 
مشتمل  اسکله  ۲۲پست  در  است،  آزاد  مناطق 
کانتینری،  )ترمینال  تجاری  ترمینال های  بر 
محوله  ترمینال های  چندمنظوره،  ترمینال های 
عمومی، اسکله رو-رو و ترمینال غالت(، سوخت 
و  تخلیه  ظرفیت  که  است  دریایی  صنایع  و 
بارگیری ۱۵میلیون تن کاال در هر شیفت کاری 

را در طول سال خواهد داشت.
۱۴متر،  آبخور  عمق  با  بندر  این  اسکله های 
ظرفیت  با  کشتی هایی  پهلوگیری  توانایی 
۵۰هزار تن را نیز دارا خواهند بود و این در حالی 
است که بزرگ ترین کشتی های در حال تردد در 
و  عبور  تن  ۱۲هزار  ظرفیت  با  کاسپین  دریای 
بندری  امکانات  داشت. همچنین  خواهند  مرور 
مجتمع بندری کاسپین مشتمل بر ساختمان های 
اداری-خدماتی، انبارها، محوطه نگهداری کاال، 
فله ای  کاالی  نگهداری  منطقه  مراقبت،  برج 
خشک،  فله ای  کاالی  نگهداری  منطقه  مایع، 
منطقه کانتینری، منطقه نفتی، محدوده صنعتی، 
محوطه  و  مسافری  ترمینال  پارکینگ،  بخش 
حمل و نقل ریلی است. طول موج شکن غربی 
آن  غربی  موج شکن  و  ۲۳۶۰متر  بندر  این 
۲۶۳۵متر خواهد بود که بیشترین فاصله میان 
دو بال موج شکن، ۲۶۰۰متر است که حوضچه 
پدید  را  بالغ  بر ۳۰۰هکتار  به مساحت  آرامشی 
بندر نسبت  این  از ویژگی های متمایز  می آورد. 
سوم  نسل  بنادر  جزء  که  ایران  بنادر  سایر  به 
پسکرانه  بودن  دارا  می شود،  محسوب  جهان 
مساحت  نظر  از  نتیجه  در  است،  ۴۰۰هکتاری 
کاسپین  دریای  در  ایران  بندر  بزرگ ترین  نیز 
ساخت  امکان  پسکرانه  این  وجود  بود؛  خواهد 
صنایع مولد، واحدهای تولیدی فرآوری کاال و 
صنایع مرتبط با کشتی سازی، تعمیر و نگهداری 
کشتی را فراهم می کند و در عین  حال خدمات 
نیز در این  انبارداری، ترانزیت کاال  لجستیکی، 

بندر ارائه می شود.
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بزرگ ترین  بهره برداری  با  که  اثری  مهم ترین 
کشور  عاید  کاسپین  دریای  در  ایران  بندر 
کریدور  فعال سازی  در  می توان  را  می شود 
با  که  معنی  بدین  کرد؛  خالصه  شمال-جنوب 
جاده ای-ریلی  زیرساختی  حلقه های  تکمیل 
امکان  کاسپین،  دریای  در  کشور  بندری  و 
فعال سازی این مسیر تجاری بین المللی فراهم 
می شود. در خصوص اهمیت فعال سازی کریدور 
سالیانه  که  کرد  تصریح  باید  شمال-جنوب 
کانال  مسیر  از  کاال  تن  میلیارد  یک  بر  افزون 
و  می شود  ترانزیت  جهان  نقاط  سایر  به  سوئز 
طریق  از  مزبور  بار  حجم  از  ۳درصد  فقط  اگر 
معنی  به  گردد،  ترانزیت  کریدور شمال-جنوب 
ترانزیت ۳۰میلیون تن کاال از مسیر ایران است 
ارزی،  درآمدهای  بر  عالوه  خود  همراه  به  که 
زمینه افزایش اشتغال زایی را پدید می آورد، که 
باعث تثبیت جایگاه منطقه ای ایران در معادالت 
اوراسیا  و  خاورمیانه  منطقه  اقتصادی- سیاسی 
به  می تواند  بندر  این  دیگر  سوی  از  می شود. 
 عنوان بخشی از مسیر فرعی جاده ابریشم میان 
چین و اروپا به ایفای نقش بپردازد، یعنی کاال 
رسیده  قزاقستان  اکتائو  بندر  به  چین  مسیر  از 
انزلی  بندر  و  کاسپین  بندر  دو  وارد  سپس  و 
می شود، مسیر تجاری که در دستورکار سازمان 
زمان  و  هزینه  کاهش  برای  انزلی  آزاد  منطقه 
مبادالت تجاری میان ایران و چین، قرار دارد. از 
نکات متمایز ساخت این مجتمع بندری، استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت پست های 
اسکله آن است و این در حالی است که در سایر 
پروژه های زیرساختی مشابه، این مهم از سوی 

دولت اجراء می شود.

تشویقی  و  حمایتی  بسته های  لطفا   
برای  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

سرمایه گذاری را تبیین کنید.
سازمان  قانونی،  معافیت های  و  مزایا  بر  عالوه 
اقدامات  اخیر  سال های  طی  انزلی  آزاد  منطقه 
در  تسریع  و  تسهیل  جهت  را  گسترده ای 
کاالهای  صادرات  و  تولیدی  فرآیندهای 
منطقه  تولیدی  واحدهای  توسط  شده  تولید 
فعال سازی  است.  داده  قرار  دستورکار  در 
حمایتی  بسته های  ارائه  راکد،  تولیدی  ۷۰واحد 
حضور  برای  امکان  ایجاد  متعدد،  تشویقی  و 
نمایشگاه های  در  منطقه  صنعتی  واحدهای 
تخصصی داخلی و خارجی به منظور کمک به 
بازاریابی این واحدها، پیگیری تامین سرمایه در 
از  گردش از سیستم بانکی کشور، بهره برداری 
کار  به  شروع  ویژه  به  منطقه  زیرساخت های 
کریدور  فعال سازی  کاسپین،  بندری  مجتمع 
شمال-جنوب و ایجاد مسیر جدید تجاری چین، 
قزاقستان و ایران با محوریت این منطقه و در 
واردکنندگان  رویکرد  تغییر  از  حمایت  نهایت 
شدن  اضافه  باعث  که  تولیدکننده  به  پوشاک 
منطقه  پوشاک  تولید  شبکه  به  ۱۲تولیدکننده 
مراکز  از  یکی  به  را  انزلی  آزاد  منطقه  و  شده 
تبدیل  کشور  پوشاک  صادرات  و  تولید  اصلی 
به  حمایتی  اقدامات  مهم ترین  از  است،  کرده 
اینکه سازمان  شمار می رود. نکته حائز اهمیت 
منطقه آزاد انزلی در سال رونق تولید و در ادامه 
از  پشتیبانی  جهت  خود  تشویقی  سیاست های 
نوآور،  شرکت های  و  صنعتی  صادرکنندگان 
فناور و دانش بنیان کارگروه رونق تولید و توسعه 

در کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفت:

صادرات را به منظور هم افزایی تمامی نهادهای 
در  صادراتی  و  تولیدی  فعالیت های  با  مرتبط 
دستگاه های  سازمان،  مدیران  حضور  با  منطقه 
است.  داده  تشکیل  خصوصی  بخش  و  دولتی 
فناور  نوآور،  از شرکت های  درخصوص حمایت 
سال های  سازمان ظرف  این  نیز  دانش بنیان  و 
اخیر اقدامات متنوعی همچون انعقاد تفاهم نامه 
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
صندوق نوآوری و شکوفایی ملی، فعالیت مرکز 
شکوفایی شرکت های نوآور و دانش بنیان منطقه 
شرکت های  از  پشتیبانی  منظور  به  انزلی  آزاد 
محصوالت  صادرات  و  تولید  افزایش  و  فوق 
که  گونه ای  به  منطقه،  این  در  دانش بنیان 
به  مشغول  مرکز  این  در  ۹۰شرکت  هم اکنون 
شورای  تشکیل  همچنین  و  می باشند  فعالیت 
حمایت از ایده های نو و ارائه بسته های تشویقی 

و معافیت های متعدد اشاره کرد.

معافیت های  و  مزایا  به  توجه  با   
چه  برای  انزلی  آزاد  منطقه  موجود، 
ارزش  از  سرمایه گذاری  حوزه های 

افزوده بیشتری برخوردار می باشد؟
دانش بنیان،  و  نوآور  فناور،  شرکت های  فعالیت 
های تک،  صنایع  تولید  با  مرتبط  فعالیت های 
ترانزیت  صنعت  مختلف  زمینه های  در  فعالیت 
کشاورزی  محصوالت  فرآوری  لجستیک،  و 
با  مرتبط  حوزه های  نهایت  در  و  شیالتی  و 
گردشگری از بیشترین میزان ارزش افزوده برای 

سرمایه گذاران در این منطقه برخوردار می باشد.

حوزه  در  موجود  امکانات  و  جاذبه ها   
بیان  را  انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری 
میزان  درخصوص  آماری  و  کرده 
اعالم  را  منطقه  به  ورودی  گردشگر 

کنید؟
از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه سال جاری 
تعداد ۲میلیون و ۹۴هزار گردشگر از فاز تجارت 
و گردشگری منطقه بازدید به عمل آوردند که 
در مقایسه با ۱میلیون و ۸۹۸هزار نفری که سال 
از  داشتند،  دیدار  منطقه  بخش  این  از  گذشته 
رشد ۱۰درصدی جذب گردشگر خبر می دهد. از 
سوی دیگر، طی این مدت تعداد ۸۴۷توریست 
فاز  در  موجود  تسهیالت  و  امکانات  از  خارجی 
تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی استفاده 
ورودی  ۷۴۹گردشگر  با  قیاس  در  که  کردند 
افزایش  بیانگر  گذشته،  سال  مشابه  مدت  در 
این  در  خارجی  گردشگر  حضور  ۱۳درصدی، 
منطقه می باشد. بر این اساس، در بهار سال ۹۸ 
اقامتی،  مجتمع های  آپارتمان ها،  هتل  هتل ها، 
بوم گردی  مرکز  و  فعال  مهمان های  کاشانه 
بود  گردشگری  ۲۰۰هزار  حدود  میزبان  منطقه 
که مراکز اقامتی این منطقه را برای اقامت خود 
انتخاب کردند. با عنایت به جایگاه این منطقه و 
استان در صنعت گردشگری کشور و جاذبه های 
متنوع موجود، توسعه زیرساخت های گردشگری 
گردشگران  حداکثری  جذب  منظور  به  منطقه 
داخلی و خارجی یکی از مهم ترین راهبردهای 
سازمان منطقه آزاد انزلی ظرف سال های اخیر 
بوده که ساخت و بهره برداری از اسکله تفریحی 
استخر ساحلی،  دریایی،  تفریحات  مارینا، مرکز 
پارک های  ساحلی،  منظرگاه  پرندگان،  بهشت 
در  تفریحی-دریایی  امکانات  سایر  و  جنگلی 

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  تخصصی  کارگروه  جلسه  در 
اقتصادی، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه 
سال ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور اعضای کارگروه 
توسعه  معاون  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  تخصصی 
مدیریت دبیرخانه شورایعالی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی 
امور مناطق، مدیر امور مجامع و حسابرسی دبیرخانه و رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران 

سازمان منطقه آزاد انزلی، تایید شد.
در ابتدا دکتر مسرور گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع 

قایقران،  ساحلی  ورزش های  مجموعه  کنار 
ازجمله مهم ترین آنها قلمداد می شوند.

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

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

تشکیل می دهند.

 موقعیت جغرافیایی انزلی چه مزایایی 
برای سرمایه گذاران به همراه دارد؟

آزاد کشورمان در  انزلی تنها منطقه  آزاد  منطقه 
دریای خزر است؛ منطقه ای که نزدیک ترین منطقه 
آزاد کشور به تهران بوده و به دلیل قرار گرفتن 
اکوتوریستی،  ظرفیت های  از  گیالن،  استان  در 
باکیفیت  انسانی  نیروی  و  صنعتی  کشاورزی، 
آن بهره مند می باشد. از سوی دیگر این منطقه 
فرصت  از  خزر،  دریای  کناره  در  گرفتن  قرار  با 
این دریا برخوردار  با کشورهای حاشیه  ارتباطی 
مسیر  در  گرفتن  قرار  با  حال  عین  در  و  بوده 
بین المللی، دارای مزیت کم نظیری  کریدورهای 
کاال  مبادله  زمان  و  هزینه ها  کاهش  جهت 
شمال-جنوب  بین المللی  کریدورهای  می باشد. 
)نستراک( و مسیر تجاری جدیدی که با محوریت 
این منطقه از سال گذشته میان چین، قزاقستان 
و ایران برقرار شده، کریدوری که به عنوان مسیر 
جنبی کریدور »یک جاده، یک کمربند« کشور 
چین به ایفای نقش خواهد پرداخت، از مزیت های 
ژئواستراتژیک منطقه آزاد انزلی قلمداد می شود. 
در زمینه اثر موقعیت جغرافیایی بر سرمایه گذاری 
در این منطقه، این واقعیت قابل توجه است که به 
دلیل فاصله بسیار نزدیک دو بندر انزلی و مجتمع 
بندری کاسپین که در محدوده این منطقه قرار 
گرفته اند، تولیدکنندگان از مزیت بی نظیر زمان و 
هزینه بسیار ناچیز جهت واردات مواد اولیه برای 
تولید و صادرات برخوردار هستند؛ موضوعی که 
به کاهش هزینه های تمام شده محصول نهایی 
و امکان رقابت با نمونه های خارجی در بازارهای 

بین المللی منتهی می شود.

مانند  خدمات رسان  شرکت های   
در  دولتی  نهادهای  و...  گاز  آب،  برق، 
با  اندازه  چه  تا  زیرساختی  حوزه های 

شما همکاری داشته اند؟
نیاز جهت هرگونه  مورد  زیرساخت های  تمامی 
در  خدماتی  و  تولیدی  اقتصادی،  فعالیت 
تامین  سازمان  سوی  از  منطقه  این  محدوده 
نهادهای  ارتباط  این  در  و  است  شده  ایجاد  و 
همکار در حوزه های تامین زیرساخت، همکاری 
همکار  ادارات  و  داشته  سازمان  این  با  کافی 
و  مزایا  تمامی  اجرای  و  خدمات رسانی  در 
سرمایه گذاری  بر  مترتب  قانونی  معافیت های 
در این منطقه نیز همراهی قابل قبولی در این 

خصوص انجام داده اند.

در  منطقه  پروژه های  اندازه  چه  تا   
پیمانکاران  به  مناقصه  و  مزایده  قالب 

واگذار می شود؟
تمامی پروژه های سازمان منطقه آزاد انزلی در 
محدوده منطقه در چارچوب قوانین مختص به 
مزایده و مناقصه واگذار می شود و این مهم در 
راستای اجرای قانون و استفاده از ظرفیت های 

بخش خصوصی صورت می گیرد.

عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه داد؛ وی با برشمردن 
اقدامات سازمان در راستای اهداف و چشم اندازهای ترسیم 

و  تحول  ایجاد  نحوه  بیان  به  اقدام  آزاد  مناطق  برای  شده 
فضای  رونق  اساسی،  زیرساخت های  ایجاد  منطقه،  توسعه 

کسب و کار و اشتغال منطقه نمود.
گزارش،  ارائه  از  تشکر  ضمن  تخصصی  کارگروه  اعضای 
نظراتی جهت بهبود مستمر فعالیت ها و اقدامات آتی سازمان 

ارائه نمودند.
و  حسابرس  به عنوان  حسابرسی  سازمان  گزارش  سپس 
بازرس قانونی سازمان تحت عنوان اظهار نظر مطلوب قرائت 

شد.

هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر  حضور  با 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
نیروی  فرمانده  اسحاقی  سردار  انزلی، 
االسالم  حجت  گیالن،  استان  انتظامی 
بندر  جمعه  امام  الدین  والمسلمین شمس 
و  منطقه  تامین  شورای  اعضای  انزلی، 
استان،  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان 
به  آغاز  انزلی  آزاد  منطقه  ویژه  کالنتری 

کار کرد.
خدمات  کلیه  ویژه،  کالنتری  این  در 
قبیل  از  انتظامی  نیروی  به  مربوط 
گذرنامه،  صدور  امنیت ،  و  نظم  برقراری 
اطالعات  خودرو،  شماره گذاری  راهور، 
ستاد  یک  به  مربوط  فعالیت های  سایر  و 
فرماندهی نیروی انتظامی در کل محدوده 
۸هزار ۵۰۰هکتاری منطقه آزاد انزلی ارائه 

می شود.
الزم به ذکر است، با آغاز به کار کالنتری 
پیگیری  با  که  انزلی  آزاد  منطقه  ویژه 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گیالن  استان  انتظامی  نیروی  فرماندهی 
ایجاد  فرماندهی  وحدت  گرفت،  صورت 
شده و کلیه خدمات به صورت مستقل در 

این کالنتری ارائه می گردد.
ایجاد کالنتری ویژه منطقه  گفتنی است، 
از  جلوگیری  جرم ،  کاهش  در  انزلی  آزاد 
برای  خاطر  امنیت  ایجاد  اراضی ،  تصرف 
فعاالن اقتصادی و افزایش امنیت اجتماعی 
بسیار تاثیرگذار بوده و در کوتاه ترین زمان 
ممکن خدمات به عموم مردم و گردشگران 

این منطقه ارائه می شود.
افتتاح و آغاز  الزم به ذکر است، در آیین 
انزلی،  آزاد  منطقه  ویژه  کالنتری  کار  به 
سرهنگ دوم پورصادقی به عنوان فرمانده 
اسحاقی  سردار  سوی  از  کالنتری  این 

منصوب و معارفه شد.

افتتاح رسمی کالنتری ویژه 
در منطقه آزاد انزلی

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی انجام گردید:
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گفت و گو:
مرضیه حسینی

در دنیای امروز نقش مناطق آزاد در کمک به توسعه کشورها به وضوح 
مشخص شده و به تعبیر کارشناسان بین المللی حوزه مناطق آزاد در جهان، 
تفکر تجارت در دنیا بدون بهره از ظرفیت های این مناطق امکان پذیر 
بیشترین  اقتصادهای جهان  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  نیست. چین 
حجم تجارت بین المللی را به واسطه مناطق آزاد خود انجام می دهد و 
این نشان از اهمیت و تاثیرگذاری مناطق آزاد در حرکت توسعه گرا در 
مسیر رونق اقتصاد کالن کشورهای جهان خصوصا کشورهای در حال 

توسعه می باشد.
وجود هشت منطقه آزاد در ایران و گذشت بیش از سه دهه از شکل گیری 
این مناطق در کنار همه مشکالت و تنگناهایی که در اقتصاد کشور به 
واسطه تحریم ها وجود داشته، نشان از نقش این مناطق در مسیر توسعه 
کشور دارد. بی تردید مهم ترین عامل توسعه مناطق آزاد، استقالل عمل 
و تفویض اختیار به مدیران عامل این مناطق در جهت تسهیل تولید و 

صادرات در مناطق آزاد است.
منطقه  شامل،  کشور  در  دیگر  جدید  آزاد  منطقه  هشت  ایجاد 
اینچه برون در استان گلستان، منطقه مهران در ایالم، منطقه اردبیل 
بلوچستان،  و  استان سیستان  در  منطقه سیستان  اردبیل،  استان  در 
استان  در  جاسک  منطقه  کردستان،  استان  در  بانه- مریوان  منطقه 
در  قصرشیرین  منطقه  بوشهر،  استان  در  بوشهر  منطقه  هرمزگان، 
مجلس  تصویب  به  پیش  سال  یک  حدود  در  که  کرمانشاه  استان 
برای  مناطق  این  نقش  اهمیت  از  است،  رسیده  عالی  شورای 
تصمیم سازان کشور در مسیر توسعه اقتصاد کالن و کمک به رونق 

تجارت بین الملل خبر می دهد. 
استان گلستان یکی از استان های کشور با ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان 
می باشد و با توجه به وجود یکی از مناطق آزاد جدید در این منطقه و 
نیز شناخت و تجربه باالی استاندار وقت از مناطق آزاد، گفت و گویی با 
دکتر هادی حق شناس استاندار محترم گلستان درخصوص مناطق آزاد 
و برنامه های آینده جهت ایجاد و رونق منطقه آزاد اینچه برون داشتیم که 

در ذیل می خوانید.

 به عنوان اولین سوال درخصوص نقش مناطق آزاد در 
توسعه کالن اقتصاد کشور توضیح بفرمایید.

مناطق آزاد که در دهه70 با سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار ودر زمان 
مرحوم آیت اهلل هاشمی شکل گرفت، مبنایش این بوده است که پایلوت 
و به اصطالح فارسی زبان ها یک مکانی باشند برای اینکه در آن محل 
تمرین توسعة کشور صورت گیرد. اقتصاد ایران دو ویژگی بزرگ داشت: 
یکی از ویژگی  هایش منابع ارزان بود. منظور از منابع ارزان انرژی ارزان 
و دوم نیروی انسانی ارزان بودند. دو مشکل داشت: ابتدا اینکه تکنولوژی 
به راحتی وارد کشور نمی شد و دوم کاالیی که داخل کشور تولید می شد 
به راحتی صادر نمی گردید. قرار شد در مکان هایی به نام منطقه آزاد، 
انرژی ارزان ایران، نیروی انسانی ارزان ایران، به عالوه تکنولوژی خارج 
با مدیریت سرمایه گذاری بین المللی، کاال و خدمتی تولید شود که اول نیاز 
ایران تامین و مازاد آن صادر شود و یا اصطالحا ری اکسپورت و صادرات 

مجدد گردد. این مبنای مناطق آزاد در ایران بود. 
سوال اصلی این بود که قرار است چنین اتفاقی در این ظرف بیافتد، این 
ظرف نیاز به یک زیرساختی دارد که آن زیرساخت چه بود؟ آب، برق، 
گاز، مخابرات، فرودگاه، بندر و... بود که این زیرساخت ها در مناطق آزاد 
فراهم نبود. محل تامینش چی شد؟ ابتدا از محل کارت هایی برای خرید 
کاال می دادند که بعدا اسامی دیگری روی آن گذاشتند؛ آن کارت ها آمد و 
مبنا قرار گرفت. بعد از مدتی زمین فروختند، بعد از مدتی در مجلس هفتم 
مبلغ ناچیزی برای شش منطقه آزاد مبنا گذاشتند، که مبلغی بدهند این 
زیرساخت ها ساخته شود، ولی واقعیت مطلب این است که در هیچ منطقه 
آزادی در دنیا از محل کارت همراه مسافر، زمین فروشی، مبلغ ناچیز دولت 
زیرساخت فراهم نمی شود؛ ما برای منطقه آزاد چه کار کردیم که متناسب 

با آن انتظار داشته باشیم؟!
به دلیل اینکه فقط یک اسم اعالم شد که فالن نقطه منطقه آزاد است، 
دیگه زیرساختی متناسب برای آن فراهم نشد، لذا انتظارات شکل گرفت 
بدون اینکه زیرساخت فراهم شود. بنابراین ما امروز آن فلسفه ای که خدا 
رحمت کند مرحوم هاشمی از مناطق آزاد داشت، شکل نگرفت و تبدیل 
به این شد که برخی از کاالهای مصرفی وارد کشور شود که این موضوع 

شدیدا مورد انتقاد بود.
اما یک نکته ای اینجا وجود دارد؛ مگر نمی گویند در سنوات گذشته به 
کاالی  دالر  20میلیارد  تا  بعضا  دالر  10-12میلیارد  از  میانگین،  طور 
مختلف قاچاق وارد کشور می شود، از کجا قاچاق وارد می شود؟ از مرزهای 
غیررسمی؛ زیرا شرایط مناطق آزاد که مشخص است، گمرک آنجا حضور 
دارد، اگر قرار است این کاالها از طریق مرزهای غیررسمی تحت عنوان 
کولبران، یا هر عنوانی دیگر وارد شود، آیا بهتر نیست این کاال که مورد 
نیاز کشور است، اگر نیاز نباشد که مردم نمی خریدند یا نیاز نبود که کولبران 
این همه ریسک نمی کردند که کاال وارد کنند، شاید بهترین محل منطقه 
آزاد بود که یا بازارچه مرزی این کاالها وارد شود؛ ولی متاسفانه ما تعریفی 
که از منطقه آزاد و انتظاری که داریم و خدماتی که آنجا دولت به نیابت 
ارائه داده است، هیچ تناسبی با همدیگر ندارد. در نتیجه مرتبا فلسفة منطقه 
آزاد را زیر سوال می بریم و آن سمت قضیه، چون برخی از مناطق آزاد فقط 
محل ورود کاالی مصرفی شده بود، یک دلیلی شده برای کسانی که از 
ابتدا مخالف منطقه آزاد بودند، بگویند نگاه کنید، فقط مثال فالن منطقه 
آزاد محل ورود کاالهای مصرفی شده است یا ورود پوشاک، شکالت و 
یکسری کاالی لوکس. در حالی که من یک مثال می خواهم بزنم؛ مثال 
کل جزیره کیش ما کاالی لوکس باشد و ایرانی ها به کیش بروند و خرید 
کنند بهتر است، آیا این سناریو مطلوب ایران است که ایرانی ها بروند استان 
وان ترکیه یا استانبول، آنجا کاالی ترک را بخرند و وارد ایران کنند!؟ کدام 
بهتر است؟ در هر حالت کسی نمی تواند جلوی سفر ایرانیان را بگیرد، آیا 
ایرانی ها دالر را بگیرند بروند ترکیه، ارمنستان، تاجیکستان و برخی از 
کشورهای عربی یا آنها که دستشان می رسد به اروپا بروند کاال بخرند بهتر 

است یا همین کیِش خودمان؟ !

مناطق آزاد را باید به شکلی جامع دید که چه چیزی داده ایم و چه چیزی 
گرفتیم؟! یک سوال مهم هم می شود مطرح کرد که اگر فردا مناطق آزاد 
ایران تعطیل شوند، آیا بخش تولید در ایران تقویت می شود؟ آیا ایرانیان 
دیگر برای سفر به کشورهای همسایه نمی روند؟ لذا ما بین این دو گزینه 
واقع نشدیم، بین بد و خوب، طبیعی است هر آدم عاقلی بین بد و خوب 
همواره خوب را انتخاب می کند. ما گاهی اوقات بین بد و بدتر واقع شدیم، 
یعنی می گوییم مناطق آزاد یکسری کاال می آورند این بد است، اما بدتر 
این است که اگر اینها را ببندیم، ایرانی ها می روند با دست خودشان هزینه 
اقامت می دهند و بعد می روند کاال می آورند. خب ما به جای اینکه ایرالین 
ترک و هتل های ترک را فعال کنیم، بیاییم هتل کیش را فعال کنیم، چون 
به هر حال این نیاز باید برطرف شود. این نیاز به برخی کاالها را خود 
ایرانیان می آورند و اگر نگذارید، چتربازان می آورند و اگر نگذارید خوب از 

کیش می آورند. به هرحال باید راهی پیدا شود.

 اهمیت استفاده از ظرفیت دریا، یا همان اقتصاد دریامحور 
با استفاده از پتانسیل مناطق آزاد در کشور را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
از طریق دریا جابه جا  از کاالها  در حال حاضر در دنیا بخش عظیمی 
می شود. وقتی این را می گوییم یک دلیل ساده بیشتر ندارد، و آن این 
است که ارزان تر است. اگر مثال افراد می توانستند از طریق هواپیما بیاورند، 
حتما می آوردند، چون زودتر به دست مصرف کننده می رسید. چرا انتخاب 
نمی کنند؟ زیرا گران است. اگر می توانستند از طریق ماشین بیاورند، حتما 
می آورند؛ چرا نمی آورند؟ چراکه در بعضی کشورها هم طوالنی تر می شود، 
هم گرانتر است. لذا دریا ارزان ترین و امن ترین مسیر حمل و نقل است، 
بنابراین دریا را انتخاب می کنند. در این موضوع در دنیا 80درصد، در ایران 

90درصد است.
نکته جالب این که هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا نداریم که دریایی 
 G8 نباشد، یعنی دریا و توسعه یافتگی یک رابطه مستقیم دارند. قبال
بود، امروز G20 هست، همه این 20کشور توسعه یافته، دریایی هستند. 
ما که هم شمال و هم جنوب دریا داریم ، اما ما بلد نبودیم استفاده کنیم؛ 
آبادترین کشورهای جهان در کنار دریا هستند. تقریبا همه شهرهای باالی 
ده میلیون جمعیت در کنار دریا هستند. حاال میاییم داخل ایران، همه 
شهرهایی که باالی یک میلیون جمعیت دارند وسط کشور هستند! مثال 
رشت زیر یک میلیون است، ساری، گرگان، بندرعباس، بوشهر، چابهار، 
ماهشهر، آبادان، خرمشهر... اما اصفهان، تبریز، تهران، کرج، شیراز باالی 
یک میلیون هستند، شهرهای پرجمعیت ما بلعکس دنیا وسط کشور قرار 
دارد. چه مشکلی پیدا می کنیم؟ ابتدا مشکل هوا، به دلیل این که باد 
وجود ندارد. دوم آب، اکنون با مشکل کمبود آب مواجه هستیم. عرض 
من این است که این شهرهای دارای  مشکل آلودگی را شهرداری دارد 
حل می کند. مشکل آب، با شیرین کردن آب  برطرف می شود، االن 
تمام شهرهای عربی، دبی نه آب دارد نه خاک و نه هوا، آباد نیست؟ چرا 
شهرهای ما نیستند؟ پس وقتی می گوییم توسعه دریامحور، ذهن ما فقط 
به سمت کشتی و بندر نرود، بدون اینها هم می تواند آباد باشد، اما کشتی و 
بندر به عنوان کاتالیزور شهرها را سریع تر آباد و پررونق می کند. این طبیعی 
است. مگر مردم که شمال می روند برای بندر، کشتی و... می روند؟ بلکه 
برای آب و هوا می روند. پس این نیست که حتما بندر ساخته شود، کشتی 
بیاید تا مردم بروند. ضمنا اقتصاد دریامحور، محورهای مختلفی دارد. چرا 
باید واحدهای فوالد و پتروشیمی که نیاز به آب زیادی دارند در وسط 
کویر ایجاد شوند؟ باید برویم کنار ساحل ایجاد کنیم. گاز را از عسلویه 
می آوریم وسط کشور؛ محصول تولید می کنم دوباره با ماشین می برم 
بندر. خوب عقل چی می گوید؟! آیا می گوید این کار را کنید؟ نیاز آب این 
واحد پتروشیمی همان جا تامین شده و محصولش صادر شود. یعنی وقتی 
کسی می آید طرح آمایش سرزمین ایران را می بیند، احساس می کند فقط 
یکسری آدم هستند که می خواهند بازی کنند؛ چراکه که طرح های مثال 
پتروشیمی وسط کویر ایجاد شده است. جذابیت های زندگی در تهران، 
اصفهان، اراک، این شهرها بیشتر است، و در شهرهای ساحلی و دور 
از مرکز خاطر نبود امکانات افراد تمایل به حضور ندارند؛ لذا باید دولت 

امکانات را فراهم کند.

 با توجه به اینکه عمده مناطق آزاد ما در نزدیکی دریا 
هستند، مثل قشم و کیش، یا انزلی که در شمال است، این 
مناطق چه نقشی در توسعه اقتصاد دریامحور می توانند ایفا 

کنند؟ 
را  سوال  این  که  این  برای  بنده  دارند،  بزرگ  ویژگی  سه  آزاد  مناطق 
جواب دهم، یک سوال معکوس می پرسم. بنگاه های تولیدی داخل ایران 
یا سرزمین اصلی چه مشکلی دارند؟ وقتی شما بنگاه های اقتصادی در 
سرزمین اصلی را می بیند، 2-3مشکل عمده دارند. اولین مشکلشان قانون 
کار است. می گویند وقتی کسی را استخدام کردیم، دیگر نمی توانیم به 
اینکه می گوید  دومین مشکل  کنیم.  قطع همکاری  فرد  آن  با  راحتی 
اگر یک خط تولید بخواهیم بیاوریم، باید از ده ها اداره و سازمان اجازه 
برای نصب خط تولید بگیریم. سومین مشکل می گویند این حوزه مالیات 
برایمان بسیار مشکل ساز شده است. اما در مناطق آزاد، قانون کار حاکم 
نیست، پس اولین مشکل بنگاه حل شد. دوم، اگر خط تولید به مناطق 
آزاد بخواهد برود، نیازی به مجوز ندارد. سوم اینکه 20سال معاف از مالیات 
است، که بزرگترین مزیت مناطق آزاد محسوب می شود. همچنین در کنار 
اینها، مزیت های دیگری دارد. افراد خارجی بدون ویزا به تمام مناطق آزاد 
می آیند ، اما مثال کسی بخواهد به تهران بیاید، با چندین جا باید مکاتبه شود. 
پس این بزرگترین مزیت است. بانک ها می توانند قانون خاص خودشان 

را تعبیه کنند. شما کاال تولید کرده اید، می توانید مابه التفاوت ارزش افزوده 
بدون سود را پراخت کنید و داخل کشور بیاورید. اینها مزیت های مهم 

مناطق آزاد هستند که ما به درستی از آنها استفاده نکرده ایم. 

 نقش کریدور های ترانزیتی با محوریت مناطق آزاد کشور 
خصوصا اکنون با توجه به تفاهم نامه های  منعقد شده ازجمله 
تفاهم میان مناطق آزاد چابهار، انزلی و منطقه ویژه اقتصادی 

لوتوس آستراخان روسیه را چگونه  ارزیابی می کنید؟
کریدور شمال- جنوب یا شرق- غرب، یا کریدور های دیگر، در یک مقیاس 
بین المللی تعریف شده است. مثل اینکه کریدور هواپیمایی ایران بهترین 
است. وقتی که عربستان و امارات، قطر را تحریم کردند، قطر به اجبار از 
مسیر ایران استفاده کرد، یا وقتی که در عراق جنگ شد از مسیر ایران 
استفاده کردند و یا کشورهای آسیای جنوب شرقی، به کشورهای آسیای 
میانه وقتی به اروپا بخواهند بروند، مسیر ایران بهترین است. سوال در اینجا 
این است که هواپیما بدون هماهنگی از مسیر پروازی ایران عبور می کند؟ 
دستگاه ناوبری باید در ایران این آمادگی را داشته باشد که خدمات بدهد. 
مثل این است که ماشین ترانزیتی از بندرعباس به انزلی می رود، وقتی 
مجتمع خدماتی نباشد دیگر نمی آید؛ چراکه باید خدمت بگیرد. کریدورهای 
هوایی و زمینی ما ، هنوز متناسب با انتظارات بین المللی خدمات نمی دهند؛ 
بنابراین چه انتظاری داریم که سایر کشورها از آنها استفاده کنند؟ آیا ما 
امکانات متناسب فراهم کرده ایم؟ یک مثال خیلی ساده، شما امروز از 
بندرعباس راه بیافتید و بروید به هر نقطه غرب به شرق، شمال به جنوب، 
با  متناسب  بهداشتی اش  شبانه روزی سرویس های  مجتمع  چند    ببینید 
مهمان خارجی است؟ بقیه را می گذاریم کنار. شما انتظار دارید کریدور 
شمال-جنوب راه بیافتد؟! طبیعی است که راه نمی افتد. امروز چینی ها 
از مسیر ترکمنستان و بندر ترکمن باشی یا کراس ناوس، مستقیم می 
روند باکو؛ ایران را قیچی کرده اند. طبیعی است که می روند. وقتی بار به 
بندرعباس می آید، در طول مسیر و در سیرجان، پلیس سیرجان می گوید 
بخواب امشب، زیرا نمی توانی بروی! یا مثال می خواهد به شمال برود، 
پلیس می گوید پنج شنبه جمعه تعطیل است و فعال جاده یکطرفه می باشد. 
همین چیز ساده. طرف حساب کتاب می کند یک ساعت هم برایش یک 
ساعت است. اینجا یک هفته معنایی ندارد. هیچ کسی نمی تواند قول بدهد 
کاالیی که از بندرعباس می آید حتماً یک هفته بعد انزلی است، می گوید 
برو پناه بر خدا. قطار هم که بار تحویل می دهد نمی تواند زمان بدهد 
بعد می گویید چرا کریدور شمال- جنوب راه نمی افتد؟ خب معلوم است؛ 
هیچ کسی در ایران به شما زمان نمی دهد که مثال این کانتینری که از 
بندرعباس آمده چه تاریخی به انزلی می رسد. دنیا سر ساعت کار می کند، 
ما می گوییم حاال انشاهلل فردا پس فردا می آید. در برخی گمرک های ما از 
4عصر به آن طرف تعطیل است، شب نمی ماند! کاال رسیده می گوید بماند 

برای فردا صبح. این مرزهای رسمی کشور است! 
 one road یک جاده یک تجارت«؛« one trad one road چین
one belt »یک کمربند یک جاده« راه می اندازند. طبیعی است که 
دنیا که منتظر ایران نیست. قزاق ها قرار بود نفتشان را در نکا تحویل 

دهند و ما ببریم. یک وزیر در آن دولت گفت این نفت به درد نمی خورد، 
قزاق ها منتظر ما می مانند؟ بردند باکو تحویل دادند. ما نفتش را می گرفتیم، 
پاالیش می کردیم و معوض آن را در خاک می دادیم؛ هر بشکه ای چند 
دالر می گرفتیم. یک وزیری گفت نه. آنها منتظر ما نبودند. ما جای آنها 
باشیم چکار می کنیم؟ مشکالتمان استکبار جهانی نیست، اشتباهات داخلی 

است.

 این روزها یکی از مسائل و چالش های بزرگی که مناطق 
آزاد با آن درگیر هستند، محدود بودن اختیار مدیران عامل 
تفویض  آزاد موضوع  مناطق  قانون  در  در حالی که  است؛ 
غیر  به  مناطق  عامل سازمان های  مدیران  به  کامل  اختیار 
از مسائل امنیتی و انتظامی  به صراحت آمده است؛ ولی در 
واقع این نقض فاحش قانون مناطق آزاد است که این اتفاق 
نمی افتد خصوصا در دستگاه های اجرایی؛ نظر شما چیست؟

محدودیت  حداقل  از  باشد،  مدیر  مدیر،  اگر  ایران،  در  من  عقیده  به 
قانون حداکثر تفسیر به نفع می تواند استفاده کند. شما نگاه کنید این 
اختالس هایی که اتفاق افتاد، چطور در جهت خالف، مدیر بانک می آید 
هزاران هزار میلیارد تسهیالت می دهد در صورتی که خالف است، حاال 
این مدیر در جهت مثبت نمی تواند این کار را انجام بدهد؟ چطور من برای 
خالف تنم می لرزد و انجام می دهم، ولی در جهت مثبت نمی توانم؟! در 
مناطق آزاد در برخی مقاطع، مدیرانی بودند که بیشترین زیرساخت ها را با 
همین قوانین ایجاد کردند. یک مثال ساده تر، ما رؤسای جمهوری، وزرا، 
استاندارهای زیاد داشتیم. همین حاال در دو سه تا استان کشور نرخ بیکاری 
شش تا هشت درصد است؛ چرا اینگونه شده ولی در استانهای دیگر نشده؟ 
پس نگاه کنید خصوصا امروز، در دنیایی که همه تکنولوژی ها را دارد، 
می گوید انسان محور توسعه است، در ایران که ما تکنولوژی نداریم پس 

چند برابر انسان باید محور توسعه باشد، ما در ایران مدیر کم داریم.

 بحث این است که برای خیلی از اتفاق ها به مدیران 
عامل مناطق آزاد اجازه داده نمی شود  و موازی کاری بسیار 

زیاد است.
اجازه نمی دهد؟! قانون به من گفته این آب را بخور، شما دستم را می گیرید 
و می گویید نخور! من از اتاق بیرون می روم. چند مدیری که نگذاشتند کار 
کنند مدیر تا حاال استعفا داده اند؟ هیچی! تمام شد و رفت؛ اگر واقعاً من 
به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد توان اعمال مزیت های قانونی را ندارم، 
آیین اداری نمی گذارد کار کنم پس خیانت کردم آنجا مانده ام، باید بروم. 

 مسئله دیگر این است که طی یک سال و نیم گذشته 
عالوه بر تمام این موضوعات، یکسری بخشنامه ها، مصوبات 

از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری پیدا کرده است.
بله یکسری بخشنامه ها آمده من نمی توانم کار کنم همان بحث قبلی.

 اگر اینگونه باشد و تمام مدیران عامل استعفا بدهند که 

درب مناطق آزاد بسته می شود. 
اگر همه استعفا بدهند، بازخورد این جریان به مسئولین امر می فهماند که 
اتفاقی افتاده است. چطور در کشورهای خارج یک اتفاقی می افتد مدیر و 
وزیر و... استعفا می دهند، در ایران یک نفر را بگویید که در ایران استعفا 
داده باشد. اگر قرار باشد ابر و باد و مه و خورشید فلک در کار باشند و من 
چهار تا معاون قوی داشته باشم و تمام دستگاه ها وظیفشان را خوب انجام 
دهند که دیگر من آنجا مدیر نیستم، همه دارند کارشان را خوب انجام 
می دهند. مدیر کسی است که اهداف آن بنگاه اقتصادی را با دست دیگران 

انجام دهد، حتی وقتی که دیگران مخالف هستند.

آزاد  مناطق  قانون  در  اول  از  مالیات 20ساله  معافیت   
بوده، اما امروز عمال معافیت 20ساله وجود ندارد.

برای مناطق آزاد هست، ولی برای مناطقی که بیست سال شان گذشته 
است، نیست. حاال یه سئوال، کسی که بیست سال بوده، چه استفاده ای 

کرده؟

 بیست سال اول که در حال ایجاد زیرساخت ها بودند.
تمام شد و رفت؛ چرا این کارو کردند؟

 اکنون اگر شخصی شرکتی در منطقه آزاد تاسیس کند، 
این قانون در حال نقض شدن است.

اوال مسائل اقتصاد را استاتیک نمی شود تحلیل کرد. االن من نمی توانم به 
مسئول دفترم بگویم که اینجا خیلی سرد است، می گوید شما 3روزه کولر را 
روشن کردید، به همین خاطر اینجا سرد است. اگر امروز روشن می کردید، 
اینقدر سرد نبود. بنابراین تحلیل مسائل اقتصادی استاتیک نیست، باید 
دینامیک تحلیل کرد و روند را دید. شما پرسیدید مناطق آزاد چرا موفق 
نبودند؟ منظور شما این بود امروز چرا موفق نبود؟ نه منظورتان این روند 
بود، این روندی که بوده، چرا موفق نبوده؛ لذا من دینامیکی باید تحلیل 
کنم، من برشی نباید تحلیل کنم. در بعضی از مقاطع مدیران مناطق 
آزادی آنچنان موفق بودند که درخشیدند. چرا آن دوره ها تکرار نشد؟ چون 
بعضی ها بعدا آمدند این صندلی و میز را دیدند. مدیران مناطق آزاد باید 
آدم های پرریسک باشند. چون اینها نهادهای نویی هستند. وزارت اقتصاد، 
مسکن، راه، وزرات خارجه نهادهای بیش از یکصد ساله هستند، اینها 
مشکل خاص ساختاری ندارند. وقتی می گویند وزیر راه، همه پذیرفته اند؛ 
ولی وقتی می گوییم مدیر منطقه آزاد، می گویند چه کسی است؟ چه کاره 
امروز  چون  چرا؟  می پرسند،  دیگر  سواالت  چیست؟  وظیفه اش  است؟ 
این نهاد جا نیافتاده است. نه تنها جا نیافتاده بلکه تعارض دارد؛ یکسری 
اختالف سلیقه ها در تفسیر قانون است و یکسری من گفتن ها. استاندار 
می گوید من چه کاره ام، فرماندار می گوید من چه کاره ام ، نیروهای دیگر 
می گویند ما چکاره ایم؟ هنوز جا نیافتاده است. اینجا مدیر باید مشکالت را 

حل کند، نمی تواند؟ برود شخصی دیگر بیاید که می تواند.

تمام  و  تحریم ها  کنونی،  شرایط  به  توجه  با   
محدودیت هایی که در کشور وجود دارد، نقش مناطق آزاد 

در رونق و توسعه اقتصادی چیست؟
اکنون بهترین فرصت برای دور زدن تحریم ها، مناطق آزاد هستند. هم 
ایران  در  هر کسی  کولبران،  آزاد، هم  مناطق  مرزی، هم  بازارچه های 
می تواند از هر مجرایی تنفسی کاالیی به ایران برساند، خدمت بزرگی 
برای اقتصاد ایران انجام داده است. مناطق آزاد در زمان بحران می تواند به 

داد ایران برسد، در زمان صلح که همه می توانند.

 با عنایت به اینکه جنابعالی تجربه مدیریت در منطقه ویژه 
اقتصادی را داشته اید، فکر می کنید شرایط و محدودیت های 

مدیریتی از آن زمان تا امروز چقدر تغییر کرده است؟
یقینا خیلی تغییر کرده است. امروز استاندارها، یعنی عالی ترین مقام استان، 
به معنی واقعی از منطقه آزاد حمایت می کنند. امروز برای استانداران جا 
افتاده است که یکی از ابزارهای توسعه در استانشان می تواند منطقه آزاد 
باشد. چرا در حال حاضر این همه درخواست مناطق آزاد و ویژه در کشور 
است؛ برای اینکه تمام استانداران و نمایندگان به این جمع بندی رسیده اند 
که اگر پول، زمین حاصلخیز یا یک واحد بنگاهی مثل پتروشیمی، فوالد، 
یک هتل پنج ستاره می تواند منشا توسعه باشد، منطقه آزاد صد در صد 
می تواند منشا توسعه باشد. لذا االن دیدگاه ها با زمان سال 68-69 که 
مرحوم آیت اهلل هاشمی مناطق آزاد را در ایران مطرح کرد، خیلی متفاوت 

است. االن همه می خواهند کمک کنند. 

 همان طور که فرمودید همه استان ها مایل هستند که 
منطقه آزاد داشته باشند، در استان گلستان هم قرار است 

یک منطقه آزاد تاسیس شود.
اکنون در غالب مناطق آزاد، اکثر استاندارهای استان ها را جزء هیات مدیره 
کردند؛ مثال در گیالن االن نیست اما قبال که آقای نجفی استاندار گیالن 
بود، عضو هیات مدیره منطقه سازمان آزاد انزلی بودند. چند تن از استان ها 
را می دانم که استاندار را عضو هیات مدیره می کنند که بخشی از مشکالت 

استان حل شود.

 به عقیده شما به این صورت تعارضات بین استان و 
مناطق آزاد از بین می رود؟

بله؛ دقیقا. اگر من به جای دولت بودم، به جای بعضی از مناطق آزاد، حتما 
اینچه برون را زودتر از همه، منطقه آزاد اعالم می کردم؛ به دو دلیل ساده: 

گفت و گوی اختصاصی با دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان:

مناطق آزاد، پایلوت توسعه اقتصادی کشور
یکی اینکه اکنون ترکمن های استان گلستان و ترکمن های ترکمنستان 
فامیل هستند؛ عالیق فرهنگی و قومی ده بیست ساله ندارند، بلکه قرن ها 
با هم تبادالت فرهنگی و قومی داشتند. تمایل ذاتی شان این است که 
با هم مراوده داشته باشند. جایی مثل اینچه برون، چهار استان در ایران 
است که این هم مرز زمینی دارند هم دریایی؛ یعنی عکسش می شود 
27استان چنین ویژگی ندارند، هم مرز زمینی و هم مرز دریایی. یکی 
گیالن است که با آذربایجان مرز دریایی دارد، گلستان که با ترکمنستان، 
سیستان بلوچستان که با پاکستان و خوزستان؛ سایر استان های کشور 
چنین ویژگی ندارند. وقتی گلستان یکی از چهار استان است و 27استان 
دیگر چنین مزیتی ندارد، آیا امروز در استان گلستان از مرز دریایی استفاده 
می کنند؟ در دریای خزر که جز انزلی، بندری وجود نداشت، بندر ترکمن 
بود، مرز اینچه برون زمانی که مرز بود، خیلی از مرزها بازگشایی نشده 
بود اما از این مرز استفاده نمی شود. دولت که به درستی منطقه آزاد را 
در مجلس مطرح کرده، اگر تصویب شود، دو اتفاق مهم اتفاق می افتد: 
جنگ جهانی اول و دوم که شروع آن بین کشورهای اروپایی بود، کشورها 
نشستند و با هم گفت گو کردند که برای اینکه مجددا جنگی درنگیرد و 
مشکالت از میان برداشته شود، چه کار کنند؟ در نتیجه اتحادیه اروپا را 
ایجاد کردند. همان پیمان مستریق. چرا عراق به راحتی به ایران حمله 
کرد؟ چون بین ایران و عراق منافع مشترک نبود. ما باید در مرزهایمان 
منافع مشترک ایجاد کنیم. امروز ایران و ترکمنستان که از استان گلستان 
به آن طرف و خراسان شمالی ما مرز داریم، خیلی فعالیتمان متناسب با 
ظرفیت هایمان نیست. این ظرفیت را می شود چه در غالب بازارچه مرزی 
چه در غالب منطقه آزاد شکل داد. چرا کاالی چین نمی آید از طریق ریل 
گلستان و برود آذربایجان؟ چرا کاالی چین و ترکمنستان برای حمل به 
سمت آذربایجان باید سوار کشتی شود؟ چرا کاالی آنها باید از طریق دریا 
برود ترکیه؟ چرا از طریق ریل ایران به ترکیه نرود؟ کریدور شمال-جنوب 
چیست؟ همین هاست دیگر. ولی ما مرزهایمان را به جای اینکه با فعالین 
اقتصادی امن کنیم، فکر می کنیم با چیزهای دیگر می توانیم ایجاد امن 
نماییم. راهش این است که مناطق آزاد، بازارچه مرزی یا همین مناطق 

آزاد در مرز شکل بگیرد.

آزاده  مناطق  عمده  که  است  خاطر  همین  به  شاید   
از  یکی  ایران  چراکه  شده اند؛  ایجاد  مرز ها  در  کشورمان 
کشورهایی است که با 15کشور هم مرز است و بیشترین 

همسایه را در اطراف خود دارد.
ما سومین یا چهارمین کشور در دنیا هستیم که به این تعداد همسایه در 

اطرافمون هستند.

 از دیدگاه شما چطور می شود از این ظرفیت مناطق آزاد 
به اضافه کشورهای همسایه و همجوار استفاده نمود؟

در حال حاضر ترکمنستان و قزاقستان یکی از نیازهایشان که در کشور 
ما وجود دارد، مرکبات و داروهای گیاهی است. در استان گلستان تا دلتان 
بخواهد داروهای گیاهی وجود دارد. حال اگر من منطقه آزاد داشته باشم، به 
خودشان می گویم بیایند در منطقه آزاد سرمایه گذاری کنند و این مرکبات 
که تا شب عید به دست مردم برسد، 40درصدش تلف شده یا داروهای 
گیاهی، خودشان کارخانه بزنند یا خارجی ها یک بنگاه بزنند این داروهای 
گیاهی و مرکبات که در گلستان است، در آنجا به کاالی نهایی تبدیل شود 
و صادرات گردد. بعضی کشورها در دنیا به دلیل دو یا سه قلم کاال مشهور 
هستند. بنده به عنوان استاندار گلستان، اگر منطقه آزاد اینچه برون احداث 
گردد، همین دو سه کاال را و البته آبزیان مثل میگو را در استان گلستان 
پرورش خواهم داد. اینها در منطقه آزاد به محصول نهایی تبدیل می شود و 
اگر خواستند به آنها به ترکمنستان و اگر نخواستند به جایی دیگر می دهیم.

 یکی از بزرگترین مشکالتی که در حال حاضر در مناطق 
آزاد وجود دارد، قوانین و مصوبات ایجاد شده خصوصا در 
فعالین  نارضایتی  باعث  که  است  گذشته  یکسال  طول 
اقتصادی گردیده که تعطیلی بنگاه های اقتصادی را در پی 

داشته و عمال مزیت های مناطق آزاد از بین رفته است.
دو، سه نکته در اینجا وجود دارد. از نظر من به دلیل برخی چالش هایی 
که کشور از بیرون دارد، ده سال اول انقالب جنگ بود، بعد ده سال شد 
درگیر ماجرای برجام بودیم، باالخره چهل سال است که انقالب شده و 
50درصد زمانش دو چالش بزرگ با کل دنیا داشتیم. حال چه انتظاری 
داریم که سرمایه گذارهای اصلی بیایند. این سرمایه گذارهایی که این مدت 
به دبی رفته اند، آیا آنها در مناطق آزاد ما هستند؟ دسته چندمشان هستند؟ 
ما وقتی که نمی توانیم توتال فرانسه در نفت، در پارس جنوبی که سرشار 
از سود برای طرفین است را نگه داریم، بعد شما چه انتظاری دارید که این 
سرمایه گذاران ایرانی که در دبی هستند را جذب نماییم؟ بخشی از کسانی 
که در مناطق آزاد هستند، سرمایه گذاران اصلی و سرشاخه ها نیستند. وقتی 
آنها نمی آیند، در سطح دیگری می آیند و با هر تبی لرز می کنند، نمی 

توانند روی پا بمانند.

ما  چراکه  باشد؛  طوری  این  نمی کنم  فکر  بنده   
ولیکن  داریم،  آزاد  مناطق  در  خوبی  سرمایه گذارهای 

بخشنامه ها و مصوبات جدید آنها را از بین برده است.
شک نکنید؛ واقعیت مطلب، تصمیمات خلق الساعه ما، مجلس، دولت، 
استانداری، نهادها است؛ درخصوص همین نرخ ارز، چندین بخشنامه در 
یک سال گذشته داشته ایم؟ فرمایش شما درست است، هیچ شکی در 
این ندارم که تصمیمات خلق الساعه است. مثال گوجه بکاریم برای رب، 

گوجه صادرات، یا مرغ، یا سیب زمینی و... ناگهان داخل کشور کمبود 
اینها  از  غیر  ممنوع می کنیم. من می گویم  را  ایجاد می شود؛ صادرات 
سرمایه گذارانی که بتوانند در بحران ها به مدت 5 یا 6ماه تاب بیاورند، 
کم داریم. تاب آوری خیلی مهم است؛ زمانی که بحران اتفاق افتاده است 
بتواند یک مدت خود را سرپا نگه دارند. وقتی بحرانی در ایران ایجاد 
می شود، بنگاه ها زمان تاب آوری شان کم است، چون بنیه مالی شان کم 

است. منظور بنده این است، نه اینکه آدم های بدی هستند.

 تجربه ایجاد منطقه آزاد انزلی در استان گیالن مثبت 
بوده است، اگر منطقه آزاد اینچه برون شروع به فعالیت کند، 
به نظر شما بر موقعیت و کارکرد انزلی تاثیرگذار خواهد بود؟
منطقه آزاد انزلی قرار بود حدود 20-30میلیون کانتینر که از کشورهای 
آسیای جنوب شرقی می رود از اقیانوس هند، دریای سرخ، دریای مدیترانه، 
دریای سیاه، چهار دریا پشت ایران می آید به کشور روسیه یا برخی از این 
کشورها می رسد، بیایند بندرعباس، سپس انزلی و به روسیه برسند؛ یعنی 
ترانزیت و فورواردرها، آیا تا حاال در ذهنتان خطور کرده که مثال دبی یک 
کاالیی تولید کرده که در دنیا مشهور شده باشد؟ آیا به ذهنتان خطور کرده 
که سنگاپور، شانگهای یا هنگ کنگ کاالیی تولید کرده  باشند در دنیا به 
شهرت رسیده باشد؟ آیا این چهار منطقه که نام بردم جزء ده بند بزرگ 
جهان هستند، اما فقط به این دلیل که کانتینر، تخلیه، بارگیری کرده اند به 
این جایگاه رسیده اند و کار دیگری انجام نداده اند؛ ولی وقتی کانتیر، تخلیه 
و بارگیری شرکت های بزرگ آمدند آنجا، بانک های بزرگ، فرودگاه ها، 
ایرالین های بزرگ آمدند و دبی شده دبی؛ هنگ کنگ شده هنگ کنگ 
و همین طور شانگهای. اینکه انزلی برای ترانزیت کاال به این کشورها 
بوده است، سوال این است که امروز انزلی چند درصد فعالیتش متاثر از 

ترانزیت کاالست؟
اینچه برون هیچ ربطی به انزلی ندارد. 600-700کیلومتر با یکدیگر فاصله 
دارند. مثل این است که یه هتلی در تهران ساخته اند، 300کیلومتر بعد 
یک هتل در رشت بسازند. آیا تاثیری روی هتل های تهران دارد؟ اگر 
تهران یک فرودگاه بزرگ بسازد، روی اصفهان تاثیری دارد؟ انزلی کجا، 
اینچه برون کجا؟ انزلی مرز دریایی دارد، ولی اینچه برون مرز زمینی است.

 تفاهم نامه ای که ماه گذشته میان منطقه ویژه اقتصادی 
لوتوس و مناطق آزاد انزلی و چابهار نوشته شد، برای این 
بوده است که کاالهای هند از مسیر مناطق آزاد ایران و با 
استفاده از کریدور شمال-جنوب به آستراخان روسیه برسد، 

نظر شما درخصوص این تفاهم نامه چیست؟
هر تفاهم نامه ای می تواند مفید باشد؛ مثل االن که غالب شهرهای ما 
خواهر خوانده بعضی شهرها هستند. غالب بنادر ما خواهر خوانده اند، صرف 
این خواهرخواندگی و تفاهم نمی تواند تاثیر مثبت بگذارد. از گوانگجو آمدند 
با گرگان یک خواهر خواندگی خواندند. صرف این امر و یک تفاهم نامه که 
نمی تواند یک اتفاق بزرگ باشد، بستگی به این دارد که ما از این ظرفیت 
چقدر استفاده کنیم. استفاده از ظرفیت مهم است. سی سال است که ما 
حرف کریدور شمال-جنوب را می زنیم. حرف زدن که مهم نیست، باید 

عمل کرد.

ماموریت  به  ایران  آزاد  مناطق  که  یکی دالیلی   شاید 
محوله دست پیدا نکردند، به این خاطر بوده که ما مناطق 
آزاد را بومی سازی کردیم و آنچه که به واقع الزمه ایجاد این 

بستر بوده ازجمله زیرساخت ها را فراهم نکرده ایم.
این بی تدبیری ما است نه ایرانی گری. مثال خیلی از نقاط وقتی جمعیتشان 
باالی ده هزار نفر می شود، به آن شهر می گویند، خوب این شهر ساختمان 
فرمانداری، بخشداری، شهرداری اش کجاست؟ بگوییم امکانات؟ می گویند 
درست می کنیم. این همیشه بوده و این بی تدبیری ما است نه که بگوییم 

ایرانی سازی شده. بهتر است مدل مدیریت ما این گونه می باشد.

 فکر می کنید نحوه تشکیل مناطق آزاد ایران که متفاوت 
با دنیا بوده است، در فعالیت و کارکرد آنها تاثیری نداشته 

است؟
تولد مناطق آزاد، تولد سالمی نبوده است. یک بچه نه ماهه به دنیا می آید 
و یکی دیگر کمتر از نه ماه. مناطق آزاد همچون مثل بچه ای که ناقص 
بوده و آمده به دستگاه اکسیژن وصل است؛ مشکل سر همین است. 
شکل گیری مناطق آزاد در ایران به درستی اتفاق نیفتاده و فرآیندش را 

درست طی نکرده است.

 اینچه برون نیز به همین شکل قرار است متولد شود یا 
متفاوت می باشد؟

خیر، همانگونه است و باید زیرساخت هایش فراهم شود. اما در کشور 
ما تصمیمات خلق الساعه است؛ مثاًل اگر من امروز اینچه برون و تمام 
زیرساخت را فراهم کنم، معلوم نیست بشود یا نشود. می گویند اول مجوز 
بگیر و بعد کارهایش را انجام دهید. لذا اول باید مجوز بدهند و بعد برویم 

سراغ زیرساخت ها.

 االن مشکل چیست و چقدر دیگر به طول خواهد انجامید 
تا مجوز دریافت شود؟

نمایندگان  مجلس  در  چون  است.  مجلس  در  و  کرده  تصویب  دولت 
یکسری مناطق ویژه اضافه کرده اند که در الیحه دولت نبود، ایراد گرفته 

است، ایرادش رفع بشود کار تمام است.

 و در آخر هر آن چیزی که من نپرسیدم و الزم به بیان 
است را بفرمایید.

بنده مطمئنم که مناطق آزاد، متناسب با همان ایده و قوانینی که در زمان 
مرحوم آیت اهلل هاشمی تدوین گردید و فلسفه ای که موجب تولد منطقه 
آزاد شد، اگر آن فلسفه مدنظر قرار بگیرد، یک پایلوت مناسب برای توسعه 

کشور خواهد بود.
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اخبار منطقه آزاد چابهار

تجار  تردد  و  اقامت  مشکالت  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
کشورهای مختلف ازجمله افغانستان در ایران به زودی از سوی دولت 

مرتفع می شود تا بتوانند با خیال راحت امور خود را انجام دهند.
احمدعلی موهبتی در نشست بررسی مسائل و مشکالت تجار مقیم 
افزود:  افغانستان  نیمروز  والیت  والی  حضور  با  چابهار  آزاد  منطقه 
تالش می کنیم مشکالت پیش روی سرمایه گذاران را در زمینه های 

مختلف برطرف کرده و روابط سیاسی و اقتصادی را توسعه دهیم.
ایران  نگاه  گفت:  فیزیکی،  مرزهای  برداشتن  به  اشاره  با  موهبتی 
از  باید همسایگان  افغانستان ویژه است و  به کشورهای پاکستان و 

همدیگر سود ببرند تا امنیت پایدار را شاهد باشیم.
مردم  ارتباط  و  مرتفع  گفت وگو  با  مشکالت  تمام  اینکه  بیان  با  او 
برای  چابهار  گفت:  می شود،  بیشتر  افغانستان  و  ایران  مسئوالن  و 
افغانستان مفید و موثر است و می تواند این کشور را به دنیا معرفی 

کند.
استاندار سیستان و بلوچستان بر ایجاد بندر خشک در افغانستان تاکید 
کرد و افزود: حل مسائل و مشکالت پیش روی سرمایه گذاران باید 

در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای تامین سیستان و بلوچستان ادامه داد: طرح بندر خشک 
و تجاری و حضور بیشتر تجار افغان در چابهار مورد توجه است و باید 
تجار افغانستان ابتدا در چابهار سود ببرند و بعد برای اشتغال و تولید 

و توسعه گام بر دارند.
همه  به  متعلق  چابهار  اینکه  بیان  با  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
نفع رسانی کند، تصریح کرد: ۲بندر  به همه  کشورهاست و می تواند 
چابهار ایران و گوادر پاکستان مکمل یکدیگر هستند و هیچگاه رقیب 

همدیگر نیستند.
موهبتی افزود: بسیاری از مشکالت با تغییر نگاه ها مرتفع می شود و 

باید برای رفع همه مشکالت مسئوالن مختلف تالش کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: در سفر مقامات مختلف کشور به 
چابهار مشکالت سرمایه گذاران در زمینه های عدم پرداخت مالیات، اقامت 

بلندمدت و تردد مطرح شده و در مرحله پیگیری و مرتفع شدن است.

مشکالت سرمایه گذاران و تجار افغانستان 
در ایران مرتفع می شود

والی نیمروز از والیت های جمهوری اسالمی افغانستان گفت: چابهار 
از  باید  ما  این کشور است و  اقتصادی  برای توسعه  فرصت طالیی 
فرصت و موقعیت این شهرستان برای توسعه استفاده کنیم تا منافع 

دو طرف تامین شود.
تجار  مشکالت  و  مسائل  برررسی  نشست  در  سلطان«  ولی  »سید 
آزاد چابهار برگزار شد،  افغانستان که در منطقه  اقتصادی  و فعاالن 
کشورهای  به  افغانستان  اتصال  برای  مناسبی  مکان  چابهار  افزود: 

مختلف دنیا است و این فرصت مناسب را باید قدر بدانیم.
او گفت: سرمایه گذاران افغانستان در ایران و بندر چابهار به راه های 
سهل ترانزیتی و اقتصادی نیاز دارند تا مواد خام را در این شهرستان 

فرآوری و به کشورهای مختلف صادرات کنند.
افغانستان  در  بین المللی  و  ملی  کنفراس  افزود:  نیمروز  والی والیت 
برگزار شده و برای توسعه این کشور روی فرصت های ایران به ویژه 

چابهار کار کردیم.
سید ولی سلطان تصریح کرد: زمان همکاری های منطقه ای و توسعه 
روابط است و ما باید روابط اقتصادی، سیاسی و همه جانبه را با ایران 

گسترش دهیم.
او ادامه داد: مرزهای افغانستان و سیستان و بلوچستان باید قانونمند و 
از انتقال کاالی قاچاق و تردد افراد تروریست جلوگیری شود و نباید 

مسئوالن و مردم مرزنشین دوطرف ناامنی را حس کنند.
بسته بندی  صادرات،  تا  داریم  آمادگی  گفت:  نیمروز  والیت  والی 
محصوالت و میوه های خشک را پس از آماده سازی از طریق چابهار 

به کشورهای مختلف ترانزیت کنیم.
سید ولی سلطان افزود: درخواست داریم مردم و مسئوالن سیستان 
بلوچستان سفرهای مختلفی به افغانستان داشته باشند تا از ظرفیت ها 

و فرصت های سرمایه گذاری این کشور آشنا شوند.
او بیان کرد: نیاز است تا نظارت بیشتری در صادرات و واردات انجام 
شود و نباید یک کاالیی که اظهار می شود به جای آن کاالی دیگری 

وارد افغانستان شود و مشکالتی را ایجاد کند.
والی والیت نیمروز افغانستان حل تمام مشکالت تجار افغانستان در 
زمینه حق رانندگی و صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی، معافیت 
مالیاتی، خروج و مراجعت و اقامت بلندمدت پس از سرمایه گذاری را 

خواستار شد.

چابهار، فرصتی طالیی جهت توسعه 
اقتصادی افغانستان

والی نیمروز کشور افغانستان اظهار داشت:

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد:
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گزارش:
عبدالحکیم آصفی- سرپرست مدیریت شهرسازی 
و اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار 

چابهار

شهر پایدار شهری است که از نظر توسعه اقتصادی، 
را  شهروندان  نیازهای  بتواند  اشتغال  و  درآمدزایی 
برآورده سازد و از لحاظ زیست محیطی به وضعیت 
و  نموده  توجه  شهرنشینان  سالمت  و  بهداشتی 
مشکالتی از نظر آلودگی هوا، آب و فضاهای سبز و 

تفریحی و غیره نداشته باشد. 
شهر پایدار شهری است که به جنبه  های کالبدی شهر 
و توسعه بهینه آینده شهر به ویژه در بخش مسکن 
توجه داشته و مشارکت شهروندان را در حل تمامی 

مشکالت شهری دارا باشد .
شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف 
عدالت  شهروندان،  رفاه  که  دانست  پایدار  توسعه 
اجتماعی شهروندی و توسعه انسانی پایدار را به همراه 
دارد که بهبود کیفیت زیست محیطی و پراکنش بهینه 
رضایت مندی  برای  را  شهری  تسهیالت  و  خدمات 

اجتماعی ممکن می سازد.
شاخص هاي  بودن  دارا  دلیل  به  پایدار  شهرهاي   
که  در شهرهاي  مي باشند.  گردشگر  جاذب  مناسب ، 
بهداشت ،  تمیزي ،  قبیل  از  پایداري  استانداردهاي  از 
حمل و نقل مناسب ، سیما و منظر شهري استاندارد 
و... برخوردار هستند، وجود نیروي انساني متخصص 

یکي از امتیازات ویژه خواهد بود. 
و خصوصا  انساني  عوامل  پایدار،  براي ساختن شهر 
بي بدیل  و  اساسي  نقشي  مهندسي  و  فني  نیروهاي 
خواهند داشت. پرداختن به مسائلي از قبیل ترافیک، 
طراحي  ساختمان ها،  نماي  و  ایمني  زیست،  محیط 
و  تجربه  از  بهره گیري  نیازمند  و...  شهر  کالبدي 

تخصص مهندسان ذیصالح میباشد . 
از  استفاده  منظور  به  و  موضوع  اهمیت  به  علم  با 
ظرفیت مهندسان در قالب ساختاري مدون ، موضوع 
محدوده  در  ساختمان ،  مهندسي  خدمات  ساماندهي 
منطقه آزاد چابهار در رشته هاي طراحي، محاسبات و 

نظارت در دستور کار قرار گرفته است . 
طراحي  در  شد  خواهد  تالش  اساس،  این  بر 
نماهاي  و  شود  توجه  منطقه  اقلیم  به  ساختمان ها، 
ساختمان ها گویاي هویت اجتماعي چابهار باشند . براي 
نیل به  اهداف ذکر شده، در گام  نخست، آسیب ها 
و عارضه هاي موجود با همفکري مهندسان باتجربه 
برگزاري  قالب  در  دانشگاه  اساتید  نیز  و  خوشنام  و 
شناسایي  متعدد،  تخصصي  نشست هاي  و  جلسات 
ارشد  مدیران  با  و دسته بندي گردیده اند . هم اندیشي 
نظام مهندسي ساختمان استان و گروه هاي مهندسان  
در  مختلف  پایه هاي  و  رشته ها  در  صالحیت  داراي 
با  راه  نقشه  تدوین  منظور  به  متعدد  زماني  بازه هاي 
ماحصل  است .  شده  انجام  کاستي  و  ضعف  حداقل 
اقدامات انجام شده ، تدوین نظام نامه خدمات مهندسي 
آزاد چابهار بوده  بار در منطقه  اولین  ساختمان براي 

است که مبناي فعالیت مهندسان قرار خواهد گرفت.

تدوین نظام نامه خدمات مهندسي 
ساختمان سازمان منطقه آزاد چابهار

خدمات مهندسي ساختمان شامل طراحي ، محاسبه و 
نظارت در محدوده منطقه آزاد چابهار در طول ۲٦سال 
گذشته فاقد الگو و ساختار انسجام یافته بوده است که 
در نتیجه آن ، کیفیت ساخت و سازها از لحاظ طراحي 
معماري ، نماسازي و... داراي ایرادات و اشکاالتي بوده 

است. 
از این رو، ساماندهي خدمات مهندسي ساختمان در 
از ظرفیت  بهره گیري  با  چابهار  آزاد  منطقه  محدوده 
و همفکري مهندسان داراي پروانه اشتغال مهندسي 
و  برقي  تاسیسات  معماري،  عمران ،  رشته هاي  در 
مکانیکي در پایه هاي مختلف از دو ماه گذشته آغاز 
شده است و در این مدت، جلسات هم اندیشي متعددي 
با دعوت از مهندسان ذي صالح در منطقه آزاد برگزار 

گردیده که مورد استقبال مهندسان منطقه قرار گرفته 
است.

یکي از کارکردها ي مهم و موثر ساختار تعریف شده 
حال اجرا، توزیع عادالنه خدمات مهندسي که همواره 
مي باشد.  بوده،  مهندسان   انتظار  و  درخواست  مورد 
از ٨٠نفر  بیش  بودن  درگیر  و  شامل شدن  دلیل  به 
اطالعات  و  شهرسازي  مدیریت  نظارت  تحت  که 
جغرافیایي در محدوده منطقه آزاد فعالیت و همکاري 
مي نمایند، یقینا کیفیت ساخت و سازها افزایش خواهد 

یافت.
ساختارگونه  و  سیستماتیک  ساماندهي  منظور  به 
مشابه  قوانین  مطالعه  با  مهندسي،  خدمات  موضوع 
برگزاري  نیز  و  باالدستي  اسناد  و  اصلي  سرزمین 
جلسات کارشناسي ، نظام نامه خدمات مهندسي منطقه 
آزاد در ده ماده توسط مدیریت شهرسازي و اطالعات 
آن ،  شدن  اجرایي  که  است  شده  تدوین  جغرافیایي 
کردن  نظامند  سازها ،  و  ساخت  ساماندهي  ضمن 
فعالیت مهندسان در محدوده منطقه آزاد ، باعث ایجاد 
منبع درآمدي جدید براي سازمان منطقه آزاد چابهار 

می شود.
این مجموعه نظام نامه با هدف انتظام امور حرفه ای 
مهندسان و سایر شاغالن در بخش ساختمان و باال 
بردن کیفیت خدمات مهندسی و رعایت مقررات ملی 
ایمنی،  از  اطمینان  و  سازها  و  ساخت  در  ساختمان 
جهت  در  ساختمان ها  مناسب  بهره دهی  بهداشت، 
افزایش سرمایه های  از بهره برداران، حفظ و  حمایت 
ملی، ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و آیین نامه ها و 

شامل موارد ذیل می باشد:
نحوه  و  مهندسی  دفاتر  صالحیت  حدود  تعیین   

تاسیس آن
 تعیین حدود صالحیت و اشتغال به کار اشخاص 

حقیقی و حقوقی
شرح  براساس  مهندسی  خدمات  قیمت  فهرست   
خدمات گروه های ساختمان، کنترل و نظارت عالیه بر 

انجام خدمات و نحوه ارجاع کار ساختمانی.
و  ساختماني  تخلفات  کاهش  منظور  به  همچنین، 
منطقه  محدوده  در  سازها  و  ساخت  کیفیت  افزایش 
آزاد چابهار، برنامه هاي متعددي در حوزه شهرسازي در 
حال انجام مي باشد که یکي از این اقدامات ، ساماندهي 
ابتداي  از  بار  اولین  براي  است  مهندسي  خدمات 
تاسیس منطقه آزاد چابهار، نظام نامه خدمات مهندسي 
ساختمان با حدود ١٠٠نفرساعت کار کارشناسي تدوین 

شده است . 
به منظور دریافت پیشنهادات کارشناسي سایر مناطق 
شورایعالي  دبیرخانه  به  مذکور  نظام نامه  کشور،  آزاد 
تا  اقتصادی ارسال گردیده است  آزاد و ویژه  مناطق 
از طریق دبیرخانه در اختیار سایر مناطق آزاد قرار گیرد. 
رشته هاي  در  ذي صالح  مهندسان  انتخاب  جهت 
مختلف طراحي و نظارت ، از روش فراخوان استفاده 

شده است، به طوري که مهندسان متقاضي فعالیت 
در محدوده منطقه آزاد با مراجعه به حوزه شهرسازي، 
فرم هاي مخصوصي را پر کرده اند . به عبارتي دیگر، 
افرادي مي توانند در محدوده منطقه آزاد فعالیت نمایند 
که تمایل همکاري خود را در قالب فرم هاي تهیه شده 

اعالم نمایند .
به منظور توزیع عادالنه کارهاي مهندسي به ویژه در 
زمینه نظارت، از سیستم نوبت دهي استفاده مي شود؛ 
براي انجام این کار ، مهندسان داراي پروانه اشتغال ، 
براساس پایه ، به سه گروه دسته بندي شده اند و هنگام 
صدور پروانه ساختماني ، مالک با مراجعه حضوري به 
مدیریت شهرسازي از بین مهندسان ، متناسب با زیربنا 
و تعداد طبقات ساختمان ، ناظر ساختماني را انتخاب 

مي نماید .
شده  طراحي  نحوي  به  نظارت ،  ارجاع  کار  گردش 
است که کار دوم براي هر مهندس ، زماني قابل ارجاع 
خواهد بود که به همه افراد، حداقل یک کار ارجاع شده 
سامانه  بعدي،  گام  در  نظارت  کار  ارجاع  براي  باشد. 
هوشمند ارجاع تهیه و بهره برداري خواهد شد . جلسات 
توجیهي متعددي براي مهندسان ، از ابتداي سال جاري 
درخصوص رویکردها و چارچوب هاي کاري تعیین شده، 

برگزار گردیده است و کماکان ادامه خواهد شد .
مالک و ناظر موظفند هنگام صدور پروانه ساختماني ، 
نمایند. تعرفه  توأمان به مدیریت شهرسازي مراجعه 
مهندسي  نظام  مصوبه  براساس  مهندسي ،  خدمات 
پروانه  صدور  زمان  است  مقرر  که  مي باشد  استان 
به  و  وصول  شهرسازي،  مدیریت  توسط  ساختماني 
حساب سازمان منطقه آزاد واریز شود . از مبلغ وصول 
آزاد  منطقه  سازمان  سهم  عنوان  به  ٥درصد  شده ، 
چابهار کسر و مابقي براساس چارچوب تعریف شده 

به حساب مهندسان واریز مي گردد .
به منظور آگاه شدن از روند و کیفیت ساخت و سازها ، 
ساخت  مرحله اي  گزارشات  موظفند  ناظر  مهندسان 
به  مقرر  در موعد  فرم هاي طراحي شده  قالب  در  را 

مدیریت شهرسازي ارائه نمایند.
عملکرد مهندسان ، براساس فعالیت هاي انجام شده ، به 
صورت مستمر مورد ارزیابي قرار مي گیرد و در صورت 
عدم همکاري و سهل انگاري در انجام وظایف تعریف 

شده ، از لیست مهندسان ، حذف خواهند شد.
یکي دیگر از اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهي 
فعالیت مهندسان ، تشکیل شوراي راهبردي خدمات 
مهندسي منطقه آزاد چابهار بوده که متشکل از ٧نفر 
شامل معاون فني و زیربنایي به عنوان رئیس شورا، 
مدیرشهرسازي و اطالعات جغرافیایي به عنوان دبیر 
شورا و ٥نفر از مهندسان باسابقه و خوشنام و داراي 

پروانه اشتغال مهندسي پایه ۲ مي باشد .
تعیین ضوابط و مقررات خدمات مهندسي ، تعیین تعرفه 
و...  مهندسان  انتخاب  چگونگي  مهندسي ،  خدمات 
بخشي از وظایف و اختیارات شوراي راهبردي مي باشد.

حرکت منطقه آزاد چابهار به سوی شهر پایدار
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هر منبع انرژی در جهان ممکن است روزی به 
حوزه های  ازجمله  گردشگری  اما  برسد،  پایان 

بی پایان اقتصاد جهان است.
از  که  استقبالی  دلیل  به  گردشگری  صنعت 
دولت ها  برای  باالیی  درآمدزایی  می شود،  آن 
ایجاد کرده و به همین دلیل برنامه ریزی های 
و  می گردد  انجام  حوزه  این  برای  وسیعی 
صنعت  این  به  جدیدی  شاخه های  ساله  همه 
پول ساز اضافه می شود. یکی از این شاخه های 

پرطرفدار، گردشگری علمی است.
توسعه علمي یك حرکت چندوجهي است که 
در ظرف محیط بین المللي رخ مي دهد؛ پدیده 
و  سویي  از  فرهنگ  و  اقتصاد  شدن  جهاني 
موضوع جهانی بودن علم و فن از سوي دیگر، 
را  المللي  بین  فعالیت هاي  رشد  به  رو  روند 

افزایش داده است.
سرمایه،  محدودیت  بدون  و  آزاد  حرکت 
تحرك  که  جهان  سطح  در  ایده  و  اطالعات 
پژوهشگران،  دانشجویان،  جابه جایي  و 
معرفي  ابزار  ملي،  هویت  ارتقاي  نوآوری، 
رشد  اقتصادي،  پیوندهاي  رشد  ملي،  فرهنگ 
منبع  عنوان  به  علم  معرفي  اقتصادي،  رقابت 
تفاهم،  ارتقاء  ملي،  امنیت  اقتصادي ، گسترش 
به  را  روان بخشي  و  بین المللي  متقابل  درك 

همراه دارد.
اهمیت  از  صنعت،  این  در  پیشتاز  کشورهای 
جریان  در  بین المللي  دانشجویان  نقش 
موسسات شان  کردن  بین المللي  و  درآمدزایي 
جذب  اهمیت  و  نقش  به  و  دارند  آگاهي 

دانشجوي خارجي پي برده اند.
از سوی دیگر کشور ما و سبقه تاریخی  خود، 
پیوسته مورد نظر  ازجمله جاذبه هایی بوده که 
علمی  موسسات  و  دانشجویان  کاوشگران، 
دانشجویان  جذب  لذا  است.  بوده  دنیا  سراسر 
در  گردشگری  از  شاخه  این  توسعه  و  خارجی 

مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است.
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  طمیمیان  قدرت اله 
از  اروند که  آزاد  و گردشگری سازمان منطقه 
سیاست گذاران حوزه گردشگری در این منطقه 
آزاد است، در خصوص بحث گردشگری علمی 
با  گفت و گو  در  خارجی  دانشجوی  جذب  و 
کرد:  اظهار  مناطق  آزاد  اخبار  نشریه  خبرنگار 
گردشگران،  همه  که  نکته  این  به  توجه  با 
گردشگران تفریحی نیستند؛ یکی از مهم ترین 
علم  جریان  گردشگری،  سطح  در  جریانات 
ازجمله  علمی،  تورهای  اینکه  کما  است. 
تورهای پرطرفدار گردشگری در سراسر جهان 
به شمار می روند، در خصوص بحث گردشگری 
اقدامات  خارجی  دانشجوی  جذب  و  علمی 

خوبی در منطقه در دست انجام است.
واسطه  به  علمی  گردشگری  افزود:  وی 
حضور  آنها  هدف  که  ویژه  گردشگران  تبادل 
جریانات  از  دیگری  است، شکل  دانشگاه   در 
فضایی- مختلف  طرح های  در  را  مبادالتی 

مکانی به همراه دارد که مزایای نسبی فروانی 
متخصصان  تربیت  دانشجو،  علم،  تبادل  نظیر 
برای  زمینه سازی  و  مختلف  حوزه های  در 
ملی  دانش  و  فرهنگ  بیشتر  رسوخ  و  حضور 
در مرزهای  فراملی و در حوزه توسعه آموزش 

عالی برون مرزی به ارمغان می آورد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ظرفیت  به  توجه  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
خالی در دانشگاه های منطقه آزاد اروند )آبادان 
و خرمشهر( بیان کرد: کادر علمی بسیار مجرب 
و باتجربه ای در دانشگاه های منطقه داریم، لذا 
دانشجوی  جذب  و  علمی  گردشگری  بحث 
موضوعات  و  محورهای  از  یکی  خارجی 
کادر  همکاری  با  است.  ما  گردشگری  توسعه 
آوردن  فراهم  دنبال  به  منطقه  عالی  آموزش 
داشتیم،  خارجی  دانشجوی  جذب  شرایط 
خرمشهر  و  آبادان  شدیم  متوجه  متاسفانه  اما 
جزء محدود موقعیت های جغرافیایی است که 
که  دارند  خارجی  دانشجوی  جذب  ممنوعیت 
این تصمیم در گذشته در شورای امنیت ملی 
بنا به مقتضیات آن زمان گرفته شده بود. ولی 
با توجه به شرایط امروز و شرایط جدید آبادان 
و خرمشهر، از شورای امنیت تقاضا شد که این 
آزاد  منطقه  به شرایط  توجه  با  دوباره  موضوع 

اروند مورد بررسی قرار گیرد.
طمیمیان گفت: با توجه به شرایط امن و امکان 
استفاده از این محور گردشگری به عنوان یکی 
از محورهای گردشگری علمی منطقه، اتفاقاتی 
با برطرف  خوبی در حال رقم خوردن است و 
خارجی  دانشجو  جذب  موضوع،  این  شدن 
هستیم؛  هدف  دو  دنبال  به  و  می شود  شروع 

اول اینکه در موسسات آموزش عالی خصوصی 
را  عراقی  کارآموزان  و  هنرجویان  از  یکسری 
راه اندازی  به دنبال  اینکه  نماییم و دوم  جذب 
منطقه  در  عالی  آموزش  راهبردی  شورای  
حوزه  در  است  قرار  که  تصمیماتی  تا  هستیم 
آموزش عالی و دانشگاه گرفته شود، تصمیماتی 
کامال کارشناسی با خرد جمعی و با مشارکت 
نخبگان دنشگاهی آموزش عالی در منطقه آزاد 

اروند باشد.
وی در خصوص ورود اتباع عراقی با خودروی 
که  تاثیری  به  باتوجه  کرد:  اظهار  شخصی 
گردشگری در رونق اقتصادی منطقه آزاد اروند 
دارد، به دنبال بحث ورود اتباع خارجی به طور 
کلی و به طور خاص بحث گردشگران عراقی 
هستیم؛ از طرفی با توجه به اشتراکات قومی، 
مذهبی و دینی تصمیماتی که در حوزه جذب 
گردشگری خارجی می گیریم، تصمیمات کلی 
با عنایت به حدف روادید و تردد آسان  است. 
از  بسیاری  اروند،  آزاد  منطقه  به  اتباع خارجی 
اتباع عراقی تمایل داشتند به مانند سایر مرزها 
با خودروهای شخصی وارد منطقه شوند؛ لذا به 
تصمیماتی  گردشگران  امر  در  تسهیل  منظور 
خودرو  با  خارجی  اتباع  برخی  تردد  جهت 

شخصی صورت گرفت. 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از سوی دیگر 
مرز  موجود  در  دستگاه های  حق  به  الزامات 
پیش نیازها  این  رفع  با  داشت،  وجود  شلمچه 
خودرویی،  ایکس ری  دستگاه  استقرار  مثل 
خودروها،  برای  خودروی  مناسب  پارکینگ 
گمرك  راهور،  نیاز  مورد  امکانات  همچنین 
دستگاه های  و  مرزبانی  اسالمی،  جمهوری 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  امنیتی،  و  نظامی 
روز  چند  امکانات،  و  پیش نیازها  این  رفع  با 
پیش اولین گردشگر خارجی با ملیت عراقی با 
خودروی شخصی وارد منطقه شد و در جلسه 
برسی  موضوع  این  استان  تامین  شورای 
خارجی  گردشگران  ورود  روند  این  تا  گردید 
با  نیست که  معنی  بدان  ولی  کند؛  پیدا  ادامه 
توجه به شرایط ایجاد شده در خصوص تردد 
خارجی  گردشگران  همه  خارجی،  گردشگران 
اروند  آزاد  منطقه  وارد  خودرو  با  می توانند 

شوند.
دارند  تمایل  ازگردشگران  برخی  گفت:  وی 
و  شوند  مناطق  وارد  خودروی شخصی  با  که 
برخی دیگر تمایل دارند که با استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی به منطقه بیایند. با توجه 
به جاذبه های مختلفی و متنوعی که کشور ما 
دارد، این موضوع در جهت سهولت و رفاه حال 
گردشگران ایجاد شده است.  ورود گردشگران، 
اقتصادی  رونق  و  کار  و  کسب  ارزآوری 
خارجی،  گردشگر  جذب  دارد.  دنبال  به  را 
ظرفیت های زیادی دارد که متاسفانه ما هنوز 
باید  استفاده کنیم؛  از آن ظرفیت ها  نتوانستیم 
بالفعل  بالقوه را به  تالش کرد تا ظرفیت های 

گفت و گو با معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند:

تبدیل کنیم. 

قطار فدک خدمات ممتازی 
در صنعت ریلی به گردشگری 

منطقه ارائه می دهد
زیرساخت های  اینکه  به  اشاره  با  طمیمیان 
از  یکی  اروند  آزاد  منطقه  در  نقل  و  حمل 
اظهار  می شود؛  محسوب  منطقه  این  امتیازات 
که  فدك  ۵ستاره  قطار  شدن  افزوده  داشت: 
به  خدمات  ارائه  در  باالیی  بسیار  کیفیت  از 
مسافران برخوردار است، می تواند تاثیر بسزایی 
در رشد گردشگری نیز داشته باشد. این قطار 
ظرفیت  واگن  هر  که  دارد  وی آی پی  6واگن 
حرکت  روزهای  و  است  دارا  را  مسافر  40نفر 
قطار، روزهای فرد از مسیر خرمشهر به تهران 

می باشد. 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند تفاوت قطار ۵ستاره 
فدك با دیگر شرکت های ریلی را، ارائه خدمات 
باکیفیت عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت 
توسعه  و  رشد  در  آن  جایگاه  و  گردشگری 
ناوگان  کردن  تجهیز  با  بی شك  اقتصادی، 
حمل و نقل می توانیم شاهد شکوفایی و رشد 
باشیم.  منطقه  در  صنعت  این  پیش  از  بیش 
قطارهای فدك که اولین قطار ۵ستاره ایرانی، 
در  را  کیفیت  سطوح  متمایز،  خدمات  ارائه  با 
مالحظه ای  قابل  طور  به  کشور  ریلی  صنعت 
بهبود بخشیده و سعی بر ارائه خدمات ممتاز به 

مسافران در منطقه آزاد اروند دارد.

لزوم گسترش ظرفیت گردشی آبی 
منطقه آزاد اروند

وی در خصوص گردشگری دریایی و ظرفیت 
اروند  آزاد  منطقه  کرد:  اظهار  آبی  گردشگری 
قابل  و  پرآب  بزرگ،  بسیار  رودخانه ای  سه  را 
این  به  دارد  ضرورت  کرده اند؛  احاطه  توجه 
و  باشیم  داشته  ویژه ای  توجه  گردشگری  نوع 
دهیم.  رشد  و  گسترش  بسط،  را  موضوع  این 
حوزه  در  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید 
که  باشد  گونه ای  به  سیاست ها  گردشگری، 
تسهیل کننده و آسان کننده امر سرمایه گذاری 
باشد تا سرمایه داران بخش خصوصی را برای 
لذا  کنیم؛  جذب  محور  این  در  سرمایه گذاری 
یکسری  ایجاد  دنبال  به  که  است  ضروری 
در  سرمایه گذاران  برای  تسهیالت  و  اعتبارات 

منطقه باشیم.
موقعیت  به  توجه  با  کرد:  عنوان  طمیمیان 
در  که  بالقوه ای  ظرفیت  و  اروند  آزاد  منطقه 
دنبال  به  دارد،  وجود  آبی  گردشگری  حوزه 
آن هستیم که این نوع از گردشگری را رونق 
دهیم. با عنایت به اتفاقاتی که در مناطق آزاد 
اروند در خصوص اخذ تسهیالت و اعتبارات به 
باید  است،  خوردن  رغم  حال  در  و  آمد  وجود 
گردشگری موجود در منطقه را هر چه فعال تر 

و پویاتر نماییم.

وی گفت: منطقه آزاد اروند ویژگی های خاصی 
به  دارد،  کشور  آزاد  مناطق  سایر  به  نسبت 
اروند  آزاد  در منطقه  مثال جمعیتی که  عنوان 
حضور دارند، در مناطق آزاد کشور اول است.  
مزیت  یك  عنوان  به  می تواند  موضوع  این 
باشد؛ بستگی به نوع سیاست گذاری ما دارد. از 
سوی دیگر عمده مشکالتی که در منطقه آزاد 
اروند وجود دارد، مربوط به دوران بعد از جنگ 
می باشد که از دوران جنگ تحمیلی در منطقه 

به یادگار مانده است.

گردشگری جنگ، یکی از محورهای 
گردشگری در منطقه آزاد اروند

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به گردشگری 
در  گردشگری  از  دیگری  شاخه  که  جنگ 
منطقه می باشد، اظهار کرد:  یکی از مزیت های 
مقدس  دفاع  حوزه  در  که  است  این  منطقه 
می توان جذب گردشگر داشته باشیم، علیرغم 
رزمندگان  آفرینی های  حماسه  و  مقدس  دفاع 
هیچ  بر  وقت  هیچ  که  تحمیلی  جنگ  8سال 
کسی پوشیده نیست؛ مشکالتی از بابت خرابی 
جنگ، نواقص و آسیب ها اجتماعی که اجتناب 
حال  هر  به  ولی  آمده،  وجود  به  ناپذیرند، 
جامعه ای  هر  در  جنگ  اجتماعی  آسیب های 

پدید می آید که اجتناب ناپذیر است.

کاهش آسیب های اجتماعی 
در منطقه آزاد اروند با همت مسئولین

وی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای 
ساماندهی  اجتماعی،  آسیب های  از  جلوگیری 
متکدیان  و  معتادین  جمع آوری  کار،  کودکان 
اروند اظهار کرد: علیرغم دفاع  در منطقه آزاد 
ما که دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بود، این 
آسیب های اجتماعی در منطقه نیز آسیب های 
دوران  آن  از  حال  هر  به  که  است  متفاوتی 
آسیب ها  این  از  بخشی  ولی  مانده؛  باقی 
از  معضل بیکاری می باشد علی الخصوص بعد 
رونق  آمریکا،  ظالمانه  و  تحمیلی  تحریم های 
کمی  تجارت  حوزه  و  منطقه  در  کار  و  کسب 
با مشکل مواجه شد. اگر بخواهیم آسیب های 
اجتماعی را کاهش دهیم، باید به فکر توسعه 
رونق اقتصادی منطقه باشیم و کار کارشناسی 

پژوهشی انجام دهیم.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اینکه  بر  تاکید  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
برای کاهش آسیب های موجود در جامعه باید 
کنیم،  عملیاتی مشخص  و  کارشناسی  راهکار 
مگر  نمی شود  محقق  اینها  همه  کرد:  بیان 
که  منطقه  در  موجود  دستگاه های  تمام  اینکه 
باشند،  داشته  نقش  موضوع  این  در  می توانند 
به صورت فعال، دلسوزانه و مسئوالنه وارد کار 

شوند و با هم همکاری کنند.
آسیب های  مشکالت  حل  برای  افزود:  وی 
زیرا  آید،  وجود  به  هم افزایی  باید  اجتماعی 
و  نگیرند  قرار  هم  کنار  منطقه  مسئوالن  اگر 
وقتشان را به این موضوعات اختصاص ندهند 
باشند،  نداشته  کلمه  وحدت  و  هم افزایی  و 
پس  نمی خورد.  رقم  جامعه  در  خوبی  اتفاقات 
مسئولیت پذیرفته ایم تا در کنار همدیگر بتوانیم 
کار کنیم و مشکالت را رفع نماییم، نه اینکه 
مسئولیت مان به گونه ای باشد که دنبال منیت 
آسیب های  خصوص  در  لذا  باشیم؛  خودمان 
اجتماعی کار کارشناسی شده و علمی و همت 

مسئوالن نیاز است. 

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر 
در منطقه آزاد اروند

طمیمیان گفت: ازکمپ های ترك اعتیاد جهت 
می کنیم.  حمایت  بهبودیافتگان  توانمندسازی 
در بحث سازمان های مردم نهاد به دنبال ایجاد 
کارگاه آموزشی هستیم. در بحث توانمندسازی 
کالس های  برگزاری  و  آسیب پذیر  اقشار 
اقشار  به  آنها  تبدیل  دنبال  به  توانمندسازی، 
امیدوار و توانمند هستیم. امیدواریم با حمایت 
سایر دستگاه ها شاهد اتفاقات خوبی در جامعه 

باشیم.
 

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه در بحث 
توریسم سالمت در منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند با اشاره به انعقاد تفاهم نامه در 
بحث توریسم سالمت اظهار کرد: توافقات اولیه 
دانشکده  و  ایران  پزشکی  علوم  دانشکده  بین 
علوم پزشکی آبادان و منطقه آزاد اروند صورت 
هر  که  است  آمده  تفاهم نامه  متن  در  گرفت. 
علوم  دانشکده های  مجموعه های  از  کدام 
با  اروند  آزاد  منطقه  و  آبادان  و  ایران  پزشکی 
توجه به ظرفیت هایی  که در اختیار دارند و با 

رسوخ فرهنگ و دانش ملی در مرزهای فراملی با گردشگری علمی در مناطق آزاد
گفت و گو:

سمیرا نعیمی
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استفاده از توان سه جانبه، هم در حوزه آموزش 
و هم درمان و توریسم سالمت، از ظرفیت های 
ظرفیت های  نبود  صورت  در  و  منطقه  داخلی 
نسبت  تخصصی  فوق  درمان های  برای  الزم 
سالمت  دیگر  قطب های  به  بیمار  انتقال  به 
استفاده  با  مثال  طور  به  شود.  استفاده  کشور 
شرکتی  با  است،  قرار  منطقه  ظرفیت های  از 
که سابقه درخشانی در جذب گردشگر سالمت 
تفاهم نامه  دارد،  جهان  کشورهای  سایر  از 
حوزه  در  شرکت  این  باشیم.  داشته  همکاری 
کشور  سراسر  در  گردشگری  توریسم  جذب 
موفق عمل کرده است و با توجه به تحریم ها، 
برای  محوری  عنوان  به  می توان  گردشگر 
باشد. گردشگر خود  ارزآوری آسان و مستقیم 
ارز را مستقیم وارد می کند و انتقال دهنده اش 
با  که  مباحثی  از  یکی  نیست.  بانکی  سیستم 
باعث برون رفت از مشکالت اقتصادی و رونق 
است.  گردشگری  بحث  می شود،  اقتصادی 
بحث  بر  تمرکز  با  کشورها  از  بسیاری  امروزه 
بخشیده اند.  رونق  را  خود  اقتصاد  گردشگری، 
از سوی دیگر سهولت دسترسی به منطقه آزاد 
اروند یك مزیت نسبت به سایر مناطق است و 
با انواع وسایل حمل و نقل می توان به راحتی 

وارد منطقه شد.

برپایی نمایشگاه مشترک 
صنایع دستی منطقه آزاد اروند 

و بصره عراق
منطقه،  در بحث صنایع دستی  بیان کرد:  وی 
است؛  شده  گرفته  نظر  در  کاری  محور  چند 
صنایع  فروش  و  تولید  آموزش،  بر  عالوه 
دستی را  باید مدنظر قرار داد. لذا باید تدابیری 
اندیشیده شود تا با برپایی نمایشگاه های صنایع 
دستی در منطقه این موقعیت را به وجود آوریم 
در  دستی  صنایع  تولیدکنندگان  اینکه  هم  و 
نمایشگاه های صنایع دستی خارج از منطقه نیز 
فعاالنه شرکت کنند؛ لذا با سرکنسولگری بصره 
بتوانیم در بصره  تا  عراق تفاهم نامه ای داشتیم 
نمایشگاه مشترك صنایع دستی ایجاد کنیم و 
به بدنبال سرمایه گذار هستیم که خرید صنایع 
دستی منطقه ما را تضمین نماید تا تولیدکنندگان 

نگران فروش تولیدات خود نباشد.

بوم گردی، یکی از جاذبه های
 منطقه آزاد اروند

خصوص  در  اینکه  به  پاسخ  در  طمیمیان 
گردشگری  از  دیگر  محوری  که  بوم گردی 
آزاد  منطقه  در  اقداماتی  چه  می باشد،  منطقه 
بحث  در  کرد:  اظهار  است،  گرفته  صورت 
سرمایه گذار  به  توجه  با  گردشگری  توسعه 
جذب  تالش مان  تمام  خصوصی،  بخش 
سرمایه گذاران، تشویق و ایجاد انگیزه است تا 
در حوزه های مختلف گردشگری ورود کرده و 
فعالیت کنند. یکی از راه های توسعه گردشگری 
در تمام دنیا، توجه به جوامع محلی و بوم گردی 
رسوم  و  سنن  آداب،  بومی،  گردشگری  است؛ 
از  شاخه  این  و  است  منطقه  یك  مردم 
آزاد  منطقه  جاذبه ها  از  یکی  جزء  گردشگری، 
اروند محسوب می شود. گردشگر تمایل به آن 
دارد که چیزهایی را ببینند که در جامعه محلی 
جذابیت  برای شان  و  نیافته  را  آنها  نظیر  خود 
داشته باشد؛ به عنوان متولیان امر گردشگری 
موضوع  این  برنامه ریزی  حال  در  منطقه  در 
ایجاد  بومی،  گردشگری  توسعه  با  تا  هستیم 
اقامتگاه های بومی و تفریحگاه های بوم گردی 

بتوانیم به اقتصاد منطقه کمك نماییم.

فرهنگ گردشگری و حفظ گردشگر 
از موضوعات مهم است

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند در پایان بیان داشت: تبلیغات 
است؛  اهمیت  حائز  بسیار  گردشگری  حوزه  در 
فرهنگ گردشگری و حفظ گردشگر از موضوعات 
مهم می باشد. در امر تکریم گردشگر و احترام به 
گردشگر علیرغم مهمان نوازی زیاد مردم منطقه، 
ولی در بخش عمومی، مهمان نوازی و فرهنگ 
گردشگری کاستی هایی وجود دارد که می طلبد 
در این محور از گردشگری بهتر کار شود. سایر 
دستگاه ها نیز در این حوزه با ما همکاری خوبی 
امنیت  بحث  در  علی الخصوص  داشته اند، 
گردشگران و تردد گردشگران خارجی با کمك 
گرفته  خوبی صورت  اقدامات  انتظامی  نیروی 
از مشکالتی  دیگر، یکی  از سوی  است.  شده 
که در مرز شلمچه وجود داشت، مشکل عدم 
وحدت مدیریت بود که با پیگیری های استاندار 
خوزستان در هفته گذشته، تدابیر در نظر گرفته 
مدیریتی  دستگاه ها،  سایر  هماهنگی  با  تا  شد 
شلمچه  مرز  در  هماهنگ تر  و  یکپارچه تر 

صورت گیرد.

منطقه آزاد اروند را سه رودخانه ای بسیار بزرگ، پرآب و 
قابل توجه احاطه کرده اند؛ ضرورت دارد که به گردشگری 

آبی توجه ویژه ای داشته باشیم و این موضوع را بسط، 
گسترش و رشد دهیم. باید به این نکته توجه داشت که در 

حوزه گردشگری، سیاست ها به گونه ای باشد که تسهیل 
کننده و آسان کننده امر سرمایه گذاری باشد تا سرمایه داران 

بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این محور جذب 
کنیم؛ لذا ضروری است که به دنبال 

ایجاد یکسری اعتبارات و تسهیالت برای 
سرمایه گذاران در منطقه باشیم



اخبار منطقه آزاد قشم

شترمرغ  پرورش  صنعتی  مجتمع  مدیر 
برای  برنامه ریزی  از  قشم  فارس  خلیج 
تکمیل  جهت  شترمرغ  کشتارگاه  ساخت 
صادرات  و  صنعت  این  ارزش  زنجیره 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  محصول 

فارس خبر داد.
گفت:  مطلب  این  بیان  با  َسِقزچی  عباس 
پرورش  مجتمع صنعتی  اصلی ترین هدف 
به  ورود  قشم،  فارس  خلیج  شترمرغ 
حالل  ُمهر  از  استفاده  با  صادرات  عرصه 
در صنعت کشتار و بسته بندی گوشت این 
جانور و ایفای نقشی در بازار جهانی است 
خواهد  عملیاتی  کشتارگاه  ساخت  با  که 

شد.
وی با اشاره به نیاز این صنعت به همکاری 
مالی  موسسه های  و  بانک ها  مسئوالن، 
برای  اشتغال  زمینه  آوردن  فراهم  افزود: 
استقرار صنایع  بومی،   30نیروی  از  بیش 
صنایع  کارگاه های  راه اندازی  تبدیلی، 
و  شترمرغ(  تخم  روی  بر  )طراحی  دستی 
ایجاد شبکه توزیع و فروش، دستاوردهای 

این همکاری ها خواهد بود.
شترمرغ  پرورش  صنعتی  مجتمع  مدیر 
خلیج فارس اضافه کرد: پرورش پرنده ای 
صنایع  کنار  در  و  قشم  در  شترمرغ  مانند 
پرورش  مزارع  همچون  بزرگی  تولیدی 
در صنایع  تعادلی  میگو، می تواند  و  ماهی 
پرورش دام و طیور و شیالت منطقه ایجاد 

کند.
واحد  این  فعالیت  اینکه  بیان  با  سقزچی 
و  تولید  رونق  شعار  با  همسو  تولیدی 
جزیره  این  فعال  صنایع  سایر  با  همگام 
اولیه  سرمایه  داد:  ادامه  شده،  آغاز 
10میلیارد  مجموعه  این  راه اندازی 
گرفته،  صورت  توسعه  با  که  بوده  ریال 
ماهیانه  نگهداشت  هزینه  فقط  هم اکنون 

آن به 320میلیون ریال می رسد.
توضیح  در  جزیره  اقتصادی  فعال  این 
هفت  با  مزرعه  این  کرد:  عنوان  بیشتر 
کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  شترمرغ  قطعه 
شترمرغ  29قطعه  به  حاضر  حال  در  که 
دارد  جوجه  123قطعه  و  یافته  افزایش 
نگهداری  و  متولد  مزرعه  همین  در  که 

می شوند.
شترمرغ  پرورش  صنعتی  مجتمع  مدیر 
شترمرغ  اینکه  بیان  با  قشم  فارس  خلیج 
و  نشده  ژنتیکی  اصالح  که  است  حیوانی 
مراحل تولید و پرورش آن کامال ارگانیک 
بدون  حیوان  این  گوشت  گفت:  است، 
کلسترول و سرشار از امگا 3 و دارای طبع 
گرم است. همچنین کیفیت باالی گوشت 
محصوالت  و  مناسب  قیمت  شترمرغ، 
جانبی حاصل، بازار تقاضای وسیعی برای 

این محصول فراهم کرده است.
خوب  همکاری  به  اشاره  با  سقزچی 
مجتمع  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
داد:  ادامه  شترمرغ،  پرورش  صنعتی 
از  استجاری  زمین  32هکتار  اختصاص 
زمینه ساز حس  آزاد  سوی سازمان منطقه 

دلگرمی و تداوم فعالیت ما شده است.
متذکر  را  آب  به  مجموعه  این  نیاز  وی 
شیرین کن  آب  خرید  کرد:  بیان  و  شد 
صنعتی برای استفاده از آب چاه برای ما با 

هزینه های باالیی همراه بود.
شترمرغ  پرورش  صنعتی  مجتمع  مدیر 
مسئوالن  از  پایان  در  قشم  فارس  خلیج 
قوانین  آسان سازی  با  تا  خواست  ذیربط 
شرایط  مالی،  صندوق های  و  بانک ها 
رویکرد  بر  منطبق  را  تسهیالت  دریافت 
تسهیل در تولید و اشتغال زایی و نیازهای 

صنایع تولیدی برنامه ریزی کنند.

صادرات گوشت شترمرغ 
از قشم به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس

مدیر مجتمع صنعتی پرورش شترمرغ 
خلیج فارس قشم اظهار کرد:

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

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پالک 64 ، واحد 5
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قشم

مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
هدف از تعیین سال 2018 به عنوان سال بین المللی 
آبسنگ های مرجانی، ارج نهادن به ارزش بی مانند 
این اکوسیستم و تقویت فعالیت های جهانی در 
جهت کاهش روند تخریب جمعیت آبسنگ های 

مرجانی پر ارزش بود.
سوی  از  سال 2018  گفت:  داخته  محمد هاشم 
پایگاه بین المللی IYOR به عنوان سال جهانی 
به  و  بود  شده  انتخاب  مرجانی  آبسنگ های 
جهت  در  هدفمند  تالش هایی  مناسبت  همین 
توسط  مرجانی  اکوسیستم های  احیای  و  حفظ 
مردم نهاد  گروه های  و  داوطلبین  عالقه مندان، 

انجام شد.
مجموعه  مدت  این  طی  کرد:  اضافه  وی 
پاکسازی  راستای  در  متنوعی  فعالیت های 
پارک  مرجانی  سایت  دریایی  و  ساحلی 
از  بیش  همکاری  و  مشارکت  با  قشم  زیتون 
زیست  دوستدار محیط  و غواص  120داوطلب 
برگزاری  به  می توان  که  است  گرفته  صورت 
بررسی  روش های  آموزشی  کالس های 
پایش  انجام  مرجانی،  آبسنگ های  سالمت 
جزایر  مرجانی  آبسنگ های  سالمت  میدانی 
قشم، هنگام و الرک با دو روش ریف چک و 

کرال واچ اشاره کرد.

مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

مدیرعامل شرکت نظارت بر 
ضوابط بهداشت انسانی و 
استاندارد قشم اعالم کرد:

تقویت فعالیت های جهانی به منظور حفظ و احیای اکوسیستم های مرجانی

انعقاد قرارداد نمایندگی 
 MHCS شرکت
قشم با شرکت 

ARTIMET ترکیه ای

2000نسخه با مشارکت مالی تیم پروژه جایکا 
در قشم به چاپ رسیده است که نسخه فارسی 
پایگاه  سایت  وب  در  بروشور  این  انگلیسی  و 
جهانی ریف چک قرار گرفته است و دسترسی 

آن برای عموم آزاد است.
داخته ادامه داد: حیات 2۵درصد آبزیان مستقیم 
وابسته  مرجانی  آبسنگ های  به  غیرمستقیم  یا 
و  کربن  میزان  به  بخشیدن  تعادل  است. 
نیتروژن، حفظ خطوط ساحلی در برابر تخریب 
سیل،  و  توفان  امواج،  مداوم  هجوم  از  ناشی 
و  غنی  و  امن  دریایی  زیست  محیط  ایجاد 
همچنین تامین مواد مغذی کافی برای زنجیره 
غذایی و تعادل بخشیدن به اکوسیستم بخشی 
در  مرجانی  این صخره های  تاثیرات حضور  از 

اکوسیستم دریایی است.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  مدیر 
حوزه  به  تنها  مرجان ها  کاربرد  کرد:  تاکید 
نمی شود،  محدود  دریایی  اکوسیستم های 
و  جواهر سازی  حوزه  در  مرجان ها  از  استفاده 
ساخت زیورآالت قیمتی، تولید داروهای درمان 
سرطان، انواع مسکن ها و تولید مواد اولیه پیوند 
استخوان، تولید انواع پروتئین در زمینه پزشکی، 
تولید آهک در صنعت ساختمان سازی، استفاده 
تولید  هوایی،  و  آب  تحقیقات  در  مرجان ها  از 

دیگر  از  نیز  آزمایشگاهی  کشت های  محیط 
کاربردهای آنها در زندگی بشری است.

حیات  حداقل  که  است  این رو  از  گفت:  داخته 
20درصد از مردم کره زمین به طور مستقیم به 

این اکوسیستم حاصلخیز وابسته است.  
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم با 
اشاره به اینکه تغییرات آب و هوایی بزرگ ترین 
بیان  هستند،  مرجانی  آبسنگ های  برای  خطر 
حساس  آنچنان  مرجانی  آبسنگ های  کرد: 
در  دما  افزایش  درجه  دو  با  تنها  که  هستند 
جز  به  می گیرند.  قرار  جدی  خطر  معرض 
آلودگی  آفتاب،  زیاد  درخشندگی  آب،  گرمای 
آب )اسیدی شدن، مواد شیمیایی( و پیامدهای 
ناشی از گردشگری غیرمسئوالنه هم در سفید 

شدن صخره های مرجانی ساحلی نقش دارند.
گفتنی است، هشت درصد آبسنگ های مرجانی 
دنیا در خلیج فارس ساکن هستند. اهمیت حفظ 
این آبسنگ های مرجانی زمانی بیشتر می شود 
که بدانیم آنها مکانی برای تخم ریزی و دوران 
نوزادی انواع آبزیان به شمار آمده و نابودی شان 
منجر به از بین رفتن گونه های مختلف جانوران 
را  جبران ناپذیری  پیامد های  و  دریایی می شود 
به اکوسیستم دریایی و اقتصاد جوامع صیادی و 

ساحل نشینان وارد می کند.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  مدیر 
این  در  شده  انجام  فعالیت های  دیگر  درباره 
و  آگاهی بخشی  فعالیت های  افزود:  رابطه 
رویداد،  این  پوستر   چاپ  شامل  اطالع رسانی 
پوستر  ضوابط حفاظت از آبسنگ های مرجانی، 
توزیع و نصب پوسترها در مکان های مختلف، 
چاپ دومین شماره بروشور فارسی ریف چک با 
عنوان »آبسنگ های مرجانی را یاری کنیم« از 

دیگر فعالیت های صورت گرفته می باشد.
تیراژ  به  بروشورها  این  وی،  گفته  به 

امضاء تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد قشم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

راه اندازی مرکز شتابدهی و نوآوری شهر هوشمند در منطقه آزاد قشم
در  کلیدی  و  اهمیت  حائز   ، مهم  عناصر  از 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست  های  اجرای 
ابالغی مقام معظم رهبری، عنصر هماهنگی 
فراهم سازی  در  اجرایی  دستگاه  های  بین 
جهت  متخصصین  و  مردم  مشارکت  بستر 
تحقق  برای  آن  کاربرد  و  دانش  کارگیری  به 

اهداف توسعه ملی می باشد.
به منظور تحقق سیاست  های کالن جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه علم و فناوری و تحقق 
حمایت از کاالها و خدمات ملی و دانش بنیان 
همکاری  تفاهم نامه  هوشمند ،  شهر  حوزه  در 
نوآوری  و  مرکز شتابدهی  توسعه  و  راه اندازی 
فناوری  بر  مبتنی  کارهای  و  کسب  توسعه 
میان  هوشمند،  شهر  اکوسیستم  در  اطالعات 
و  دیجیتال  اقتصاد  فناوری های  توسعه  ستاد 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
منعقد  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  و  جمهوری 

گردید.
به  که  تفاهم نامه  این  الزامات  و  از ضروریات 
مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  امضای 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های 
معاونت  هوشمندسازی  و  دیجیتال  اقتصاد 
رسید،  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
دانش بنیان،  اقتصاد  توسعه  و  ساماندهی 
و  کسب  در  فناورانه  توانمندی  های  توسعه 
در حوزه  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  کار های 
خدمات  و  محصوالت  تولید  و  هوشمند  شهر 
حوزه  این  در  تجاری سازی  و  دانش بنیان 
ملی  بازار  از  هدفمند  حمایت  و  صیانت  و 
محصوالت فوق با اهداف و سیاست  های زیر 

می باشد:

اهداف
الف( برنامه ریزی بلندمدت راهبردی، میان مدت 
و کوتاه مدت برای ارتقای توانمندی  های تولید، 
و  محصوالت  داخلی  بازار  توسعه  و  صادرات 
خدمات در کسب و کار های مبتنی بر فناوری 
رویکرد  با  هوشمند  شهر  بخش  در  اطالعات 
ارتقای سطح کیفی و کمی ارائه خدمات شهر 
در  دقت  و  دسترس پذیری  افزایش  هوشمند، 

ارائه خدمات.
حمایت  اجرای  و  هماهنگی  ساماندهی،  ب( 
اثربخش و هدفمند از کسب و کار های مبتنی 

بر فناوری اطالعات در حوزه شهر هوشمند.
از  دولت  حمایت  های  هدفمندی  ج( 
و  کسب  خدمات  و  محصوالت  تجاری سازی 
در حوزه  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  کار های 
بستر  فراهم سازی  رویکرد  با  هوشمند  شهر 

رقابت پذیر کردن شرکت ها و رقابت پذیر شدن 
بازار های  در  تولیدی  خدمات  و  محصوالت 

داخلی و خارجی.
د( برنامه ریزی برای تنظیم و پیاده سازی سطح 
استانداردها و ارتقای مستمر کیفیت و سالمت 
محصوالت و خدمات حوزه شهر هوشمند در 

کسب و کار های مبتنی بر فناوری اطالعات.
ه( برنامه ریزی برای ایجاد نظام ارزیابی مستمر 
اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  کار های  و  کسب 
در حوزه شهر هوشمند و محصوالت و خدمات 
به  کمک  جهت  هوشمند  شهر  حوزه  در  آنها 

توسعه و ارتقاء آنها.

سیاست ها
کار های  و  کسب  از  هدفمند  حمایت  الف( 
افزایش  برای  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی 
دسترسی پذیری و دقت در ارائه شهر هوشمند 

با استفاده از ظرفیت  های طرفین. 
بر  مبتنی  کار های  و  کسب  از  حمایت  ب( 
فناوری اطالعات در حوزه شهر هوشمند برای 
ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات شهروندی.

بر  مبتنی  کار های  و  کسب  از  حمایت  ج( 
انتقال و تعمیم دانش  فناوری اطالعات برای 

و کاربردی شدن آن در حوزه شهرهوشمند.
و  مالی  حمایت  های  اجرای  در  تمرکز  د( 
حقوقی از کسب و کار های مبتنی بر فناوری 
اطالعات در حوزه شهر هوشمند با استفاده از 

ظرفیت  های طرفین.
پیشگیری  و  حمایت ها  شفاف سازی  ه( 
امکان  نمودن  فراهم  و  رانت  هرگونه  از 
تمام  برای  دولت  حمایت  های  از  برخورداری 
کار های  و  توسعه کسب  و  متقاضیان تشکیل 
شهر  حوزه  در  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی 

هوشمند با استفاده از ظرفیت  های طرفین.
توسعه  ستاد  وظایف  تفاهم نامه،  این  براساس 

فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

شرح زیر است:
1- حمایت فنی و قانونی از تاسیس و راه اندازی 

مرکز شتابدهی و نوآوری شهر هوشمند
2- ارائه مجوز مرکز شتابدهی و نوآوری شهر 

هوشمند به واسطه امضا این توافق نامه
تصویب  جهت  الزم  اقدامات  انجام   -3

تشکیالت مرکز در مراجع ذی صالح
منابع  تامین  و  تجربه  انتقال  به  کمک   -4
مرکز  فعالیت  های  برای  نیاز  مورد  اطالعاتی 
و  ذیربط  نهاد های  و  مجموعه ها  همکاری  با 

ذینفع
حوزه  در  فعال  استارت آپ  های  معرفی   -۵

خدمات شهروندی و شهر هوشمند به مرکز
با  موثر  تعامل  کردن  فراهم  و  معرفی   -6
مربیان، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری 
مراکز  و  شتاب دهنده ها  سایر  و  مخاطره پذیر 

نوآوری در کشور
7- تسهیل شرایط و تسریع فرآیند اخذ تاییدیه 
دانش بنیان، خالق و مجوز های مورد نیاز برای 

استارت آپ  های معرفی شده توسط مرکز
موفق  طرح  های  تجاری سازی  از  حمایت   -8
مرکز و معرفی آنها به بهره برداران و متقاضیان 

به خصوص در دستگاه های اجرایی
برای  بازارسازی  و  صادرات  از  حمایت   -9
محصوالت تجاری شده توسط استارت آپ  های 

تحت پوشش مرکز
10- اطالع رسانی و معرفی رسمی فعالیت  های 
شهر  دیجیتال  نوآوری  و  شتابدهی  مرکز 
و  دانش بنیان  حوزه  فعاالن  به  هوشمند 

اکوسیستم استارت آپی کشور
11- ارائه مشاوره و راهنمایی فنی و مدیریتی 
در زمینه  های مرتبط و ارائه تسهیالت از طریق 

صندوق  های حمایتی در صورت امکان

12- ایجاد هماهنگی با دانشگاه ها و پارک  های 
و  فناوری، صندوق  های سرمایه گذاری  و  علم 
تسهیالت  ایجاد  جهت  مرتبط  نهاد های  سایر 
نوپای  کار های  و  کسب  از  حمایت  در  الزم 

حوزه شهر هوشمند.
همچنین وظایف سازمان منطقه آزاد قشم در 
جهت اجرای هرچه بهتر تفاهم نامه مذکور، به 

شرح زیر می باشد: 
مرکز  راهبری  و  راه اندازی  تاسیس،   -1
با  مطابق  هوشمند  شهر  نوآوری  و  شتابدهی 
استاندارد های جهانی در سطح ملی و  آخرین 

موضوعی
به  ارائه  قابل  خدمات  بسته  ارائه   -2
داخلی  موفق  تجارب  با  مطابق  استارت آپ ها 

و خارجی
رویداد های  و  جشنواره ها  برگزاری   -3

کارآفرینی در حوزه شهر هوشمند
4- تامین منابع و محل استقرار برای حمایت 

از شرکت های مستقر در مرکز
۵- انجام هماهنگی الزم جهت حمایت و ایجاد 
تسهیالت برای شرکت ها و کسب و کار های 
تایید شده حوزه کسب و کار های الکترونیکی 

حوزه شهر هوشمند و خدمات شهروندی
به  خدمات  ارائه  روند  تسریع  و  تسهیل   -6
لحاظ قانونی و اجرایی برای کسب و کار های 

الکترونیکی حوزه شهر هوشمند
اطالعات  پایگاه  های  به  دسترسی  امکان   -7
حریم  و  محرمانگی  ناقض  )که  شهری  حوزه 
و  کسب  به  نگردد(  شهروندان  خصوصی 
ارائه  جهت  حوزه  این  الکترونیکی  کار های 

خدمات
8- تخصیص فضای مرکز شتابدهی و حمایت 

از کسب و کار های الکترونیکی
9- استفاده از محصوالت و خدمات ایجاد شده 
در مرکز برای رفع نیاز های این حوزه در جزیره 

قشم با قابلیت توسعه و استقرار
درباره  مستمر  گزارشات  ارائه   -10
شرکت هایی  و  شتابدهی  مرکز  پیشرفت های 
که دوره شتابدهی را با موفقیت در این مرکز 

طی کرده اند 
11- حمایت از تداوم کسب و کارهای شکل 

گرفته مطابق تصمیم و شرایط تفاهم نامه
امضای  به  که  تفاهم نامه  این  است،  گفتنی 
و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مهدی 
محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
و  علمی  معاونت  هوشمندسازی  و  دیجیتال 
مدت  به  رسید،  جمهوری  ریاست  فناوری 

۵سال دارای اعتبار می باشد. 

مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی 
این  نمایندگی  قرارداد  انعقاد  از  قشم  استاندارد  و 
شرکت و با شرکت ترکیه ای آرتیمت در حوزه نظارت 

و بازرسی کاال از مبداء خبر داد.
تشکر  و  تقدیر  ضمن  لزرجانی  آبراری  شهروز 
مومنی  حمیدرضا  پشتیبانی های  و  حمایت ها  از 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این قرارداد 
تحت عنوان واگذاری نمایندگی دفتر شرکت نظارت 
بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم در ترکیه 

به شرکت آرتیمت منعقد شد.
آبراری لزرجانی افزود: این قرارداد مورد تایید سازمان 
ملی استاندارد کشور و سفارت ایران در ترکیه بوده و 
با هدف تسهیل در ترخیص کاالهای وارداتی از ترکیه 
به ایران و به منظور آسان سازی خدمات ارائه شده به 

تجار و بازرگانان منعقد شده است.
ضوابط  بر  نظارت  شرکت  نمایندگی  وی،  گفته  به 
وارداتی  استاندارد قشم، کاالهای  و  انسانی  بهداشت 
مشمول استاندارد را قبل از حمل به داخل کشور مورد 

سرعت  موجب  امر  این  و  داده  قرار  تایید  و  بازرسی 
عمل بیشتری در هنگام ترخیص کاال در داخل کشور 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی 
و استاندارد قشم افزود: این شرکت و مجموعه فعال 
در آن در تالش اند تا منطبق بر سیاست های دولت و 
سازمان منطقه آزاد قشم در پیشرفت نظام اقتصادی 
کشور گام برداشته و به اهداف بیشتری در سطح ملی 

و بین المللی دست یابند.
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