
سرمقاله

حسین مرادی
مدیر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد قشم

هم افزایی پژوهشگران و صنعتگران 
در جهت رسیدن به تولیدات باکیفیت

ظرفیت های مختلف موجود در مناطق آزاد کشور با توجه به سال ها کار کارشناسی و استعدادسنجی، 
تعریف و برنامه ریزی شده است؛ حال اینکه میزان دستیابی به این هدف گذاری ها و تبدیل مزیت های 
این مناطق به تولید و اشتغال و ارزآوری در کشور به چه میزان بوده است، نگاهی  جامع را از دیدگاه 

کارشناسان این حوزه می طلبد.
یکی از محورهای حائز اهمیت و ماموریت ذاتی و تعریف شده برای مناطق آزاد، کمک به اقتصاد 
داخلی در همه حوزه ها می باشد؛ این مناطق بسترهای مطلوبی جهت جذب سرمایه های خصوصی در 
کشور هستند تا بتوانند با این سرمایه ها، در حوزه های تولید و اشتغال، تاثیرگذار و حرکت ساز باشند.

تبع آن  به  و  اقتصاد کالن  در  را  از مخرب ترین نقش ها  تولید داخل یکی  واردات کاالهای  بحث 
با تولیدکنندگان صحبت می  شود بیشترین  ایفا می کند، هر گوشه و کناری که  در تولیدات داخلی 
کاالهای  کنترل  برای  استراتژیک  نقاط  از  یکی  بی شک  دارند.  این چرخه مخرب  از  را  گله مندی 
وارداتی به نسب میزان تولید در کشور از همان محصول، می تواند مناطق آزاد باشد و همچنین میزان 
نیازسنجی در حوزه بعضی از کاالهایی که در داخل به صورت محدود تولید می شود و می توان برای 
تولید بیشتر به میزان مصرف برنامه ریزی کرد نیز باز همان مناطق آزاد است؛ اما این امر نیاز به 
هماهنگی، ورود و همکاری سازمان های مختلف دولتی در کنار مناطق آزاد در جهت ساماندهی به 

این امر را می طلبد.
بدون تردید این دست برنامه ریزی ها در کنار رشد و تقویت خوبی که در حوزه دانشگاه ها در مناطق 
از  بخش  این  علمی  بزرگ  پتانسیل های  از  استفاده  و  گرفته  گذشته صورت  سال  چند  آزاد ظرف 
جامعه، در کنار صنعتگران می تواند مشکل تولید داخلی طیف بزرگی از محصوالت خاص نیاز داخل 
را رفع نماید و همچنین تلفیق علم در کنار پژوهشگران و صنعتگران، به راحتی می تواند سطح کیفی 

تولیدات داخلی که امکان رقابت با نمونه های خارجی را ندارند، برطرف کند.
نقش مناطق آزاد در طول چند سال گذشته در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان نتیجه همین 
همسویی ها بین سازمان های دولتی در عمل و نه در حرف با این مناطق از کشور بوده است که امروز 

شاهد رشد چشمگیر این قبیل شرکت ها در کشور و مناطق آزاد هستیم.
مهم ترین دغدغه مسئولین کشور تقویت اقتصاد ملی است، مقام معظم رهبری به خوبی در جلسه 
با مسئولین کشور فرمودند: »بیشتر وزارت ها می توانند در تقویت اقتصاد ملی نقش ایفا کنند. خیلی 
از وزارت ها به  حسب ظاهر، ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارند؛ فرض کنیم وزارت علوم یک وزارت 
اقتصادی نیست اما می توانند نقش ایفا کنند در تقویت اقتصاد ملی. فرض بفرمایید که در تزهای 
دکتری و کارشناسی ارشد و مانند این کارهایی که می کنند، اینها را راهنمایی کنند، هدایت کنند 
تا در خدمت اقتصاد ملی قرار بگیرد؛ مسائل داخلی را حل کند، مشکالت داخلی کشور را حل کند. 
آماده اند این جوان های ما، این یکی از کارهای مهم است. همین ارتباط صنعت و دانشگاه که ما چند 

سال است این قضیه را داریم تکرار می کنیم، ازجمله  چیزهای مهم است«.
بیانات معظم اله نقشه راه بسیار روشنی در حوزه کالن اقتصاد کشور محسوب می شود و  بی شک 
ما نمونه اجرایی فرمایشات ایشان را در مناطق آزاد در این خصوص با موفقیت پیشبرده ایم؛ پس با 
نگاهی جامع تر در  بخش های دیگر نیز می توانیم دستاوردهای بزرگتری را در حوزه اقتصاد ملی در 

مناطق آزاد شاهد باشیم.
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حرکت پرشتاب سازمان منطقه آزاد کیش 
در جهت حمایت از صادرات

رشد 134درصدی جذب سرمایه گذار 
در منطقه آزاد انزلی

صنایع دستی، عامل مهم توسعه 
و ساماندهی اقتصاد منطقه آزاد چابهار

با تحقق ۸05۹میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری ظرف شش ماهه نخست ۹۸:موافقت نامه سه جانبه تاسیس شتاب دهنده کیش امضاء شد:

راهکارهای رشد و رونق صادرات صنایع دستی در چابهار:

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ایجاد شفافیت در  اقتصادی گفت:  آزاد و ویژه 
عملکرد و عملیاتی کردن سیستم پنجره واحد 
و  مردم  بیشتر  اعتماد  موجب  آزاد  مناطق  در 

سرمایه گذاران می شود. 
بانک در جمع مدیران توسعه تجارت  مرتضی 
سازمان های مناطق آزاد با اشاره به اینکه برای 
رسیدن به شفافیت الزم است روی موضوعات 
کرد:  بیان  داد،  انجام  موثر  اقدام  آن  با  مرتبط 
که  واحد  پنجره  یک  ایجاد  سمت  به  حرکت 
آن  در  آزاد  مناطق  با  مرتبط  فعالیت های  کلیه 
پیاده سازی شده، نشان می دهد مجموعه مناطق 
آزاد برای شفافیت تالش می کنند تا حرکت های 

نوین آغاز شده به شکل مناسبی ثمر برسد. 
پیاده سازی  دست اندرکاران  از  قدردانی  با  او 
گفت:  آزاد  مناطق  در  واحد  پنجره  سیستم 
اجرای این سیستم در مناطق آزاد و اتصال آن 
نهادهای ذیربط همچون گمرک جمهوری  به 
مقابل  در  را  ما  اینکه  بر  عالوه  اسالمی، 
قاچاق  درباره  غیرواقعی  و  تبلیغاتی  فشارهای 
مصون می کند، موجب ارائه  آمار دقیق و مستند 

از دستاورد این مناطق خواهد شد.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
هم اکنون  که  کرد  اشاره  نیز  نکته  این  به 
دبیرخانه  تعامل خوبی میان مدیریت گمرکات 
شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد با گمرک 
حال  عین  در  و  دارد  وجود  اسالمی  جمهوری 
کرد  گالیه  مالیاتی  و  گمرکی  قوانین  تضاد  از 
فراوانی  پیگیری های  تاکنون  داشت:  اظهار  و 
با مجموعه گمرک داشته ایم و بعضا انتظاراتی 
مناطق  اداره  قانون چگونگی  با  دارد که  وجود 
آزاد و مصوبات دولت متناقض است که باید در 
تدوین مقررات جدید، به شکلی اقدام  شود تا به 
اساس قوانین رسمی کشور لطمه ای وارد نشود.

شفاف سازی در مناطق آزاد با تکیه بر فناوری اطالعات
مکانیزم های  است که می تواند  بنگاه دار کسی 
تخصصی  و  سرمایه ای  مالی،  فنی،  اقتصادی، 
را به نفع خود متمایل کند و بهترین شرایط را 
برای فعالیت اقتصادی خود فراهم کند. آنچه در 
کشور تاکنون مغفول مانده، نحوه ارائه اطالعات 
صحیح و مناسب و جذب سرمایه گذار است و ما 
در این چارچوب می توانیم پاسخگوی مناسبی به 

نیاز های سرمایه گذاران باشیم.
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: این سرمایه گذار 
از جمع بندی اطالعات اخذ شده  بعد  است که 
دریافت  چگونگی  از  اعم  بخش ها  همه  در 
و  زیرساخت ها  داشتن  اختیار  در  تسهیالت، 
عملیاتی  تصمیم  باید  دیگر  سرویس  هرگونه 
خود را برای سرمایه گذاری بگیرد، اما برعکس 
آن اتفاق می افتد و اما بیشتر شاهدیم در کشور 
و  مدیران هستند که می گویند چه کسی  این 
چگونه سرمایه گذاری کند که این روال در حال 

اصالح و تغییر است . 
توسعه  مدیران  نشست  است؛  گفتنی 
موضوع  با  آزاد  مناطق  سازمان های  تجارت 
امور  جامع  سامانه  فرآیندهای  »یکپارچه سازی 

گمرکی مناطق آزاد« در تهران برگزار شد. 
بررسی  گمرکی  ۱۴فرآیند  نشست ها،  این  در 
شد و ضمن یکسان سازی تعاریف و فرآیندها، 
طوالنی  باعث  که  زائد  فرآیندهای  از  تعدادی 
شدن فرآیندها و صرف وقت و هزینه بیشتر از 

فعاالن اقتصادی می شد، حذف گردید.
سازمان  تجارت  توسعه  مدیران  همچنین 
توسعه  به  نسبت  نشست  این  در  آزاد  مناطق 
وجوه  الکترونیک  دریافت  و  پرداخت  خدمات 
در گمرکات مستقر در مناطق آزاد در راستای 
آزاد  مناطق  عملکرد  بیشتر  چه  هر  شفافیت 

تصمیم گیری کردند.

مرتضی بانک تاکید کرد: این سامانه جامع به 
صورتی طراحی شده که کمترین عوارض منفی 
را به جهت تسلط در کار و پاسخگویی برای هر 
دو مجموعه داشته باشد و ضمن رفع نیازهای 
موجود،  قوانین مناطق آزاد را هم دچار خدشه 
به  می توان  آن  کامل  شدن  اجرایی  با  و  نکند 
و  رئیس جمهور  شخص  و  دولت  مجموعه 

نهادهای نظارتی پاسخگو بود. 
جز  به  واحد  پنجره  این  کاربرد  افزود:  او 
همچون  دستگاه هایی  وظایف  بین  هماهنگی 
به  عمل  در  مالیاتی  امور  سازمان  و  گمرک 
قوانین مناطق آزاد، کمک می کند تا  ابهامات 
منتسب به مناطق آزاد مرتفع و شفافیت عملکرد 
در سطح باالیی در این مناطق پیاده سازی شود. 
از مدیران  مشاور رئیس جمهور در این نشست 
دبیرخانه  تجارت  و  گمرک  حوزه  با  مرتبط 
خواست  آزاد  مناطق  سازمان های  و  شورایعالی 
همانگونه که تاکنون کارهای مرتبط با گمرک 
و شفافیت در ارائه خدمات گمرکی را با جدیت 

پیش برده اند، آن را ادامه دهند. 
در  بنگاه داری  تفکر  تا  گفت:  بانک  مرتضی 
نمی توان  نشود،  پیاده سازی  کامال  آزاد  مناطق 
رسالت مناطق آزاد را به نحو احسن انجام داد. 

شماره  51
دوشنبه 15 مهر ماه 13۹۸ 
 سال دوم - 5000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

86

در دیدار معاون اول رئیس جمهور 
با مدیرعامل منطقه آزاد قشم 

مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار تاکید کرد:

صنایع قشم 
در مسیر 

توسعه

هدفگذاری
 تولید 1۰میلیون تن 

فوالد 
در چابهار

دیدگاه کارشناسان درخصوص نقش مناطق آزاد در توسعه تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا:

مناطقآزاد؛
حلقه

پیوستگی
ایرانتجارت

واوراسیا
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موافقت نامه سه جانبه تاسیس شتاب دهنده کیش امضاء شد:

معاون قوه قضائیه در دیدار با فعاالن اقتصادی کیش تاکید کرد:

امضاء تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

رفع نیازهای فناورانه کیش با بکارگیری ظرفیت های فناوری و نوآوری کشور
تفاهم نامه ایجاد، گسترش و توسعه زمینه های 
همکاری مشترک و همه جانبه علمی، فناورانه، 
آزاد  منطقه  سازمان  میان  تجاری  و  اجرایی 
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  کیش 

امضاء رسید.
مدیرعامل  مظفری  غالمحسین  نشست  در 
برومند  مسعود  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات 
با  همه جانبه  همکاری  بر  طرفین  فناوری  و 
یکدیگر تاکید کردند و تفاهم نامه ای در زمینه 
ایجاد، گسترش و توسعه زمینه های همکاری 
مشترک و همه جانبه علمی، فناورانه، اجرایی و 

تجاری به امضاء رساندند.
در  نوآوری  و  فناوری  ظرفیت های  بکارگیری 
کشور توسط معاونت مذکور به منظور نیازهای 
فناورانه سازمان منطقه آزاد کیش، همکاری در 
نوآوری  و  فناوری  توسعه  بسترهای  گسترش 
و  دانشی  راستای تحقق جزیره  در  منطقه  در 
توسعه تعامالت بین المللی شرکت های فناور و 
دانش بنیان با کمک استفاده از ظرفیت مناطق 
ازجمله  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  و  آزاد 

موضوعات این تفاهم نامه است.
توسعه گردشگری با هدف جذب و ماندگاری 
حوزه های  بر  تمرکز  با  کیش  در  گردشگر 

هتلداری،  مانند  گردشگری  خدمات  مختلف، 
توریسم  سرگرمی،  و  تفریح  نقل،  و  حمل 
بهبود  و  توسعه  بومی،  سوغات  و  سالمت 
بر  تمرکز  با  شهری  خدمات  و  مدیریت 
پشتیبانی های  و  خدمات  ارائه  هوشمندسازی، 
و  شهری  زیرساخت  حوزه های  در  صنعتی 
خدمات  بر  تمرکز  با  کیش  در  مستقر  صنایع 
و  حفاری  بندری،  فرودگاهی،  نیروگاهی، 
فناوری های  توسعه  و   پزشکی  تجهیزات 

کاربردی در حوزه کشاورزی و زیست فناوری 
مورد  در  طرفین  همکاری  زمینه های  ازجمله 
در  نوآوری  و  فناوری  ظرفیت های  بکارگیری 
کشور به منظور رفع نیازهای فناورانه سازمان 

منطقه آزاد کیش است.
منطقه،  فناوری  سند  تنظیم  در  همکاری 
و  کارگاه ها  اجرای  و  تدوین  در  همکاری 
و  کوتاه مدت  کاربردی  آموزشی  دوره های 
جلسات  برگزاری  در  همکاری  بلندمدت، 

آموزشی،  و  علمی  مشترک  سمینارهای  و 
استارت آپ  و  رویدادها  برگزاری  در  همکاری 
منطقه،  چالش های  محوریت حل  با  ویکندها 
و  فناور  شرکت های  استقرار  در  همکاری 
توسعه  در  همکاری  و  منطقه  در  دانش بنیان 
مرکز نوآوری، مواردی هستند که در زمینه های 
همکاری طرفین در زمینه گسترش بسترهای 
توسعه فناوری و نوآوری در منطقه در راستای 

تحقق جزیره دانشی تاکید شده است.
بکارگیری  و  توسعه  سیاست های  به  کمک 
منطقه  تبدیل  و  کیش  در  داخلی  فضاهای 
عرضه،  پایگاه های  ایجاد  فناوری،  پایلوت  به 
خدمات  و  محصوالت  با  آشنایی  و  نمایش 
آزاد  منطقه  در  داخلی  دانش بنیان  و  فناورانه 
و  فناوران  با  همکاری  دفتر  ایجاد  و  کیش 
تسهیل  منظور  به  کشور  از  خارج  محققان 
مراودات بین المللی و کمک به توسعه صادرات 
زمینه های  ازجمله  دانش بنیان  محصوالت 
همکاری در زمینه توسعه تعامالت بین المللی 
کمک  با  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های 
علم  پارک  و  آزاد  مناطق  ظرفیت  از  استفاده 

و فناوری خراسان است.
سه  تفاهم نامه  این  اعتبار  مدت  است،  گفتنی 

سال می باشد.

اخبار منطقه آزاد کیش

دو سند راهبردی شامل بیانیه راهبردی جزیر کیش در گام 
دوم انقالب و منشور مبارزه با فساد با حضور معاون اجتماعی 

و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در این جزیره رونمایی شد.
آیین رونمایی از این اسناد راهبردی که در نوع خود اولین 
در کشور عنوان شد، با حضور دکتر غالمحسین مظفری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاونان این سازمان، 
امام جمعه و امام جمعه اهل سنت، مدیران و مسئوالن این 
جزیره در مرکز همایش های بین المللی کیش و همزمان با 

برگزاری جلسه شورای اداری این جزیره صورت گرفت. 
در  انقالب،  دوم  گام  در  کیش  جزیره  راهبردی  بیانیه 
۱۳صفحه و در قالب ۷سرفصل ارائه شده و شامل مقدمه، 
راهبردی جزیره کیش در گام  بیانیه  ارزش های  و  اصول 
دوم انقالب، الزامات گام دوم انقالب، توصیه های اساسی، 
مشابهت های اسناد فرادستی سازمان منطقه آزاد کیش با 
و  اجرایی، پرسش ها  پیوست های  انقالب،  گام دوم  بیانیه 

پاسخ های در زمینه این سند است.
همچنین منشور مبارزه با فساد سازمان منطقه آزاد کیش 
در ۵صفحه مشتمل بر ۲۰بند تدوین و در هر یک از بندها، 
از  پیشگیری  برای  اجرایی  دستورالعمل های  و  راهکارها 

فساد ارائه شده است.

از دو سند راهبردی جزیره 
کیش رونمایی شد

موافقت نامه سه جانبه، میان دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد 
محوریت  با  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  و  کیش 
خالق  صنایع  صادراتی،  شتاب دهنده  »تاسیس 

و دانش بنیان« در جزیره کیش به امضاء رسید.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مظفری  غالمحسین 
فرهنگی،  معاون  رستمی  آزاد کیش، محمدرضا 
دبیرخانه شورایعالی  و صنایع خالق  گردشگری 
احمد  دکتر  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
با  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  رئیس  معتمدی 
امضاء این تفاهم نامه، حضور مرکز شتاب دهنده 
صادراتیش، صنایع خالق و دانش بنیان در جزیره 

کیش را فراهم کردند.
دکتر مظفری در آیین امضاء موافقت نامه که در 
مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، با 
اشاره به این که راه اندازی مرکز نوآوری، اولویت 
گفت:  است،  آزاد کیش  منطقه  سازمان  نخست 
دانش بنیان  شرکت های  حضور  داریم  اعتقاد 
عرصه ها  تمامی  در  می تواند  شتاب دهنده ها  و 
تاثیرگذار بوده و فعالیت های ما در راستای رشد 

و توسعه کیش را شتاب بخشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: 
شکل  کیش  در  که  زیرساخت هایی  به  توجه  با 
گرفته است، باید دست در دست یکدیگر باری 
شتاب دهنده  تاسیس  و  برداریم  کشور  دوش  از 
می تواند  دانش بنیان  و  خالق  صنایع  صادراتی، 

نقطه آغاز و شروع خوبی برای این مهم باشد.
از  خارج  مقیم  ایرانی  جوانان  استقبال  از  وی 
داد  خبر  نوآوری  مرکز  در  حضور  برای  کشور 
که  خوبی  استقبال  به  توجه  با  کرد:  اظهار  و 
شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها از مرکز 
فن آوری کیش داشته اند، شاهد اتفاقات خوب در 

کیش خواهیم بود.
فرهنگی،  معاون  رستمی  محمدرضا  همچنین 

قوه  معاون  با  دیدار  در  کیش  اقتصادی  فعالین 
باال و محدویت های گمرکی  بانکی  بهره  قضائیه، 
را به عنوان مهم ترین مشکالت خود و موانع تولید 
تحقق  خواستار  و  کردند  مطرح  کار  و  کسب  و 
نظام بانکداری اسالمی و اجرای قوانین و مقررات 

مناطق آزاد شدند.
که  قضائیه  قوه  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
ضمن  بود،  کرده  سفر  کیش  به  هیاتی  راس  در 
برگزاری نشستی با کارکنان این دستگاه و شنیدن 
مشکالت آنان به ویژه مشکالت معیشتی، حقوقی 
این مشکالت  رفع  برای  انسانی،  نیروی  کمبود  و 

قول مساعد داد.
با  مشترک  نشستی  در  همچنین  الفت  محمد 
آزاد  منطقه  سازمان  مسئوالن  و  اقتصادی  فعالین 
تولید،  زمینه های  فعاالن در  این  کیش، مشکالت 
مورد  بازرگانی  و  تجارت  و  عمرانی  طرح های 

بررسی قرار داد.
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
گفت:  کیش  اقتصادی  فعالین  با  دیدار  در  قضائیه 
فرامین  اجرای  قضائیه،  قوه  امروز  جدی  راهبرد 
رهبر معظم انقالب درخصوص رونق تولید، حمایت 
مادی، معنوی، قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادی خصوصا صادرکنندگان کاال است 
و با این راهبرد می توانیم از این مرحله سخت که 
ناجوانمردانه  تحریم های  و  سوء مدیریت  دلیل  به 
اصولی  حل های  راه  به  و  کرده  گذر  شده،  ایجاد 

حرکت پرشتاب سازمان منطقه آزاد کیش در جهت حمایت از صادرات

حمایت قوه قضائیه از فعاالن اقتصادی در راستای رونق تولید

بلندآوازه کند و تمدن علمی، فرهنگی، صنعتی 
و اقتصادی کشور و انقالب اسالمی با ابزارهای 

صادراتی به جهان عرضه شود.
خالق  صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  معاون 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
و  برند  توسعه  به  رسیدن  راهکارهای  از  یکی 
توسعه  سمت  به  رفتن  را  آزاد  مناطق  در  بازار 
صنایع  صادراتی  شتاب دهنده های  راه اندازی  و 
امروزه  نمود:  تصریح  و  کرد  عنوان  خالق 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در تامین منابع، 
عرضه، ترویج و تبلیغ کاالها و ورود به بازارهای 
کشورهای مختلف از تجربه و قابلیت های الزم 
شتاب دهنده های  و  نیستند  برخوردار  کافی  و 
از  مجموعه ای  جذب  با  خالق  صنایع  صادراتی 
حوزه های  در  نوآور  و  استارت آپی  شرکت های 

مختلف به این موضوع کمک خواهند کرد.
برج  و  جزیره  که  نکته  این  بر  تاکید  با  رستمی 
فناوری کیش می توانند خدمات شتاب دهنده های 

حل  صورت  و  شود  حل  محل  در  مشکالت  این 
نشدن، به مسئوالن منتقل و در تهران و پیگیری 

می شود.
الفت، همچنین مسائل گمرکی و ضرورت اجرای 
قوانین منطقه آزاد را از دیگر مسائل و خواسته های 
و  کرد  ذکر  کیش  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعالین 
فعاالن  خواسته های  و  مشکالت  بررسی  افزود: 
اقتصادی با هدف رفع موانع تولید رویکرد دستگاه 
قضایی و از تاکیدات جدی رئیس قوه قضائیه است 
و ما خود را مکلف می دانیم که از این قشر ایثارگر 

در حوزه اقتصاد قدردانی و از آنان حمایت کنیم .
را  اقتصادی کیش  فعالین  با  وی نشست مشترک 
مهم و تعیین کننده دانست و اظهار داشت: ذخیره 
و  باال  بسیار  ریسک پذیری  قدرت  تجاری،  دانش 
اعتمادی جدی به نظام، از ویژگی های این فعالین 
است و همین امر موجب شده که سرمایه های خود 
مرزی  عرضه  منطقه  عنوان یک  به  در کیش  را 

کنند.
تصریح  قضائیه  قوه  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
کرد: این ریسک را پذیرفته و برای عمران و آبادی 
کشور اینجا مستقر شده اند و با وجود فرهنگ های 
و  کرده اند  تکیه  مشترک  نقطه  یک  بر  مختلف، 
کانون ها انجمن های اقتصادی تولیدی خوبی را در 
کیش ایجاد کرده اند؛ لذا وظیفه ما حمایت مادی و 

معنوی این قشر است.
دستگاه  کارکنان  با  خود  نشست  به  اشاره  با  وی 

صادراتی را به کلیه مناطق آزاد ارائه کنند، گفت: 
قطعا این قابلیت و ظرفیت در کیش وجود دارد. 
دبیرخانه  شده  منعقد  تفاهم نامه  راستای  در 
آزاد  منطقه  سازمان  آزاد،  مناطق  شورایعالی 
کیش و دانشگاه امیرکبیر برای مدل شکل گیری 
دست  واقع بینانه  مدل  یک  به  شتاب دهنده ها 
پیدا می کنند. حضور گروه های خالق در کیش 
نیازمند مدل سازی جدید است و در گذر زمان به 

این مدل مطلوب دست پیدا خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این که 
نیازمند دانشگاه های نسل ۲ و ۳  در حال حاضر 
فعالیت های  و  پژوهش  بر  مبتنی  که   هستیم 
ثروت  تولید  و  کارآفرینی  نیز  و  تحقیقاتی 
نسل  این  به  رسیدن  برای  داشت:  اظهار  است، 
قراردادهای  افزایش  محور  سه  دانشگاه ها،  از 
صنعتی و غیرصنعتی، نوآوری و مهارت افزایی را 

در دستورکار خود داریم.
دکتر احمد معتمدی از افزایش تعداد شرکت های 
دانش بنیان از ۱4شرکت به ۱6۰شرکت در مرکز 
بیان  با  و  کرد  خرسندی  ابراز  کیش  نوآوری 
نقش  منطقه  کشورهای  در  ما  جوانان  که  این 
تاثیرگذار در این عرصه دارند و باید زمینه حضور 
و جذب آنان را فراهم کنیم، گفت: قصد داریم 
سرمایه های قابل توجهی به کیش هدایت کنیم 
زمینه  در  که  بانک  سه  تاکنون  میان  این  در  و 
استارت آپ ها فعالیت می کنند، در مرکز نوآوری 

شروع به کار کرده اند.  
حجت االسالم والمسلمین حسن زاده امام جمعه 
با  کرد:  امیدواری  ابراز  مراسم  این  در  نیز  کیش 
این  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های  به  توجه 
از  حاصل  تحوالت  و  تغییر  شاهد  مردم  زمینه، 
فعالیت این مرکز در کیش باشند و از مسئوالن نیز 
خواست با شروع به کار این مرکز، گزارش عملکرد 

شش ماه آن را در دسترس مردم قرار دهند.

قضائی کیش گفت: مالقات با کارکنان دستگاه های 
و  خواسته ها  شنیدن  مناطق،  و  استان  قضائی 
قضائیه  قوه  رئیس  به  ارجاع  و  آنان  مشکالت 
برای حل و رفع این مشکالت ازجمله برنامه های 
تدوین شده سفر معاونان دستگاه قضایی به مناطق 

مختلف کشور است. 
شاغالن  مزایای  و  حقوق  درخصوص  الفت 
دستگاه های دولتی در مناطق مرزی ازجمله کیش 
در  کار  به  که  مشکالتی  با  رابطه  در  کرد:  اذعان 
شرایط  با  مناطق  یا  کم برخودار  مالی  حوزه های 
به ظاهر  یا  یا محروم  و  هوایی  و  آب  و  بد جوی 
برای  بخصوص  است،  برخوردار  مالی  حوزه های 
حقوق بگیران و ساکنان در این مناطق زندگی را 

سخت کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه گفت: ما 
در تالش هستیم که رفاه را در همین مناطق برای 
بر  تامین کنیم؛ تالش  بگیران  کار کنان و حقوق 
این است که این حقوق و مدت دوره مرخصی آنان 
آمد  و  رفت  هزینه های  و  بعد مصافت  دلیل  به  را 
افزایش دهیم و حمل و نقل و امکانات رفاهی را 

برای آنان فراهم نماییم.
اظهار  قضائیه  قوه  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
امیدواری کرد که در مجلس نیز به این سختی ها 
قوه  تشکیالت  از  عضوی  عنوان  به  شود،  توجه 
به  را  آن  و  پیگیری می کنیم  را  اقدام  این  قضائیه 

همه دستگاه ها تعمیم می دهیم.

دبیرخانه شورایعالی  و صنایع خالق  گردشگری 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تشکر از تالش ها 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  حمایت های  و 
فنون کیش،  و  علوم  مدیرعامل موسسه  کیش، 
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس پردیس 
سرانجام  به  برای  امیرکبیر  دانشگاه  کیش 
اهدافی  از  یکی  گفت:  تفاهم نامه  این  رسیدن 
آزاد کشور و  که در دبیرخانه شورایعالی مناطق 
توسعه  می شود،  دنبال  آزاد  مناطق  سازمان های 

برند و بازار مناطق آزاد است.
از مهم ترین شاخص های و  افزود: یکی  رستمی 
فاکتورهای اثرگذار برای توسعه برند و بازار مناطق 
آزاد، توسعه صادرات کاال و خدمات تولیدی از این 
تا امکان حضور و رقابت کاالها و  مناطق است 

خدمات در بازارهای جهانی وجود داشته باشد.
اهداف  از  یکی  منطقه ای  بازارهای  گفت:  وی 
صادراتی مناطق آزاد کشور محسوب می شود تا 
نام ایران را با محصوالت قابل دفاع و باکیفیت 

دست یابیم.
وی مسائل بانکی و حل آن را مهم ترین مشکالت 
و خواسته های فعالین اقتصادی کیش عنوان کرد و 
افزود: شرایط  اقتصادی کشور آنان را در بازپرداخت 
تسهیالت دچار مشکل کرده و انتظار دارند در این 
شرایط سخت اقتصادی، بانک ها آنان را تحت فشار 
مضاعف قرار ندهند و اجازه دهند بتوانند هم دیون 

خود را پرداخت کنند و هم چرخ اقتصاد بچرخد.
با  مشترک  نشست  برگزاری  قضائیه  قوه  معاون 
فعالین اقتصادی و بررسی مشکالت و خواسته های 
آنان و تالش برای پاسخگویی و چاره جویی و ارائه 
به  خود  سفر  اهداف  از  مناطق  همان  در  حل  راه 
کیش عنوان کرد و گفت: تالش بر این است که 

جلسه مشترک رئیس هیات امنا اپراتور تلفن همراه سازمان 
وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون  و  کیش  آزاد  منطقه 

ارتباطات در محل این وزارتخانه برگزار شد.
مسعود توفیقی رئیس هیات امنا اپراتور تلفن همراه سازمان 
منطقه آزاد کیش و معاون توسعه مدیریت این سازمان، 
در نشست با دکتر ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات، اقدامات انجام شده درخصوص رشد و 
توسعه اپراتور تله کیش و درخواست این اپراتور برای حضور 
در سایر مناطق آزاد کشور را به اطالع معاون وزیر ارتباطات 

و فناوری اطالعات رساند.
نیز حضور  تله کیش  اپراتور  معاونان  که  نشست  این  در 
داشتند، گزارش مبسوطی از برنامه های در دست اقدام این 
اپراتور ارائه شد و درخواست رسمی سازمان منطقه آزاد 
کیش به منظور گسترش فعالیت این اپراتور در سایر مناطق 

آزاد، تقدیم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات شد.
دکتر ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 
نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات انجام شده در اپراتور 
تله کیش، بر تغییر سیاست اپراتورها در زمینه فروش سرویس 
و حق مکالمه و رفتن به سمت طرح های مبتنی بر ایجاد 
ارزش افزوده را مهم برشمرد و تاکید کرد: توسعه فعالیت در 
زمینه های فناوری مالی )Fintech( بسیار در حال حاضر 
مهم می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات آمادگی 
همکاری و تعامل بیشتر را در تمامی زمینه ها با اپراتورها دارد.

گفتنی است، اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش 
سال ۱۳۷4 راه اندازی شد و با گذشت نزدیک به بیش از دو 
دهه از فعالیت خود، بیست هزار شماره را پیش شماره های 
۰9۳4۷69 و ۰9۳4۷68 به مشترکین اختصاص داده است.
این اپراتور به منظور ارتقاء نسل شبکه تلفن همراه کیش، 
گسترش تعداد شماره ها و توسعه خدمات متنوع بر بستر تلفن 
همراه به مشترکین همگام با آخرین پیشرفت های روز فن آوری 
در دنیا، مدیریت و برنامه ریزی هدفمند خود را آغاز کرده است و 
قصد دارد فعالیت خود را در سایر مناطق آزاد کشور گسترش دهد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  قضائیه گفت:  قوه  معاون 
کیش در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه 

گام دوم انقالب حرکت می کند.
قضائیه  قوه  وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
برگزاری  بود، در حاشیه  به جزیره کیش سفر کرده  که 
با  داشت:  اظهار  آزاد کیش  منطقه  اداری  جلسه شورای 
تالش مدیریت خوب دکتر مظفری و سایر مناطق آزاد، 
و  قوانین  اجرای  موجبات  تا  کرد  خواهیم  اتخاذ  ترتیبی 
تا  به نحو شایسته تری فراهم شود  آزاد  مقررات مناطق 
سرمایه گذارانی که به این مناطق آمدند و به عقیده ما با 
کشور  اقتصادی  جهاد  در  خودشان،  اقتصادی  مهاجرت 
مشارکت جدی دارند، بتوانند از مواهب و تسهیالت مناطق 
سرمایه گذاری های  جذب  جهت  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 

داخلی و خارجی به نحو شایسته ای بهره ببرند.
محمدباقر الفت با بیان این که در سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری بحث مبارزه با فساد اقتصادی، اداری و مالی 
به عهده قوه قضائیه قرار داده شده است، بیان کرد: سازمان 
منطقه آزاد کیش برنامه های گام دوم انقالب را همراه با 
بسته های اجرایی تعریف کرده است و یک مدیریتی قوی و 
اجرایی را تولید کردند که کار خوبی است و قوه قضائیه از این 
حرکت حمایت و پشتیبانی می کند و برای تحقق این برنامه، 
نیروهای پرتوان قضاییه را همراه خواهد کرد و خوشحال 
هستیم که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مسیر 

طراحی شده از ناحیه مقام معظم رهبری حرکت می کند.
در  بانک  اقدامات  می کنیم  تالش  کرد:  تاکید  وی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را منطقی تر کنیم و تثبیت 
مالکیت های فکری، اموال، شرکت ها و برندها را که در این 

مناطق ایجاد می شود، به نحو شایسته ای صورت بگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
تصریح کرد: تالش ما این است که نیروهای متخصص 
را به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعزام کنیم تا وضعیت 
رونق اقتصادی این مناطق را بیش از پیش فراهم نماییم.

رایزنی جهت گسترش 
فعالیت اپراتور تله کیش در 

سایر مناطق آزاد کشور
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با حضور معاون اجتماعی و 
پیشگیری از جرم قوه قضائیه:

تقدیر معاون قوه قضائیه از 
اقدامات سازمان منطقه آزاد 
کیش در زمینه گام دوم انقالب



اخبار منطقه آزاد انزلی

میان  منعقده  موافقت نامه های  پیرو 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توافق نامه  قزاقستانی،  و  چینی  مسئولین 
بندری  امور  معاون  میان  همکاری 
بندر  مدیر  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
اکتائو در شانزدهمین اجالس کمیسیون 
قزاقستان  و  ایران  مشترک  اقتصادی 
شانزدهمین  روسای  و  رسید  امضاء   به 
مشترک  اقتصادی  کمیسیون  اجالس 
آزاد  منطقه  نقش  بر  قزاقستان  و  ایران 
انزلی در توسعه همکاری های دو کشور 

تاکید کردند.
شهر  در  که  اجالس  این  حاشیه  در 
برگزار  قزاقستان  پایتخت  نورسلطان 
شد، توافق نامه همکاری سازمان منطقه 
به  قزاقستان  اکتائو  بندر  و  انزلی  آزاد 
کریدور  مسیر  از  بیشتر  بار  منظور جذب 
کمک  بین المللی چین-قزاقستان-ایران، 
ارائه  زمینه  در  همکاری ها  توسعه  به 
دو  بازرگانان  و  تجار  به  بندری  خدمات 
و  حمل  کشتیرانی  خط  توسعه  و  کشور 
بندر  و  کاسپین  بندر  بین  کانتینری  نقل 
اکتائو قزاقستان، در ۷ماده و ۹بند منعقد 

شد.
همکاری  سند  در  دیگر،  سوی  از 
برای  کشور،  دو  مشترک  کمیسیون 
مستقلی  بخش  در  بار  نخستین 
مناطق  ظرفیت  از  استفاده  درخصوص 
کشور  دو  همکاری های  توسعه  در  آزاد 
به ویژه منطقه آزاد انزلی از طریق ایجاد 
و  بین المللی  نقل  و  حمل  شرکت های 
دریایی  مبادالت  توسعه  برای  کشتیرانی 

و مشترک تصریح کردند.
بنا بر این گزارش، در سند همکاری دو 
تجاری  مبادالت  توسعه  لزوم  بر  کشور، 
فی مابین در ارتباط با کشورهای منطقه 
و اروپا از مسیر کریدور چین-قزاقستان-

انزلی  آزاد  منطقه  محوریت  با  که  ایران 
در  و  شده  تاکید  نموده،  کار  به  شروع 
کشور  دو  که  شد  توافق  حال  عین 
همکاری های الزم در زمینه ایجاد شعبه 
در  پولی-بانکی  شبکه  یا  قزاقی  بانکی 
تسهیل  راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه 
دارند و همچنین  مبذول  ارزی  مبادالت 
پیشنهاد شد که نمایشگاه توانمندی های 
منطقه  این  میزبانی  به  قزاقستان  کشور 

برگزار شود.
معاون  و  مدیره  هیات  موظف  عضو 
آزاد  منطقه  سازمان  بندری  امور 
کاری  جلسات  مدت،  این  طی  انزلی 
بخش  و  دولتی  مدیران  با  متعددی 
بررسی  درخصوص  قزاقستان  خصوصی 
اقتصادی،  مبادالت  توسعه  راهکارهای 
با  دریایی  گردشگری  و  نقلی  و  حمل 
به  بر ظرفیت های متنوع منطقه و  تکیه 
ویژه مجتمع بندری کاسپین برگزار کرد.

گفتنی است، پیش از این سازمان منطقه 
با  همکاری  تفاهم نامه  دو  انزلی  آزاد 
قزاقستان  اکتائو  اقتصادی  ویژه  منطقه 
اقدام  ۲۲کشتی  تاکنون  و  کرده  منعقد 
مشتمل  ۹۰۰کانتینر  بر  بالغ  ترانزیت  به 
بر مواد اولیه و کاالهای مصرفی داخلی 
کریدور  این  در  منطقه  کشورهای  و 

بین المللی حمل نموده اند.

بهره مندی از ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی جهت 

توسعه همکاری های اقتصادی 
و ترانزیتی ایران و قزاقستان

در شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
ایران و قزاقستان تاکید شد:
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از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  جاری، 
انزلی موفق به جذب و  آزاد  سازمان منطقه 
تحقق ۸۰۵۹میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری 
ریال  ۳۴۴۷میلیارد  با  مقایسه  در  که  شد 
مشابه  مدت  در  که  سرمایه گذاری  طرح 
افزایش  بیانگر  بود،  یافته  تحقق  سال ۹۷ 
۱۳۴درصدی در شاخص مهم بررسی تحقق 
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی در مناطق 

آزاد در این منطقه می باشد.
۴۴طرح  تعداد  برای  مدت  این  طی 
سوی  از  شده  ارائه  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران، بعد از بررسی و پایش توسط 
سازمان،  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت 
مجوز سرمایه گذاری صادر شد که در مقابل 
ابتدایی  ماهه  شش  در  صادره  ۳۹مجوز 
در  ۱۳درصدی  رشد  دهنده  نشان   سال ۹۷، 
جذب  سرمایه گذاری  طرح های  تعداد  زمینه 

شده طی این مدت است.
از  اظهار شده  میزان سرمایه  اساس،  این  بر 
شده،  تصویب  سرمایه گذاری  ۴۴طرح  سوی 
مقایسه  در  ریال می باشد که  ۱۸۰۸۲میلیارد 
مدت  همین  در  که  ریالی  ۱۶۰۲۷میلیارد  با 
در سال گذشته از سوی سرمایه گذاران اظهار 

شده بود، بیانگر افزایش ۱۳درصدی است.
نکته قابل توجه در جذب و تحقق طرح های 
انزلی،  آزاد  منطقه  در  خارجی  سرمایه گذاری 
طرح  دالر  ۳۶.۴میلیون  رقم  به  دستیابی 

ابتدای  از  که  است  خارجی  سرمایه گذاری 
فروردین تا پایان شهریورماه سال ۹۸ در این 
منطقه از سوی سرمایه گذاران خارجی تحقق 
یافته و در برابر ۶.۸میلیون دالری که در شش 
بود،  شده  محقق  گذشته  سال  ابتدایی  ماه 
حوزه  در  ۴۳۵درصدی  افزایش  دهنده  نشان  
جذب سرمایه گذار خارجی در این منطقه است.

۴۴طرح  فعالیت  حوزه  های  درخصوص 
این  سوی  از  شده  صادر  سرمایه گذاری 
باید  سال ۹۸،  اول  ماهه  شش  در  سازمان 
واحدهای  ساخت  همچون  زمینه هایی  به 
اقامتی،  صادراتی،  صنایع  خدماتی،  تولیدی، 
مسکونی،  مجتمع های  و  هتل  احداث 

دانش بنیان  و  فناور  نوآور،  های تک،  صنایع 
و  تفریحی  مجموعه های  ایجاد  همچنین  و 

گردشگری اشاره کرد.
بنا بر این گزارش، در راستای اجرای کامل 
دستورالعمل  های اقتصاد مقاومتی، حمایت از 
اصلی ترین  جزء  ایرانی  صادرکننده  و  تولید 
آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  راهبردهای 
و  مدیریتی،  ثبات  واسطه  به  که  بوده  انزلی 
و  قانونی  معافیت های  و  مزایا  تمامی  اعمال 
اجرای طرح های متنوع حمایتی، تشویقی و 
مشاوره ای زمینه رونق فضای کسب و کار و 
دستیابی به مسیر رشد مداوم در شاخص های 
منطقه  سطح  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

رشد 1۳4درصدی جذب سرمایه گذار در منطقه آزاد انزلی
فراهم شده است.

از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد انزلی ظرف 
همکاری  تفاهم نامه  چندین  اخیر  سال  پنج 
آزاد کشورهای حوزه دریای خزر و  با مناطق 
همکاری  جهت  در  استانی  و  ملی  نهادهای 
به منظور تسهیل و تسریع در خدمات رسانی 
راستای  در  کرده،  منعقد  بخش خصوصی  به 
حضور  امکان  تولیدی  محصوالت  بازاریابی 
شرکت های منطقه در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی را فراهم نموده، با ایجاد مرکز شکوفایی 
شرکت های نوآور و دانش بنیان از شرکت های 
نوآور، فناور و دانش بنیان حمایت کرده و بر این 
اساس منطقه به یکی از قطب های حمایت از 
شرکت های این حوزه تبدیل شده و در نهایت 
در سال رونق تولید کارگروه رونق تولید و توسعه 
صادرات را با حضور مدیران سازمان و استان 

تشکیل داده است.
زیرساخت های  تکمیل  باید  فوق  موارد  به 
کاسپین؛  بندری  مجتمع  همچون  مهمی 
بین المللی  همایش های  و  نمایشگاه ها  مرکز 
شمال- جنوب  کریدور  فعال سازی  و  منطقه 
به  ایران  قزاقستان،  چین،  کریدور  ایجاد  و 
یک  کمربند،  »یک  فرعی  مسیر  عنوان 
فعالیت  کنار  در  که  کرد  اضافه  را  جاده« 
بورس کاال، بانک، صرافی و بیمه در سطح 
منطقه، تمامی پیش نیازهای هرگونه فعالیت 
اقتصادی در این منطقه از سوی سازمان آزاد 

انزلی ایجاد شده است.

با تحقق 8059میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری ظرف شش ماهه نخست 98:

اراضی  آزادسازی  و  ساماندهی  راستای  در 
ملی منطقه آزاد انزلی، از سوی یگان حفاظت 
حقوقی  مدیریت  و  اجرائیات  و  اراضی  از 
سازمان منطقه آزاد انزلی با مشارکت یگان 
اراضی  از  ۱۰۰۰متر  انتظامی،  نیروی  امداد 
مسکونی  واحد  یک  و  تصرف  رفع  ملی 
غیرمجاز در روستای چونچنان تخریب شد.

سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  مدیرکل 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  انزلی  آزاد  منطقه 
سیم  نصب  و  دیوارکشی  با  سودجو  افراد 
خاردار، ۱۰۰۰متر از اراضی ملی و در حریم 
دریا را تصرف و اقدام به ساخت یک واحد 
مسکونی به زیربنای ۹۰متر کرده بودند که 
با دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی، 
ایجاد  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  و  موانع 
شده قلع و زمین های مورد تصرف آزاد شده 

است.
منطقه  سازمان  جدیت  به  اشاره  با  نظری 
از  صیانت  و  حفظ  بر  مبنی  انزلی  آزاد 

مدیریت  شهریورماه  چهارم  اطالعیه  پیرو 
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
اجرای  خصوص  در  انزلی  آزاد  منطقه 
قدیم  های  پالک  تعویض  »فراخوان  طرح 
مالکین  اطالع  به  منطقه«،  خودروهای 
می رساند  منطقه  پالک  خودورهای  محترم 
در راستای تسهیل و تسریع امور مربوط به 
مالکان خودرو ، این سازمان اقدام به ایجاد 
منظور  به  مراجعه  زمان  استعالم  »سامانه 

رفع تصرف ۱۰۰۰متر از اراضی ملی و تخریب یک واحد مسکونی 
غیرمجاز در منطقه آزاد انزلی

سامانه استعالم زمان مراجعه جهت تعویض پالک خودروهای 
منطقه آزاد انزلی راه اندازی شد

جدی  برخورد  درخصوص  مسرور  دکتر 
از  حراست  و  حفظ  متصرفان،  با  قانونی  و 
اراضی ملی و ساحلی این منطقه و صیانت 

لینک »استعالم زمان مراجعه جهت تعویض 
پالک« را در این صفحه به آدرس کلیک کرده
http://eservice.anzalifz.org/
  Inquery/PlaqueReplacement
پالک  شماره  درج  با  سامانه،  این  در  تا 
خودروی خود، از زمان دقیق حضور در مرکز 
شماره گذاری خودرو منطقه به نشانی: گیالن، 
منطقه آزاد انزلی، کیلومتر ۳ بلوار شهید فاتحی 

آگاهی یابند.

نهادهای  همکاری  با  محدوده،  اراضی  از 
از اراضی  ذیربط به منظور حفظ و حراست 
برای خلق فرصت در جهت توسعه منطقه، 
اقدامات الزم صورت گرفته و شایسته است 
شهروندان نیز همکاری الزم را با ما داشته 

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

حفاظت این سازمان است.

بنا بر این این گزارش، مجددا تاکید می شود 
به  خدمات  ارائه  در  تسهیل  منظور  به 
دارندگان خودروهای پالaک منطقه و قرار 
گیری در سامانه یکپارچه پلیس راهور جهت 
تسریع در فرآیند صدور کارت سوخت برای 
مالکان  منطقه،  قدیم  پالک  خودروهای 
پالک  تعویض  به  نسبت  خودروها  این 
اقدام  وقت  اسرع  در  مربوطه  خودروهای 

نمایند.

بر  بالغ  ۶ماهه  مدت  در  افزود:  ملی  اراضی 
۴۳پرونده قضایی برای متصرفان تشکیل و 
اقدامات قضایی انجام شد و حسب تاکیدات 

تعویض پالک خودرو« نموده است.
ابتدا  محترم  مالکین  اساس،  این  بر 
آدرس                      به  سازمان  اصلی  صفحه  به 
و  نموده  مراجعه   http://anzalifz.ir
سپس وارد بخش »پرتال سازمان« می شوند 
بر  پرتال،  »اعالنات«  بخش  در  ادامه  در  و 
پالک های  تعویض  »فراخوان  لینک  روی 
کلیک  انزلی«  آزاد  منطقه  قدیم خودروهای 
از ورود به صفحه مورد نظر،  نمایند تا پس 
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گزارش:
مرضیه حسینی

اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ترکیبی از روسیه، آسیای مرکزی، خزر و 
قفقاز است، به طور رسمی فعالیت خود را در ژانویه سال2015 آغاز کرد. 
پنج کشور روسیه، قزاقستان، بالروس، قرقیزستان و ارمنستان به دلیل 
همگرایی سیاسی، اقتصادی و ارتباطی در جهت بهره مندی از این مزیت ها 
به عنوان یک بلوک اقتصادی-تجاری، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل 
را دنبال  آزاد کاال، خدمات و سرمایه  ازجمله تجارت  دادند که اهدافی 
می نمایند و همچنین همانند اتحادیه اروپا و اتحادیه آ. سه  . آن در بلندمدت 
رسیدن به هدف هایی همچون به صفر رساندن تعرفه های گمرکی و 

ترجیحی و مبادالت با پول واحد را در دستورکار دارند.  
اقتصادی  اتحادیه  رکن  مهم ترین  اوراسیا،  اقتصادی  عالی  شورای 
اوراسیا است که از سران کشور های عضو تشکیل شده است. دومین 
رکن اتحادیه، شورای بین دولتی اوراسیا است که اعضای آن، نخست 

وزیران کشور های عضو هستند.
این  مقر  است.  اتحادیه  اجرایی  رکن  اوراسیا،  اقتصادی  کمیسیون 
مسکو  در  گمرکی،  اتحادیه  بر  نظارتی  سازمان  عنوان  به  کمیسیون 
قرار دارد، متشکل از ده نفر است که از هر پنج کشور عضو، دو نفر 
نماینده در آن حضور دارد. در کمیسیون اقتصادی اوراسیا بیش از یک 

هزار نفر از متخصصان مربوطه مشغول به فعالیت هستند.
تصمیمات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در صورتی که توسط دو سوم 
عضو  کشور های  تمامی  برای  شود،  تصویب  نفره  ده  هیات  در  آراء 
الزام آور خواهد بود. با این حال، هر یک از اعضا از طریق کمیسیون 
شورای اقتصادی اوراسیا که شامل معاونان نخست وزیران کشور های 
در  اعضا  میان  که  صورتی  در  هستند.  وتو  حق  دارای  است،  عضو 
به  اختالف  موضوع  باشد،  داشته  وجود  اختالف  موضوعی  خصوص 
نخست وزیران کشور های عضو که دو بار در سال در قالب شورای 

بین دولتی اوراسیا با یکدیگر مالقات می کنند، ارسال می شود.
اقتصادی  عالی  شورای  به  بحث برانگیز  و  خطیر  موضوعات  معموال 
اوراسیا، که ساالنه در سطح سران برگزار می شود، ارجاع داده می شود. 
همچنین یک نهاد قضایی تحت عنوان دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
وجود دارد که به حل اختالف و تفسیر مسائل حقوقی اتحادیه می پردازد.
نفر،  182.7میلیون  بر  بالغ  جمعیتی  با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
تولیدات  دالر  1.3تریلیون  و  داخلی  ناخالص  تولید  دالر  2.7تریلیون 
صنعتی دارد و همچنین تجارت خارجی کشور های عضو با خارج از 
اتحادیه بالغ بر 877میلیارد دالر یعنی برابر 3.7صادرات و 2.3واردات 

کل جهان است.
تولید  از  دارای سهم 20.7درصد  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  همچنین 
نفت، سهم  تولید جهانی  از  14.6درصد  در جهان، سهم  گاز طبیعی 
تولید 5.5درصد از کشاورزی جهان و  3.7درصد تولیدات صنعتی جهان 
انرژی  ماشین آالت،  غذایی،  مواد  داراست. محصوالت کشاورزی،  را 

عمده کاال های صادراتی اعضای اتحادیه است.
تصویب  از  نگهبان  شورای  سخنگوی  سال 13۹8  5تیرماه  تاریخ  در 
تجاری،  آزاد  منطقه  تشکیل  موقت  موافقت نامه  فوریتی  یک  الیحه 

میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جلسه این شورا خبر داد.
دوستی  روابط  افزایش  اهمیت  بر  موقت  موافقت نامه  این  متن  در 
دیرینه و همکاری های سنتی چند جانبه میان جمهوری اسالمی ایران 
و اعضای اتحادیه اوراسیا و تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب 
همکاری  ارتقای  و  اقتصادی  روابط  دو جانبه،  تجارت  توسعه  برای 
اقتصادی در زمینه های مورد عالقه متقابل میان همه طرف ها تاکید 

شده است.
در این سند آمده است: این موافقت نامه نخستین گام برای همگرایی 
تجاری و اقتصادی بیشتر میان ایران و اوراسیا و کشور های عضو آن 
خواهد بود و تشکیل منطقه بزرگ آزاد تجاری میان ایران و اوراسیا و 

اعضای آن به عنوان هدف اصلی این موافقت نامه تعیین شده است.
در این موافقت نامه همچنین بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل 
میان طرف ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسیهل تجاری، حمایت 
از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت 
سبب  اقدام  این  است؛  شده  اعالم  و  تاکید  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران 
تجارت  نظام  در  آنان  همگرایی  افزایش  برای  مناسب  شرایط  ایجاد 
چند جانبه خواهد شد و همکاری میان طرف های این موافقت نامه را 

گسترش خواهد داد.
موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک 
500قلم  به  نزدیک  و  می باشد  3سال  مدت  به  موقت  موافقت نامه 
کاال از سوی اتحادیه و بیش از 300قلم کاال از سوی ایران مشمول 
طول  در  که  صورتی  در  می شوند؛  گمرکی  و  تجاری  تعرفه  کاهش 
3سال، طرفین به تعهدات خود پایبند بوده و در راستای اجرای هر چه 
بهتر تعهدات تالش نمایند و اهداف پیش بینی شده محقق گردد، این 

توافق قابلیت تمدید و دائمی شدن را دارد.
این توافق نامه به عنوان اولین تجربه جمهوری اسالمی اسالمی ایران 
منطقه ای،  سازمان  یک  با  آزاد  تجارت  موافقت نامه  یک  امضای  در 
شود،  اجرایی  خوبی  به  اگر  که  است،  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از 
سازمان  و  کشورها  سایر  با  همکاری  برای  نخست  گامی  می تواند 
یک  نیازمند  هدف  این  تحقق  اما  باشد؛  آ. سه  . آن  ازجمله  منطقه ای 
مرکزی،  بانک  ازجمله  دستگاه ها  همه  بین  ملی  هماهنگی  و  عظم 
وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات و پایانه های 
مرزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت راه  و شهرسازی و... است؛ 
مهم تر اینکه باید سطح کیفیت تولیدات داخلی ارتقاء یابد تا بتوان با 

محصوالت کشورهای عضو اتحادیه رقابت نمود.  
به بهانه حضور دکتر روحانی رئیس جمهور در اجالس سران اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در ارمنستان، با کارشناسان و مدیران مناطق آزاد به 
گفت و گو نشستیم تا نقش مناطق آزاد کشورمان در توسعه و گسترش 
مراودات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی نماییم که 

در ذیل می خوانید.

رئیس جمهور  در اجالس سران اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در ارمنستان:

دعوت از سرمایه گذاران اتحادیه اوراسیا برای 
بهره مندی از توانمندی های مناطق آزاد ایران

اقتصادی  اتحادیه  اجالس سران  در  روحانی   االسالم حسن  حجت 
اوراسیا در ارمنستان بیان داشت: جمهوری اسالمی ایران ظرفیت ها 

ویژه  آزاد تجاری، صنعتی و  و زیرساخت های گسترده ای در مناطق 
اقتصادی به  ویژه در جنوب شامل منطقه آزاد چابهار و شمال کشور 
شامل امیرآباد در استان مازندران، انزلی در استان گیالن، منطقه آزاد 
تجاری ارس در آذربایجان شرقی ایجاد نموده و آماده ارائه تسهیالت 
اتحادیه  با  ارزشمند برای گسترش همکاری های تجاری  امکاناتی  و 
اتحادیه  از سرمایه گذاران  به همین مناسبت  اورآسیا است.  اقتصادی 
اقتصادی اورآسیا دعوت می نمایم از توانمندی های مذکور برای توسعه 

مناسبات فی مابین استفاده کنند.
رئیس جمهور افزود: اراده جمهوری اسالمی ایران متنوع سازی روابط 
همکاری های  و  مقاومتی  اقتصاد  اصول  بر  تکیه  و  خود  اقتصادی 

فعال تر منطقه ای- بین المللی است.
جمهوری  تجاری  موافقت نامه  امضای  داشت:  اظهار  روحانی  دکتر 
جامع  دیدگاه  بیانگر  اورآسیا،  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  اسالمی 
توسعه  به  کمک  در  قوی  سیاسی  اراده  با  همراه  ایران،  سازنده  و 
شدن  اجرایی  است.  منطقه ای  و  چندجانبه  اقتصادی- تجاری  روابط 
تجاری  ساختارهای  تقویت  مسیر  در  قدمی  فی مابین  موافقت نامه 

چندجانبه تلقی می شود.
ترانزیتی  اتصال  امکان  ایران  جغرافیایی  موقعیت  داد:  ادامه  وی 
قاره های اروپا و آسیا و کشورهای مختلف در غرب، شرق، شمال و 
جنوب را به همدیگر فراهم می سازد. ما عالقه مندیم از این موهبت 
برای کمک به توسعه پایدار و رشد کشورمان و همگرایی اقتصادی 
سایر کشورهای منطقه به بهترین نحو استفاده کنیم. در همین راستا 
با سرمایه گذاری های عظیم، کریدورهای مختلف جاده ای و ریلی برای 
تسهیل حمل و نقل ترانزیتی طراحی و اجرا شده اند که از آن جمله 
می توان به کریدور شمال- جنوب، کریدور خلیج فارس- دریای سیاه، 
کریدور پیش بینی شده در موافقت نامه عشق آباد، کریدورهای جاده ای 
متعدد  بنادر  نمود.  اشاره  و همچنین کریدورهای هوایی  اکو  ریلی  و 
جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر، خلیج فارس و حاشیه اقیانوس 
هند )به  ویژه چابهار(، شبکه های جاده ای و ریلی و آسمان امن ایران، 
را  قاره ها  سایر  به  و  همدیگر  به  همسایه  کشورهای  اتصال  امکان 

فراهم می کند.
می تواند  زمانی  اوراسیا  گمرکی  اتحادیه  کرد:  اذعان  رئیس جمهور 
ظرفیت های خود را تحقق ببخشد که در حوزه راهبردی حمل و نقل 
نیز به سمت همگرایی حرکت نماید، لذا پیشنهاد می شود کشورهای 
عضو این اتحادیه با تدوین راهبرد تسهیل ترانزیت اوراسیا، رویه ها و 
باری  نقلیه  وسایل  و  نقل  و  متصدیان حمل  تردد  ترانزیت،  مقررات 
اجرای  طراحی  و  طریق  از  را  همدیگر  قلمروهای  به  مسافری  و 
راهکارهای هوشمندانه تسهیل نموده و موانع را برای مبادالت بیشتر 

و روانتر به حداقل ممکن کاهش دهند.
و  ظرفیت ها  ایران  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  روحانی  دکتر 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در  گسترده ای  زیرساخت های 
اقتصادی به  ویژه در جنوب شامل منطقه آزاد چابهار و شمال کشور 
شامل امیرآباد در استان مازندران، انزلی در استان گیالن، منطقه آزاد 
تجاری ارس در آذربایجان شرقی ایجاد نموده و آماده ارائه تسهیالت 
اتحادیه  با  ارزشمند برای گسترش همکاری های تجاری  امکاناتی  و 
اتحادیه  از سرمایه گذاران  مناسبت  به همین  است.  اوراسیا  اقتصادی 
اقتصادی اوراسیا دعوت می نمایم از توانمندی های مذکور برای توسعه 

مناسبات فی مابین استفاده کنند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران با تصویب و الزم االجرا نمودن 
یکی از جامع ترین قوانین تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، 
اقتصادی  اتحادیه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  میزبان  دارد  آمادگی 
درآینده  سرمایه گذاری  فرصت های  نشست های  برگزاری  و  اورآسیا 
با  کشورهای  عضو  هرگونه  همکاری   از  راستا  این   در  باشد.  نزدیک 
اتحادیه  اورآسیا در حوزه های مالی  و بانکی و سرمایه گذاری به ویژه از 
طریق مکانیزم های جدید و موثر استقبال نموده و پیشنهاد می نمایم 
کارگروه ویژه ای جهت اجرایی  نمودن ایده فرصت های سرمایه گذاری 
مشترک در حوزه اوراسیایی توسط نمایندگان  محترم دولت های عضو 

اتحادیه  و جمهوری  اسالمی ایران تشکیل گردد.
دکتر روحانی بیان کرد: امیدواریم جمهوری اسالمی ایران از مشارکت 
و همراهی کشورهای دوست فدراسیون روسیه، ارمنستان، قزاقستان، 
به  خوبی  ناهموار کنونی  از مسیر  قرقیزستان و بالروس در گذشتن 
اقتصادی و  از پیش مناسبات  بهره مند گردد و شاهد گسترش بیش 
تجاری فی مابین در کنار مناسبات خوب سیاسی باشیم. در اینجا بار 
دیگر، دست یاری و همکاری به سوی شما دراز می کنم و بر این باورم 
که با کمک یکدیگر خواهیم توانست تعامالت اقتصادی منطقه را در 
چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به  عنوان یک مدل کارآمد به سایر 

مناطق جهان معرفی نماییم.
رئیس جمهور در پایان گفت: ضمن تشکر مجدد از تمامی مسئوالن 
عالی رتبه و دست اندرکاران این اجالس، امیدوارم حضور سران در این 
نشست، موجبات نقش آفرینی و ارتقاء جایگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

را در منطقه و نظام بین الملل فراهم آورد.

ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد ماکو:

مناطق آزاد و جذب سرمایه گذار و توسعه فعالیت های 
اقتصادی ایران و اوراسیا 

از  گروهی  میان  اقتصادی  مجمع  یک  اوراسیا  اقتصادی  مجمع 
بالروس،  قزاقستان،  روسیه،  شامل  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای 
سال 2000  اکتبر  دهم  در  که  است  ویتنام  و  ارمنستان  قرقیزستان، 
و  کرد  آغاز  را  خود  رسمی  فعالیت  سال 2015  ژانویه  در  و  تشکیل 
در نشست های این مجمع درباره مسائلی ازجمله گردشگری، انرژی، 
همکاری های مالی، اقتصادی و آموزشی بحث و تبادل نظر می شود و 
ایران نیز که در بعضی از نشست های آن حضور داشت که از آبان ماه 

سال جاری رسما به عنوان عضو دائمی این اتحادیه فعالیت خود را 
آغاز خواهد کرد. 

اتحادیه  این  عضو  کشورهای  مساحت  مجموع  است،  ذکر  به  الزم 
از 180میلیون  بیش  آن  از 20میلیون کیلومتر مربع و جمعیت  بیش 
بازار  یک  اتحادیه  این  در  ایران  دائمی  عضویت  با  که  می باشد  نفر 
260میلیونی در یک پهنه 22میلیون کیلومتر مربعی را شامل خواهد 
شد. همچنین درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می توان به تسهیل 
هم سود  مستقل  کشورهای  حوزه  در  مشترک  بازار  ایجاد  تجارت، 
عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه 
خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات 

گمرکی اشاره کرد.
بسیار  اوراسیا  اتحادیه  بر  حاکم  تجاری  قوانین  اینکه  به  عنایت  با 
به  با توجه  نیز  و  قوانین سازمان تجارت جهانی می باشد  به  نزدیک 
عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به دلیل شرایط خاص 
بین المللی ایران و شرایط تحریم های اعمالی بر علیه کشورمان، در 
این بین عضویت جمهوری اسالمی ایران در یک سازمان همکاری 
منطقه ای با چنین وسعتی می تواند تا حدودی تجارت بین الملل در یک 
بازار بسیار بزرگ که با عضویت کشورهای مصر، سنگاپور، چین و هند 

همچنان روبه گسترش می باشد، برای کشورمان را تسهیل نماید. 
از  ایران  اوراسیا برای  با کشورهای منطقه  انرژی  همکاری در حوزه 
کلیدی  نقش  ایران  دیگر  سوی  از  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
سراسری  راه آهن  ابریشم،  جاده  یعنی  منطقه  موجود  شاهراه های  در 
آسیا، تراسیکا و کریدور شمال- جنوب دارد و در این نقش های کلیدی 
یاد شده نیز مناطق آزاد باالخص منطقه آزاد ماکو پررنگ تر از سایر 
مناطق ایفای نقش خواهد کرد، چراکه با پیوستن ایران به تراسیکا، 
مسیر جنوبی این کریدور برای ارسال کاال از اروپا به کشورهای آسیای 
 مرکزی و چین بهبود می یابد. شاخه جنوبی این کریدور از ایران معرفی 
شده است که از مرز ترکمنستان وارد ایران می شود و سپس از طریق 
منطقه آزاد ماکو به عنوان دروازه اروپا، وارد ترکیه می شود. همچنین 
به  ازبکستان  و  ترکمنستان  ریلی  شبکه  طریق  از  نیز  ایران  راه آهن 
راه آهن قزاقستان متصل است که انواع کاال های ترانزیتی و صادراتی 
از بندرعباس و سایر نقاط کشورمان از طریق ریل به قزاقستان حمل 
شده و کاالهای ترانزیتی و وارداتی از قزاقستان به ایران حمل می شود 
کشورهای  کاالیی  تبادالت  کریدور  به  عنوان  آینده  در  می تواند  که 
آسیای میانه، چین و اروپا محسوب شود. اقتصاد ایران و کشورهای 

حوزه آسیای مرکزی و قفقاز از توان هم تکمیلی جدی برخوردارند. 
در سال های اخیر سطح تجارت ایران و کشورهای عضو این اتحادیه 
تا رقم 3میلیارد دالر افزایش یافته که با عضویت دائم ایران در این 
اتحادیه عمال امکان جذب سرمایه گذاری در یک منطقه که با قوانین 
تجاری و اقتصادی جهان قرابت زیادی دارد، به سهولت فراهم شده 
و در کنار آن اعمال تعرفه ترجیحی برای صادارت کاال که رقمی بالغ 
را  غیرنفتی  صادرات  توسعه  می تواند  می گردد،  شامل  را  500قلم  بر 
بهبود بخشیده و از یک اقتصاد نفتی به سوی یک اقتصاد غیرنفتی 

حرکت نمود. 
همچنین با توجه به عضویت کشورهای مصر، سنگاپور، چین و هند 
در آینده نزدیک، این اتحادیه بازاری در حدود نصف جمعیت جهان 
را تشکیل خواهد داد که در نتیجه آن قوانین حاکم بر این اتحادیه 
بین  در  شده(  یاد  کشور  چهار  احتساب  )با  عضو  11کشور  بین  در 
اعضا تسری پیدا کرده و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های 

مشترک را تسهیل خواهد نمود. 
بین  تجارت  توسعه  منظور  به  اقتصادی  اتحادیه های  تشکیل  اصوال 
اقتصادی- راستای همگرایی  در  و  بوده  اتحادیه ها  کشورهای عضو 

 سیاسی می باشد. در کنار این اتحادیه ها، تشکیل مناطق آزاد در داخل 
با همین هدف و در مقیاس کوچکتر صورت می پذیرد.  نیز  کشورها 
به عبارت بهتر، یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان 
سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت 

جهانی، مناطق آزاد هستند. 
مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که 
سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام و افزایش صادرات و تبادالت 
از توسعه یافته و در  ارزی می شوند. امروزه کشورهای متفاوتی اعم 
برای  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  ویژگی  به  توجه  با  توسعه  حال 
اقتصاد ملی، جذب سرمایه های  به هدف هایی نظیر توسعه  دستیابی 
خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت 
خدماتی،  فعالیت های  از  ناشی  درآمدهای  افزایش  انسانی،  نیروی 
بخش های  تبدیل  و  منطقه ای  توسعه  ملی،  اقتصاد  کارایی  افزایش 
عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری-

صنعتی نموده اند. 
منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت 
آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی 
مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های 
متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید 
این  صادرات  با  سپس  دهند.  قرار  استفاده  مورد  صادراتی  کاالهای 
از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد  کاالها، کشور 
اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار نمایند. وجود 
مناطق آزاد در کشورهای عضو با قوانین مشابه می تواند توان تولید و 
تجارت این کشورها را افزایش داده و موجبات رشد و توسعه همه جانبه 
این مناطق را با استفاده از منابع، سرمایه ها و تکنولوژی های موجود در 

کشورهای عضو فراهم نماید. 
در این بین وجود مناطق آزاد کشورمان به عنوان مناطقی که شرایط 
قانونی تولید و تجارت نسبت به سرزمین اصلی و همچنین نزدیکی 
قوانین حاکم بر این مناطق به قوانین موجود در بین اتحادیه می توانند 
نقش آفرین  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  و  سرمایه گذار  جذب  در 
جلفا  و  ارس  ماکو،  آزاد  مناطق  قرارگیری  اساس،  این  بر  که  باشند 
در جذب  تسهیل  راستای  در  اتحادیه،  این  اعضای  با  همجواری  در 
موجود  قوانین  نزدیکی  یا  و  تطبیق  نیز  و  خارجی  سرمایه گذاری 
سرمایه گذار  جذب  همچنین  و  آزاد  مناطق  اداره  نحوه  درخصوص 
خارجی و در کنار آن بهبود روند تولید و صادرات کاالها و خدمات، 

نقش های اساسی تری را برای این مناطق تعریف می کند. 
آزاد کشور در شرایط عضویت و  برنامه ریزی های مناطق  اقدامات و 
الزام همکاری  با توجه به  اوراسیا  اتحادیه  فعالیت دائم کشورمان در 
منعقده  توافق نامه های  و  تفاهم نامه ها  براساس  بین کشورهای عضو 
می تواند شرایط جذب سرمایه گذار و تسهیل تولید و در نتیجه توسعه 
صادرات را به نحو بسیار مطلوبی قابل حصول نماید؛ لیکن دستیابی 
برنامه ریزی های  به چنین امری منوط به وجود و احراز شرایطی در 

مناطق در سیاستگذاری های آتی آنها می باشد. 
به طور خالصه توسعه و رشد مناطق آزاد کشور در شرایط فعالیت در 

این اتحادیه منوط به برقراری شرایط زیر می باشد:
1- شناسایی دقیق بازار هدف

2- بهره مندی از امکانات و منابع موجود در مناطق
3- جذب سرمایه گذار براساس نیازهای کشورهای هدف

4- تعیین صنایع پیشرو در هر منطقه براساس شرایط جغرافیایی و 
اقتصادی منطقه و نیز بازار هدف

5- پرهیز از هرگونه بلندپروازی بیجا و تکیه بر واقعیت های اقتصادی
6- شناسایی امکانات، منابع، داشته ها، نیازهای بازار، استفاده حداکثری 

و نه خارج از توان از سرمایه های در دسترس
7- سیاستگذاری براساس شرایط موجود و با آینده نگری و هدفگذاری 

برای بازارهای کشورهای عضو اتحادیه
8- انعطاف در برنامه ریزی به منظور انطباق با شرایط موجود و آتی و 

پیشگیریی از هرگونه غافلگیری اقتصادی
۹- تاکید بر توان ملی و توسعه بازارهای داخلی و حمایت همه جانبه به 
منظور ثبات و پایداری این بازارها در مناطق آزاد و رقابت با بازارهای 

خارجی و نفوذ به این بازارها
سبد  ایجاد  منظور  به  راکد  و  کوچک  سرمایه های  جذب   -10
سرمایه گذاری در مناطق و تقویت این بازارها به تکیه بر سرمایه های 

کوچک.

جعفر ملکی، مدیر طرح و برنامه
 سازمان منطقه آزاد ارس:

منطقه آزاد ارس، شاهراه اتصال ایران 
به اتحادیه اوراسیا

تجاری  آزادسازی های  شاهد  جهانی  اقتصاد  گذشته،  دهه  چند  در 
بوده  جهانی سازی  فرآیند  راستای  در  تجاری  مبادالت  در  عظیمی 
تعرفه  عمومی  موافقت نامه  با شکل گیری  ابتدا  از  حرکت  این  است. 
به وسیله سازمان تجارت  آغاز شده و هم اکنون   )GATT( و تجارت
جهانی دنبال می شود. با توجه به طوالنی بودن فرآیند جهانی سازی، 
این  زیرا  است،  کشورها  تجارت  توسعه  برای  حلی  راه  منطقه گرایی 
به  بیشتری  کارایی  از  بازارها،  به  دسترسی  قابلیت  حیث  از  روش 
خصوص برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود یکباره به 

تجارت آزاد را ندارند، برخوردار است. 
از مهم ترین اتحادیه های اقتصادی منطقه که در همین راستا تشکیل 
شده و می تواند نقش موثری در توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای 
حوزه قفقاز ایفا نماید، اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. این اتحادیه که 
فعالیت خود را به طور رسمی با 5کشور عضو شامل روسیه، بالروس، 
قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان از سال 2015 آغاز نموده است، تاکنون 
موضوعاتی ازجمله مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی را مورد توجه قرار 
داده و هدف از آن ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک 
و دستیابی به حرکت آزاد کاال، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد 
کشورهای عضو، کاهش قیمت کاالها با کاهش هزینه های حمل و نقل 
مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست های مشترک در 
کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل اعالم گردیده است. کشورهای 
از  بیش  و  مساحت  کیلومترمربع  20میلیون  هم اکنون  اوراسیا  عضو 

180میلیون نفر جمعیت دارند.
با  ایران  دولت های  بین  فشرده ای  مذاکرات  سال 13۹4  اواخر  از 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد 
تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی صورت گرفت که سرانجام 
موافقت نامه مذکور در اردیبهشت ماه سال 13۹7 در شهر آستانه قزاقستان 
امضا و در تاریخ 18آذرماه سال 13۹7 الیحه مربوطه به تصویب هیات 
آبان ماه 13۹8 اجرایی خواهد گردید. این  از  وزیران رسید و در نهایت 
توافق 502قلم کاالهای مختلف در حوزه های مواد غذایی، مواد مصرفی 
مهندسی،  و  فنی  خدمات  صدور  ساختمانی،  محصوالت  شیمیایی، 
محصوالت صنعتی و کشاورزی از سوی اتحادیه اوراسیا و 360قلم کاال 
در همان موارد مشابه را از سوی ایران شامل می شود که در مجموع کل 

اقالم مشمول در موافقتنامه به 862مورد می رسد.

فرصت های پیش روی ایران
با  روابط  توسعه  و  اقتصادی  اتحادیه  به  ایران  بدیهی است که ورود 
کشورهای عضو می تواند فرصت های متعددی در ابعاد مختلف پیش 
روی هر دو طرف قرار دهد و در شرایط فعلی کشور، بخشی از تبعات 

دیدگاه کارشناسان درخصوص نقش مناطق آزاد در توسعه تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا:

مناطق آزاد؛ حلقه پیوستگی تجارت ایران و اوراسیا
ناشی از تحریم را جبران نماید که از آن میان می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
1- توسعه صادرات: تخفیف های تعرفه ای برای صادرکنندگان ایرانی 
به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به جمعیت بیش 
بالقوه بزرگی برای صادرات  بازار  این کشورها،  از 180میلیون نفری 
ایجاد می نماید که می تواند باعث توسعه صادرات غیرنفتی و به دنبال 

آن ارزآوری، اشتغال و رونق تولید گردد.  
2- جبران مشکالت ناشی از تحریم: با توجه به تنوع منابع موجود در 
کشورهای عضو می توان بخشی از نیازهای کشور را که تامین آن در 
شرایط تحریم باعث ایجاد مشکالتی گردیده است، از طریق واردات 
از این کشورها رفع نمود. همچنین با توجه به اینکه اتحادیه اوراسیا با 
کاهش استفاده از دالر توانسته است سهم پرداخت های تجاری با ارز 
ملی را به طور چشمگیری افزایش دهد، لذا کاهش وابستگی کشور به 

دالر در مبادالت بین المللی نیز میسر خواهد گردید.   
3- افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در بخش ترانزیت و حمل و نقل: با 
توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال کشورهای عضو اتحادیه 
خاورمیانه  منطقه  و  فارس  خلیج  گرم  آب های  به  اوراسیا  اقتصادی 
بهره مندی  برای  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  هیات  رئیس  تاکید  و 
کاال  مبادله  و  ترانزیت  ایران جهت  از ظرفیت های  کشورهای عضو 
با هند، پاکستان و کشورهای جنوب شرق آسیا، موقعیت مناسبی در 
اختیار ایران قرار می دهد که اگر با بهبود زیرساخت های حمل و نقل 
کشور همراه باشد، می تواند باعث درآمد و اشتغال زایی قابل توجه در 

بخش حمل و نقل گردد. 
4- افزایش امنیت اقتصادی و سیاسی: عضویت در اتحادیه اقتصادی 
ایجاد منافع مشترک و وابستگی متقابل درهم تنیدگی  باعث  اوراسیا 
زمینه  کنار  در  موضوع  این  که  می گردد  کشورها  میان  اقتصادی 
تاریخی و فرهنگی مشترک کشورها می تواند آسیب پذیری اقتصادی 
کشور را کاهش و نفوذ اقتصادی و سیاسی آن را در منطقه ارتقاء دهد.  

نقش منطقه آزاد ارس در توسعه روابط با کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

فرصت های  از  بهره مندی  جهت  ایران  اقتصاد  ظرفیت های  از  یکی 
موجود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وجود مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
در کشور است که توسعه صادرات و گسترش روابط بین المللی به ویژه با 
کشورهای همجوار، از اهداف مهم آن به شمار می آید. هر یک از مناطق 
آزاد ایران با واقع شدن در مرکزیت یک حوزه اقتصادی درونی و بیرونی، 
قابلیت آن را دارند که تنظیم بخشی از روابط اقتصادی ایران با کشورهای 
هدف را برعهده گیرند و با استفاده از امتیازات و تسهیالت قانونی موجود 
در این مناطق، زمینه افزایش تعامالت و ارتقاء جایگاه ایران در میان 
کشورهای همجوار را فراهم نمایند. منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس نیز 
به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد و همجواری با کشورهای 
ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، از پتانسیل قابل 
با کشورهای حوزه قفقاز و عضو  توجهی درخصوص گسترش روابط 

اتحادیه اوراسیا برخوردار است. 
و  حمل  هزینه های  کاهش  واسطه  به  جغرافیایی  قرابت  که  آنجا  از 
لذا کشور  دارد،  اقتصادی  اتحادیه های  نقل نقش مهمی در موفقیت 
زمینی  مرز  دارای  که  اتحادیه  کشور عضو  تنها  عنوان  به  ارمنستان 
در  ارمنستان(  و  ایران  )مرز  نوردوز  مرز  قرارگیری  و  است  ایران  با 
محدوده منطقه آزاد ارس، بیانگر نقش پررنگ این منطقه در دستیابی 

به اهداف تعیین شده می باشد. 
عنوان  به  مختلف  صنایع  وجود  واسطه  به  ارس  آزاد  منطقه   
صنعتی ترین منطقه آزاد کشور و حضور بزرگترین گلخانه خاورمیانه، 
از فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک، انتقال فناوری و 

صادرات محصوالت تولیدی برخوردار است. 
امکان صادرات خدمات  ارمنستان،  به  آزاد ارس   دسترسی منطقه 
مالی  مختلف  بخش های  در  همکاری  گسترش  و  مهندسی  و  فنی 
اهمیت  از  تحریم  در شرایط  ویژه  به  که  می آورد  فراهم  را  بانکی  و 

بسیاری برخوردار است.
 ارمنستان پل ارتباطی میان ایران و اتحادیه محسوب می شود؛ لذا 
مسیر ایران و ارمنستان از طریق مرز زمینی نوردوز می تواند تبدیل به 
جاده ترانزیتی برای انتقال کاالهای ایران به ارمنستان و کشورهای 
عضو اتحادیه گردد و توسعه بخش ترانزیت )با توجه به نقش کلیدی 

ایران در شاهراه های موجود منطقه( را فراهم آورد.
 وجود منطقه آزاد مغری در مرز کشور ارمنستان با ایران و مجاورت 
آن با منطقه آزاد ارس می تواند نقش موثری در توسعه همکاری های 
دوجانبه و بهره مندی هر دو طرف از مزایای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
داشته باشد. به عنوان نمونه وجود معادن غنی و منابع ارزشمند فلزات 
غیرآهنی در کشور ارمنستان  و مزیت صادراتی این کشور در گروه های 
کاالیی »مس و مصنوعات آن«، »آلومینیوم و مصنوعات آن«، »قلع 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و مصنوعات آن« و... در کشورهای عضو 
مناسبی  فرصت  انرژی،  غنی  منابع  به  ایران  دسترسی  همچنین  و 
این  در  ارمنستان  و  ایران  مشترک  سرمایه گذاری  و  همکاری  برای 
زمینه فراهم می نماید که می توان با محوریت مناطق آزاد و مغری و 
بهره گیری از مزایای قانونی و تسهیالت ایجاد شده در این مناطق، 
ضمن ایجاد صنایع پایین دست این فلزات و توسعه صنایع با رویکرد 

تکمیل زنجیره ارزش، از منافع حاصل از صادرات آن بهره مند شد.

عقیل حق شناس، کارشناس مناطق آزاد:
لزوم استفاده حداکثری  از ظرفیت مناطق آزاد و ارتقای 
فرهنگ جذب سرمایه گذار جهت تحقق روابط اقتصادی 

با اتحادیه اوراسیا
چند سالی است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل شده و کشورهای 
عضو هم اکنون 20میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از 183میلیون 

در  را  جهان  جمعیت  5.2درصد  که  می شوند  شامل  را  جمعیت  نفر 
برمی گیرند. 

اهداف این اتحادیه اقتصادی، تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در 
حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی 
در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای 

عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی می باشد.
این  در کشورهای عضو  موجود  منابع  تنوع  و  بازار  تنوع  به  توجه  با 
ایران  اقتصاد  برای  توجه  قابل  فرصت  آن یک  به  پیوستن  اتحادیه، 
ایجاد می کند و می توان از این طریق بخشی از اثر تحریم ها را جبران 
به  می توان  قرارداد،  این  به  ایران  پیوستن  مزیت های  ازجمله  کرد. 
کشورهای  به  ایرانی  صادرکنندگان  برای  تعرفه ای  تخفیف های 
اتحادیه  که  آنجا  از  همچنین  کرد.  اشاره  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
ارز  با  تجاری  پرداخت های  دالر، سهم  از  استفاده  کاهش  با  اوراسیا 
ملی را به 70درصد افزایش داده، می توان به کاهش استفاده از دالر 

در مبادالت تجاری خوش بین بود. 
با عنایت به مذاکرات انجام شده در دو سال گذشته و توافق ایجاد 
عضو،  کشورهای  و  ایران  بین  مشترک  تجاری  آزاد  موقت  منطقه 
و  ایران  میان  کاال  مبادالت  افزایش  و  تسهیل  برای  می توانیم 
کشورهای عضو، اقدامات موثری انجام دهیم. ایران می تواند با ایجاد 
کشورهای  بالقوه  و  نفری  180میلیون  از  بیش  بازار  به  ارتباطی  پل 
افزایش  برای  خزر،  حاشیه  کشورهای  300میلیونی  بازار  و  عضو 
صادرات کشور حساب ویژه ای باز نماید و این امر نشان  دهند آینده 

روشن و موثر این اتحادیه در اقتصاد جهانی می باشد. 
بزرگی  جهش  به  منجر  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به  ایران  پیوستن 
این  شد .  خواهد  ایران  غیرنفتی  مهم تر،  آن  از  و  نفتی  صادرات   در 
اتحادیه قابلیت تبدیل شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کاالهای 
و دسترسی  نزدیکی  دلیل  به  دیگر  از سوی  دارد.  را  ایران  صادراتی 
کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان گسترش همکاری ها در 

بخش های مختلف اقتصادی فراهم است.
از مزیت های بسیار مهم ایران برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، 
نقش کلیدی ایران در شاهراه های موجود منطقه یعنی جاده ابریشم، 
راه آهن سراسری آسیا و کریدور شمال- جنوب می باشد. تقویت ارتباط 
چراکه  است،  اهمیت  دارای  اوراسیا  اتحادیه  اعضای  برای  ایران  با 
کشورهای عضو  اغلب  با  مشترک  سیاسی  اهداف  به  توجه  با  ایران 
قرار  یعنی  ترانزیتی،  موقعیت  بهترین  در  گرفتن  قرار  همچنین  و 
داشتن میان دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در 
به غرب،  ترانزیتی شرق  قرار گرفتن در موقعیت  جنوب و همچنین 
می تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کاالهای مورد نیاز و همچنینی 

محصوالت کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشد. 
است،  اهمیت  حائز  ایران  برای  که  آنچه  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
بالفعل  مزیت های  از  حداکثری  استفاده  جهت  صحیح  برنامه ریزی 
می باشد.  ملی  منافع  به  حداکثری  دستیابی  برای  کشور  در  بالقوه  و 
و  ایران  بین  موقت  آزاد  منطقه  تشکیل  موافقت نامه  به  عنایت  با 
کشورهای عضو، یکی از مزیت های مهم ایران درخصوص تسریع و 
تقویت همکاری با اوراسیا، مناطق آزاد انزلی، ارس و چابهار و مناطق 
ویژه اقتصادی امیرآباد و شهید رجایی می باشند. مناطق آزاد شمالی 
ایران به جهت داشتن مرزهای زمینی و دریایی با کشورهای عضو و 
بهره گیری از زیرساخت های مناسب بندری، جاده ای و ریلی، با استفاده 
از معافیت های قانونی برای تسهیل مبادالت کاالیی، می توانند نقش 
فعاالن  آن حضور  تبع  به  و  کاال  مبادالت  افزایش حجم  در  موثری 

اقتصادی داخلی و خارجی در این مناطق باشند. 
مناطق آزاد ایران در شمال کشور به دلیل قرار گرفتن در قطب های 
کشاورزی ایران، می توانند با مشوق های خود، در جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی به ویژه در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی، با توجه 
به نیاز کشورهای عضو اوراسیا، برنامه ریزی و اقدام نمایند. همچنین 
انزلی و چابهار در مسیر کریدور  با توجه به قرار گرفتن مناطق آزاد 
شمال- جنوب و فعال سازی این کریدور در سال های جاری، می توان 
کاال  ترانزیت  افزایش  آزاد جهت  مناطق  این  قانونی  از ظرفیت های 

استفاده نمود. 
از موضوعات قابل توجه در کنار این مزیت های بالفعل و تاثیرگذار که 
باید مورد توجه دولتمردان جهت تحقق اهداف موافقت نامه با اتحادیه 
اوراسیا باشد ، مزیت بالقوه مرز اینچه برون در استان گلستان می باشد. 
با عنایت به مرز زمینی این منطقه  با کشور ترکمنستان ، دولتمردان 
کشور می توانند براساس روابط با ترکمنستان، از همجواری این کشور 
با کشورهای قرقیزستان و قزاقستان از اعضای اتحادیه اوراسیا استفاده 
نموده و بر اساس مزیت های اقتصادی استان های شمال، شمال شرق 
و شرق کشور از طریق مرز زمینی و ریلی برای تقویت موافقت نامه 
منطقه  استراتژیک  موقعیت  اهمیت  به  توجه  با  بردارند.  گام  مذکور 
اینچه برون در شمال شرق کشور و تاثیر آن در تجارت با کشورهای 
عضو اتحادیه اوراسیا، لزوم تسریع در تصویب این منطقه به عنوان 
ویژه  به  مسئوالن،  ویژه  توجه  و  بوده  بدیهی  امری  آزاد،  منطقه 

نمایندگان مجلس را می طلبد.
در مطالب فوق مزیت های اتحادیه اوراسیا، اهمیت استفاده حداکثری 
توانمندی های  از  حداکثری  استفاده  اوراسیا،  با  ایران  موافقت نامه  از 
لزوم  و  بالفعل  مزیت های  عنوان  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
برنامه    ریزی صحیح بر روی مزیت های بالقوه همچون مرز اینچه برون 
آزاد ذکر گردید؛ لکن  استان گلستان و اهمیت تبدیل آن به منطقه 
در کنار همه امور فوق، باید به مقوله تقویت و بهبود فرهنگ پذیرش 
در  مرتبط  سازمان های  کارشناسان  و  مدیران  بین  در  سرمایه گذار 
سربازان  عنوان  به  اقتصادی  فعاالن  به  موجود  نگاه  تغییر  راستای 
جنگ اقتصادی ، توجه ویژه ای نماییم. نگاهی که در سال های جاری 
در منطقه آزاد انزلی بهبود یافته و توانسته علیرغم تنگاهای موجود 
در کشور، مسیر روبه رشدی را در افزایش حضور سرمایه گذاران شاهد 

باشیم. 
باید بپذیریم هر چقدر زیرساخت ها و قوانین مصوب اقتصادی تسریع 
و تسهیل کننده باشند ، نیروهای انسانی اجرا کننده با درک مناسب 
و  داخلی  اقتصادی  فعاالن  نیاز  به  آگاه  کشور،  اقتصادی  وضعیت  از 
خارجی و شرایط بین المللی می توانند در رسیدن به اهداف ترسیم شده 
نقش کلیدی و حیاطی داشته باشند. لذا انتظار می رود دولت در راستای 
تحقق حداکثری منافع ملی از روابط اقتصادی با کشورهای اوراسیا، 
اقدامات حقوقی الزم  از توان حداکثری مناطق آزاد موجود استفاده، 
جهت تبدیل نقاط مرزی همچون اینچه برون به منطقه آزاد را انجام 
و برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای فرهنگ جذب سرمایه گذار در بین 
نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی مرتبط را در دستورکار قرار دهد.
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عدنان حسینی

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار

چابهار

صنایع دستی، عامل مهم توسعه و ساماندهی اقتصاد منطقه آزاد چابهار
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راهکارهای رشد و رونق صادرات صنایع دستی در چابهار:

بسیار  عقبه  یک  از  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  دستی  صنایع 
این منطقه  تاریخ مردمان  ریشه در عمق  است،  برخوردار  طوالنی 
دارد . آنچه که ما امروزه در حوزه صنایع دستی مشاهده می کنیم، 
تعدد رشته های صنایع دستی است که هر کدام از این رشته ها دارای 

یک سابقه و قدمت بسیار طوالنی می باشد. 
استان سیستان و بلوچستان در ایران به عنوان یکی از استان های مهم 
و شناخته شده در حوزه صنایع دستی است و با توجه به شرایط خاص 
جغرافیایی و اقلیمی، دارای رشته های متنوع سوزن دوزی، سفالگری ، 
حصیربافی ، منبت کاری ، سکه دوزی ، گلیم بافی ، البسه محلی ، زرگری، 

صنایع دستی دریایی و... می باشد. 
ذوق،  هنر،  محوریت  با  چابهار  شهر  دستی  صنایع  بین،  این  در 
کاربری  با  و  بهره گیری  با  بلوچ  طوایف  خالقیت  و  زیباشناختی 
ایران  کهن  تاریخ  به  قدمتی  از  و  گردیده  تولید  مردم  زندگی   در 
با کمک  اولیه طبیعی و  از مواد  این صنایع دستی  برخوردار است . 
نمایانگر  واقع  تولید شده در  بیشتر هنرهایی  دست، ساخته شده و 
ویژگی های فرهنگی ، عادات اجتماعی و باورهای سنتی و معیارهای 
سازنده  فردی  و خالقیت  هنری  ذوق  نیز  و  بومی  شناسی  زیبایی 

اثر است . 
نظر به داشتن استانداردها و ویژگی های عمومی صنایع دستی، به 
استان  دستی  صنایع  ذیربط،  جهانی  سازمان های  و  نهادها  اعتقاد 
سیستان و بلوچستان در چهارچوب ضوابط به خوبی قرار گرفته و 
با به کارگیری ابزار ساده در ساخت، عدم نیاز به دانش فنی تولید 
نسبت به سایر منابع، عدم همانندی و تشابه فرآورده هایی نسبت به 
دیگر مناطق و ریشه دار بودن در فرهنگ، اعتقادات، باورها و آداب 
و رسومی که خاص منطقه است، امروزه توانسته نگاه جامعه جهانی 
را به خودش معطوف کند و از این طریق شهر کلپورگان سراوان 
به واسطه کاربرد تکنیک 7000ساله تولید سفال سنتی، در فهرست 
این هنر  را معطوف  دنیا  است و همه  ثبت رسیده  به  یونسکو  آثار 
دست مردم کرده است و یکی از کانون های مهم گردشگری استان 

به شمار می رود.  
به جز هنر سفالگری، هنر سوزن دوزی یکی از هنرهای خیلی مهم 
و شاخص در استان سیستان و بلوچستان است. سوزن دوزی بلوچ 
در واقع از تجلی زیبایی های نشات گرفته و ذوق و سلیقه مردمان 
این منطقه را به  خوبی نمایانگر است . شهرستان ایرانشهر به عنوان 
شهر ملی سوزن دوزی شناخته شده و آثار فاخر سوزن دوزی مرحومه 
مهتاب نوروزی در کاخ سعدآباد تهران به نمایش گذاشته شده است.
دوخت های هزار نقش و زیبای پرکار ایشان، نگاه هر بیننده را به 
خودش جذب و معطوف می کند و به همین دلیل و در حال حاضر 
به  مزین  محلی  البسه  با  بلوچستان  و  سیستان  منطقه  زنان  غالب 
روز  به  روز  و  هستند  استفاده  حال  در  سوزن دوزی  زیبای  نقوش 
رونقی دگر پیدا می کند و در همه جا منجمله شهرستان چابهار هم 

این سوزن دوزی رونق خاصی دارد.
مردمان  زندگی  گذشته  در  کاربرد  پر  خیلی  دستی  صنایع  از  یکی 
مردمان  زندگی  در  مهمی  نقش  که  می باشد  حصیربافی  بلوچ،  
نام  به  درختی  از  حصیربافی  هنر  فرآورده های  است .  داشته  بلوچ 
داز یا نخل وحشی است که به صورت خودرو در اغلب بیابان های 
منطقه بلوچستان یافت می شود،  از اقتصادی ترین درختان منطقه 
بلوچستان به شمار می رود. این درخت بیش از ۸0نوع فرآورده دارد؛ 
کپات،  پات،  جانماز،  حصیری،  سبد  انواع  هنر  این  محصوالت  از 
قندان  بام،  سقف  پوشش  و  خانه ها  فرش  در  حصیر  در  استفاده 

حصیری و.. می باشد.
ویژه ای  توجه  اخیر  سال های  طول  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
به بحث صنایع دستی در جهت توانمندسازی جوامع محلی را آغاز 
کرده و به نتایج خیلی خوب و و ارزشمندی دست پیدا نموده است، 
به طوری که شرایط برای حضور صنعتگران در نمایشگاه های ملی 
و بین المللی با حمایت ویژه سازمان منطقه آزاد برای هنرمندان و 
بانوان صنعتگر در شهرستان چابهار فراهم شده است تا صنعتگران 
بتوانند ضمن معرفی هنرهای سنتی  نمایشگاه ها  این  در  با حضور 
خود در یک عرصه رقابتی، تولیدات خود را نسبت به دیگر شرکت 
کنندگان مورد ارزیابی قرار دهند و با کسب تجربه مفید، سطح و 

کیفیت تولیدات را ارتقاء دهند . 
فروشگاه  ایجاد  طریق  از  آزاد  منطقه  سازمان  همت  با  همچنین 
دستی  صنایع  محصوالت  فروش  برای  فرصتی  دستی،  صنایع 
صنعتگران استان سیستان و بلوچستان فراهم شده است تا بتوانند 

محصوالت خود را بدون واسطه به فروش رسانند. 
آموزش  کارگاه  برای  فضایی  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  در 
متقاضیان  که  است  شده  گرفته  نظر  در  دستی  صنایع  تولید  و 
بتوانند در این فضا، ضمن آموزش و کسب مهارت، مدتی را به 
تولید محصوالت به پردازند. در حال حاضر تعداد ۸رشته در این 
فعالیت ها  این  همه  هستند .  فعالیت  به  مشغول  آموزشی  کارگاه 
به جهت آموزش ، ترویج و توسعه صنایع دستی به جوامع محلی 

می باشد . 
آموزشی در رشته های  بانوان، دوره های  توانمندسازی  در کارگاه ها 
اساتید  حضور  با  طرح  اصالت  کارگاه  و   ICTبستر بر  کارآفرینی 
تا   کرده  ایجاد  را  فرصت هایی  که  است  شده  برگزار  برجسته 
بتوانند در نمایشگاه های توانمندی  صنعتگران مادر در سال جاری 
روستاییان و نمایشگاه سراسری صنایع دستی در تهران حضور پیدا 
کنند و همچنین در رویداد بزرگ جهانی عشایر در کشور قزاقستان 

بزرگ  رویداد  این  در  سازمان  هنری  و  فرهنگی  سفیر  عنوان  به 
استان  فاخر  هنر  از  جلوه هایی   توانستند  به  خوبی  و  کردند  شرکت 

را به نمایش بگذارند .

موانع و مشکالت و راهکارهای توسعه صنایع دستي
هزینه  اولیه ،  مواد  گرانی  دستی،  صنایع  توسعه  موانع  مهم ترین  از 
و  ماشینی  مشابه  محصوالت  وجود  صنعتگران ،  دستمزد  باالی 
نمونه های خارجی قاچاق در بازار به ویژه محصوالت سوزن دوزی ، 
به سبب  کارآمد صنایع  دستی  و  اتحادیه قوی  و  نبود یک تشکل 
بخش  دستی ، ضعف  صنایع  تعاونی های  و  صنعتگران  تعامل  عدم 
دستی  و صادرات صنایع  بسته بندی  بازاریابی،  زمینه  در  خصوصی 
برخی  در  دستی  صنایع  محصوالت  فروش  مراکز  وجود  عدم  و 
تهران،  ازجمله  استان  دستی  صنایع  فروش   مناسب  استان های 
کمبود  به  همچنین  می باشد؛  شیراز  و  اصفهان  رضوی،  خراسان 
فضاهای آموزشی و تجهیزات آموزشی ، بیمه نبودن اکثر صنعتگران 

صنایع دستی و... می توان اشاره نمود . 
پیدا  توسعه  دستی  فاخر صنایع  هنر-صنعت  بخواهیم  اینکه  برای 
کند، پیشنهاد می شود باید از جوامع محلی و روستایی شروع کنیم، 
با ارائه تسهیالت اشتغال زایی شهری و روستایی با بهره کم ، ارائه 
گواهینامه های مهارتی به هنرجویان و همچنین مجوزهای تولید به 

متقاضیان داده شود .
همکاری و تعامل بسیار خوب برخی نهادها اداره کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و اداره کار و امور اجتماعی با مدیریت امور گردشگری 
صورت بگیرد . برگزاری نمایشگاه سراسری و استانی صنایع دستی 
توسط  شده  تولید  محصوالت  فروش  و  بازاریابی  در  می تواند 
می بایست  فرصت  این  و  کند  را  توجهی  قابل  کمک  صنعتگران 

توسط مسئولین امر فراهم گردد. 
صنایع  شاغالن  آموزش  و  به آموزی  تکمیلی  دوره های  برگزاری 
بیمه  با  روستایی  بیمه  محل  از  صنعتگران  نمودن  بیمه  دستی . 
تامین اجتماعی در صورت تامین اعتبار برگزاری نمایشگاه سراسری 
به  آموزشی،  کارگاه های  تجهیز  و  تعمیر  صنایع  دستی ،  استانی  و 
ارتقای  و  بازنگری  متخصص،  و  تحصیلکرده  نیروهای  کارگیری 
فروش  مراکز  راه اندازی  دستی،  صنایع  حوزه  در  سازمانی  چارت 
صنایع دستی در در شهرهای بزرگ کشور که دارای حجم باالی 
گردشگر می باشند، اختصاص سهمیه ویژه برای بیمه صنعتگران و 

تخصیص یارانه خرید مواد اولیه از دیگر راهکا رها است .
پویا در صادرات غیرنفتی در  اقتصاد  به یک  توانیم  به  اینکه  برای 
تجارت  مطلوب ،  اقتصادی  نیازمند یک شرایط  یابیم،  کشور دست 
با  ارتباط  در  مالی  مسائل  همچنین  و  خدمات  و  کاال  مبادالت  و 
کیفیت بخشی  و  بخشیدن  رونق  برای  و  است  پیرامون  کشورهای 
به سطح تولید و رقابت با بازارهای جهانی، نیازمند جنس مرغوب 
مطلوب  بسته بندی  یک  همراه  به  دستی  صنایع  محصوالت 
می باشد. در این میان صنایع دستی با توجه به داشتن خصوصیات 
به لحاظ جذب گردشگر داخلی و خارجی ،  و ویژگی های فرهنگی 
منابع  از  آن  استفاده  و  درآمد  ریسک  تولید ، کاهش  توسعه صنعت 

داخلی، عامل مهم توسعه و ساماندهی اقتصاد یک منطقه است .
مشکالت اساسی در بسته بندی محصوالت صنایع دستی در شهر 
چابهار وجود دارد که ناشی از عدم ارتباط بین تولیدکنندگان صنایع 

می باشد.  بسته بندی  حرفه ای  تولیدکنندگان  و  طراحان  با  دستی 
دارد،  با دیگر وجود  از هنرمندان  این دو طیف  میان  فاصله ای که 
شود.  عرضه  غیرحرفه ای  خیلی  صورت  به  کاالها  که  شده  باعث 
اگر چه در سال های اخیر از بسته بندی هایی استفاده شده، اما این 

تولیدها به صورت محدود بوده و تولید انبوه صورت نگرفته است. 
این  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  پیشرو  و  آینده  برنامه های  از 
خصوص، رسیدن به یک مدل  خوب از بسته بندی با متریال بومی 
به صورت تلفیقی است . از طراحان حرفه ای در این زمینه  دعوت 
نموده ایم، از محل های تولید صنایع دستی بازدید و اقداماتی را در 
این زمینه شروع شده است که بتوانیم تا پایان سال جاری به یک 
مدل بسیار خوب برای بسته بندی محصوالت  صنایع دستی دست 

یابیم .
بنابراین توجه به موضوع بسته بندی در تولیدات و صادرات صنایع 
دستی، یک موضوع بسیار مهم می باشد که بسیاری از کشورهای 
صاحبان صنایع دستی و هنرهای فاخر دستی برای باال بردن سطح 
اقتصادی و درآمد پایدار، در برنامه جدی خود دارند، که با ارائه ای 
ایده آل، محصوالت  خود را در یک رقابت جهانی عرضه کنند و سهم 
بسیار مهمی در توسعه اقتصاد اشتغال پایدار داشته باشند . سازمان 
منطقه آزاد چابهار در جهت تحقق این امر، برنامه هایی در شهرستان 
چابهار دارد که با مطالعه و آسیب شناسی دقیق، در آینده به اهداف 

خود دست پیدا کند .
با توجه به موقعیت استراتژیک چابهار در نزدیکی اقیانوس هند و 
همجواری شهرستان چابهار با کشورهایی که از لحاظ فرهنگی و 
صنایع  محصوالت  فروش  هدف  بازار  دارند،  اشتراکاتی  اعتقادی  
خلیج  حاشیه  کشورهای  سوزن دوزی،  محصوالت  ویژه  به  دستی 
فارس و دریای عمان و همچنین  کشورهای پاکستان و افغانستان 
این  می کنند.  صادر  کشورها  این  به  خود  محصوالت  که  است، 
فرصت مغتنمی است که با یک بسته بندی خوب با تولیدات متنوع 
بازارهای هدف  این  در  منطقه  زیبا،  بسیار  تلفیقی  و  صنایع دستی 

عرضه شو د.
همچنین، صنایع دستی دریایی جایگاه بسیار مهمی در شهر چابهار 
تا  است  شده  باعث  بندر  این  سواحلی  موقعیت  دارد؛  کنارک  و 
مشغول  همچنان  خودشان،  نیاکان  پیشه  از  تبعیت  به  هنرمندانی 
فعالیت در رشته های صنایع دستی از قبیل کشتی سازی ، توربافی و 

هنر کار با صدف های دریایی باشند .
در حال حاضر با تالش سازمان منطقه آزاد چابهار محصوالت رشته 
سوزن دوزی بسیار متنوع تر از آنچه که از قبل شاهد بودیم، هستند. 
زنان توانمند این منطقه که پیش از این فقط البسه محلی خود را 
می دوختند و بازار محلی محدودی داشتند، در حال حاضر پا را فراتر 
نهاده و محصوالت کاربردی بیشتر با قابلیت بهره برداری مسافران 
با  منقش  روسری  شال،  قبیل  از  خارجی  و  داخلی  گردشگران  و 
زیورآالت  و  سربند  پابند،  دست بند،  سوزن دوزی،  زیبای  طرح های 

سنتی سوزن دوزی شده و... را تولید می کنند.
با برنامه ریزی های انجام شده از سوی سازمان منطقه آزاد چابهار، 
زندگی  گردشگری  جاذبه های  به  نزدیک  که  روستاهایی  زنان 
مستقر  گردشگری  جاذبه های  کنار  در  تا  شدند  تشویق  می کنند، 
و  رسانند  فروش  به  را  خود  دستی  صنایع  محصوالت  و  گردیده 

درآمدی پایدار از این طریق کسب کنند.

تبدیل منطقه آزاد چابهار به یکی از قطب های بزرگ فوالد کشور
برگزاری نمایشگاه و همایش فوالد چابهار در منطقه آزاد چابهار:

نمایشگاه و همایش فوالد چابهار با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار، قائم مقام وزیر صمت، استاندار سیستان و بلوچستان، 
خانه  رئیس  بلوچستان،  و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
معدن ایران، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از مدیران عامل صنایع فوالد کشور به مدت 3روز در مرکز 
همایش ها و نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

در حاشیه برگزاری این همایش، نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای 
پنل های  برگزاری  همچنین،  گردید.  برپا  کشور  فوالد  صنایع 
از  برون رفت  راهکارهای  عناوین  با  فوالد  موضوع  با  تخصصی 
بن بست تحریم، تسهیل حمل و نقل و لجستیک در بندر چابهار و 

کنسرسیوم فوالد چابهار از دیگر برنامه های این همایش بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
چابهار موقعیت راهبردی مناسبی برای توسعه دارد

توجه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
فوالد،  نظیر  طرح هایی  اجرای  و  کشور  اقتصادی  ظرفیت  های  به 

پتروشیمی و گردشگری، وابستگی به نفت را کاهش می دهد.
الیاس حضرتی در نخستین همایش معرفی ظرفیت های فوالد در 
چابهار اظهار داشت: چابهار موقعیت راهبردی مناسبی برای توسعه 
به جذب سرمایه گذاران  می تواند  آن  زیرساخت های  تامین  و  دارد 

کمک کند.
وی افزود: صنعت گردشگری در دنیا درآمدزا و منشا توسعه اقتصادی 

است، ولی در ایران توجه چندانی به آن نشده است.
حضرتی گفت: وابستگی به نفت سال هاست که در ایران ادامه دارد 
و هر روز نسبت به سال قبل بیشتر شده و همیشه نگران تحریم و 
باال و پایین آمدن قیمت نفت هستیم و در بحران ها حتی نمی توان 
حقوق کارمندان دولت را پرداخت و یا طرحی را به سرانجام  رساند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: رانت 
عظیمی در درآمدهای نفتی در کشور پیش آمده و برخی مسائل 
سبب شده تا شاهد بی برنامگی در تصمیم گیری ها و توجه به سایر 

بخش ها باشیم.
حضرتی اظهار داشت: کشوری پر از نعمت نباید به دنبال استفاده از 
درآمد نفت در بخش های مختلف باشد و از فرصت های بیشمار و 

ذهن های خالق استفاده نکند.
او تصریح کرد: چنانچه اخذ مالیات در چارچوب درست انجام شود، 

می توان کشور را از بحران نجات و مدیریت را به خوبی انجام داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: بسیاری از 
کشورها با کاهش وابستگی های نفت هم اینک جایگاه خوب و توسعه 

یافته ای دارند و ما باید به سمت صنایع جایگزین حرکت کنیم. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:
چابهار می تواند به یکی از قطب های 

تولید فوالد مبدل شود
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: اینکه 
در چابهار همایش فوالد تعریف شده و برگزار می شود، نشانه توجه 
به آمایش تجاری و توسعه متوازن کشور است و آمایش صنعتی 
چابهار  و  است   توجه  مورد  این حوزه  در  توام  تجاری سرزمینی  و 

می تواند یکی از قطب های تولید و صادرات فوالد باشد.
حسین مدرس خیابانی در همایش فوالد چابهار، بیان کرد: در کمتر 

تغییر  به چابهار می آیم و یک  بار دوم است که  برای  از یک ماه 
شاهد  بندر  از  بهره برداری  در  را  جلویی  روبه  و حرکت  محسوس 

هستیم. 
وی با یادآوری شرایط تحریم و فشارهای بین المللی بر کشورمان، 
به  را  کشور  نهفته  پتانسیل های  تحریم ها،  این  کرد:  تصریح 
یادمان آورد و چابهار، گوهری در جنوب شرقی کشور با امکاناتی 
منحصربه فرد در سواحل و حوزه بندری به و استانی پهناور )سیستان 

و بلوچستان( یکی از این پتانسیل ها است.
او با بیان اینکه طول این استان یک هزار و یکصد کیلومتر است، 
اضافه کرد: مساحت این استان به اندازه پنج کشور اروپایی است و 
رنگین کمانی از معادن و تنوع اقلیمی را دارد که تمام تالشمان را 
باید انجام دهیم تا این گردهمایی ها کانون توجه سرمایه گذاران و 

کارآفرینان برای توسعه چابهار شود. 
توسعه  بازرگانی،  امور  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
و  صنعتی  زیرساخت های  توسعه  برای  را  تجاری  زیرساخت های 
معدنی و اقتصادی مهم دانست و افزود: بندر به عنوان مهم ترین 
زیرساخت تجاری در کانون این توجه قرار دارد و پیشران توسعه 
تولید و رونق تولید توجه به توسعه زیرساخت های تجارت به عنوان 

پیشران اقتصاد است . 
و  توسعه  سرعت  تحریم  فرصت  اینکه  اعالم  با  مدرس خیابانی 
تنها  نه  تحریم  گفت:  می کند،  بیشتر  را  چابهار  منطقه  پیشرفت 
بن بست نیست، بلکه بن بست شکن و یک آزادراه برای توسعه و 

جهش اقتصادی و تولیدی و پیشرفت است.
او بیان کرد: در بخش تولید به دلیل همین نوسانات ارزی، واردات 
به شدت کنترل شده و از طرفی واردات حدود ۱۶00قلم کاال را به 
خاطر حمایت از ساخت داخل ممنوع کردیم و این بدان مفهوم است 
که تولیدکننده داخلی بدون تهدید و سایه کاالی خارجی نسبت به 

تولید کاالی خود اقدام کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با یادآوری 
اینکه در گذشته فرصت ارتقای کیفی به تولیدکننده داده نشده است، 
گفت: اگر کاالیی که در داخل ساخته می شد دارای ایراد بود، به دلیل 
اینکه پول نفت را بدون محدودیت داشتیم، سریع نمونه خارجی اش 
را وارد می کردیم؛ اما امروز به دلیل اضطرار و اجباری که در بحث 
مدیریت منابع نفتی و ارزی داریم، فرصت طالیی برای واحدهای 

تولیدی داخلی مهیا شده است.
ریال  و  ارز  فاصله  و  ارزی  سیاست های  داد:  ادامه  مدرس خیابانی 
قابلیت صادراتی را برای خیلی از کاالها به وجود آورده است که 

رونق تولید در این فضا شکل می گیرد.

چابهار  در  تنی  ۱.۶میلیون  اسفنجی  واحد  حضور  داد:  ادامه  وی 
نویدبخش آن است که بتوانیم منطقه آزاد چابهار را به عنوان یکی 
بازارهای  به  نزدیکی  به  توجه  با  بزرگ فوالد کشور  از قطب های 
نیاز  مورد  فوالدی  واحدهای  برای  که  آب  وجود  و  آسیای شرقی 

است، مطرح کنیم. 
مدرس خیابانی با اعالم اینکه 2.2میلیون تن ماهانه تولید فوالد در 
مصرف  تولیدی  فوالد  این  از  تن  ۱.2میلیون  افزود:  داریم،  کشور 

می شود و حدود ۱ تا ۱.2میلیون تن در ماه نیز باید صادرات شود. 
یادآوری  بازرگانی  امور  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
کرد: صادرات عالوه بر اینکه وظیفه ارزآوری و توسعه تجاری را 
تولیدی  بنگاه های  خالی  ظرفیت  از  استفاده  وظیفه  دارد،  برعهده 

کشور را نیز دارد برعهده می گیرد.
دروازه های صادراتی  بتوانیم  باید  اینکه  بر  تاکید  با  مدرس خیابانی 
که  فرموده اند  همواره  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  کنیم،  باز  را 
تولیدکنندگان ما، رزمندگان این جنگ اقتصادی هستند، پس قطعا 
صادرکنندگان ما نیز خط شکنان این جبهه و جنگ اقتصادی هستند 
که باید بازارهای بیرونی و صادراتی را بشکنند و کاالهای ایرانی را 

عرضه کنند.
او ادامه داد: چابهار به عنوان یکی از قطب های بزرگ اقتصادی و 
بندری که فوق العاده ظرفیت های خوبی از لحاظ دسترسی و اقلیم 

دارد، می تواند نقش مهمی در این حوزه ایفا کند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه اظهار امیدواری کرد 
که در کنار راه اندازی واحد فوالدی موضوع زیرساخت ها مانند خط 
ریل راه آهن که برای حمل و نقل بسیار مهم است، نیز راه اندازی 
شود تا کانون تولید فوالد کشور در چابهار راه بیفتد و زنجیره فوالد 

در محدوده چابهار اتفاق بیفتد.
صادرات  به سمت  می کنیم  تالش  اینکه  اعالم  با  مدرس خیابانی 
محصول نهایی فوالد برویم، گفت: با وضع عوارض صادراتی روی 
صادرات  توسعه  به  را  آهن  سنگ  صادرات  مدیریت  آهن،  سنگ 
شمش تبدیل کردیم و در این حوزه به دنبال ایجاد ارزش افزوده 

بیشتر نیز هستیم. 
وی با یادآوری اینکه چابهار در حال تبدیل شدن به یکی از بنادر 
مهم تجاشری کشور است، گفت: این بندر در کنار دو بندر مهم 
شهید رجایی و امام خمینی)ره(، مقصد بارگیری و تخلیه در حوزه 

صادرات و واردات کاالهای اساسی خواهد بود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان کرد: برنامه ریزی کردیم 
که بخش عمده ای از کاالهای اساسی شرکت های دولتی از طریق 
چابهار تخلیه شوند و امروز بخش خصوصی نیز در این زمینه اعالم 

آمادگی کرده است.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت اجرای نهضت انبارسازی در بندر 
چابهار، تصریح کرد: استاندار باید در این زمینه ورود کند، چون اگر 
این موضوع  به  بیفتند،  اتفاق  بارگیری کشتی ها  و  تخلیه  ترافیک 

نیاز داریم. 
او با اعالم اینکه فاز اول بندر چابهار ۸.5میلیون تن است، گفت: فقط 
۱0درصد از ظرفیت بندر چابهار استفاده می شود و باید هدفگذاری 
کنیم که در سال ۹۸ این ظرفیت را به 50درصد ظرفیت اسکله بندر 

چابهار برسانیم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: ناوگان حمل و نقل و 
مراکز سیلو و مخازن روغن باید راه اندازی شود و به تبع این مخازن، 
کارخانجات روغن کشی و فرآوری روغن و بسته بندی شکل بگیرد.

فعالیت  برای  را  بستر  و  اینکه دولت فضا  اعالم  با  مدرس خیابانی 
بخش خصوصی فراهم می کند، اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی 
آمادگی دارد که تا پنج سال خوراک مخازن روغن را برای فعالیت 

بخش خصوصی در این منطقه فراهم کند.
او رونق مراکز کشتارگاهی و بسته بندی گوشت را از دیگر برنامه ها 
برای توسعه چابهار دانست و افزود: تقویت و راه اندازی مراکز فرآوری 

برنج و چای نیز از دیگر برنامه ها است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: برنامه های اکتشافی 
نیز در حوزه معدن در این استان وجود دارد که با تکمیل آنها بستر 

توسعه فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد:
هدفگذاری تولید 10میلیون تن فوالد در چابهار

تن  تولید ۱0میلیون  گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
فوالد در این شهرستان هدفگذاری شده و به زودی با تحقق این امر 

شاهد توسعه و اشتغال این منطقه خواهیم بود.
عبدالرحیم کردی در نمایشگاه و همایش فوالد چابهار اظهار داشت: 
حدود   ۱۴0۴ افق  در  کشور  فوالد  هدفگذاری  تن  55میلیون  از 

۱0میلیون تن فوالد برای چابهار برنامه ریزی شده است.
وی بیان کرد: 20میلیون تن محصوالت پتروشیمی نیز برنامه ریزی 
شده و هشت میلیون تن هم اینک مجوز فعالیت محیط زیست را 

گرفته اند و اقدامات در این زمینه به خوبی در حال انجام است.
اقتصادی  کمیسیون  افزود:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مجلس شورای اسالمی طرح توسعه افزایش محدوده منطقه آزاد 

را دستورکار دارد.
وی بیان کرد: کنسرسیوم فوالد تشکیل شده و در آینده ای نزدیک 

شرق کشور محور صادرات محصوالت فوالد خواهد شد.
و حضور  مختلف  برنامه های  اجرای  و  نمایشگاه  برگزاری  کردی، 
مسئوالن در همایش فوالد را برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی 

چابهار موثر دانست.
وی بیان کرد: امیدواریم نخستین همایش فوالد در چابهار بتواند 
به عنوان یک  برای حضور موثر و مداوم عرصه فوالد  مقدمه ای 
این  و صنعتی شدن  بزرگ  تحول  منشا  پیشتاز،  و  پیشرو  صنعت 

شهرستان را فراهم سازد.
اخیر  سال ها  در  گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
امکانات  و  شده  فراهم  منطقه  این  در  مناسبی  زیرساخت های 

استقراری خوبی برای همه صنایع پیش بینی شده است.



یادداشت

تجميع  منظور  به  که  است  مشخصی  محدوده  لجستيک  مرکز 
داخلی  بعد  در  کاال  و  نقل  حمل   و  لجستيک  با  مرتبط  فعاليت های 
هزینه  ها  کاهش  و  فرآیندها  بهينه سازی  جهت  در  و  بين  المللی  یا 
ایجاد می شود و دهکده لجستيک به عنوان یکی از این مراکز، مرکز 
لجستيکي با ظرفيت و سطح عملکردي باال،  داراي حيطه فعاليت و 
گستره غالبا بين المللي )صادرات،  واردات،  ترانزیت(،  داراي بندر خشک 
و دسترسي پرظرفيت ریلي و جاده اي ، جهت ترکيب، توزیع، تخليه، 
بارگيری، نگهداری، خدمات ارزش افزوده، بازرسی های قانوني مربوط 
گمرکی  مرتبط  کنترل های  و  تشریفات  انجام  و  کاال  جابه جایی  به 

فعاليت مي نماید. 
است  لجستيک  دهکده  داخل  در  محصور  منطقه اي  خشک  بندر 
بازرسي هاي  نگهداري،   بارگيري،  توزیع،  تخليه،  ترکيب،   جهت  که 
قانوني مربوط به جابه جایي و انجام تشریفات و کنترل هاي گمرکي 
جلوگيری  به  منظور  فعاليت   مي نماید.  بين المللي  کاالهاي  با  مرتبط 
بنادر  از  بسياری  در کشورهای جهان  در حال حاضر  کاال  قاچاق  از 
و  توسعه  و  بهبود  در  مهمی  نقش  که  است  شده  راه اندازی  خشک 
وضعيت حمل و نقل کاال و به ویژه کاالی کانتينری داشته اند؛ این 
کشورها عبارتند از: آمریکا، برزیل، کانادا، قاره آمریکا، اسپانيا، ایتاليا، 
آلمان، بلژیک، دانمارک، سوئد، فرانسه، فنالند، هلند، استراليا، زالندنو، 
امارات متحده عربی، پاکستان، فيليپين، کامبوج، هندوستان، تانزانيا، 
سوازیلند، غنا و... ایران با ارتباط جاده ای و دریایی گسترده و خطوط 
ساحلی وسيع و اقليم و سرزمين پهناور و وجود شهرک های صنعتی و 
مراکز صادراتی و وارداتی با ایجاد بنادر خشک می تواند ارتباط بسيار 

خوب و باالیی با بنادر همجوار )همسایگان( و جهان داشته باشد .
در این ميان در سند آمایش مراکز لجستيک وزارت راه و شهرسازی، 
۱۴دهکده  لجستيک،  ۴شهر  شامل  لجستيک  ۵۸مرکز  مجموعا 
لجستيک، ۱۲پارک لجستيک عمومي، ۱۸پارک لجستيک کشاورزي 
دهکده  که  است  شده  مشخص  مرزي  لجستيک  ۱۰مرکز  نهایتا  و 

لجستيک جهرم یکی از این مراکز می باشد. 
ذکر  ذیل  در  که  درونی  پتانسيل های  بر  تکيه  با  جهرم  شهرستان 
ایفا  می گردد، نقش پررنگی در حلقه اتصالی مراکز لجستيک کشور 

می نماید:
 موقعيت ویژه شهرستان جهرم در محور دسترسی جنوب )شهرهای 

بندرعباس، عسلویه و...( به شهر شيراز و داخل کشور
 نيروی انسانی مستعد و فعال در سطح شهرستان

 تمایل باالی سرمایه گذاران استانی و کشوری به سرمایه گذاری در 
شهرستان جهرم با توجه به موقعيت ویژه شهرستان و پتانسيل های 

مناسب اقتصادی آن 
 وضعيت نسبتا مناسب راه های دسترسی آن

 راه آهن در دست احداث در شهرستان
 فرودگاه در حال توسعه شهرستان 

 منطقه ویژه اقتصادی جهرم 
 پتروشيمی شهرستان در جوار منطقه ویژه اقتصادی جهرم

 پتانسيل باالی شبکه راه های دسترسی شهرستان و نقش توزیعی 
در منطقه جنوب کشور 

 افزایش روند حمل و نقل ترکيبي کاال در شهرستان 
 حجم باالی توليدات و محصوالت باغی و کشاورزی

 نزدیکی به پسکرانه ساحلی
 دسترسی نسبتا مناسب به بازار کشورهای جنوبی و...

با پيش درآمد فوق، بایستی نگاهی به عملکرد و تعریف بندر خشک 
به عنوان اساسی ترین رکن دهکده لجستيک جهرم نيز انداخته شود. 
بندر خشک، در واقع پایانه ای ترکيبی در پسکرانه است که به بندری 
تردد  با  مواجهه  برای  کافی  و  الزم  تجهيزات  است.  متصل  ساحلی 
ناشی ازچندین شيوه حمل ونقل اعم از: جاده ای ، ریلی و هوایی در آن 
در نظر گرفته شده اند و مشتریان می توانند کاالهایشان را با استفاده 
از این شيوه های مختلف به آن ارسال کنند و یا از آن تحویل گيرند. 
عالوه بر خدمات پایه ای که پایانه های سنتی کاال در پسکرانه ارائه 
می دهند، خدماتی نظير انبارداری کاال، نگهداری از کانتينرهای خالی، 
تعميرات کانتينر، تسهيل امورگمرکی و ترخيص و پشتيبانی کاالها نيز 

در بنادر خشک ارائه می شوند. 
افزایش خدمات  از:  بنادر خشک عبارتند  مهم ترین اهداف راه اندازی 
افزایش کارایی حمل و نقل ، بهبود  بندری در مناطق داخلی کشور، 
هوا،  )آلودگی  محيطی  زیست  آثار  وکاهش  پایدار  توسعه  فرآیند 
گازهای  کاهش  ساحلی(،  نوار  آالیندگی  کاهش  صوتی،  آلودگی 
حوادث،  و  ترافيکی  کاهش  و  ماشين ها (  )سوخت    co۲ گلخانه ای
رفاهی،  و  تفریحی  خدمات  ارائه  بهره وری،  افزایش  اشتغال،  توسعه 
منطقه ای امن دارای درگاه برای ورود و خروج کاهش قيمت تمام شده 
خدمات، کاهش تشریفات اداری و مدیریت و کاهش زمان، انواع بنادر 
خشک )بنادر خشک دور از ساحل، بنادر خشک با فاصله متوسط از 
شروط  مهم ترین  از  واقع  در  ساحل(  نزدیک  خشک  بنادر  و  ساحل 

مکان گزینی بندر خشک آیتم های ليست شده در ذیل می باشد:
۱- دسترسی به شبکه ریلی کشور

۲- قرار داشتن در مسيرهای بارهای جاده ای و ریلی کشور
3- قرار داشتن در مسيرهای ارتباطی به بنادر دریایی کشور

۴- مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کشور
۵- مبادی ورودی و خروجی کاال از کشور

6- فرودگاه ها
که شهرستان جهرم به طور تقریبی به همه این موارد دسترسی دارد. 
درونی  ظرفيت های  از  استفاده  با  تا  شد  باعث  عوامل  این  مجموع 
جهت  را  جهرم  اقتصادی  ویژه  منطقه  اراضی  از  بخشی  شهرستان، 
در  گمرک  استقرار  به  توجه  با  همچنين  و  لجستيک  دهکده  ایجاد 

منطقه قسمتی از آن را به بندر خشک تخصيص دهند.

جهرم لجستیک  دهکده 
 حلقه مفقوده ساماندهی 

حمل و نقل در جنوب استان فارس

7 مناطق آزاد

پیام فخرو
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم

داستان اول: آذر و دی ماه ۱3۸۴؛ مکان: ساختمان مرکزی 
سازمان  وقت  مدیران  جلسه ها:  حاضرین  خودرو؛  ایران 
مجلس  در  انزلی  بندر  وقت  نماینده  انزلی،  آزاد  منطقه 
پوررستگار  مجيد  حق شناس(،  )هادی  اسالمی  شورای 
استاندار  همراه  به  رشت(  خودرو ۱96۰  ایران  )نمایندگی 
وقت گيالن یک طرف، دکتر منوچهر منطقی  مدیرعامل 
وقت  )گيالنی(  معاون   نادم  محمود  و  خودرو  ایران  وقت 
ایران خودرو طرف مقابل؛ موضوع جلسات چه بود؟! انتقال 
انزلی؛  آزاد  منطقه  به  خودرو  ایران  پژو ۲۰6  توليد  خط 
واگذاری  بر  مبنی  دولت  نماینده  عجيب  طرح  با  داستان 
زمين مجانی در رودبار به جای انزلی، با عصبانيت شدید 
منطقی، منتفی شد؟! اهميت این موضوع را زمانی متوجه 
می شویم که توجه داشته باشيم که پرفروش ترین ماشين 
وقت آن شرکت که )به دليل قيمت تمام شده کمتر نسبت 
توليد در داخل کشور( سودای صادرات داشت، همين  به 
داستان، طرح های  این  از  بعد  اینکه  و مهم تر  بود  خودرو 
تبریز، مشهد و داستان خودروسازی کاشان  ایران خودرو 

شکل گرفت. 
داستان دوم: از زمستان ۸۸ شروع و تا اواسط سال ۸9 ادامه 
منطقه  در  کاسپين  بندر  ساخت  بود؟  چه  موضوع  داشت؛ 
انزلی؛ دکتر فيروزآبادی مدیرعامل وقت منطقه یک  آزاد 
طرف، کل استان سمت اداره کل بنادر بود. محور منازعه: 
چرایی ایجاد این بندر و عدم نياز به ساخت آن بود! دالیل 
عدم  و  ادعا  مورد  در حجم  بار  نبود  بر  مشتمل  مطروحه 
بود.  انزلی  موجود  بندر  نزدیکی  در  جدید  بندری  به  نياز 
این در حالی بود که به نظر کارشناسان قرار گرفتن بندر 
در  شدن  واقع  و  شهر  مرکز  در  3۰۰سال(  از  )بعد  انزلی 
خزر،  دریای  در  ایران  نظامی  ناوگان  بزرگترین  روبه روی 
ميعانات  انفجار  ازحوادث  )ناشی  امنيت شهرستان  ضریب 
نفتی( و نيروی دریایی را با چالش هایی مواجه کرده و در 
عين حال قابليت پهلوگيری کشتی های بيش از 6هزار تن 
و اتصال ریل به بندر موجود، وجود ندارد. طرفه اینکه، لزوم 
ایجاد بندر کاسپين )در ابعاد بندری کوچک( در دولت دوم 

خاتمی از سوی وزارت راه به تصویب رسيده بود. 
تا  آبان 9۲  از  درخشان؛  ولی  طوالنی  سوم:  داستان 
مهرماه 9۸ به طول انجاميد؛ طرف های ذینفع برای اولين 
بار همگی متنفع از منافع ناشی از توسعه تنها منطقه آزاد 
این است که چرا مدیران و  شمال کشور!؟ سئوال اصلی 
فعالين سياسی گيالن بعد از یک دهه به این باور رسيده اند 
کل  برای  و  نيست  آنها  شخصی  ملک  آزاد  منطقه  که 

گيالن زمين و ایران است.
)اولين مدیرعامل  مالی  دنيا  احمد  از نقش و عملکرد  اگر 
به  بومی  مدیر  نخستين  عنوان  به  انزلی(  ویژه  منطقه 
نمی شود گذشت! حضور رضا مسرور،  بگذریم که  راحتی 
نخستين مدیرعامل گيالنی در منطقه آزاد انزلی به عنوان 
و  خارجی  سرمایه گذار  و جذب  اقتصادی  بنگاه  مهم ترین 
داخلی در شمال کشور، از ظرفيت های بی نظيری بود که 
را در سال 9۲ نگران کرده  به توسعه گيالن  عالقه مندان 

بود؛ این نگرانی به چه دليل بود؟ 
پيش از این و تاکنون گيالنيان بر یک باور نانوشته اتفاق 
نظر داشتند! مدیر گيالنی برای گيالن نمی تواند و نباید کار 
کند!!؟ توجه داشته باشيد که استان کوچک گيالن دارای 
دست کم ۱3نماینده و ۱6شهرستان با تراکم جمعيتی باال 
است. این استان علی رغم ظرفيت های متنوع گردشگری، 
کيفيت  و  کشاورزی  توليدی-صنعتی،  تجاری-ترانزیتی، 
نامتوازن  توسعه  تجربه  دليل  به  انسانی؛  نيروی  باالی 
وجود  به  نسبت  شدید  باور  و  مختلف  شهرستان های  در 
محروميت نسبی در قياس با دیگر شهرستان ها؛ نخبگان 
)بعضا  نائل شدند  راهبرد  این  به  ارشد  مدیران  و  سياسی 
هر  که  هست(  و  بوده  همراه  نيز  عمومی  افکار  اقبال  با 
منافع  و  عالیق  دغدغه ها،  پيگير  و  وامدار  باید  مدیری 

سياسی، مدیریتی و قوميتی شهرهای مختلف استان باشد. 
در ميان این فرصت ها، کمبودها و تفکرات ناهمگرا، کجا 
بهتر از منطقه آزاد که درآمدهای آن به جای واریز به خزانه 
کشور، در خود منطقه و استان، در یک محدوده جغرافيایی 

کوچک ولی مشخص، احصاء و هزینه می شود!!؟؟
اگر به بيراهه نرفته باشيم مورد عجيب منطقه آزاد انزلی 
و همکاری استان با سازمان مربوطه در قامت مدیرعامل 
به  مسبوق  گيالن  در  دست کم  گذشته  6سال  ظرف  آن، 
سابقه نمی باشد. به این معنی که همه استان برای اولين 
بار برای توفيق آن هم رأی شدند. در خصوص دالیل این 
همراهی، مدعای اول این بود که ظرف سه سال اول که 
استاندار وقت، چتر حمایتی قوی بر سر آن منطقه ایجاد 
کرده، امکان هرگونه چالش و ممانعت در پيگيری اهداف 
ترسيم شده این منطقه از سوی دیگر نهادها و سياسيون 
از حضور دکتر نجفی در  بعد  اما  نبود.  اجرا  قابل تصور و 
استان البرز، این مسير همکاری تداوم یافت!!؟ گروهی بر 
این باورند تصور امکان تامين منافع مالی از درآمدهای این 
منطقه برای اهداف محلی گروه های ذی نفوذ، را باید دليل 
امکان جلب  قلمداد کرد؛ در عين حال  از منطقه  حمایت 
نظر مساعد دکتر نوبخت )به دليل جایگاه و نظر مساعدی 
که نسبت به منطقه داشتند( از ِقَبل همکاری با منطقه به 
عنوان دليل دیگر مطرح شده، موضوعاتی که از مهم ترین 
انزلی  آزاد  با منطقه  برای همکاری  ایجاد جذابيت  دالیل 

عنوان شده است. 
اما این همه واقعيت نبود؛ بی تردید با نگاه به عملکرد این 
منطقه در شاخص های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری، 
عمران  و  توسعه ای  زیرساخت های  تکميل  و  گردشگری 
روستایی، افق روشنی از جذب سرمایه گذار و فعاليت های 
منتهی  این خروجی  به  اقتصادی-توليدی ظاهر شده که 
می شود: مدیران، پرسنل سازمان و به ویژه سرمایه گذاران 
انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری(  و  بازرگانی  )توليدی، 
افراد  و  سياستمداران  مسئولين،  بر  را  خود  توانمندی های 
و  برخورد  امکان  و  کرده  تحميل  گيالن  استان  ذی نفوذ 
اثرگذاری بر سمت و سوی توسعه ای منطقه از آنها سلب 

شده است.
این  انسانی  نيروی  جایگاه  ارتقاء  می توان  را  مدعا  صدق 
هيات  اعضای  به  نگاه  با  که  زمانی  کرد،  اعالم  سازمان 
مدیره متوجه می شویم، عمده آنها از بدنه نيروی انسانی 
بعد  توانمندی های خود  با  سازمان می باشند؛ مدیرانی که 
از طی رده های مدیریتی به جایگاه هيات مدیره ای رسيده 
دولت، حمایت  هيات  از سوی  انتصاب  بر حکم  و عالوه 

نمایندگان مجلس را نيز به همراه دارند.

اما منطقه آزاد انزلی برای استان گیالن چه 
دستاوردهایی داشت؟

بی شک اگر منطقه آزاد انزلی نبود، راه آهن به شهر رشت 
اتصال  در  افزوده  ارزش  ایجاد  دليل  تنها  وصل می شد!! 
خط ریلی به این بخش زیبای کشورمان برای وزارتخانه 
بندر کاسپين و »شاید« در  مربوطه، اتصال خط ریلی به 
مسيرهای  وجود  دليل  به  چراکه  است؛  انزلی  بندر  آینده 
مواصالتی و جاذبه های بصری قوی، امکان جذب مسافر 
در عين حال  و  ارزیابی شده  ریلی حداقلی  این مسير  در 
امکان  شمال-جنوب،  کریدور  فعاليت  عدم  به  عنایت  با 
نيز  جنوبی  و  شمالی  بنادر  ميان  بار  توجه  قابل  ترانزیت 
وجود نداشت؛ در نتيجه روند رو به رشد فعاليت های منطقه 
آزاد انزلی از نيمه دهه هشتاد، دولت احمدی نژاد را برای 
روحانی،  دولت  در  و  کرد  مجاب  رویا  این  عملياتی سازی 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
در  که  انزلی  آزاد  منطقه  فعاليت  قسمت  بی نظيرترین 
راستای ارتقاء جایگاه بين المللی استان گيالن در معادالت 
کریدور  فعال سازی  می شود،  ارزیابی  بين المللی  اقتصادی 
چين- تجاری  جدید  کریدور  ایجاد  شمال-جنوب، 

در  رژیم سازی  و  منطقه  محوریت  با  قزاقستان- ایران 
توافق نامه  انعقاد  طریق  از  منطقه ای  همکاری های  مسير 
با بخش دولتی و خصوصی کشورهای روسيه، قزاقستان 

و آذربایجان است.

ایجاد  گيالن،  استان  در  انزلی  آزاد  منطقه  اثر  سومين 
زیرساخت های متنوع گردشگری از قبيل توسعه ساخت و 
ساز هتل، شهرک های توریستی، اقامتگاه های گردشگری، 
امکانات زیرساختی، تفریحی و اقامتی در این منطقه بود 
که در نوع خود، بعد از پيروزی انقالب اسالمی، در استان 
گيالن در چنين سطحی، بی سابقه است. در نتيجه، شاهد 
بودیم؛  گيالن  استان  گردشگران  کمی  و  کيفی  تغيير 
کرده،  خریداری  منطقه  خرید  مراکز  از  که  گردشگرانی 
حضور  اقامتی  امکان  در  خریده،  منطقه  پالک  خودرو 

می یابند و از امکانات تفریحی منطقه استفاده می کنند.
به عبارتی، یکی از چالش های پيش روی گردشگری استان 
گردشگران  از  درآمدزایی  و  گردشگر  ماندگاری  گيالن 
ورودی به استان بود؛ موضوعی که در این سال ها عالوه 
بر زیرساخت های ایجاد شده، از طریق برگزاری جشنواره ها 
و نمایشگاه های مختلف زمينه جذب گردشگران در منطقه 

آزاد انزلی و به تبع آن استان گيالن فراهم شد.
ارتقاء جایگاه استان گيالن در ارزیابی های کالن ملی وجه 
برای  انزلی  آزاد  منطقه  عملکرد  خروجی های  از  دیگری 
از  پيش  تا  اگر  عبارتی،  به  قلمداد می شود.  استان گيالن 
عمومی،  افکار  و  کشور  مسئولين  که  تصویری  سال 9۲، 
جاذبه های  به  محدود  داشتند،  خود  ذهن  در  گيالن  از 
در  بود؛  محيطی  زیست  مسائل  شاید  و  آن  گردشگری 
از  یکی  به  گيالن  استان  و  انزلی  آزاد  منطقه  دوره  این 
ایران در  ترانزیتی  اقتصادی و  ستون های اصلی مراودات 
ارتباط با کشورهای همسایه تبدیل شد. موضوعی که باید 
سال ها پيش از این به دست می آمد؛ گيالنی که به مدت 
سه قرن، بعد از انقطاع جاده ابریشم، مسير ارتباطی ایران 

با اروپا بود.
شخصيت  و  ذهنيت  در  منطقه  این  عملکردی  مثبت  اثر 
فکری نيروی کار و تحصليکرده گيالن نيز قابل بررسی 
در  خصوصی  بخش  حضور  به  توجه  با  چراکه  است؛ 
براساس  اشتغال زایی  امکان  مختلف،  کاری  حوزه های 
است؛  پيگيری  قابل  تحصيلی  و  تخصصی  توانمندی 
نداشته  خارجی  وجود  استان  نقاط  سایر  در  که  موضوعی 
و ندارد. این مهم زمانی اهميت بيشتری پيدا می کند که 
توجه داشته باشيم، استان گيالن از بيشترین ميزان نيروی 

کار مهاجر در قياس با سایر استان ها برخوردار است.
استان  برای  انزلی  آزاد  منطقه  خروجی های  همه  آیا  اما 
اگر  نيست!  چنين  که  است  طبيعی  بود؟  مثبت  گيالن 
متوجه  کنيم،  جدا  گيالن  استان  از  را  انزلی  آزاد  منطقه 
یک واقعيت تلخ می شویم، در استان گيالن روند توسعه ای 
در همه سطوح بخش دولتی و خصوصی، قابل مقایسه با 
عملکرد منطقه آزاد انزلی نيست، تو گویی طی این مدت، 
تمام نيروی استان بر منطقه متمرکز شده و منطقه آزاد به 
دیده  استان،  بزرگ شد که ضعف و کمبودهای  اندازه ای 

نشد.
فرآوری  بسياِر  افزودِه  ارزش  علی رغم  دیگر،  سوی  از 
محصوالت کشاورزی و شيالتی برای کشاورزان، صيادان 
و فعالين مرتبط با این دو حوزه، طی این مدت برای ایجاد 
واحدهای توليدی و فرآوری محصوالتی که گيالنيان در 
تنوع گسترده ای از آن در کشور حائز رتبه نخست بودند، 

اقدام قابل توجهی صورت نگرفت.
البته نمی توان به راحتی از جدا کردن محدوده فرودگاهی 
در طرح توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی که در سال 93 
روند  در  الحاق می توانست  این  که  نقشی  و  تصویب شد 
به  نماید،  ایفا  سرمایه گذاران  جذب  و  گردشگری  توسعه 
بين المللی  فرودگاه  نمی توان  راستی  به  گذشت؛  راحتی 
رشت را به بهانه اسم، به محدوده منطقه آزاد انزلی اضافه 

کرد؟
خدمات  قطب  به  می تواند  منطقه  این  حال  عين  در 
و  دریای خزر  خودرویی سرمایه گذاران کشورهای حاشيه 
یا حتی توليد خودرو خارجی تبدیل شود، موضوعی که با 
تکيه بر ظرفيت های قانونی، زیرساخت های موجود، جایگاه 
انسانی  نيروی  و  خودرو  قطعه سازی  صنعت  در  استان 
باکيفيت )در رشته های مهندسی( دور از دسترس نمی باشد.
رویای  انزلی  آزاد  منطقه  که  کرد  تصریح  باید  پایان  در 
ناتمام گيالنيان در جهت توسعه و همراهی با فرصت های 
این منطقه حاصل جمع همکاری  جهانی شدن می باشد. 
صورت  به  منطقه  یک  در  گيالنی ها  تمام   موفقيت آميز 
به  که  منطقه ای  است؛  مشترک  هدفی  روی  بر  متمرکز 
عنوان عامل پيشران، می تواند نقش موثری در روند توسعه 
همه جانبه استان گيالن و کشور ایفا نماید؛ موضوعی که 
احصاء  قابل  استان  برای  استان  تمام  همکاری  طریق  از 

می باشد.
این موفقيت و ساخت رویایی ناتمام برای مردم یک استان، 
کارکردی است که تمامی مناطق آزاد سرزمينی در جوامع 
محلی و استانی خود طی این مدت ایجاد کرده ا ند، مناطقی 
متنوع  ظرفيت های  بستر  در  منطقه گرایی  تمرین  که 
جهانی شدن است و در عملکرد و کارکردهای مناطق آزاد 
الگوی های  آنها،  عملکرد  و  شيوه  در  می توان  کشورمان 
اثرگذاری فرااستانی  با قابليت  مدیریتی خودگردان محلی 
و بين المللی متنوعی مشاهده کرد، شيوه مدیریتی که در 
قرار  کشورمان  بر  حاکم  متمرکز  مدیریتی  الگوی  برابر 
از  دستورالعمل  و  برنامه  آن،  براساس  که  الگویی  گرفته، 
پایتخت طراحی و بر حسن اجرای آن نيز نظارت می شود.

مورد عجیب منطقه آزاد انزلی؛ وقتی همه 
گیالن برای توسعه همراه و همکار می شود
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قشم
اخبار منطقه آزاد قشم

گاز،  نفت،  پروژه های  با  قشم  آزاد  منطقه 
شیالت و صنایع تولیدی، فعاالنه در مسیر رشد 

اقتصادی گام برمی دارد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اول  معاون  با  نشستی  در  قشم،  آزاد  منطقه 
رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی از پروژه های 
کالن این منطقه، اظهار داشت: جزیره قشم از 
مختلف صنعتی  حوزه های  در  باالیی  پتانسیل 
صنایع  شیالت،  انرژی،  و  گاز  نفت،  همچون 

تولیدی و گردشگری برخوردار است.
قشم  جایگاه  به  اشاره  با  مومنی  حمیدرضا 
بیکاری  پایین  درصد  و  اشتغال زایی  حوزه  در 
صنعت  موفقیت  افزود:  کشور،  کل  به  نسبت 
جهت  بزرگی  دستاورد  شیالت  و  گردشگری 

رشد متوازن اقتصاد جزیره می باشد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اول  معاون  از  دعوت  ضمن  قشم  آزاد  منطقه 
رئیس جمهور برای حضور و بازدید از پروژه های 
گفت:  قشم  اجرای  دست  در  اقتصادی  بزرگ 
انگیزه  بهترین  شما،  راهگشای  رهنمودهای 
در  آزاد،  منطقه  این  سیاست های  ادامه  برای 

راستای تحول اقتصادی است.
از  تقدیر  با  جهانگیری  اسحاق  پایان،  در 
رشد  به  رو  تحول  جهت  مومنی  تالش های 
آینده  جزیره، برای سفر به این جزیره زیبا در 

نزدیک اعالم آمادگی نمود.

صنایع قشم در مسیر توسعه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

صنعت گردشگری، تضمین کننده توسعه اقتصاد کشور
گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  سبز  صنعت  یک  عنوان  به  گردشگری 
اقتصادی ترین صنعت های جهان  پاکیزه، جزء 
به حساب می آید و ارتقای این صنعت، توسعه 

اقتصاد کشور و جزیره را تضمین می کند.
گرامیداشت  جلسه  در  مومنی  حمیدرضا 
مدیریت  مجموعه  با  گردشگری  هفته 
گردشگری،  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
عرصه  فعاالن  به  هفته  این  تبریک  ضمن 
گردشگری  داشت:  بیان  جزیره  گردشگری 
به  نیاز  و  بودن  زودبازده  واسطه  به 
ثبات،  و  فراگیری  اندک،  سرمایه گذاری 
کشور  اقتصاد  توسعه  برای  مناسبی  گزینه 

می شود. محسوب 
حاکم  قوانین  محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
بر مناطق آزاد کشور ادامه داد: تیم گردشگری 
اهداف  کنار  در  گذشته  سال  چهار  در  قشم 
سازمانی، عملکرد روبه رشدی ارائه داده است.

حوزه  در  راهگشا  سند  تهیه  لزوم  بر  مومنی 
گفت:  و  کرد  تاکید  جزیره  گردشگری 
گردشگری قشم باید در مسیری هدفمند و با 
به  توسعه جوامع محلی  تا  برنامه حرکت کند 

صورت متوازن رخ دهد.
آزاد قشم،  به گفته مدیرعامل سازمان منطقه 
گردشگری  حوزه  در  شغل  یک  ایجاد  هزینه 

یک هزارم هزینه اشتغال زایی در صنعتی مانند 
پتروشیمی است و با توجه به تقاضای بازار و 
که  است  بخشی  تنها  اشتغال،  باالی  گستره 
قشم  آینده  اقتصاد  چرخش  ضامن  می تواند 

باشد. 

گردشگری متفاوت، عاملی در جذب 
گردشگر

در  را  جزیره  توجه  قابل  پیشرفت  مومنی 
هتلینگ  نقل،  و  حمل  مختلف  زمینه های 

در  موفقیت  برای  گفت:  و  برشمرد  راه ها  و 
ارائه  و  سلیقه  تولید  به  نیاز  گردشگر،  جلب 
عملکرد متفاوت است. وقتی می توانیم مسافر 
را به گردشگر تبدیل کنیم که کار متفاوت و 

باکیفیت نسبت به سایر مناطق ارائه دهیم.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت گردشگرپذیر 
جزیره، عضویت در جامعه جهانی گردشگری 
جهانی  ژئوپارک  نام  به  ظرفیتی  داشتن  و 
نقل گرفته  از حمل و  زمینه ها  قشم، در همه 
با  بیشتر  تعامالت  نیازمند  عمرانی  خدمات  تا 

افتتاح و کلنگ زنی طرح های گردشگری قشم همزمان با هفته گردشگری:
حفظ سواد فرهنگی و تاریخی در جهت رسیدن به توسعه پایدار قشم

سرمایه گذاری 110میلیارد ریالی در حوزه تفریحات دریایی قشم

گردشگری  هفته  از  روز  آخرین  با  همزمان 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  حضور  با  و 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
امور  مدیرکل  کارگر  محمدرضا  قشم، 
موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
از  جمعی  همراه  به  کشور  صنایع دستی  و 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین 
شخصی  موزه  و  مردم شناسی  موزه  قشم، 
»ناخدا علی« در بندر تاریخی الفت و اولین 
به  و  افتتاح  کووه ای  روستای  مهمان  کاشانه 

بهره برداری رسید.

افتتاح موزه مردم شناسی در بندر 
تاریخی الفت

رئیس  حضور  با  الفت  مردم شناسی  موزه 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و مدیرکل امور موزه های وزارت میراث 
کشور  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 

افتتاح شد.
این موزه با هدف معرفی فرهنگ و تاریخ بندر 
تاریخی  بندرگاه های  از  یکی  عنوان  به  الفت 

جزیره قشم به بهره برداری رسید.
بخش  سه  دارای  الفت  مردم شناسی  موزه 
مردم شناسی، تاریخ و صنایع دستی است که در 
آن ابزار و اشیاء لنج سازی و قایق سازی همراه 
نمایش  به  قایق  و  لنج  کشتی،  ماکت های  با 

گذاشته شده است.
همچنین در بخش های دوم و سوم این موزه، 
آثار مربوط به فرهنگ و هنر قشم که توسط 
دیده  است،  این جزیره خلق شده  بومی  زنان 

می شود.
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیریت 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
الفت،  شناسی  مردم  موزه  ساماندهی  با 
و  نورپردازی  مبلمان،  پالستر،  رنگ آمیزی، 
را  موزه  این  راه اندازی  به  مربوط  امور  سایر 

انجام داده است.
مدیرکل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی، 

با افتتاح یک کلوپ تفریحات آبی و کلنگ زنی 
دو مدرسه غواصی، در حوزه تفریحات دریایی 
صورت  سرمایه گذاری  ریال  110میلیارد  قشم 

گرفت.
قشم  آبی  عجایب  دریایی  تفریحات  کلوپ 
و  600مترمربع  مساحت  به  زمینی  در 
از هفته  زیربنای 300مترمربع، در آخرین روز 

گردشگری افتتاح شد.
برای  اعتبار  ریال  30میلیارد  با  مجموعه  این 
صورت  به  35نیرو  و  ثابت  صورت  به  6نیرو 

فصلی اشتغال زایی به همراه خواهد داشت.
پاراسل  غواصی،  اسکی،  جت  قایق سواری، 
به عالقه مندان  ارائه شده  از خدمات  شاتل  و 
این  توسط  گردشگران  و  دریایی  تفریحات 

کلوپ می باشد.

گردشگری و صنایع دستی کشور در این مراسم 
به  می تواند  جامعه ای  آینده،  جهان  در  گفت: 
سواد  که  کند  حرکت  پایدار  توسعه  سمت 
نسل های  برای  را  خود  تاریخی  و  فرهنگی 

آینده حفظ کرده و به نمایش بگذارد.
محمدرضا کارگر با بیان اینکه موزه ها یکی از 
عوامل اصلی حفظ سواد فرهنگی و تاریخی در 
حفظ  با  داد:  ادامه  است،  مختلف  بخش های 
توسعه  سمت  به  می توانیم  گذشتگان  میراث 

پایدار همه جانبه در جامعه حرکت کنیم.
آینده  نسل های  و  کودکان  کرد:  اضافه  وی 
آثار  شناختن  مشاهده  با  موزه ها  در  حضور  با 
گذشته،  از  مانده  جا  به  تاریخی  و  فرهنگی 
آنها  برای  که  می کنند  پیدا  دست  آگاهی  به 

هویت ساز است.
مدیرکل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی، 
راه اندازی  کشور  صنایع دستی  و  گردشگری 
اقدامی  را  الفت  بندر  در  مردم شناسی  موزه 
مهم در راستای معرفی فرهنگ و تاریخ منطقه 
این  کرد:  تصریح  و  دانست  قشم  جزیره  در 
دارد  حمایت  به  نیاز  بیشتر  تجهیز  برای  موزه 
که وزارتخانه در حد امکان آن را مورد حمایت 

همچنین، کلنگ ساخت مدرسه نجات غریق، 
غواصی و کلوپ تفریحات دریایی آسمان آبی 

قرار خواهد داد.

افتتاح موزه شخصی »ناخدا علی« در 
بندر تاریخی الفت افتتاح

موزه  دومین  عنوان  به  علی«  »ناخدا  موزه 
الفت،  تاریخی  بندر  در  قشم  جزیره  شخصی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
امور  مدیرکل  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
فرهنگی، گردشگری  میراث  وزارت  موزه های 

و صنایع دستی کشور افتتاح شد.
ناخدا علی بهره بردار این موزه شخصی است که از 
شخصیت های فرهیخته و عالقه مند به فرهنگ 
و تمدن ایران و جزیره قشم است و عمر خود 
را صرف اعتالی فرهنگ بومی جزیره از طریق 
جمع آوری اشیا، ابزار، وسایل و آثار مرتبط با تاریخ، 

فرهنگ و هنرمردم این جزیره کرده است.
ابزار  400شی،  بر  افزون  علی  ناخدا  موزه  در 
آشپزخانه،  ظروف  شامل  قدیمی  وسایل  و 
زیورآالت زنان بومی، آالت و ادوات کشاورزی 
و وسایل دریانوردی و صیادی و... جمع آوری 
باستانی  و  قدیمی  اشیاء  است. گردآوری  شده 
در راستای حفظ و معرفی میراث گذشتگان و 

عمار قشم با 65میلیارد ریال سرمایه در زمینی 
به وسعت 900مترمربع بر زمین زده شد.

انتقال آن به نسل جوان جزیره و گردشگران 
جزیره قشم از مهم ترین اهداف راه اندازی موزه 

های شخصی است.
تاریخی  بافت  در  بومی  این موزه در محیطی 
)تال(«  تاریخی»تل هو  چاه های  کنار  و  الفت 
قرار گرفته و برای گردشگران می تواند بسیار 
جذاب باشد. مدیریت میراث فرهنگی، صنایع 
در  قشم  آزاد  منطقه  گردشگری  و  دستی 
را  این موزه  فرد محیط  این  از  جهت حمایت 
پرونده  تهیه  با  دارد  قصد  و  کرده  ساماندهی 
ثبتی برای آن، بخشی از هنر و فرهنگ بومی 

را احیا نماید.
»موزه  نام  با  جزیره  شخصی  موزه  نخستین 
نیز  قشم  طوالی  روستای  در  صالح«  خالو 

همزمان با هفته گردشگری افتتاح شد.

بهره برداری از اولین کاشانه مهمان 
روستای کووه ای

کووه ای  روستای  در  مهمان »عارف«  کاشانه 
مدیره  هیات  رئیس  توسط  قشم،  جزیره 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
میراث  وزارت  موزه های  امور  مدیرکل  و 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به 

بهره برداری رسید.
این مجموعه اقامتی گردشگری در زمینی به 
مساحت 280مترمربع با زیربنای 170مترمربع 
در دو طبقه ساخته شده و آماده ارائه خدمات 

به گردشگران است.
اولین  عنوان  به  عارف  مهمان  کاشانه 
با  کووه ای  روستای  در  بوم گردی  خانه 
200میلیون  و  2میلیارد  بر  بالغ  سرمایه گذاری 
بهره برداری  به  خصوصی  بخش  توسط  ریال 
از  پذیرایی  آماده  سنتی  محیطی  در  و  رسیده 

مراجعه کنندگان است.
این کاشانه مهمان با اشتغال زایی برای نیروهای 
بومی ساکن روستای کووه ای، دارای یک سالن 
سنتی و همچنین سه اتاق اقامتی است که می تواند 

ظرفیت خدمات اقامتی جزیره را افزایش دهد.

زیربنای 300مترمربعی خود  در  این مجموعه 
و  داشته  اشتغال زایی  بومی  20نیروی  برای 
شناور  اسکله  و  استخر  همچون  امکاناتی  از 

برخوردار خواهد شد.
غواصی  مدرسه  ساخت  پروژه  ادامه،  در 
نیز  فارس  خلیج  حامیان  آبی  تفریحات  و 

کلنگ زنی شد.
اعتبار،  با 15میلیارد ریال  این مدرسه غواصی 
در زمینی به مساحت 580مترمربع و زیربنایی 
برای  و  شده  ساخته  203مترمربع  حدود  در 

10نیرو اشتغال زایی خواهد کرد.
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  است،  گفتنی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
به همراه جمعی از معاونین و مدیران سازمان 

در این مراسم حضور داشتند.

بخش گردشگری هستیم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
معرفی  در  اصول  مهم ترین  از  یکی  قشم، 
بسته بندی  و  کیفیت  را  صنایع دستی  موفق 
ارتقای  ما  امسال  شعار  کرد:  بیان  و  دانست 
آن  تحقق  برای  که  است  گردشگری  کیفیت 
ورود  که  است  انجام  در حال  زیادی  تغییرات 
درجه بندی  و  بسته بندی  برندسازی،  حوزه  به 
اماکن اقامتی و خدماتی بخشی از این اقدامات 

می باشد.
استقبال  افزایش  بر  همچنین  مومنی 
گذشته  سال  سه  طی  جزیره  از  گردشگران 
حاضر  شرایط  در  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید 
که اقبال عمومی برای سفر به خارج از کشور 
کاهش یافته، با ایجاد جذابیت های متنوع باید 
سهمی از سبد سفر خانوارهای ایرانی را به خود 

اختصاص دهیم.
پایان  در  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
مدیریت  مجموعه  به  خطاب  خود  سخنان 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
با  موثر  ارتباط  ایجاد  و  پاسخگویی  گفت: 
کاری  سیاست های  راس  در  ارباب رجوع 
سازمان منطقه آزاد قشم است و حفظ کرامت 
در  گردشگری  توسعه  باعث  مراجعه کنندگان، 

بخش خصوصی می شود.

همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، نخستین 
موزه شخصی جزیره قشم افتتاح شد.

نخستین موزه شخصی جزیره با نام »موزه خالو 
با  همزمان  قشم،  طوالی  روستای  در  صالح« 
گرامیداشت هفته گردشگری و با حضور معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم، مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری این سازمان، جمعی از کارشناسان این 
اداره، دهیار و شورای روستای طوال، فعاالن دفاتر 
مسافرتی و راهنمایان گردشگری قشم افتتاح شد.
است  موزه شخصی  این  بهره بردار  روزبه،  صالح 
قدیمی  اشیاء  جمع آوری  پیش  10سال  از  که 
میراث  معرفی  و  حفظ  هدف  با  را  باستانی  و 
و  کشور  مردم  جزیره،  جوان  نسل  به  گذشتگان 

جهان آغاز کرد.
که  کامل  شناسنامه  با  355قطعه  هم اکنون  وی 
شامل ظروف، ابزار و ادوات کشاورزی، دامداری، 
و…  پوشاک  لنج سازی،  و  دریانوردی  صیادی، 
می شود را به کمک مردم روستاهای مختلف در 

موزه خود گردآوری کرده است.
از  گردشگری،  هفته  تبریک  ضمن  صالح  خالو 
خدمات و همکاری های مدیریت میراث فرهنگی، 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
دعوت  جزیره  گردشگران  از  و  کرد  تقدیر  قشم 
کرد تا با بازدید از این موزه، با حافظه تاریخی و 
فرهنگ جزیره در حوزه های مختلف آشنا شوند.

انجمن  اعضای  و  مسافرتی  دفاتر  مدیران 
راهنمایان گردشگری با حضور در فم توری که به 
مناسبت هفته گردشگری توسط مدیریت میراث 
سازمان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
منطقه آزاد قشم برگزار گردید و شامل برنامه های 
افتتاح و بازدید از اماکن اقامتی، موزه ها و مراکز 
هتل ها،  بهره برداران  با  بود،  جزیره  گردشگری 
آشنا  نزدیک  از  موزه ها  و  مهمان  کاشانه های 
شدند که به تعامل این دو گروه فعال در صنعت 

گردشگری قشم کمک زیادی خواهد کرد.

افتتاح نخستین موزه 
شخصی جزیره قشم

همزمان با گرامیداشت هفته 
گردشگری صورت گرفت:
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در دیدار معاون اول رئیس جمهور 
با مدیرعامل منطقه آزاد قشم 
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