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مناطق آزاد، پایلوت دموکراسی 
اقتصادی در کشور

همگان با واژه دموکراسی آشنایی کامل داریم و بیشترین تعریف این واژه در حوزه های 
سیاسی به گوش ما خورده است؛ بی تردید دموکراسی با توجه به مردم ساالر بودن در 

تعریف خود می تواند در تمامی حوزه های مختلف عنصری اثربخش باشد.
و  فعالین  حضور  به  کامل  وابستگی  با  اقتصادی  توسعه  در  آزاد  مناطق  نقش 
درآمدن  چرخش  به  جهت  در  انسانی  نیروی  حضور  آن  تبع  به  و  سرمایه گذاران 
مناطق مفهومی جز دموکراسی در عرصه  این  در  تولیدی  و  اقتصادی  چرخه های 

اقتصاد بروز نمی دهد.
تشکیالت  آن  وسیله  به  که  است  مقرراتی  ایجاد  اقتصادی  دموکراسی  از  هدف 
آحاد  برای  تحرک  آزادی  شرایط  امکان  حد  تا  و  شود  برداشته  میان  از  اجباری 
نظری  چارچوب  آورد.  فراهم  را  اقتصادی  فعالیت های  در  شرکت کننده  افراد 
واحدی  درون  رای  حق  سیاسی،  و  اقتصادی  مبارزه  رابطه  را  دموکراسی  ایجاد 
تشکیالت  و  شرایط  ایجاد  و  سرمایه داری  قدرت  مراکز  کنترل  و  برون واحدی  و 

دموکراتیک ضدتمرکز قدرت می سازد. 
دموکراتیک  دارد.  مستقیمی  رابطه  آموزشی  دموکراسی  با  اقتصادی  دموکراسی 
کردن روابط کار، شرط ایجاد دموکراسی اقتصادی است؛ همچنین برای دموکراسی 

اقتصادی وجود دموکراسی مدیریت اقتصادی ضروری می باشد. 
بی تردید الزمه وجود دموکراسی اقتصادی در مناطق آزاد، شکل دادن دموکراسی 

مدیریت اقتصادی در سازمان های مناطق آزاد است.
قدرت  افول  دو دهه گذشته، شاهد  از  بیش  در  آزاد  مناطق  مدیریت  به  نگاهی  با 
اثربخشی درون سازمانی این مناطق به واسطه قوانین و مقررات  تصمیم گیری و 

دست و پا گیر برای مدیران سازمان های مناطق آزاد بوده ایم.
سال ها پیش، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انگیزه رهایی فعاالن 
اقتصادی از بوروکراسی های پیچیده اداری سرزمین اصلی در سال 1372 تصویب شد 
و تکلیف سرمایه گذاران و متولیان امر را روشن کرده است؛ اما پس از گذشت بیش 
از 25سال از تصویب این قانون، همچنان شاهد ورود غیرضروری و خارج از اختیار و 
چارچوب سایر دستگاه ها و نهادها به قوانین این مناطق هستیم که به جز نگرانی و 
دلسردی برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی، دستاوردی به همراه نداشته است. 
البته به اعتقاد نگارنده ریشه این مسائل و مشکالت را باید در گذشته بررسی کرد؛ در 
روزهایی که برخی از مدیران بنابر مصلحت و منافع شخصی، چراغ سبز ورود به مناطق 

آزاد را دادند و امروز پرچمدار دموکراسی و حفظ قانون این مناطق هستند!!
و  اقتصادی  به دموکراسی  آزاد  آزاد در مناطق  اقتصاد  تغییر رویکرد  لزوم  بی شک 
عدم نفوذ و اعمال سیاست از جانب ارگان ها و سازمان های کشوری و حتی دولتی 
در کنار بازگرداندن قدرت و اختیارات اجرایی به مدیران سازمان های مناطق آزاد 
می تواند مسیر اقتصاد آزاد این مناطق از کشور را در کنار دموکراسی اقتصادی خارج 

از قوانین و مقررات سرزمین اصلی شکوفا کند.

شماره  59
دوشنبه 11 آذر ماه 1398 
 سال دوم - 5000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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صاصی اخبار آزاد مناطق: حمید زارعی
طرح اخت

کل  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار  بازدید  جریان  در 
قوا در امور نیروهای مسلح از بندر شهید رجایی، نقش 
راهبردی بنادر و صنعت دریانوردی در چشم انداز 1۴2۴ 
عنوان  به  امنیتی  و  دفاعی  بنیه  تقویت  و  تشریح شد 

محور اساسی آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفت.
سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی با همراهی 3۰نفر از 
اساتید و دانشجویان دانشکده فرماندهی عملیات مشترک 
و مرکب دافوس ارتش جمهوری اسالمی از بخش های 
مختلف منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دیدن کرد.
ملی،  ناوگان  به  متعلق  کانتینری  کشتی  فروند  یک 
اسکله های  و  بندر  توسعه  طرح های  پیش ساز  ماکت 
پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما متردد به بزرگترین 
بندر بازرگانی ایران ازجمله بخش هایی بود که از سوی 
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و هیات همراه مورد 

بازدید قرار گرفت.
ادامه حضور خود در دروازه  سرلشکر رحیم صفوی در 
طالیی اقتصاد ایران، در نشستی مشترک با مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان با آخرین دستاوردهای متخصصان 
صنعت دریانوردی ایران آشنا شد  و در جریان جدیدترین 
وضعیت عملیاتی بزرگترین بندر تجاری ایران قرار گرفت.
امور  دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در 
نیروهای مسلح طی سخنانی به تبیین نقش راهبردی 
بنادر و صنعت دریانوردی در چشم انداز 1۴2۴ پرداخت 
و گفت: در قالب این سند چشم انداز که برای گام دوم 
تدوین  دست  در  اسالمی  انقالب  آتی  ساله  چهل  و 
اقتصاد  ساختاری  پیوند  برای  ویژه تری  جایگاه  است، 
کشور با توسعه دریامحور هدفگذاری شده است؛ زیرا 
پیش بینی ها از رسیدن جمعیت ایران به رقم 1۰۰میلیون 

نفر طی دهه پیش رو حکایت دارد.
ایران  جنوب  ساحلی  کرانه  در  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
7۰۰میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است که باید پازل 
طرح های پدافند غیرعامل برای صیانت از این سرمایه 

و ثروت گرانبهای کشور تکمیل شود.
امور  دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در 

پیوند ساختاری اقتصاد کشور با توسعه دریامحور در چشم انداز 1424
منطقه  مدیر  و  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
نشست  این  در  نیز  رجایی  بندر شهید  اقتصادی  ویژه 
ناجوانمردانه  اقتصادی  جنگ  علیرغم  داشت:  اظهار 
است؛  نشده  متوقف  بندر  توسعه  ایران،  علیه  آمریکا 
از  کاال  بارگیری  و  تخلیه  عملیات  انجام  موازات  به 
نفتی،  پایانه های  توسعه  عمرانی  طرح های  کشتی ها، 
کانتینری و مواد معدنی این بندر در حال اجراست که 

نشانگر پویایی و اقتدار کشور است.
مرحله  قالب  در  کرد:  خاطرنشان  عفیفی پور  اله مراد 
سوم طرح توسعه کانتینری، 1۴۰۰متر اسکله جدید و 
نفتی  اسکله  پست  دیگر، سه  در یک طرح  همچنین 
موجود  ظرفیت  که  می شود  ایجاد  طول 1۰۰۰متر  به 
میزان  تا  را  بندر  در  کاال  جابه جایی  تنی  1۰۹میلیون 

۶۰درصد افزایش خواهد داد.
عفیفی پور با اشاره به تالش های صورت گرفته به منظور 
متخصصان  فنی  توان  و  دانش  از  بیشتر  بهره مندی 
داخلی گفت: تاکنون ۸۰۰قطعه تجهیزات بندری توسط 

شرکت های دانش بنیان ایرانی ساخته شده است.
در  همچنین  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
بخش دیگری از سخنانش توضیحاتی را در خصوص 
جایگاه  ارتقای  برای  بنادر  سازمان  کالن  برنامه های 
منطقه ای  و  بین المللی  عرصه  در  رجایی  شهید  بندر 
و همچنین تشریح جایگاه استان هرمزگان به عنوان 
پایتخت مسافرت ها و گردشگری دریایی ایران به اساتید 

و دانشجویان شرکت کننده در این نشست ارائه کرد.
شایان ذکر است، در پایان این برنامه، مباحث مربوط به 
طرح های پدافند غیرعامل، تاثیر راهگذرهای حمل و نقلی 
جدید در منطقه و تحریم ها بر فعالیت های بندر، نقش 
شرکت های دانش بنیان، برنامه های توسعه دریامحور و 
اقدامات مربوط به گردشگری دریایی ازجمله محورهای 
دانشجویان  سوی  از  سوال  قالب  در  که  بود  مهمی 
دانشکده فرماندهی عملیات مشترک و مرکب دافوس 
ارتش جمهوری اسالمی مطرح شد و مدیرکل بندر به 

پرسش های مطرح شده، پاسخ های مبسوطی ارائه کرد.

بیشتر  گرفتن  لزوم جدی  بر  تاکید  با  نیروهای مسلح 
سرزمین،  آمایش  طرح های  در  دریایی«  »راهبرد 
خاطرنشان کرد: بندر شهید رجایی با ظرفیت جابه جایی 
1۰۹میلیون تن کاال، یکی از دستاوردها و توانمندی های 
جمهوری اسالمی است که ۶۰درصد صادرات و واردات 

کشور به این بندر وابسته است.  
تحریم ها  اعمال  اصلی  هدف  صفوی  رحیم  سرلشکر 
بر  اراده سیاسی  را تحمیل  از سوی کشورهای غربی 
طی  ایران  کرد:  تصریح  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
به  اقتصاد تک محصولی متکی  اخیر گرفتار  111سال 
نفت شده است و برای گریز از تنگنای تحریم ها، باید از 
موقعیت گذرگاهی و دریایی کشور در توسعه صادرات و 

ترانزیت بهره بیشتری گرفته شود.    
وی تصریح کرد: در جغرافیایی پیرامونی ایران، 15کشور 
نیاز  دارد که ساالنه  نفر جمعیت وجود  با ۶۰۰میلیون 
به ۸۰۰میلیارد دالر واردات انواع کاال دارند و ایران با 
راهبرد دریایی می تواند از این فرصت استفاده بهینه کند.

امور  دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در 
نیروهای مسلح با بیان این مطلب که در شرایط فعلی 
که کشور ایران مورد هدف جنگ های نرم قرار گرفته، 
است،  آمایش سرزمین  اساس محوری  امنیت  و  دفاع 
گفت: سرمایه گذاری و توسعه در مسیر تحقق این هدف 

مهم معنا پیدا می کند.

مشاور عالی فرمانده کل قوا در بازدید از بندر شهید رجایی مطرح کرد:

راه اندازی کریدور گردشگری حالل 
از ارس تا ایروان

توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی در منطقه آزاد چابهار

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس اظهار کرد:

اقدامات سازمان منطقه آزاد چابهار در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی حوزه فرهنگی:

صفحه 6 را بخوانید

صفحه 4 را بخوانید

صفحه 7 را بخوانید



در دیدار قائم مقام وزیر آموزش و پرورش کشور با دکتر مظفری مطرح شد:

تبدیل جزیره کیش به یک پایگاه آموزشی برای کل کشور
دکتر فاطمه مهاجرانی در دیدار با دکتر مظفری، 
استعدادهای  مهارتی  سمپاد  راه اندازی  پیشنهاد 
با هدف تکمیل اکوسیستم آموزشی  را  درخشان 

جزیره کیش مطرح کرد.
مدیرعامل  مظفری  دکتر  حضور  با  دیدار  این 
پورعلی  سعید  دکتر  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
معاون فرهنگی اجتماعی این سازمان، دکتر فاطمه 
مهاجرانی قائم  مقام وزیر آموزش و پرورش کشور، 
پرورش  اداره  رئیس  مومنی  محمدمهدی  دکتر 

استعدادهای درخشان خراسان رضوی انجام شد.
این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مدیریتی،  قابلیت های  اینکه  بیان  با  نشست 
وجود  کشور  در  مغتنمی  فرصت های  و  امکانات 
دارد، گفت: باید از فرصت های موجود در کشور به 
ویژه در جزیره کیش که ظرفیت های نهفته خوبی 

دارد، به بهترین شکل استفاده شود.
و  ویژه کیش  و  با شرایط خاص  افزود:  مظفری 
امکاناتی که در آن فراهم شده، می توانیم عالوه بر 
کسب تجربه، در بسیاری از اتفاقات و رویداد های 
بزرگ، به صورت پایلوت عمل کنیم و آن را به 
سرزمین اصلی تعمیم دهیم و در این میان نقش 
حلقه اتصال با خارج از کشور در سطوح بین المللی 

را ایفا کنیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با 
در  اول کشور  تراز  دانشگاه های  به حضور  اشاره 
منطقه آزاد کیش تاکید کرد: توسعه پایدار آموزشی 
نزدیک  ارتباطات  و  همکاری  تعامالت،  گرو  در 
آموزش و پرورش و دانشگاه ها است که در این 
اقتصادی  چرخه  وارد  باکیفیت  نیروی  صورت 
جامعه شده و به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: همکاری با دانشگاه ها 
شد  نوآوری  مرکز  شکل گیری  موجب  کیش  در 
مرکزی  آن،  راه اندازی  از  پس  قطع  طور  به  که 
بود که  نخبگان کیش خواهد  و  در شان جزیره 
دانش آموزان این جزیره، سهم قابل توجهی از این 

مرکز را به خود اختصاص خواهند داد.
برای  آمادگی  اعالم  با  مظفری  غالمحسین 
نخبه  دانش آموزان  استعدادیابی  مرکز  راه اندازی 
و  آموزش  کیفیت  ارتقاء  هدف  با  جزیره  در 
استعدادهای  در حوزه  منطقه گفت:  این  پرورش 
درخشان کارگروهی در نظر خواهیم گرفت و همه 
ظرفیت ها را با ایجاد تیم مطالعاتی برای اجرایی 

شدن پیشنهادات مطرح شده در این جلسه به کار 
می گیریم.

پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
افزود: با ایجاد بخش دانش آموزی مرکز نوآوری و 
پیاده سازی سیستم آموزشی و پرورشی استعدادهای 
درخشان، امکان برگزاری همایش هایی در سطح 
بزرگ در  انجام کارهای  برای  بین المللی  و  ملی 
کیش فراهم می شود و این جزیره می تواند یک 

پایگاه آموزشی برای کل کشور باشد.
همچنین در این نشست، دکتر مظفری پیشنهاد 
ایجاد فضایی به عنوان نمایشگاه یا موزه دائمی 

آثار جشنواره خوارزمی را عنوان کرد.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش کشور و رئیس 
مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان )سمپاد( 
در این دیدار گفت: بر حسب نیاز آموزش و پرورش 
رشته های  برای  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  و 
باشد،  کاربردی تر  کیش  جزیره  در  که  خاصی 
خالء آن در جزیره حس شود و همچنین کمکی 
روش های  باشد،  آموزشی  اکوسیستم  تکمیل  به 
منطقه  این  در  را  رشته  آن  برای  مهارتی  سمپاد 

پیاده سازی می کنیم.
دکتر مهاجرانی افزود: در جزیره کیش که تعداد 
جمعیت دانش آموزی اجازه ایجاد یک مدرسه مجزا 
برای جداسازی آنها را نمی دهد ، باید دانش آموزان 
پیوسته  عنوان عضو  به  و  شناسایی  را  تیز هوش 
امور  تکمیلی،  کتاب های  و  کنیم  معرفی  سمپاد 

پژوهشی و فرهنگی ویژه را برای آنان نیز در نظر 
گرفته و در اختیارشان بگذاریم.

یا  خواهرخواندگی  اعالم  پیشنهاد  همچنین  وی 
برادر خواندگی بین استان خراسان رضوی و جزیره 
کیش را مطرح کرد و عنوان کرد: از این طریق 
رضوی،  خراسان  درخشان  استعدادهای  مدارس 
مدارس جزیره  دانش آموزان  به  آموزشی  خدمات 
در  بزرگی  گام  می توانیم  و  می دهند  ارائه  کیش 

تحول آموزش و پرورش کیش برداریم.
رئیس  و  پرورش کشور  و  آموزش  وزیر  قائم مقام 
مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در ادامه، 
برگزاری المپیاد ادبی جهانی را برای نخستین بار در 
جزیره کیش و برپایی دائمی جشنواره خوارزمی را 
با هدف ایجاد بستری مناسب برای حل مشکالت 

مناطق در حوزه های مختلف پیشنهاد داد.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کیش نیز در این نشست گفت: در راستای اجرای 
در  مهارتی  آموزش های  افزایش  سیاست های 
کیش، جلساتی نیز با دکتر سلیمان پاک سرشت 
کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس 
با  مهارتی  مدرسه  یک  ایجاد  قول  که  داشتیم 
جزیره  در  اولویت دار  10مهارت  آموزش  امکان 

کیش را دادند.
پیاده سازی سمپادهای  دکتر سعید پورعلی گفت: 
شروع  آموزشی  فضاهای  از  ترکیبی،  و  مهارتی 
می شود که می تواند موجب توسعه مهارت ها باشد و 

در توسعه و ارتقاء دانشگاه ها هم تاثیر خواهد داشت.
وی افزود: کمبود مهارت ها در جزیره، موجب افت 
رونق گردشگری  آن، کاهش  نوبه  به  و  خدمات 
می شود؛ از این رو ما باید به صورت جدی در بخش 
مهارتی سرمایه گذاری کنیم تا بسترهای توسعه را 

فراهم نماییم.
رئیس اداره پرورش استعداد های درخشان استان 
خراسان رضوی نیز در دیدار با دکتر مظفری گفت: 
آموزش و پروش جعبه سیاه فرهنگی و توسعه ای 
در  مجموعه  این  ارتقاء  با  ما  و  است  منطقه  هر 
جزیره می توانیم در عرصه جهانی به کیش هویت 

بخشی کنیم.
دکتر محمدمهدی مومنی افزود: با توجه به اینکه 
کیش یک منطقه نمونه گردشگری است، هر اتفاق 
خوبی برای توسعه پایدار در این جزیره امکان پذیر 
نگاه مثبت مدیرعامل سازمان منطقه  با  و  است 
می تواند  آموزشی  گردشگری  رونق  کیش،  آزاد 
به  باشد،  تاثیر گذار  بسیار  منطقه  این  تحول  در 
این دلیل که دیپلماسی آموزشی بسیار قوی تر از 
دیپلماسی سیاسی است و بین توسعه کیش، نظام 
اقتصادی و اجتماعی این منطقه و توسعه سیستم 
آموزش و پرورش آن؛ رابطه ای معنادار و مستقیم 
سیاسی  اقتصادی ،  یافتگی  توسعه  و  دارد  وجود 
قدرتمند  آموزشی  سیستم  کنار  در  اجتماعی  و 

امکان پذیر است.
این را داریم که  مومنی اظهار داشت: ما آمادگی 
استان  پرورش  و  آموزش  بضاعت درهای  در حد 
خراسان رضوی را به سمت کیش بگشاییم و این 
امر را به سرعت عملیاتی و اجرایی کنیم و حتی 
به  دانش آموزان  تا  کنیم  تاسیس  مجازی  مدرسه 
و  ما  معلمان  و  اساتید  بهترین  از  آنالین  صورت 
همچنین ظرفیت های خوب آموزشی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه تاثیر استاندارد سازی در سیستم 
آموزش و پرورش کیش به خوبی قابل مشاهده 
است، گفت: باید از ظرفیت های بکر، استعداد ها و 
نخبگان هم استفاده کنیم و با ورود سمپاد آموزشی 

به کیش، دانایی ها را به دارایی تبدیل کنیم.
رئیس اداره پرورش استعدادهای درخشان استان 
خراسان رضوی همچنین از برنامه ریزی ها برای 
برگزاری  برای  مشهد  به  مدارس  مدیران  سفر 
دوره های مختلف آموزشی برای افزایش تعامالت 

بین کیش و خراسان خبر داد.

اخبار منطقه آزاد کیش

قرار  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نیست هیچ مسابقه ای از جام جهانی ۲0۲۲ قطر در 
تومان  میلیارد  هزار  اما حداقل  برگزار شود،  کیش 
منظور  به  جزیره  آماده سازی  برای  سرمایه گذاری 
برپایی تمرین تیم ها و حضور طرفداران آنها انجام 

شده است.
برگزاری  درخصوص  مظفری  غالمحسین 
جام جهانی  ۲0۲۲ در قطر و بحث هایی که در مورد 
دارد،  وجود  کشور  این  با  کیش  جزیره  مشارکت 
برگزاری مسابقات وجود  اظهار کرد: مشارکتی در 
ندارد، اما پیش بینی ما این است که بتوان با توجه به 
شرایط اقلیمی متناسب با قطر، فضایی برای تمرین 
تیم های حاضر در جام جهانی در کیش فراهم کنیم 

که اقدامات در حال انجام است.
می تواند  قطر  جام جهانی ۲0۲۲  اینکه  بیان  با  وی 
استفاده  و  اقتصادی  فعاالن  برای  مناسبی  فرصت 
از ظرفیت موجود در جزیره کیش باشد، گفت: بر 
این اساس دو پروژه بزرگ هر یک با سرمایه گذاری 
در  خصوصی  بخش  سوی  از  تومانی  ۵00میلیارد 
حال انجام است. از سوی دیگر مجموعه المپیک 
تا  آماده سازی است  بازسازی و  نیز در حال  کیش 
بتوان در فاصله دو سالی که تا برگزاری جام جهانی 

باقی مانده، تکمیل و آماده شود.
مظفری همچنین به برنامه های پیش بینی شده برای 
جام جهانی  مسابقات  تماشاگران  و  گردشگر  جذب 
قطر اشاره کرد و افزود: پیش بینی شده که به لحاظ 
شرایط مناسب و فضایی که برای اقامت در کیش 
به  با توجه  تیم ها  از طرفداران  وجود دارد، بخشی 
فاصله مسابقات که سه روز است و می توانند رفت و 

آمد کنند، بتوانند در جزیره کیش اقامت کنند.
وی یادآور شد که برای جابجایی طرفداران تیم ها و 
نقل و انتقاالت نیز از سیستم هوایی استفاده می شود 
که شرکت هواپیمایی کیش آن را انجام خواهد داد.

گفتنی است، در حالی جام جهانی قطر تا دو سال 
دیگر در این کشور برگزار می شود که با توجه به 
نزدیکی به جزایر ایرانی و تناسب آب و هوا، موضوع 
استفاده از ظرفیت های موجود در جزیره کیش برای 
این مسابقات مطرح است. در عین حال که بحث 
تاکنون  ظاهرا  ولی  دارد،  وجود  نیز  قشم  جزیره 
در  ایرانی  و  قطری  مسئوالن  بین  رسمی  مذاکره 
حوزه فوتبال و مناطق آزاد کیش و قشم انجام نشده 
و هرگونه رایزنی در این رابطه در مناطق با حضور 

فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد.

جام جهانی  قطر ، فرصتی 
مناسب برای استفاده از 

ظرفیت های کیش

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش ضمن اعالم مخالفت درباره کاهش 
آزاد، تاکید  یا حذف معافیت مالیاتی در مناطق 
کاری  حداقل  مالیاتی،  معافیت  ۲0سال  کرد: 

است که می توان برای مناطق آزاد انجام داد.
اصالح  طرح  درباره  مظفری  غالمحسین 
اثر  و  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های 
این  در  سرمایه گذاری  جذب  در  آن  حذف 
در  اکنون  موضوع  این  نمود:  اظهار  مناطق 
الیحه ای  هنوز  و  است  پیش نویس  یک  حد 
این  در  بنابر این  است؛  نشده  نهایی  دولت  در 
بزرگ شده  برخی  از سوی  آنقدر  نباید  شرایط 
نگرانی  ایجاد  موجب  که  شود  داده  بازتاب  و 
شود،  آنها  جذب  مانع  و  سرمایه گذاران  در 
را  خود  آسیب های خاص  نیز  آن  طرح  چراکه 

به همراه دارد.
طی  که  را  ظرفیت هایی  از  برخی  افزود:  وی 
ایجاد  برای  سالیان گذشته دولت ها و حکومت 
دست  از  راحتی  به  نباید  کرده اند،  تالش  آن 
ایجاد ظرفیت و مشوق در  ازجمله آن  داد؛ که 

مناطق آزاد است.
اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به شرایط خاص فعلی کشور به ویژه در حوزه 
اقتصادی گفت: مناطق آزاد ویژگی های مناسبی 
برای سرمایه گذاری دارند و اکنون که شفافیت 
تالش  باید  دارد،  وجود  مناطق  این  در  کامل 
برد؛  بهره  ظرفیت  و  فرصت  این  از  که  شود 

تامین درآمد مالیاتی باید از محل فرارهای مالیاتی باشد نه مناطق آزاد

ایران  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های 
مطرح است که در کشورهای اطراف و مناطق 
اعمال  ۵0ساله  تا   ۳0 معافیت های  رقیب، 
از  ترکیه  آزاد  مناطق  برخی  حتی  و  می شود 

معافیت مالیاتی مادام العمر برخوردارند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش با بیان اینکه مخالف حذف یا کاهش 
توضیح  است،  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت 
کاری  حداقل  مالیاتی،  معافیت  ۲0سال  داد: 

داد؛  انجام  آزاد  برای مناطق  است که می توان 
سمت  به  کشور  اداره  است  قرار  اگر  بنابراین 
تامین منابع از محل مالیات پیش برود که قابل 
از  مالیاتی  درآمد  تامین  باید  است؛  نیز  تائید 
محل فرارهای مالیاتی باشد نه مناطق آزاد که 
داخلی  سرمایه گذار  جذب  برای  مشوق  نیازمند 

و خارجی است.
بنا به این گزارش، از چندی پیش و در راستای 
درآمد  افزایش  و  کشور  مالیاتی  فرآیند  اصالح 
اصالح  بحث  مالیاتی،  درآمدهای  محل  از 
مطرح  نیز  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های 
شد، اما با مخالفت های بسیاری از سوی مناطق 
این  در  معتقدند  چراکه  است؛  شده  مواجه  آزاد 
مناطق شفافیت وجود داشته و معافیت مالیاتی 
یکی از مشوق های حضور سرمایه گذاران است 

که نباید دچار تغییر شود.
در همین رابطه افتخاری معاون تولید، صادرات 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  فناوری  و 
ویژه اقتصادی گفته بود که چرا باید در شرایط 
را  سرمایه گذاران  مشوق ها،  حذف  با  موجود 
قرمزی که چند  به سمت فرش  و  داده  فراری 
آنها پهن شده سوق  کیلومتر آن طرف تر برای 
از  معاف  و  استثناء  این همه  بین  در  آیا  دهیم، 
در  آزاد حذف شوند؟  مناطق  باید  فقط  مالیات، 
عین حال که باید تامین درآمد مالیاتی از محل 
انجام  نیستند،  هم  کم  که  مالیاتی  فرارهای 

شود.

نشستی  در  ایران  انرژی  بورس  مدیرعامل 
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  با 
این  محصوالت  عرضه  با  کیش،  آزاد  منطقه 
کیش  بورس  تاالر  صادراتی  رینگ  در  بازار 

موافقت کرد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
برگزاری  از  پس  کیش،  آزاد  منطقه 
فرصت های  نمایشگاه  یازدهمین  موفقیت آمیز 
نمایشگاه  ششمین  و  کشور  سرمایه گذاری 
در  خصوصی سازی  و  بیمه  بانک،  بورس، 
کیش، پتانسیل های سازمان منطقه آزاد کیش 

را تشریح کرد.
فعالیت  به  اشاره  ضمن  آخوندی  ناصر  دکتر 

عرضه محصوالت نفتی در رینگ صادراتی تاالر بورس کیش
بازار سرمایه، برای تکمیل پروژه های حاکمیتی 
سازمان منطقه آزاد کیش و پروژه های بخش 
خصوصی را از برنامه های مهم در دست اقدام 
به موقع  اتمام  افزود: شفاف سازی،  و  برشمرد 
پروژه ها، هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به 
تمام شده  بهای  خدمات،  ارائه  و  تولید  سمت 
و  فیزیکی  پیشرفت  روند  بر  نظارت  واقعی، 
ریالی از مهم ترین ویژگی های حرکت در مسیر 
بازار سرمایه است که ما با جدیت تمام در این 

مسیر گام برمی داریم.
این  در  نیز  ایران  انرژی  بورس  مدیرعامل 
محصوالت  عرضه  با  موافقت  نشست ضمن 
صادراتی  رینگ  در  انرژی  بورس  صادراتی 

بودن  پیشگام  از  کیش   بورس  تاالر 
از  استفاده  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
ابزارهای نوین تامین مالی اسالمی و انتشار 
ابراز  صکوک  اوراق  ریال  ۳000میلیارد 

کرد. خرسندی 
مدیریتی  نگاه  افزود:  حسینی  سیدعلی  دکتر 
شفافیت  مسیر  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
قابل تقدیر است و بورس انرژی نیز در مسیر 

ارتقاء، این مجموعه را همراهی خواهد کرد.
عرضه  تحقق  مقدمات  گزارش،  این  بنا بر 
نفت و محصوالت پتروشیمی قابل معامله در 
بورس انرژی ایران از طریق تاالر بورس کیش  

فراهم شده است.

ستد  و  داد  زمینه  در  کیش  بورس  تاالر  موثر 
بورس  صادراتی  کاالهای  عرضه  و  سهام 
محصوالت  عرضه  خواستار  ایران،  کاالی 

صادراتی بورس انرژی در تاالر کیش شد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد کیش همچنین تامین مالی از طریق 

این در حالی است که در رقابت با مناطق آزاد 
گونه ای  به  باید  اطراف  کشورهای  و  منطقه 
برای جذب سرمایه گذار برنامه ریزی کرد که نه 
تنها سرمایه گذاران خارجی، بلکه سرمایه گذاران 
داخلی نیز در ایران بمانند و جای دیگر نروند. 
به هر حال سرمایه گذار به فکر سود بیشتر است 
کرد،  فراهم  برایش  خوبی  مشوق  نتوان  اگر  و 

هجرت خواهد کرد.
کاهش  بحث  حالی  در  افزود:  مظفری 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

توافق بورس انرژی ایران با سازمان منطقه آزاد کیش:

نشست  در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  معاون 
از  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  با  مشترک 
حضور پررنگ سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های 

تابعه آن در بازار سرمایه استقبال کرد.
دیدار،  این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اوراق  و  بورس  سازمان  حمایت های  از  تقدیر  ضمن 
سرمایه ای  بازار  برنامه های  اجرای  جهت  در  بهادار 
سازمان منطقه آزاد کیش گفت: انتشار اوراق صکوک، 
در  فعال  حضور  برای  سازمان  این  آغازین  نقطه 

بازارهای مالی کشور است.
سایر  از  استفاده  با  کرد:  تاکید  مظفری  غالمحسین 
بخش  هم  و  سازمان  هم  مالی،  تامین  ابزارهای 
برای  مالی  و محدودیت  نگرانی  خصوصی هیچگونه 

پیشرفت پروژه ها نخواهند داشت.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بهای  پروژه ها،  موقع  به  اتمام  شفافیت،  کیش،  آزاد 
مالی  تامین  پاسخگویی  و  پروژه  واقعی  تمام شده 
شوندگان را از ویژگی های بارز حرکت در مسیر بازار 
بورس  سازمان  معاون  پیشنهاد  از  و  برشمرد  سرمایه 
برای توسعه فرهنگ مالی از طریق آموزش استقبال 
کرد و افزود: سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی دارد تا 
تمامی نیازهای آموزشی را برای توسعه فرهنگ مالی 
فعاالن اقتصادی کیش و سایر مناطق آزاد فراهم کند.
اوراق  و  بورس  سازمان  معاون  امیری  حسن  دکتر 
سازمان  پررنگ  از حضور  نشست،  این  در  نیز  بهادار 
بازار  در  آن  تابعه  شرکت های  و  کیش  آزاد  منطقه 
سرمایه استقبال کرد و با بیان اینکه این سازمان در 
عمل  پیشرو  مالی  تامین  نوین  ابزارهای  از  استفاده 
آنها کیش،  از میان  آزاد و  کرده است، گفت: مناطق 
ظرفیت های مطلوبی برای حضور در بازار سرمایه به 

ویژه در حوزه تامین مالی دارد.
بورس  سازمان  ناشران  و  بورس ها  بر  نظارت  معاون 
شرکت  ثبت  اینکه  به  اشاره  با  بهادار  اوراق  و 
ناشران  فهرست  در  کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری 
منطقه  سازمان  حرکت  از  نشان  کشور،  سرمایه  بازار 
مدرن سازی  و  بیشتر  شفافیت  سمت  به  کیش  آزاد 
داشت:  اظهار  دارد،  این جزیره  اقتصادی  فعالیت های 
این  بزرگ  اهداف  تحقق  برای  الزم  همکاری های 

سازمان در تمامی برنامه ها و امور خواهیم داشت.
و  سرمایه گذاری  گسترده  حجم  به  اشاره  با  وی 
فرصت های  سرمایه گذاری در جزیره کیش و ارزشمند 
خواندن آن، افزود: سازمان منطقه آزاد کیش می تواند 
بخش  بهره مندی  برای  توانمند  مشاور  و  راهنما 
ما  و  باشد  کیش  سرمایه  بازار  مواهب  از  خصوصی 
و  مدون  برنامه ریزی  با  تا  آماده ایم  راستا  این  در  نیز 
آموزشی مستمر، همراه و همگام  برگزاری دوره های 

این مجموعه در این امر مهم باشیم.

انتشار اوراق صکوک، آغاز 
حضور کیش در بازارهای 

مالی کشور

مظفری در نشست با معاون سازمان 
بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار داشت:



اخبار منطقه آزاد انزلی

ساختمانی  پروانه  اصالت  استعالم  »سامانه 
اهداف  تحقق  منظور  به  انزلی«  آزاد  منطقه 
اعتبار  از صحت  اطالع  و  الکترونیک  دولت 
انزلی  آزاد  منطقه  در  ساختمانی،  پروانه 
خدمت  یک  عنوان  به  و  گردید  راه اندازی 
دسترس  در  سازمان  این  سوی  از  جدید 

عموم قرار گرفت.
دریافت  امکان  سامانه،  این  از  استفاده  با 
ساختمانی  پروانه های  وضعیت  از  اطالعات 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  که 
استفاده  با  و  می گردد  فراهم  گردیده،  صادر 
هزینه های  کاهش  زمینه  مزبور،  سامانه  از 
مراجعه کنندگان  فیزیکی  حضور  از  ناشی 
اطالعات  دریافت  سازمان جهت  در  محترم 
مربوط به پروانه های ساختمانی پدید می آید 
و زیرساخت مناسبی جهت پاسخگویی سریع 
سازهای  و  ساخت  حوزه  رجوع  ارباب  به 

شهری در این منطقه ایجاد خواهد شد. 
از  سامانه  این  دسترسی  اساس،  این  بر 
الکترونیکی  خدمات  »سامانه  بخش  طریق 
خدمات  پرتال  در  شهرسازی«  مجوزهای 
الکترونیک سازمان منطقه آزاد انزلی با آدرس 
  /http://eservice.anzalifz.org
با  می توانند  کاربران  و  می باشد  امکان پذیر 
ورود اطالعات مربوط به شماره پروانه، شماره 
استعالم  به  نسبت  ثبتی  پالک  و  پرونده 

اصالت پروانه ساختمانی خود اقدام نمایند.
الزم به ذکر است، پیش از این نیز امکان 
شهرسازی  پرونده های  وضعیت  پیگیری 
فراهم  نیز  دیگری  زیرسیستم  طریق  از 
می توانستند  کاربران  که  بود  گردیده 
ثبتی  پالک  و  پرونده  شماره  ورود  با 
حوزه  در  خود  پرونده های  وضعیت  از 

یابند. اطالع  شهرسازی 
آزاد  منطقه  است، سازمان  گفتنی 
موفقی  الگوی  اجرای  راستای  در  انزلی 
الکترونیک،  دولت  خدمات  ارائه  از 
و  سخت افزاری  زیرساخت های  توسعه 
گونه  این  ارائه  منظور  به  نرم افزاری 
عنوان  به  را  منطقه  سطح  در  خدمات 
دستورکار  در  سازمان  اصلی  راهبرد  یک 
اداری  امور  انجام  امکان  تا  داده  قرار 
سرمایه  و  اقتصادی  فعالین  با  مرتبط 
الزام  بدون  و مکان  زمان  در هر  گذاران 
هزینه های  کاهش  فیزیکی،  مراجعه 
و  اداری  امور  صرف  زمان  و  مالی 
بستر  در  شهروندی  حقوق  رعایت 

شود. فراهم  اینترنت 

سامانه استعالم اصالت 
پروانه ساختمانی منطقه 
آزاد انزلی راه اندازی شد

به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک 
در منطقه آزاد انزلی:
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محمدولی روزبهان مدیرعامل جدید سازمان 
خود،  کاری  روز  اولین  در  انزلی  آزاد  منطقه 
بررسی پروژه مجتمع بندری کاسپین به خط 
قرار  دستورکار  در  را  کشور  سراسری  ریل 

دارد.
و  فنی  معاون  که  دیدار  این  جریان  در 
زیربنایی، پیمانکار و شرکت مشاور طرح نیز 
حضور داشتند، ابتدا از خط جیرده به پیربازار 
به  بازدید  می باشد،  ۲۶کیلومتر  طور  به  که 
عمل آمد و سپس مسیر ۱۰کیلومتری پیربازار 
به مجتمع بندری کاسپین که براساس دستور 
ریاست محترم جمهور و توافق منعقده میان 
این سازمان و وزارت راه، همکاری در اجرای 
اعتبار آن برعهده  از  تامین قسمتی  پروژه و 
سوی  از  است،  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیرعامل سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید گزارشی از ابعاد مختلف تملک 
و  طرح  اجرای  نحوه  مصالح،  تهیه  اراضی، 
تامین بودجه، به مدیرعامل سازمان ارائه شد 

و روزبهان با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای 
کشوری  مسئولین  همراهی  ملی،  طرح  این 

اتصال مجتمع بندر کاسپین به بنادر جنوبی کشور با تکمیل خط ریل سراسری
بیانگر  و استانی در اتصال این خط ریلی را 
با  نمود:  تصریح  و  کرد  قلمداد  آن  اهمیت 
اتصال خط ریل سراسری به مجتمع بندری 
ترانزیتی  شبکه  حلقه های  تنها  نه  کاسپین، 
بندر  این  بلکه  می شود،  تکمیل  منطقه 
استراتژیک شمال کشورمان به بنادر جنوبی 
از  بهره برداری  امکان  و  شده  متصل  کشور 
با  ایران  فرامنطقه ای  ترانزیتی  مزیت های 

تکیه بر ظرفیت های منطقه فراهم می شود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اتصال منطقه  انزلی اضافه کرد:  آزاد  منطقه 
تکمیل  زمینه  که  ریلی  شبکه  به  انزلی  آزاد 
با  کشورمان  ترکیبی  نقل  و  حمل  شبکه 
از  می آورد،  پدید  را  منطقه  این  محوریت 
بین المللی  کریدورهای  فعال سازی  طریق 
و  اقتصادی  رونق  موجب  منطقه،  از  عبوری 

تجاری استان و کشور می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه انزلی در بازدید از پروژه اتصال ریل به بندر کاسپین مطرح کرد:

تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  تشکیل  اساس 
همان طور که از نام این مناطق برمی آید، توسعه 
فعالیت های اقتصادی و تجاری است. اما چند سالی 
که این مناطق عالوه بر فعالیت های اقتصادی، در 
حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز ورود 
کرده اند؛ از جمله اینکه برنامه های ویژه ای به امور 

پژوهش و دانشگاهی اختصاص یافته است.
سازمان منطقه آزاد انزلی ازجمله مناطق آزاد در 
کشور است که با پیگیری تفاهم نامه های مشترک 
صدد  در  منطقه،  این  در  موجود  دانشگاه های  با 
و  دانشگاهی  و  پژوهشی  فعالیت های  گسترش 
استفاده از این همکاری برای توسعه علم و دانش 

در پروژه های منطقه است.

تالش برای جذب دانشجوی خارجی 
به دانشگاه های منطقه آزاد انزلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد انزلی درباره فعالیت های دانشگاهی و 
پژوهشی این منطقه گفت: ما در جغرافیای منطقه 
انزلی سه مجموعه دانشگاهی داریم که در  آزاد 
تحصیل  به  مشغول  حدود ۴۵۰۰دانشجو  در  آن 
هستند. درباره فعالیت های پژوهشی که در سطح 
منطقه و در سطح دانشگاه ها انجام می شود باید 
گفت ما با این دانشگاه ها تفاهماتی از قبل داریم 
که فعالیت هایمان را به صورت مشترک پیش می 

بریم.
مجید فاتحی افزود: سال گذشته فعالیت پژوهشی 
خوبی را با دانشکده آمار دانشگاه گیالن و در رابطه 
با اشتغال در منطقه به انجام رساندیم که حاصل 
آن پروژه بسیار خوبی بود که در برنامه ریزی های 
بلندمدت و کوتاه مدت سازمان مورد استفاده قرار 
گرفت و برای برنامه ریزی پروژه های مختلف به 
ما کمک کرد. به  طور کلی فعالیت های پژوهشی 
مهم و موثری را با دانشگاه داشتیم و از ثمرات آن 

استفاده کرده ایم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: یکی از محاسنی 
که  است  این  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  در  که 
دانشجویان خارجی می توانند از مزیت های منطقه 

گسترش فعالیت های پژوهشی و دانشگاهی در منطقه آزاد انزلی

۱۳رشته  در  که  است  »مهرآئین«  غیردولتی  و 
تا  کاردانی  مقطع  از  دارد.  دانشجو  تحصیلی 
۵۲۱نفر  آن  دانشجویان  کل  و  ارشد  کارشناسی 
هستند که در سال ۹۶ و در متراژی ۱۶۰۰متری 

در این منطقه تاسیس  شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  هنری  مسئول  کارشناس 
آزاد  منطقه  که  برنامه هایی  کرد:  اظهار  انزلی 
انزلی به  صورت مشترک با دانشگاه ها دارد، شامل 
عالوه  است.  موضوعی  و  مناسبتی  برنامه های 
با  همکاری  مشترک  تفاهم نامه  یک  نیز  آن   بر 
دانشگاه آزاد انزلی داریم که در زمینه های مختلف 
است و شامل موضوعات علمی، آموزشی، فرهنگی 
و… می باشد. ازجمله برنامه هایی که برگزار شده، 
بحث جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان بوده 
که شامل قرار دادن فضای آموزشی و جشن آغاز 
بسته های  اختصاص  است.  بوده  تحصیلی  سال 
مهندسی  علمی  کنفرانس  برگزاری  و  فرهنگی 
نیز  انزلی  با دانشگاه  به  صورت مشترک  عمران 

از دیگر برنامه ها بوده است.

تبادل دانشجو با دانشگاه های 
مطرح جهان

معاون آموزشی موسسه مهرآئین نیز در تشریح 
سازمان  با  موسسه  این  مشترک  فعالیت های 
آن،  اهداف  راستای  در  و  انزلی  آزاد  منطقه 
گفت:  آموزشی  مهم  مراکز  از  یکی  عنوان  به 
وردانسکی  دانشگاه  با  تفاهم نامه ای  به  تازگی 
حوزه  کشورهای  از  یکی  عنوان  به   روسیه 
تبادل  بحث  در  تا  بسته ایم  کاسپین  دریای 

باشیم  داشته  پژوهشی  همکاری های  دانشجو، 
برگزار  مشترکی  علمی  کنفرانس های  و 
حوزه  در  حضور  واسطه  به   همچنین  کنیم. 
استحفاظی منطقه آزاد انزلی این اجازه را داریم 
در  کنیم؛  جذب  را  بین المللی  دانشجویان  که 
در  و  شده  ایجاد  تفاهم نامه  این  راستا  همین 
پیاده سازی  روش های  درخصوص  حاضر  حال 
آن بحث و جمع آوری اطالعات می کنیم تا در 
آینده نزدیک این فعالیت گسترده تر دنبال شود.
میالد سلطانی اظهار نمود: موسسه مهر آئین یکی 
از موسسات برتر کشور در زمینه فرهنگی بوده و 
با سازمان منطقه  همکاری های فرهنگی زیادی 
آزاد انزلی دارد. یکی از نمونه های این همکاری، 
به  در اصل  بود که  پویش کشوری »هسَتِمت« 
برای  پویش  یک  و  است  دارم«  تو  »هوا  معنی 
جمع آوری درب بطری و ویلچر است و همیشه در 
حال جمع آوری و تبدیل به احسن هستیم. در این 
زمینه دانشجویان گروه معماری ما تابلویی ساختند 
که منقش به لوگو منطقه بود و با فروش آن به 
کل  نیازمندان  برای  ۲۰ویلچر  توانستیم  منطقه 
استان تهیه کنیم و بخشی از آن را برای انجمن 

رعد ایران فرستادیم.
معاون آموزشی موسسه مهرآئین در پایان افزود: 
داریم  را   )LogBook( بوک   بحث الگ  امروز 
که با همکاری منطقه آزاد انزلی پیگیری می شود. 
که  مهارتی  است  دفترچه ای  شامل  طرح  این 
دانشجویان  و  دانشجویان طراحی می شود  برای 
عالوه بر کارنامه معمولی که درسی بشمار می آید، 
برای  الزم  نمره  خودشان  حوزه  در  می بایست 
مهارت در همان رشته را کسب کنند که برای بازار 
مهارتی محسوب  رزومه  نوعی  رشته  آن  در  کار 
موثر  دانشجویان  جذب  در  می تواند  که  می شود 
باشد. این اصطالح معموال در رشته های پزشکی 
استفاده می شود؛ اما ما امروز این مفهوم را برای 
دوره های  می کنیم.  پیاده سازی  رشته ها  همه 
آموزش آزاد با مدرک معتبر از وزارت علوم که در 
بحث های هوشمندسازی خانه و … است، از دیگر 
پارک های  مشارکت  با  که  است  ما  فعالیت های 

علم و فناوری دنبال می شود.

اقامت  پروانه  معین  مدت  برای  و  کنند  استفاده 
بگیرند . از آنجایی که ما در شورای عالی منطقه این 
موضوع را به  عنوان یک هدف مشخص کرده ایم، 
در همین زمینه دانشگاه ها می توانند فعالیت های 
مثمری داشته باشند. تاکنون در منطقه آزاد انزلی 
درصدد  اما  نداشته ایم،  خارجی  دانشجوی  جذب 

هستیم این فعالیت را در منطقه گسترش دهیم.

گسترش همکاری های میان منطقه آزاد 
انزلی و دانشگاه ها

آزاد  منطقه  سازمان  هنری  مسئول  کارشناس 
انزلی در تشریح ماهیت دانشگاه های موجود در 
این منطقه گفت: در محدوده منطقه آزاد انزلی سه 
مجموعه دانشگاهی داریم. یکی از آنها آموزشگاه 
فنی و حرفه ای شهید خدادادی بندر انزلی است 
که از سال ۱۳۹۵ در این منطقه شروع به فعالیت 
کرد و با مساحت آموزشی حدود ۱۵هزار متر، در 
۱۱رشته تحصیلی دانشجو دارد. جمع دانشجویان 

ورودی امسال این مرکز نیز ۸۹۳نفر است.
علی محسنی افزود: دانشگاه آزاد انزلی هم که در 
محدوده منطقه آزاد فعالیت می کند، در سال ۱۳۷۸ 
و در مساحتی حدود ۳۷هزار مترمربع تاسیس شد. 
این دانشگاه در حدود ۴۶رشته دارد که دانشجویان 
تا دکترا  از کاردانی  در آن و در مقاطع مختلف، 
کل  جمع  هستند.  تحصیل  به  مشغول  آن  در 
و  می باشد  ۲۲۷۹نفر  دانشگاه  این  دانشجویان 
و…  کارگاه  و  آزمایشگاه  مانند  تجهیزاتی  دارای 

است.
غیرانتفاعی  موسسه  بعدی،  مرکز  داد:  ادامه  وی 

جذب دانشجویان خارجی، در دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی:
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گزارش:
مجید صیادنورد

کارشناس مناطق آزاد

که  بزرگ  رویاهای  با  طوالنی  نسبتا  تاریخچه ای  انزلی  آزاد  منطقه 
برساخته شده از توانمندی ها و ظرفیت های متنوع بندر انزلی و استان 

گیالن در معادالت منطقه ای و فر منطقه ای ایران اسالمی است، دارد.
هاشمی  آیت اهلل  وقت  رئیس جمهور  سفر  در  و  سال ۷۴  رویا  این  آغاز 
رفسنجانی که به نوعی پدر معنوی مناطق آزاد ایران می باشد، بود و 
شروع به کار منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی از تابستان ۱۳۷۵ بعد از 
انتخاب هیات مدیره و تعیین محدوده آن در محدوده  اداره کل  بنادر و 
دریانوردی استان گیالن  و روستای گلشن بندر انزلی آغاز شد؛ رویایی 
که بهره گیری حداکثری از ظرفیت های ترانزیتی کریدور شمال- جنوب، 
کشاورزی،  گردشگری،  قطب های  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  نزدیکی 
تولیدی و صنعتی استان و کشور، وجود زیرساخت هایی همچون بندر و 
گمرک در انزلی )با سابقه فعالیت چند صد ساله(، نزدیکی به فرودگاه 
بین المللی رشت و بهره مندی از نیروی انسانی باکیفیت به منظور ایفای 
نقش موثر و مبتنی بر توانمندی های متنوع استان در معادالت اقتصاد 

سیاسی بین المللی ایران را در سر می پروراند.
تا پیش از مدیرعاملی دکتر رضا مسرور به عنوان نخستین مدیرعامل بومی و 
گیالنی منطقه آزاد انزلی، موفق ترین دوره مدیریتی و عملکردی این منطقه 
چه در قالب منطقه ویژه اقتصادی و چه منطقه آزاد در دوران پنج ساله 
مدیرعاملی دکتر فیروزآبادی شکل گرفته بود؛ به حدی که سنگ مقیاس 
و معیار عملکرد مثبت یا منفی هر مدیری، اجرای پروژه ها و طرح های 

برنامه ریزی شده و تصویب شده در دوره مدیریتی وی تعیین می شد.
نه تنها  انزلی،  آزاد  منطقه  در  مدیریت ۶ساله رضا مسرور  دوره  در  اما 
پروژه های نیمه کاره و رویاهای ترسیم شده در گذشته این منطقه تا 
بخش زیادی محقق شد، بلکه با تعریف پروژه ها و ظرفیت های کاری 
جدید در این منطقه استراتژیک کشورمان نه تنها معیار عملکردی از 
میبد یزد به کیاشهر گیالن تغییر موقعیت جغرافیای داد، بلکه منطقه آزاد 
انزلی به الگوی موفقی از توسعه، اعمال مزایا و معافیت های قانونی برای 
تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد سرزمینی )در مقایسه 
ادبیات  در  که  طوری  به  شد؛  تبدیل  کشور(  جزیره ای  آزاد  مناطق  با 
آزاد،  مناطق  و کارشناسان  اقتصادی  فعالین  ارشد،  محاوره ای مدیران 
انزلی به عنوان بچه زرنگ مناطق آزاد در دولت های یازدهم و دوازدهم 

تلقی و تعبیر می شد.
انزلی که  آزاد  منطقه  در  در دوره مدیریت خود  اما دکتر رضا مسرور 
طوالنی ترین دوران مدیریتی یک مدیر در منطقه محسوب می شود و این 
ثبات مدیریتی به عاملی برای جذب، جلب و نگاه داشت سرمایه گذاران 
تبدیل شده بود، چه کرد یا به تعبیری تصویر کالن کارکردی منطقه 
آزاد انزلی در این مدت بر اساس چه محورهایی عملکردی ترسیم شد. 

رسیدن به فهم مشترک در مسیر پیش روی در بدنه 
سازمانی و نهادهای همکار

ابتدا به ساکن ایجاد اتحاد و اتفاق نظر در میان مجموعه پرسنل سازمان 
که از منابع هویتی، قومیتی و نهادهای اداری و سیاسی مختلف استان 
تامین شده بودند، نخستین رویکرد مدیریتی مسرور بود و رسیدن به این 
هدف براساس عملکرد متناسب و کارشناسی در رفتارهای مدیریتی وی 

در طی مدت کوتاهی محقق شد. 
دومین ساز و کاری که در این دوران سازمان منطقه آزاد انزلی برای ایجاد 
همگرایی در اجرای مزیت های قانونی خود به سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی در نظر گرفت؛ انعقاد تفاهم نامه ها و توافقنامه های متعدد با نهادها 
و سازمان های همکار در سطح استانی به طور اعم و در سطح ملی به طور 
ویژه بود. موضوعی که برآیند آن بهره مندی فعالین اقتصادی منطقه از 
منافع ناشی از سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی بود. مزایا و معافیت های 
قانونی که تا پیش از آن یعنی تا نیمه سال ۹۲ اکثر قریب به اتفاق نهادهای 
همکار با سازمان عامل این منطقه وجه همت خود را بر عدم اجرای 
مزیت ها و معافیت های قانونی به فعالین اقتصادی با لطایف الحیل مختلف 
قرار داده و فعالین اقتصادی در استفاده از این مزایا و معافیت ها با مشکالت 

و چالش های بوروکراتیک متعددی مواجه بودند.

ایجاد تشکل های صنفی بخش خصوصی و رژیم سازی 
در مراودات بین المللی منطقه

سازمان  پیگیری  و  پیشنهاد  با  خصوصی  بخش  تشکل های  تاسیس 
منطقه آزاد انزلی در دو قالب سرمایه گذاران )تولیدکنندگان( و فعالین 
اقتصادی )تجار و بازرگانان( بود، راهبرد حمایتی در نظر گرفته منجر به 
تشکیل انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران و جامعه بازاریان و بازرگانان 
منطقه  شد. تشکل های صنفی ای که به دلیل نگاه استراتژیک به لزوم 
وجود تشکل های بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف و پیشبرد 
منافع خود در کشاکش ارتباطات بین سازمانی حائز اهمیت می نماید و 
این تجربه موفق پیش از این در سایر مناطق آزاد عملکرد مثبتی از خود 

را مستظهر ساخته بود در حالی که انزلی از آن بهره ای نداشت.
انزلی ظرف ۶سال  اقدام و راهکاری که سازمان منطقه آزاد  چهارمین 
گسترش  با  ارتباط  در  استراتژیک  رویکرد  یک  عنوان  به  گذشته 
همکاری های بین المللی و توسعه روابط با کشورهای همسایه بر اساس 
ظرفیت های متنوع خود بازتعریف نمود، رژیم سازی در روابط فی مابین بود. 
بر این اساس، سازمان مزبور در این مدت از طریق انعقاد توافق نامه های 
متعدد با مناطق ویژه اقتصادی کشورهای منطقه، حضور در نشست ها و 
نمایشگاه های بین المللی آنها، میزبانی از نشست هایی همچون اتاق های 
از  بازدید  برنامه های  برگزاری  خزر،  دریای  حوزه  کشورهای  بازرگانی 
مناطق ویژه اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی و بندری کشورهای منطقه 
و میزبانی از مدیران ارشد بخش دولتی و خصوصی کشورهای حاشیه 
دریای خزر، دریای سیاه و اوراسیا؛ تالش کرد الگویی از همکاری های 
منطقه ای بر اساس ظرفیت های ترانزیتی، گردشگری، تولیدی و فرآوری 
کاال در محدوده خود ترسیم نماید؛ موضوعی که در قالب اسناد همکاری 

کشورمان با کشورهای منطقه ظرف دو سال گذشته تثبیت شده است. 
 

عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی 
در حوزه تکمیل زیرساخت ها

رکود  از  دوره ای  انزلی  آزاد  منطقه  دهم،  دولت  پایانی  دو سال  ظرف 
از تحریم های بین المللی علیه کشور  را پشت سر گذاشت که برآمده 

تکمیل  تفاصیل،  این  با  بود.  مقطع  آن  در  مدیریتی  مفرط  ضعف  و 
زیرساخت های منطقه جزء اولویت های اصلی سازمان قرار گرفت و طی 
یک دوره ۳ تا ۵ساله زیرساخت های مهمی همچون تکمیل موج شکن ها 
و حوضچه آرامش مجتمع بندری کاسپین، احداث ۴پست اسکله که از 
آن تعداد ۲پست در حال بهره برداری است و دو پست دیگر تا سال بعد 
در مدار خدمت رسانی قرار می گیرد. نکته جالب توجه در مورد ساخت 
زیرساختی  امکانات  از  بخشی  و  کاسپین  بندری  مجتمع  اسکله های 
لجستیکی، این واقعیت می باشد که از توان و ظرفیت بخش خصوصی 
برای نخستین بار در یک پروژه حائز اهمیت در حوزه بندری در شمال 
کشور استفاده شد. در واقع یکی از بهترین پیمانکاران بندر ساز کشور با 
حجم سرمایه گذاری باالی ۳۰۰میلیارد تومان ۴پست اسکله، مخازن 
سوخت و انبارهای روباز و سرپوشیده را در حال ساخت و بهره برداری 

دارد.
اداری  ساختمان  و  غیر همسطح  تقاطع  اصلی  محور  از  بهره برداری 
برق  نیروگاه  کار  به  شروع  و  ۶۳کیلوولت  برق  پست  افتتاح  منطقه، 
مقیاس کوچک )CHP( منطقه آزاد انزلی و آبرسانی به محدوده فازهای 
صنعتی، بندری، تجاری و گردشگری منطقه، مهم ترین پروژه هایی بود 
که از دوره قبل به صورت راکد در آمده بود و در این مقطع زمانی مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

تعریف طرح های زیربنایی جدید
اما ظرف سه سال گذشته سازمان منطقه آزاد انزلی با تعریف پروژه های 
بزرگی همچون احداث و بهره برداری مرکز همایش ها و نمایشگاه ها )به 
عنوان بزرگترین مرکز نمایشگاهی شمال کشور( اسکله مارینا )بزرگترین 
اسکله کشتی های تفریحی که به منظور ایجاد و گسترش گردشگری 
زیرساخت های  و  شد(  احداث  خزر  دریای  ایرانی  سواحل  در  دریایی 
حوزه گردشگری مشتمل بر مرکز تفریحات، مجموعه پارک ساحلی، 
پارک های تفریحی روستایی، امکانات ورزشی همچون مجموعه ورزشی 
ساحلی قایقران و پیست دوچرخه سواری کوهستان؛ در کنار بهره گیری 
از ظرفیت های بخش خصوصی در احداث مراکز تفریحی و گردشگری 

را در برنامه های اجرایی خود قرار داد.
از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد انزلی در این دوره به منظور جذب 
حلقه های  تکمیل  از  بعد  منطقه  به  ورودی  گردشگران  ماندگاری  و 
از  درآمدزایی  برای  را  متنوعی  برنامه های  زیرساخت های گردشگری، 
گردشگران ورودی به منطقه را در در دستور کار قرار داد. از مهم ترین 
دریای  و  بنادر  کل  اداره  با  توافقنامه  انعقاد  به  می توان  برنامه ها  این 
میان منطقه  ایجاد مسیر گردشگری دریایی  به منظور  استان  نوردی 
و شهر بندر انزلی اشاره کرد، در عین حال توافقنامه و قراردادهایی با 
انجمن های تورگردانی ایران منعقد شد، نمایشگاه های متعددی نیز در 
حوزه های مختلف تخصصی و عمومی همچون صنایع دستی برگزار 
بین  و  ملی  ورزشی  مسابقات  ورزشی،  فرهنگی  گردید. جشنواره های 
المللی در مرکز نمایشگاهی و مجموعه ورزشی ساحلی منطقه برپا شد. 
سرفصل های فعالیتی که منطقه آزاد انزلی به منظور جذب گردشگر با 
عالیق و سالیق مختلف و در عین حال ایجاد زمینه هایی برای ماندگاری 
گردشگر در منطقه در راستای تبدیل شدن به قطب گردشگری استان 
و شمال کشور طی این مدت به انجام رساند؛ موضوعی که براساس 
آمارها در سال گذشته با جذب بالغ بر ۷میلیون گردشگر موفقیت خود 

را نشان داد.
از سوی دیگر، با عنایت به اینکه در استان گردشگر پذیر گیالن، منطقه 
آزاد انزلی از نظر فاصله زمانی در مرکز استان قرار گرفته؛ به طوری که 
از آستارا، چابکسر و رودبار به عنوان سه شهر ورودی غربی، شرقی و 
جنوبی استان فاصله تا منطقه دو ساعت و نیم می باشد، و زیرساخت های 
سازمان  نبوده،  موجود  استان  در  گردشگر  ماندگاری  برای  مناسب 
حداکثری  بهره برداری  منظور  به  را  فوق  طرح های  انزلی  آزاد  منطقه 

از گردشگران داخلی و خارجی ورودی به استان به اجرا درآورده است.
در میان پروژه های زیرساختی گردشگری که توسط بخش خصوصی 
آن  از  بهره برداری  و  افتتاح  از  که  سالی  یک  ظرف  و  شد  انجام 
برد؛  فراتر  از مرزهای ملی کشور  را  استانداردهای گردشگری منطقه 
شروع به کار بزرگترین مجموعه آکواریوم و خزندگان ایران بود که خود 
به یک قطب جذب گردشگر تبدیل شده است؛ طرفه اینکه با جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شکل جدیدی از جذب سرمایه گذار را در 

مناطق آزاد به منصه ظهور رساند.

تصویرسازی سازمانی حامی نسبت به سرمایه گذاران
ارائه  مدت  این  طی  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  توجه  جالب  نکات  از 
تصویری از یک سازمان پویا و حامی نسبت به سرمایه گذاران و فعالین 
بالغ بر  اقتصادی بوده که بر این اساس، ظرف سه سال )۹۵ تا ۹8( 
۷۰واحد تولیدی-صنعتی که به دالیل متعدد خط تولید آنها متوقف شده 
بود از طریق ارائه بسته های حمایتی، مشاوره ای، تشویقی و تامین منابع 
مالی و یا جذب سرمایه گذار جدید وارد مدار تولید و اشتغال زایی شدند. در 
عین حال طی این مدت ۲۵واردکننده از طریق منطقه آزاد انزلی با ارائه 
چنین طرح های تشویقی، حمایتی و مشاوره ای به جرگه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان وارد شدند؛ موضوعی که در نوع خود در هر دو شاخص 

آماری در میان مناطق آزاد کشور کم نظیر تلقی می گردد.
اقدام دیگری که در راستای ترسیم تصویر یک سازمان حامی از سوی 
سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد، حمایت از واحدهای تولیدی، منطقه 
از طریق ارائه فضای مناسب به این تولیدکنندگان )صنعتی یا صنایع 
در  سازمان  که  خارجی  و  داخلی  تخصصی  نمایشگاه های  در  دستی( 
آن مشارکت داشته، می باشد. به این موارد باید ایجاد بورس کاال در 
منطقه به منظور شفاف سازی، تسهیل و تسریع مراودات تجاری و تبدیل 
نوآور،  از شرکت های  در حمایت  پیشرو  به سازمان  انزلی  آزاد  منطقه 
فناور و دانش بنیان را اضافه کرد؛ عنوانی که براساس عملکرد موفق در 
جذب ۹۰شرکت در این حوزه، ایجاد مرکز شکوفایی شرکت های نوآور 

و دانش بنیان و انعقاد تفاهم نامه با نهادهای ملی حامی این شرکت ها به 
ویژه معاونت علمی ریاست جمهور، حاصل شد.

به موارد پیش گفته باید دستیابی به موفقیت های شگرف در شاخص های 
مختلف اقتصاد مقاومتی، صادرات، صادرات مجدد و جذب سرمایه گذار 
در حوزه های خارجی و داخلی را اشاره نمود؛ معیارهای عملکردی که 
باعث شد منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین بنگاه و مرکز اقتصادی 
شمال کشور زمینه رونق فضای کسب و کار در محدوده منطقه و با 

محوریت منطقه در سطح استان گیالن و کشور را فراهم آورد.

ترسیم پروژه هایی که رویاهای بزرگ ترانزیتی 
را در سر می پروراند

ظرف سال های اخیر، سازمان منطقه آزاد انزلی با این پیش فرض که 
درآمدزایی از فرصت های ترانزیتی یکی از مهم ترین کارکردهای مناطق 
آزاد موفق جهان براساس ظرفیت های موجود جغرافیایی قابل تحقق 
است؛ فعال سازی کریدور شمال- جنوب )که بعد از حدود ۲۰سال هنوز 
از سند امضاء شده فراتر نرفته( و ایجاد کریدور تجاری جدید میان ایران 
و چین بود. دو مسیر تجاری که زمان و هزینه تمام شده کمتری را نسبت 

به مسیرهای موجود، عاید فعالین اقتصادی می نماید. 
برای تحقق این مهم، سازمان منطقه آزاد انزلی مهم ترین پروژه های 
خود را مرتبط با حوزه های ترانزیتی ترسیم کرد. بر اساس آن توافقنامه ای 
میان این سازمان و وزارت راه و شهرسازی منعقد گردید، توافقنامه ای 
مجتمع  توافق،  این  طبق  و  داشته  همراه  را  رئیس جمهور  تاکید  که 
بندری کاسپین به خط ریل سراسری کشور وصل می شود تا این بندر 
استراتژیک کشور به بنادر جنوبی ایران اسالمی متصل شده و شبکه 
حمل و نقل ریلی و دریایی کشور به عنوان شبکه حمل و نقل ریلی 
با همکاری  ایجاد اسکله رو-رو  از سوی دیگر  ترکیبی تکمیل گردد. 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و اخذ مصوبه ایجاد پارک لجستیک در این 
هاب  به  را  منطقه  این  آینده  در  که  است  اقداماتی  مجموعه  منطقه، 

ترانزیتی کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل می کند.

چه رویاهایی را با دکتر روزبهان می توان محقق کرد
اما دکتر محمدولی روزبهان به عنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه 
آزاد انزلی با تکیه بر موارد پیش گفته، زیرساخت های موجود و طرح 
جامع تصویب شده منطقه؛ در جلسه معارفه خود افق های جدیدی از 
برنامه ریزی و هدف گذاری برای توسعه منطقه را ترسیم نمود. افق هایی 
که فراتر از مرزهای کشورهای منطقه، رویای تبدیل شدن منطقه آزاد 
انزلی به مرکزی برای مبادالت آسیایی-اروپایی با تکیه بر کریدورهای 

بین المللی ایجاد شده در این منطقه را عنوان می کند.
از نکات جالب توجه روزبهان به عنوان یک مدیرعامل در منطقه آزاد، 
عقبه آکادمیک و دانشگاهی وی، حضور در سازمان و برنامه و بودجه 
کشور و نهاد اندیشه ورزی چون جهاد دانشگاهی، بومی بودن، آشنایی 
با ظرفیت ها و فرصت های منطقه و ارتباطات گسترده با اعضای ارشد 
هیات دولت و معاونین رئیس جمهور می باشد. در عین حال مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی در شرایطی در این منطقه قرار می گیرد که 
نیروی انسانی آن طی ۶سال اخیر کیفیتی از خود را نشان دادند که از 
قبل  بدنه مدیریتی سال های  از  میان ۴عضو هیات مدیره، سه عضو 
می باشند که با بروز توانمندی خود در این دوره به جایگاه هیات مدیره 
و کسب رأی اعتماد هیات دولت نائل آمده و ارتقاء جایگاه مدیریتی 

پیدا کرده اند.
استان  نامبارک  عضو  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  دهه 8۰  در  اگر 
بین  نظر  اتفاق  آن  برابر  در  مانع شدن  و  نخواستن  بر  نقطه ای که  و 
مسئولین استان حاکم بود در دهه نود و در سال های اخیر این منطقه به 
نیروی محرکه و پیشران توسعه استان گیالن تبدیل شده و چندین بار 
میزبان رئیس جمهور و معاونین او بوده، در نتیجه با تکیه بر ظرفیت های 
ایجاد و توانمندی های موجود امید می رود به جایگاه رفیع گذشته خود 
در ایجاد ارتباط میان ایران و کشورهای اروپایی و آسیای میانه و شرق 

آسیا به ایفای نقش بپردازد.
بسیار  مقایسه ای  عرصه  مسرور،  مدیریتی  دوره  با  قیاس  بی تردید 
سختی است که برای هر مدیرعاملی یک چالش محسوب می شود؛ اما 
ظرفیت های علمی، عملکردی و توانمندی های ارتباطی دکتر روزبهان 
افکار عمومی،  اقتصادی،  فعالین  میان سرمایه گذاران،  در  را  امید  این 
مدیران ارشد استان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تداعی 
می کند که براساس فامیلی این مرد، روزهایی بهتر از روزهای کنونی 
در این منطقه با همکاری درون بخشی و فرابخشی و هم افزایی تمام 

نیرو های ملی و بین المللی ساخته شود.

چه چالش هایی برای تحقق افق های 
پیش روی وجود دارد

ریسک  عزیز،  ایران  علیه  امریکا  شده  بین المللی  تحریم های 
سرمایه گذاری در کشورمان را به حداکثر رسانده و در عین حال با ازدیاد 
ارز(،  )تامین  بانکی  عرصه های  در  آزاد  مناطق  از  ضد حمایتی  قوانین 
گمرکی و مالیاتی، زمینه های فعالیت، فعالین مناطق آزاد را با چالش های 
سختی مواجه کرده؛ چالشی که با توجه به ارتباطات خوب مدیرعامل با 

مدیریت عالی کشور، در این منطقه قابل رفع، پیش بینی می شود.
از سوی دیگر بهره برداری حداکثری از مجتمع بندری کاسپین با الحاق 
آن به خط ریل سراسری در عمل شائبه غلط تضعیف جایگاه بندر قدیمی 
انزلی را تداعی می کند و این در حالی است که آن بندر در محدوده 
همین منطقه بوده و صرفا به دلیل عدم اجرای کارشناسی پل غازیان 
امکان اتصال ریل به آسانی میسر نیست؛ ایجاد همگرایی و رسیدن به 
فهم مشترک براساس فرصت های بهره برداری از ظرفیت های یکدیگر، 
یکی از راهکارهایی است که می تواند مشکالت را به مسئله ای قابل حل 
تغییر ماهیت دهد. از سوی دیگر سازمان بنادر به نیکی می داند که عین 
اتفاق غلطی که در بندر انزلی رخ داده و موجبات چالش امنیتی برای 
ناوگان دریایی شمال کشور و مجتمع کشتی سازی نظامی آن را فراهم 
نموده، در جنوب کشور بر گونه دیگری عمل شده است. براساس آن در 
بندرعباس، دو بندر در فاصله حدود ۱۵کیلومتری یکدیگر قرار دارند، به 
این صورت که بندر شهید باهنر مابین بنادر نظامی نیروی دریایی و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفته و بندر شهید رجایی نیز در نقطه ای 
دور از شهر و در فاصله حدود ۱۵کیلومتری این بندر واقع شده؛ ساز و 
کاری که سازمان بنادر در این وضعیت با همکاری دو نیروی نظامی 
کشور به مرحله اجرا درآورده، این گونه است که بندر شهید باهنر صرفا 
به صادرات می پردازد )در حجم کشتی های متوسط( تا ضریب امنیتی 
این دو نیرو در چارچوب قواعد و قوانین حقوق بین المللی عمومی )به 
طور ویژه دریاها و کشتیرانی( با چالشی مواجه نشود و بندر شهید رجایی 
عالوه بر واردات، صادرات را نیز انجام می دهد. سئوال این است که این 

الگوی همکاری را نمی توان در انزلی نیز تعمیم داد؟!
کریدورهای بین المللی نستراک و چین، قزاقستان، ایران در مدار اقبال 
قرار گرفته و این فرصت بی نظیری است که می تواند قدرت مانور ایران 
امریکا  تحریم های  با  تقابل  در  و  منطقه ای  ترانزیتی  معادالت  در  را 
هزینه  کاهش  بیشتر،  درآمدزایی  زمینه  حال  عین  در  و  دهد  افزایش 
تولید و فرآوری کاال را پدید آورد. این مهم از این طریق قابل احصاء 
می باشد که اوال هزینه و زمان حمل و نقل کاال تا بندر کاسپین از مسیر 
جنوبی کشور کمتر بوده؛ ثانیا بهره مندی از فضای پسکرانه مناسب، این 
مجتمع بندری را به یک بندر نسل سوم که در آن عالوه بر مدیریت 
بار و کاال، فرآیندهای فرآوری، بازاریابی و صادرات محصوالت تولیدی 
فراهم می شود، تبدیل کرده و ثالثا مزیت ها و معافیت های قانونی منطقه 
نیز مزید بر مزایای پیش گفته برای سودآوری بیشتر در سرمایه گذاری 

تولیدی در منطقه آزاد است.
بهره برداری حداکثری از اراضی محدوده منطقه چالش دیگری است؛ 
بخش  سال ۹۳،  در  منطقه  محدوده  شدن  برابر  سه  علی رغم  چراکه 
عمده این اراضی مشتمل بر اراضی بخش خصوصی، بخش دولتی و 
زمین هایی است که امکان تغییر کاربری در آنها موجود نمی باشد، طرفه 

اینکه با مجوز اضافه شدن ۲۰۰۰هکتار به محدوده منطقه و اجرای طرح 
جامع براساس وضعیت موجود اراضی منطقه، می توان به راحتی این 
چالش را به فرصتی توسعه ساز تبدیل نمود تا بعد از سال ها این منطقه 
مالکیت  در  که  خود  محدوده  قانونی  حاکمیت  تحت  اراضی  از  بتواند 
با توان مدیریتی جدید در جهت جذب سرمایه گذاران تولیدی،  ندارد، 
گردشگری، حوزه های فعالیت و رشته های مرتبط با صنعت کشاورزی و 

شیالتی و بوم گردی، به صورت حداکثری استفاده نماید. 
درخشان  فعالیت  برای  بی نظیری  زمینه  اوراسیا،  فرصت  نهایت  در  و 
منطقه آزاد انزلی در دوره مدیریتی دکتر روزبهان را فراهم کرده؛ فرصتی 
که این منطقه براساس دو توافقنامه با منطقه ویژه اقتصادی لوتوس، 
زمینه آن را ترسیم نموده و در عین حال با الحاق ایران به این اتحادیه 
با  متنوعی  همکاری  زمینه های  از  که  منطقه ای  بهترین  اقتصادی، 
کشورهای منطقه برخوردار می باشد، منطقه آزاد انزلی است، به حدی که 
می توان تصریح کرد این منطقه و تمامی زیرساخت های آن به منظور 
حوزه  کشورهای  با  اقتصادی  روابط  توسعه  و  حداکثری  بهره برداری 
اوراسیا ایجاد شده و با تکیه بر جایگاه خود در کریدورهای بین المللی 
می تواند برنامه های مدیرعامل خود را که تبدیل منطقه به نقطه ای امن 
برای سرمایه گذاران و نگین درخشان اقتصاد ایران است را محقق نموده 

و به مرکز ترانزیت کاال میان آسیا و اروپا تبدیل شود.

مراسم تکریم و معارفه باشکوه مدیران عامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی

در مراسم با شکوهی که با حضور دکتر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شواریعالی مناطق آزاد، دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن، حجت 
انزلی،  االسالم سیدعبدالجواد شمس الدین امام جمعه شهرستان بندر 
معاونین و مدیران دبیرخانه شواریعالی، مدیران کل دستگاه اجرایی و 
فرماندهان نظامی و انتظامی و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 
انزلی در مرکز همایش ها و نمایشگاه های منطقه برگزار شد، از شش 
سال تالش دکتر رضا مسرور به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان تکریم به عمل آمد و دکتر محمدولی روزبهان نیز به عنوان 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی معارفه شد.
و  اقتصادی، سرمایه گذاران  فعالین  از  زیادی  تعداد  مراسم که  این  در 
تولیدکنندگان منطقه و استان گیالن حضور داشتند، مجید فاتحی معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی به نمایندگی 
از شورای معاونین این سازمان، در گزارشی به بیان عملکرد این سازمان 
پروژه های  تکمیل  مختلف  شاخص های  ۹8 در  و  سال های ۹۲  ظرف 
عمرانی-زیرساختی و ایجاد و بهره برداری از طرح های عمرانی جدید 
به همراه موفقیت های کسب شده در شاخص های مختلف اقتصادی 
پرداخت و با قدردانی از تالش های دکتر رضا مسرور، آمادگی تمامی 

پرسنل سازمان را برای همراهی با دکتر روزبهان عنوان نمود.
در ادامه اصغر امانی به عنوان رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان 
منطقه آزاد انزلی در این مراسم با تقدیر از زحمات دکتر رضا مسرور، 
اولین مدیرعامل منطقه ویژه  از دوران  از مسیر طی شده  به تحلیلی 
اقتصادی انزلی در ۲۵سال تا زمان کنونی پرداخته و دوران دکتر مسرور 

را درخشان تر از دیگران اعالم کرد.
وی به بیان مسائل و مشکالت پیش روی فعالین اقتصادی و بروکراسی 
اداری در دستگاه های اجرایی پرداخت و خواستار هماهنگی و همکاری 
بیش از پیش سایر نهاد ها با سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور پیشبرد 

اهداف کشور و حمایت از فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان شد.

مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور:
منطقه آزاد انزلی یکی از مهم ترین و پیشروترین مناطق 

آزاد کشور خواهد شد
تودیع  مراسم  در  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
انزلی،  آزاد  و معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
فرهنگ حمایت و تکریم از سرمایه گذار را در مسیر دستیابی به الزامات 
توسعه حائز اهمیت عنوان نمود و اظهار داشت: باید کسی که تالش 
می کند تا تولید، اشتغال و صادرات در کشور گسترش یابد را تکریم نمود، 
برون رفت  راز  به تحریم های ظالمانه علیه کشورمان،  با توجه  چراکه 
از  حمایت  و  داخلی  توانمندی های  بر  تکیه  آمده،  پیش  مشکالت  از 
سرمایه گذاران تولیدی و فعالین اقتصادی است؛ موضوعی که در قالب 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، در مناطق آزاد جزء سیاست های راهبردی 

قرار گرفته است.
مرتضی بانک خواستار توسعه نگاه موسع به اجرای قانون در راستای 
حمایت حداکثری از تولید و صادرات از سوی همه مدیران و پرسنل 
مناطق آزاد و دستگاه های همکار شده و امنیت موجود در کشورمان 
در مقایسه با کشورهای منطقه را یکی از پایه های توسعه فعالیت های 
اقتصادی و تولیدی ارزیابی نمود و افزود: یکی از ظرفیت های مناطق 
آزاد، پرورش مدیرانی از جنس دکتر رضا مسرور در عرصه ملی است 
بر  ایشان به عنوان عضو هیات مدیره، ظرفیتی  امیدواریم حضور  که 
فرصت های همکاری مناطق آزاد با نهاد اقتصادی بزرگی همچون شستا 

اضافه شود.
بانک، با قدردانی از روند توسعه ای طی شده در منطقه آزاد انزلی، تصریح 
با توجه به ظرفیت های موجود و توانمندی های مدیریتی و  نمود که 
علمی دکتر روزبهان، مسیر گذشته که به رشد و بلوغ رسیده، به بلوغ 

کامل نائل شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به صحبت های 
فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی که بیان دغدغه های آنها بود، بیان این 
سخنان را ناشی از وجود اعتماد دو جانبه میان بخش خصوصی و دولتی 
اعالم کرد و به بیان عملکرد مناطق آزاد در سال رونق تولید پرداخته و 
گفت: میزان سرمایه گذاری جذب شده در سال ۹۶ بالغ بر ۴۷۰۰میلیارد 
تومان بوده و این رقم در سال گذشته به ۶8۰۰میلیارد تومان رسید و 
برآورد عملکردی سال جاری حکایت از افزایش میزان سرمایه گذاری 

از منطقه ای که در مسیر کریدور شمال-جنوب بود تا منطقه ای که به هاب ترانزیتی آسیا به اروپا تبدیل می شود:

تغییر رویاهای منطقه آزاد انزلی با ترسیم افق های جدید
داخلی جذب شده در مناطق به ۱۰هزار میلیارد تومان دارد؛ این آمار 
بیانگر عزم جدی سرمایه گذاران کشورمان برای رشد و توسعه ملی با 

تکیه بر ظرفیت های مناطق آزاد و ایده های سرمایه گذاری خود است.
مشاور رئیس جمهور آینده کشور را در گرو توسعه اقتصادی ارزیابی کرد 
و خواستار توجه به این اصل شد که حمایت از سرمایه گذاران تولیدی 
توان صادراتی  و  ملی  اقتصادی  قدرت  ارتقاء  اشتغال زایی،  افزایش  به 
کشور منجر می شود؛ موضوعی که در راستای منافع ملی و در جهت 
این رویکرد فرهنگی است که به جای ماهی دادن، به مردم عزیزمان، 
ماهیگیری را آموزش می دهیم و نمونه موفق این رویکرد را می توان در 
تغییر واردکنندگان مناطق آزاد به تولیدکننده مشاهده کرد که در منطقه 
آزاد انزلی ۲۵تولید و صادرکننده جدید به بخش صنعت و اشتغال کشور 

اضافه شده اند.
وی با تاکید بر اینکه تشویق و حمایت از تولید کنندگان باید به صورتی 
باشد که سرمایه گذاران، ما را در کنار خود قلمداد کنند و دستگاه های 
اجرایی خدمتگذار واقعی چنین عزیزانی باشند؛ چراکه براثر تحریم های 
ظالمانه امریکا، ریسک سرمایه گذاری در ایران بیش از دیگر کشورها 
باید مشوق ها، تسهیالت، خدمات، هماهنگی ها و  می باشد، در نتیجه 
اعتمادسازی به ویژه در مناطق آزاد در مسیر جذب حداکثری سرمایه گذار 

باشد.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی یکی از مهم ترین 
عملکرد  براثر  چراکه  شد،  خواهد  کشور  آزاد  مناطق  پیشروترین  و 
مثبت آن و اقدامات صورت گرفته دریای خزر دیگر یک دریای بسته 
با  کشورمان  همکاری  جدید  ظرفیت  با  دیگر  از سوی  افزود:  نیست، 
اوراسیا، فرصت بسیار مناسبی برای فعالین اقتصادی جهت بهره گیری 
از آن میان  مبادله ای فراهم شده که  از ظرفیت های 8۰۰قلم کاالی 

۳۶۰قلم متعلق به کاالهای تولیدی ایران است.
طریق  از  اروپا  و  آسیا  میان  کاال  ترانزیتی  ظرفیت های  به  توجه  وی 
دریای خزر و اوراسیا را به عنوان یک هدف بزرگ خواستار شد و به 
حکم  در  افزود:  و  پرداخته  کاسپین  بندری  مجتمع  ظرفیت های  بیان 
صادره برای مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، توجه به اتصال مجتمع بندری 
بیانگر  تا پایان سال ۹۹ و احداث اسکله رو-رو،  کاسپین به خط آهن 
ظرفیت های بالقوه ای است که این منطقه در عرصه های مختلف دارا 

می باشد.
پیگیری  درخصوص  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
مشکالت پیش آمده برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد از سال گذشته با 
تصریح بر اینکه از زمان افزایش قیمت ارز و تحریم های ظالمانه، شرایط 
سختی را پشت سر گذاشتیم و تالش کردیم که فعالین اقتصادی مناطق 
با کمترین آسیب پذیری این برهه را طی نمایند، افزود: ما متاثر از شرایط 
کشور هستیم و خارج از مشکالت کشور نیستیم، اما تاکید می کنیم که 
کنار سرمایه گذار هستیم؛ ما به فعالین اقتصادی بدهکاریم و در چارچوب 

ظرفیت های قانونی همراه شما خواهیم بود.
وی به تشریح اقدامات دبیرخانه شورایعالی درخصوص مسائل مبتالبه 
معافیت های ۲۰ساله مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد در سطح مجلس و 
دولت پرداخته و تصریح نمود که حق قانونی فعالین اقتصادی مناطق 
حفظ خواهد شد و گفت: فضای سازی غیرواقعی ایجاد شده درخصوص 
در  مناطق  عملکرد  و  شده  برطرف  حمدهلل  به  آزاد  مناطق  از  قاچاق 
شاخص های مختلف اقتصاد مقاومتی به ویژه در زمینه جذب شرکت های 
دانش بنیان افزون بر ۱۵۰درصد و در حوزه صادرات محصوالت تولیدی 
مناطق نیز در حدود ۱۰۰درصد اهداف ترسیم شده می باشد، در عین 
حال میزان صادرات مناطق به خارج از کشور در سال گذشته افزون بر 
۱میلیارد دالر بود و همین میزان نیز صادرات به داخل کشور داشتیم و 
این در حالی است که میزان واردات کمتر از ۶۰۰میلیون دالر بوده است.
دکتر بانک خواستار تکمیل و توسعه زنجیره خدمات و زیرساخت های 
گردشگری در مناطقی همچون انزلی شده و با بیان اینکه باید امکانات 
و خدماتی را فراهم نمود تا گردشگر ۲ تا ۳روز در منطقه ماندگار شود، 
اضافه کرد: ثبات مدیریت در منطقه آزاد انزلی یکی از مهم ترین دالیل 
دستیابی به موفقیت های کسب شده در شاخص های مختلف است و این 

موضوع با حمایت از دکتر روزبهان تداوم خواهد یافت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بیان طرح ایجاد سامانه 
پرداخت  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  خدمات  الکترونیک  یکپارچه 
به  خدمات رسانی  اداری  فرآیندهای  در  تسریع  و  تسهیل  افزود:  و 
طرح های سرمایه گذاری از مهم ترین دستاوردهای این طرح است که 
تا ۲۲بهمن ماه امسال در تمامی مناطق با محوریت دبیرخانه شورایعالی 

به اجرا درخواهد آمد.

رضا مسرور مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد انزلی:
منطقه آزاد انزلی، منطقه استراتژیک در معادالت 

منطقه ای و فرامنطقه ای
سازمان  سابق  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
منطقه آزاد انزلی در مراسم تکریم خود که با حضور مدیران کشوری 
و استانی در مرکز همایش ها و نمایشگاه های این منطقه برگزار شد، با 
قدردانی از حسن اعتماد رئیس جمهور، معاونین و وزرای هیات دولت 
عنوان  به  انتصاب  در  به وی  نسبت  آزاد  مناطق  دبیران شورایعالی  و 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در سال ۹۲ 
از همکاری استانداران و مدیران استان ظرف شش ساله گذشته تقدیر 
کرده و تصریح نمود: از همراهی مردم خوب منطقه، استان و همکاران 
باید تشکر نمود و از فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران که بسیاری از 

موفقیت ها حاصل همراهی آنها بود.
وی به تجزیه و تحلیل دوران ابتدایی قبول مسئولیت خود در منطقه آزاد 
انزلی پرداخته و با اشاره به اینکه علی رغم تالش های صورت گرفته، 
عقب ماندگی های تا پیش از سال ۹۲ باید جبران می شد و نخستین و 
مهم ترین راهکار نیل به این مقصود، همسو نمودن تمامی نیروهای 
درون و برون سازمانی از طریق هم افزایی به منظور رسیدن به اهداف 

چشم انداز منطقه بود، اظهار داشت: در نتیجه نگاه ما به منطقه آزاد انزلی، 
به عنوان یک بنگاه اقتصادی شکل گرفت و براساس آن نیز عمل شد 
و یکی از نشانه های این عملکرد اینکه ۷۱درصد سود انباشته منطقه 
آزاد انزلی طی دوران فعالیت خود که معادل ۳۰۰میلیارد تومان می باشد، 
ظرف شش سال اخیر به دست آمد و این مهم جز با مدیریت بر درآمدها 

و هزینه ها قابل احصاء نبود.
دکتر مسرور درخصوص اهمیت مجتمع بندری کاسپین با تاکید بر اینکه 
مجتمع بندری کاسپین هویت منطقه آزاد انزلی است و این بندر یعنی 
منطقه آزاد و منطقه آزاد انزلی یعنی مجتمع بندری کاسپین، اضافه کرد: 
اهمیت نقش و جایگاه مجتمع بندری کاسپین در طرح جامع منطقه از 
طریق تعیین رویکردهای تجارت و ترانزیت به عنوان اولیت های کاری 
منطقه، مورد توجه ویژه قرار گرفته و در این میان، مهم ترین زیرساخت 
برای هر گونه فعالیت ترانزیتی در سطح بین الملل از طریق این مجتمع 

بندری قابل تحقق است.
وی در تحلیلی، فلسفه وجودی مناطق آزاد را کسب درآمد ارزی برای 
کشورها عنوان کرد و درآمد حاصل از ترانزیت را یکی از محورهای 
کسب و کار در مناطق آزاد برشمرد و نتیجه گرفت که روند رو به رشد 
ترانزیت کاال در مجتمع بندری کاسپین نوید ثروت آفرینی برای استان 

گیالن و ایران خواهد بود. 
با  انزلی  آزاد  پیشین سازمان منطقه  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیان اینکه کسب چنین موفقیت در شاخص های مختلف زیرساختی، 
اقتصادی و ترانزیتی نتیجه کارهای شبانه روزی ظرف شش سال گذشته 
بود، اضافه کرد: کریدور جدید تجاری که میان دو کشور ایران و چین 
ایجاد شده و تاکنون ۳۵فروند کشتی کاالهای مورد نیاز را واردات و 
۵کشتی نیز محموله صادراتی در آن ترانزیت شده، به عنوان مسیری 
ارزان تر و کوتاه تر نسبت به مسیر موجود برای کشورهای بسیار حائز 
اهمیت خواهد بود و دیگر تحریم پذیر نیست و در عین حال در خصوص 
فعال سازی کریدور شمال-جنوب نیز اقدامات زیادی با طرفین روس 
و هندی صورت گرفته و ظرف یکی دو ماه آینده نخستین محموله 
ترانزیتی به صورت آزمایشی از هندوستان به مقصد روسیه در این مسیر 

تردد خواهد نمود.
وی منطقه آزاد انزلی را منطقه بسیار استراتژیکی در معادالت منطقه ای 
و فرامنطقه ای قلمداد کرد که در این میان فرصت همکاری با اوراسیا 
باید از سوی آن جدی گرفته شود، به حدی که مدل فعالیتی این منطقه 

باید در چارچوب همکاری با اوراسیا شکل گیرد.
عضو هیات مدیره شستا با بیان اینکه همکاری میان شرکت های عضو 
تامین اجتماعی با مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد انزلی را افزایش 
خواهد داد، خواستار الگوبرداری از طرح های زیرساختی همچون اسکله 
مارینا منطقه در سطح استان شده و افزود: با توجه به سابقه کاری و 
نگاه علمی، یقین دارم مسیر طی شده با قدرت بیشتری از سوی دکتر 
روزبهان ادامه خواهد یافت و همه ما باید در مسیر تحقق اهداف ترسیم 
شده در حکم ایشان، همراه باشیم و در این میان اتصال منطقه به شبکه 

راه آهن سراسری و اسکله رو-رو از اهیمت بیشتری برخوردار است.

محمدولی روزبهان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
تبدیل منطقه آزاد انزلی به خانه امن سرمایه گذاران و 

فعاالن اقتصادی
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل جدید  و  مدیره  هیات  رئیس 
مراسم معارفه خود که با حضور مدیران کشوری و استانی برپا شد، با 
ارائه تحلیلی از شرایط اقتصادی و تحریم های اعمالی علیه کشورمان 
که با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری همه این مشکالت از پیش 
روی کشور برداشته شده، نقش مناطق آزاد در گذار از تحریم و اقتصاد 
تحلیل خود تصریح  ادامه  در  و  نمود  عنوان  اهمیت  حائز  را  مقاومتی 
کرد: گیالن، گلستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان در چهار نقطه 
به دلیل دارا بودن مرزهای هوایی، دریایی، زمینی و ریلی  کشورمان 
دارای اهمیت استراتژیکی در معادالت فرامنطقه ای کشورمان در ارتباط 
میان شرق- غرب و شمال-جنوب جهان بوده و در این میان، دو استان 
بیشتری  پایداری  از  بنادر جنوبی،  گیالن و گلستان در شرایط خاص 
برخوردارند؛ دو استانی که از قابلیت ارتباطی با کشور چین به عنوان 

بزرگترین اقتصاد جهان، نیز بهره مند می باشند.
دکتر محمدولی روزبهان با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی با ظرفیت های 
متنوع در ترانزیت ترکیبی، می تواند به مرکز ترانزیت کاال میان آسیا و 
اروپا تبدیل شود، افزود: کاهش ۱۵روزه زمان حمل و نقل کاال از طریق 
کاسپین،  بندری  مجتمع  محوریت  با  ایران  قزاقستان،  چین،  کریدور 
اهمیت مضاعف پیدا می کند که توجه داشته باشیم، زمان طوالنی تر در 

مسیر موجود یعنی هزینه بیشتر و قدرت رقابتی کمتر.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به حجم گسترده 
مراودات بین المللی، جذب سرمایه گذار و زیرساخت های ایجاد شده در 
مناطق آزاد در دولت های یازدهم و دوازدهم، تجارت بین المللی در این 
مناطق را به قبل و بعد از این دولت ها تقسیم بندی کرد و گفت: یکی از 
افرادی که در دستیابی به این موفقیت ها نقش موثری ایفا نمود، شخص 

دکتر رضا مسرور است که باید مجدد از ایشان تقدیر به عمل آید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران و 
فعالین اقتصادی تاکید نمود و با ارائه تفسیری از منابع علمی مدیریت 
فعالیت  زمینه  باید  و  است  سکانداری  دولت  وظیفه  که  داشت  اظهار 
سرمایه گذاری از سوی دولت فراهم شود، موضوعی که در این منطقه 
براساس  پیگیری شود؛ چراکه  بیشتری  با جدیت  باید  و  داشته  وجود 
ظرفیت های ایجاد شده، منطقه ای که می تواند اقتصاد ملی را متحول 
نماید، این منطقه بوده و بر این اساس افق های منطقه آزاد انزلی باید 

گسترده تر و جهانی تر ترسیم شود.
روزبهان با تصریح بر اینکه منطقه آزاد انزلی را باید به عنوان خانه امن 
سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی تبدیل نمود، افزود: تکریم و حمایت 
همه جانبه از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی با بهره گیری از حداکثر 
که  حدی  به  گیرد،  قرار  دستورکار  در  باید  خود  تولیدی  ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی به الگویی برای سرمایه گذاری در سطح ملی و جهانی 

تبدیل شود.
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اظهار کرد: خود را موظف می دانم که با تمام ظرفیت و تجارب خود، 
از تمامی ظرفیت های ملی، استانی، از ریاست محترم جمهور، معاونین 
رئیس جمهور و اعضای هیات دولت تا استاندار محترم و مسئولین استانی 
در جهت تحقق اهداف توسعه ای منطقه به کار گیرم و این اهداف جز 
تبدیل منطقه آزاد انزلی به یک الگو و جایگاه امن برای سرمایه گذاران 

و نگین اقتصادی کشور نیست.
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گزارش:
مرضیهحسینی

چابهار

توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی در منطقه آزاد چابهار

دوشنبه11آذرماه1398-2دسامبر2019-شماره59

اقداماتسازمانمنطقهآزادچابهاردرراستایعملبهمسئولیتاجتماعیحوزهفرهنگی:

هویت  جدایی ناپذیر  بخش  تمدن،  و  تاریخ 
این  از  که  کشورهایی  می باشد.  کشور  هر 
پتانسیل  از  خوبی  به  و  برخوردارند  موهبت 
گردشگری و صنایع دستی آن بهره گرفته اند، 
ایجاد  بخش ها  این  در  قابل  توجهی  پیشرفت 
است  کشورهایی  ازجمله  نیز  ایران  نموده اند. 
خود،  ساله  هزار  چندین  تاریخ  و  تمدن  با  که 
نظر هر گردشگری را به خود جلب می نماید. 
کهن،  دنیای  از  یادگارهایی  با  سرزمین  این 
تاکنون چندین اثر تاریخی و باستانی خود را در 

فهرست یونسکو به ثبت رسانده است.
که  گوناگون  طبیعت  و  شگفتی  از  پر  تاریخ 
کشور  در  را  جاذبه ها  این  دوی  هر  می توان 
است  کافی  موارد  این  تمامی  دید.  پهناورمان 
از سراسر جهان،  تا ساالنه گردشگران زیادی 
ایران را به عنوان مقصد سفرشان انتخاب کنند. 
در پهنه خارق العاده، دوستداران طبیعت فرصت 
سر کشیدن به کویر، جنگل، کوه و دریا را دارند 
می توانند  تاریخ  و  فرهنگ  به  عالقه مندان  و 
مهمان یکی از تاریخی ترین کشورهای جهان 

باشند.
کشیده،  فلك  به  سر  و  سترگ  کوه هاي 
رودهای  هموار،  دشت های  وسیع،  کویرهای 
ایران  دریاها؛  و  دریاچه ها  آبشارها،  و  جاری 
این  است.  اقلیم  و هفت  کشوری چهار فصل 
تا  فارس  همیشگی  خلیج  از  که  متنوع  اقلیم 
دریای کاسپین را در خود جای داده، تاریخی پر 
از راز نهفته است؛ بازمانده های تاریخ مردمان 
این مرز و بوم از تمدن شش هزار ساله شهر 
سوخته گرفته تا امپراتوری هخامنشیان در شهر 
پارسه و تاریخ پس از اسالم هر گردشگری را 

شیفته ایران می کند.
شادی  و  هنر  لذت،  تولید  در  ایرانی  فرهنگ 
به  شدت غنی و مملو از ظرافت هایی کم نظیر 
است. ظرافت هایی که به نیت افزایش شادی و 
هیجان و در نتیجه لذت بیشتر از زندگی در آن 
تعبیه شده اند. از شعر و ادبیات فارسی و شهرت 
موسیقی  و  طنز  جایگاه  تا  جهانی اش  نفوذ  و 
در فرهنگ ایرانیان، می توان نمونه هایی از این 
ظرافت ها را دید. هنرهای تجسمی و لذت های 
ایرانی  فرهنگ  در  ویژه ای  جایگاه  نیز  بصری 
به  دنیا  در  که  ایرانی  فرش  از  به  غیر  دارند. 
خاتم کاری،  میناکاری،  است،  معروف  زیبایی 
سوزن دوزی  ُمعرق کاری،  ُمنبت کاری، 
گیلك،  مادران  حصیربافی  و  بلوچ  زنان 
گالبتون دوزي و خوس دوزي شیرزنان جنوبی 
و ده ها هنر دیگر، عالقه قابل  مالحظه ایرانیان 
غذاهای  می دهند.  نشان  را  هنر  و  زیبایی  به 
ظرافت  سمبل های  دیگر  از  نیز  ایرانی  متنوع 

فرهنگ ایرانی است. 
مرزهای  از  فراتر  ایرانی،  فرهنگ  عناصر 
جمهوری اسالمی است و ردپای گاه پررنگ آن 
نیز  را می توان در کشورهای مستقل همسایه 
سراغ گرفت؛ افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، 
آذربایجان،  جمهوری  ترکمنستان،  ازبکستان، 
ارمنستان، گرجستان و کردهای عراق و ترکیه، 
همگی کم  و بیش گوشه ای از فرهنگ ایران 

را به ارث برده اند.
و حضور  کهن  تمدنی  از  برخورداری  دلیل  به 
پیروان ادیان مختلف در ایران، کشور ما اماکن 
به  نزدیك  مجموع  از  دارد.  متنوعی  مذهبی 
کشور،  مختلف  نقاط  در  مذهبی  مکان  ۹هزار 
بقعه های  و  امام زادگان  آرامگاه های  از  به  غیر 
سه   از  بیش  ملی،  آثار  فهرست  در  ثبت  شده 
هزار مکان مذهبی مقدس دیگر شامل مساجد، 
مدارس مذهبی، کلیساها، کنیسه ها، آتشگاه ها 
مذهب،  است.  شده  شناسایی  نیایشگاه ها  و 
شهرهایی  شکل گیری  در  برجسته ای  نقش 
قزوین،  شیراز،  ری،  قم،  مشهد،  همچون 
نطنز، شاهرود، شوش، بسطام، الهیجان، آمل، 
این شهرها  و  داشته  و…  گنبدکاووس  اردبیل، 
قابلیت  فراوانی برای جذب گردشگران مذهبی 

دارند. 
می تواند  مذهبی  حوزه های  تمام  در  ایران 
فضای  و  کند  جذب  بین المللی  توریست 
مذهبی- توریسم  توسعه  موجود،  فرهنگی 

به  می کند  امکان پذیر  آن  در  را   فرهنگی 
حرم  ازجمله  متعدد  زیارتگاه های  وجود  دلیل 
حرم حضرت  و  مشهد  در  رضا)ع(  امام  مطهر 
زیارتی  مقصد  ما  کشور  قم،  در  معصومه)س( 
مسافران فراوانی از کشورهای مسلمان است. 
به  غیر از آن، ایران دارای معابد و کلیساهای 
بی بدیلی است که در دیگر نقاط جهان وجود 
کلیسای  قدیمی ترین  مثال،  طور  به  ندارد؛ 
کلیسای  یا   و  دارد  قرار  ایران  در  جهان 

سنت  استپانوس  کلیسای  یا  مقدس  استفانوس 
دومین کلیسای مهم ارمنی های ایران است که 

از نظر اهمیت بعد از قره کلیسا قرار می گیرد.
هزینه های  بودن  پایین  به  دلیل  همچنین 
ما  در مقیاس جهانی، کشور  ایران  در  درمانی 
گردشگران  جذب  برای  فوق العاده  ظرفیتی 
در  منطقه  و  اسالمی  کشورهای  از  درمانی 
تبدیل  برای  زمینه  این حد که  تا  دارد؛  اختیار 
شدن به کشوری پیشرو در گردشگری پزشکی 
است.  مهیا  ایران  برای  منطقه،  سطح  در 
علمی تر  مطمئن تر،  ایران  در  درمانی  خدمات 
یك چهارم  حاضر  حال  در  است.  ارزان تر  و 
گردشگری  حوزه  در  کشور  بیمارستان های 
سالمت فعالند و در رشته های تخصصی چشم، 
رنکینگ یك  اعصاب،  و  نازایی  زیبایی،  قلب، 
انجام عمل های  اینکه  را داریم. ضمن  پنج  تا 
زیبایی به خصوص جراحی بینی، توریست های 
خاص خود را دارد و یکی از زمینه های پردرآمد 
گردشگری پزشکی در ایران محسوب می شود.
مضاف بر تمام توصیفات فوق، پهنه شگفت انگیز 
پارس در هر گوشه خود ظرفیت های خاص و 
هر  قلب  که  است  داده  جای  منحصربه فردی 
خیل  می تواند  و  در می آورد  لرزه  به  را  فردی 
عظیمی از گردشگران از اقصی نقاط جهان را 
به سوی خود شاهد باشد، اما متاسفانه در طول 
سالیان گذشته در صنعت گردشگری و صنایع 
و  نداشته  ارائه  برای  دستاوردی  ایران  دستی، 
نتوانسته آنگونه که شایسته این سرزمین است 
به جهانیان معرفی شده تا بتواند میزبان خوبی 

برای آنان باشد.

چابهار،فرصتیمغتمبرایتوسعه
صنعتتوریسمکشور

آزاد  منطقه  و  مکران  سواحل  میان،  این  در 
ایران،  اقیانوسی  بندر  تنها  عنوان  به  چابهار 
استراتژیك در کشورمان  و  نقطه کلیدی  یك 

محسوب می شود.
چابهار یکی از۱۰نقطه استراتژیك جهان است 
و به همین دلیل در حوزه تحریم های آمریکا 
را  مناسبی  بسیار  فرصت  این  و  نگرفته  قرار 
همه  در  تا  است  آورده  وجود  به  کشور  برای 
و  سرعت  با  توریسم  صنعت  ازجمله  زمینه ها 
باشد،  داشته  را  فعالیت های چشمگیری  دقت، 
مختلفی  کشورهای  با  منطقه  این  اینکه  کما 
در حوزه های فرهنگی، قومی و جغرافیایی در 
ارتباط می باشد، ازجمله کشورهای حوزه خلیج 
از  بسیاری  که  افریقایی  کشورهای  و  فارس 
و  هستند  ایرانی  کشورها  آن  مقیم  بلوچ های 
همچنین  دارند؛  ایران  به  فرهنگی  علقه های 
کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و حتی 
کشور چین که سرمایه گذاری های زیادی را در 
منطقه آزاد چابهار و کشورهای همسایه انجام 
داده است و نیز کشور هند به دلیل تشابهات 
که  جایی  تا  دارد،  استان  این  با  که  فرهنگی 
هندوستان  نام  به  را  بلوچستان  و  سیستان 
مراودات  مجموع  در  و  می شناسند  کوچك 
و  سیستان  استان  بین  که  دیرینه ای  تجاری 
بوده  دیرباز  از  جهان  کشورهای  و  بلوچستان 
جزء  دارد،  ادامه  هم  تاکنون  ارتباطات  این  و 
ظرفیت هایی است مورد توجه قرار گرفته است.

با برنامه ریزی و سیاست گذاری قوی، بازمهندسی 
حذف  و  قانونی  خالءهای  پرکردن  فرآیندها، 
کردن  باز  و  البته   و  ناکارآمد  بروکراسی های 
می توانیم  امروزی  جهان  حقایق  به  چشم  های 

ظرفیت ها و مسیری جدید در میان کشورهای 
توریست  فرست، بنام ایران ایران ایجاد نماییم 
که یقینا یك سر این مسیر به چارسویی به نام 

منطقه آزاد چابهار خواهد رسید.
را  اصلی  مسیر  سه  ملل  سازمان  کارشناسان 
جهان،  بین المللی  نقل  و  حمل  برای  آینده  در 
گذر  ایران  از  مسیر  دو  که  کرده اند  پیش بینی 
می کند که مهم ترین مسیر، مسیری است که 
این  احیای  لزوم  کرد.  خواهد  عبور  چابهار  از 
مسیر و باز شدن دروازه های ترانزیتی و نقل و 
انتقاالت زمینی، دریایی و هوایی میان قاره ها با 
امنیت  ایجاد  ایران به سایر کشورها،  محوریت 
فرهنگ  و  تاریخ  جغرافیا،  این  شناساندن  و 
تنها  این مهم  که  است  به جهانیان  مردمانش 
در قدرت صنعت بی بدلیل و تاثیر گذار توریسم 
می باشد که بیشترین نقش را در تامین امنیت 
را مهیا  ایفا کرده و شرایطی  برای گردشگران 
با اتکا به این امنیت،  می نماید تا دیگر صنایع 
برای سرمایه گذاری در تنها بندر اقیانوسی کشور 

و منطقه آزاد چابهار با آرامش حضور پیدا کنند.
تمامی این داشته ها و ظرفیت ها می تواند کمك 
کند تا بحرانی که کشور به واسطه تحریم ها با 
نگاه  و  دقیق  برنامه ریزی  با  است،  مواجه  آن 
مغفول  کشور  در  که  ظرفیت هایی  به  عمیق 
سر  پشت  است،  نشده  توجه  بدان ها  و  مانده 
فرصت،  به  تهدیدها  این  تبدیل  با  و  گذاشته 
نقطه طالیی اقتصادی کشور را در چهل ساله 

اخیر رقم زنیم.
جذب  قوانین  و  فرآیند  آزاد  مناطق  در  باید 
امر،  این  کنار  و  در  کنیم  تسهیل  را  گردشگر 
یکسری از قوانین دست و پاگیر در این مناطق را 
در مسیر جذب گردشگران اصالح نماییم، چراکه 
باتوجه به فرصت به وجود آمده درخصوص کم  
شدن هزینه های سفر به ایران در پی باال رفتن 
نرخ ارز، می توان در شرایط کنونی بهره برداری 
مناسبی از این موقعیت داشته باشیم. البته موارد 
دیگری که بایستی به آن توجه شود، بحث ایجاد 
امنیت روانی در بین گردشگران خارجی است، 
زیرا به دلیل تبلیغات و فعالیت هایی که توسط 
ایران  ستیزی  مسیر  در  متخاصم  کشورهای 
کرده اند،  ایجاد  کشورمان  علیه  بر  دنیا  کل  در 
این مسئله و  مهم ترین موضوعی که می تواند 
بازتاب منفی آن را خنثی کند، ورود گردشگران 
بطن جامعه  به  و شهروندان کشورهای جهان 
ایرانی و حل شدن در فرهنگ کهن این کشور 
و دیدن مهمان نوازی ایرانی است، تا خود ببینند 
و لمس کنند که ایران کشوریست امن و زیبا 
مردم  ذهن  بر  کردن  کار  یعنی  راهکار  این  و 
جهان برای معرفی داشته های ارزشمند فرهنگی 
تا  کند  ما کمك  به  ایرانی که می تواند  جامعه 
دنیا نگاه مثبت تری به ایران و مردمانش داشته 
دولت  بر  که  را  فشارهایی  از  بسیاری  و  باشد 
به  اینگونه  کند؛  تعدیل  دارد،  وجود  ما  مردم  و 
وضوح به همگان ثابت می شود که چنین رفتار 
و تحریم هایی بسیار ناجوانمردانه و غیرمنصفانه 

است.

مدیرگردشگری
سازمانمنطقهآزادچابهار:

هدفاصلیمسئولیتاجتماعی
چابهار،کمکبهتوسعه
پایدارورفاهاجتماعی

چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
مردم  از  بسیاری  چه  اگر  داشت:  اظهار 

توسعه  و  اجتماعی  مسئولیت  اصطالحات 
یك  و  می کنند  استفاده  یکدیگر  با  را  پایدار 
اما  دارد،  وجود  دو  این  بین  نزدیك  رابطه 
مسئولیت  هستند.  متفاوت  مفاهیمی  دو  این 
اجتماعی طریقی است که سازمان ها می توانند 
زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  رویکردهای  با 
استراتژی های  فرهنگ  و  ارزش ها  با  محیطی 
ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود 
را به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه 

کند. 
مسئولیت  توسعه  افزود:  حسینی  عدنان 
مسائل  افراد،  حقوق  در  می تواند  اجتماعی 
زیست محیطی و حفظ مسئولیت جهانی تاثیر 
مهمی داشته باشد. از آنجایی که هدف اصلی 
پایدار  توسعه  به  کمك  اجتماعی  مسئولیت 
آزاد  منطقه  سازمان  است،  اجتماعی  رفاه  و 
نظام مند  برنامه های  چابهار  تجاری-صنعتی 
راستای  پایدار در  توسعه  را جهت تحقق  خود 
مسئولیت اجتماعی و توسعه برنامه های صنایع 
ترسیم  سال ۱4۰7  را  تا  گردشگری  و  دستی 
به  خدمات رسانی  زمینه سازی  تا  است  نموده 
احترام  و  زیست  محیط  حفظ  و  محلی  جامعه 
به حقوق مشتریان و گردشگران و فضای امن 

را فراهم آورد. 
بلوچستان  سیستان  استان  کرد:  تصریح  وی 
کنارک  و  چابهار  شهرستان  علی الخصوص 
در  فراوانی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  دارای 
و صنایع  فرهنگی  میراث  و  زمینه گردشگری 
از حوزه ها  دستی می باشند  که سهم هر کدام 

در این بین قابل توجه است.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری   مدیر 
دروازه  به  که  چابهار  شهرستان  داد:  ادامه 
است  نموده  سعی  دارد،  شهرت  اقیانوس 
برنامه های مدون خود را به گونه ای طراحی 
ظرفیت ها  از  استفاده  حداکثر  بتواند  تا  کند 
استان  این  اینکه  به  نظر  باشد.  داشته  را 
حال  و  گذشته  در  که  استراتژیکی  موقعیت 
کرده  تبدیل  مهمی  نقطه  به  را  آن  داشته، 
جهت  در  برنامه ریزی  به  نیاز  که  است 
خود  آشکار  و  پنهان  ظرفیت های  از  استفاده 

دارد. 
حسینی اذعان داشت: این استان با دارا بودن 
۱۸۰۰اثر تاریخی ، طبیعی و گردشگری، سهمی 
و  و صنایع دستی  توسعه گردشگری  در  بسزا 
از  گردشگران  جذب  جهت  وابسته  صنایع 
سهم  بین  این  در  دارد.  را  ایران  نقاط  اقصی 
شهرستان های چابهار و کنارک از آثار فرهنگی 
تعداد 3۰اثر  این  از  ۱5۰اثر شناسایی شده که 
اگر  که  است  شده  ثبت  ملی  آثار  فهرست  در 
برنامه های مدونی برای شناسایی آنها در نظر 
گرفته شود، زمینه برای جهانی سازی آنها مانند 
ملی  یا شهر  و  کلپورگان  ملی سفال  روستای 
سوزن دوزی ایرانشهر و همچنین تنگ سرجه 
فراهم  حصیربافی  ملی  روستای  عنوان  به 

خواهد شد.
به  نیاز  بدون  دستی  صنایع  کرد:  تاکید  وی 
فن آوری های پیشرفته و تنها با اتکا به نیروی 
منطقه  هر  مردمان  دست  و  اندیشه  و  فکر 
قابل  سهولت  به  نیز  آن  اولیه  مواد  که  بوده 
و  می شود  تهیه  منطقه  همان  در  و  دسترسی 
متفاوتی  تزئینی  و  کاربردی  جنبه های  دارای 
از  چون  و  داشته  مردم  روزمره  زندگی  در 
است،  رسیده  آیندگان  و  حال  به  گذشتگان 
بر  را  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  همواره 
حفظ  هم  و  افراد  از  حمایت  با  تا  داشته  آن 
حافظ  غنی،  فرهنگ  و  هنر  این  اصالت  و 
طریق  از  بتوانند  هم  و  باشند  میراث  این 
در  ساکن  محلی  مردمان  برای  صنعت  این 
ایجاد  اصالت  و  فرهنگ  دارای  روستاهای 
جذب  برای  را  زمینه  بتواند  و  نماید  شغل 

گردشگران و جهانگردان نماید. 
تجاری- آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  حسینی 
اهمیت  افزایش  به  توجه  با  چابهار  صنعتی 
برنامه های  به  تعهد  و  اجتماعی  مسئولیت 
صنایع  و  گردشگری  زمینه های  در  خود 
این  در  را  متفاوتی  برنامه های  دستی، 
این  ازجمله  است؛  نموده  برگزار  حوزه ها 
استانی  نمایشگاه های  برگزاری  برنامه ها، 
منطقه  در  دستی  صنایع  بین المللی  و  ملی 
در  می توان  را  آن  نتیجه  که  بوده  آزاد 
حوزه  در  مختلف  پتانسیل های  استعدادیابی 
صنایع  صنعتگران  شرکت  و  دستی  صنایع 
دستی در این نمایشگاه ها و همچنین حضور 
صنایع  نمونه  صنعتگران  پویای  و  فعال 
آزاد  منطقه  سازمان  هزینه  با  استان  دستی 
و  پاکستان  در  بین المللی  نمایشگاه های  به 

اشاره کرد.  قزاقستان 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری   مدیر 
در  دستی  صنایع  صنعتگران  شرکت  افزود: 
نمایشگاه های داخلی و خارجی زمینه را برای 

همچنین  و  دستی  صنایع  استعدادهای  بروز 
کنار  در  برتر  کیفیتی  به  رسیدن  برای  رقابت 
هنری  فرهنگ  تبادل  و  هنر  اصالت  حفظ 
سبب  را  بردارد  در  نیز  را  مختلف  مناطق 

می شود. 
وی اظهار کرد: از دیگر دستاوردهای سازمان 
همکاری  چابهار،  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه 
به  اقدام  ذیربط  دستگاه های  و  دهیاری ها  با 
دستی  صنایع  آموزشی  های  کالس  برگزاری 
و  بانوان  توانمندسازی  آن  بازخورد  که  نموده 
شرکت کارآموزان این حرفه در نمایشگاه های 
تولیدات  تولید  همچنین  و  خارجی  و  داخلی 
و  گردشگران  به  فروش  جهت  منحصری 

بازدید کنندگان می باشد. 
آزاد  منطقه  سازمان  نمود:  عنوان  حسینی 
فاقد  که  صنعتگرانی  از  حمایت  جهت  چابهار 
فروش محصوالت  و  تولید  برای  ثابت  مکان 
تا  نموده  اتخاذ  را  تصمیماتی  هستند،  خود 
باشد؛  رسانده  یاری  آنها  اقتصاد  به  اندکی 
جهت  را  مکانی  سازمان  که  صورت  این  به 
توسط  تولید شده  اقالم صنایع دستی  فروش 
صنایع  فروشگاه  عنوان  به  را  صنعتگران 
دستی منطقه آزاد چابهار ایجاد نموده تا بدون 
واسطه و مستقیم محصوالت را به متقاضیان 
سامانه  همچنین  دهند،  ارائه  گردشگران  و 
آنالین و الکترونیکی فروشگاه نیز پاسخگوی 
مختلف  مناطق  به  سفارشات  آنان جهت  نیاز 

کشور  می باشد. 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری   مدیر 
با  توانسته اند  که  صنعتگرانی  داشت:  اظهار 
تولید  به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت 
انبوه در بازه اقتصادی مناسب خود دست یابند 
و به نمایشگاه های خارجی راه پیدا کنند، جهت 
سطح  در  خود  محصوالت  فروش  و  عرضه 
منطقه نیز در مراکز تجاری سطح منطقه آزاد با 
گرفتن غرفه، زمینه را برای فروش محصوالت 
ایجاد  گردشگران  به  مستقیم  صورت  به  خود 
کرده اند که هم برای صنعتگران و هم منطقه 
آزاد ایجاد درآمد نموده و هم در جذب گردشگر 

به منطقه آزاد مثمر ثمر واقع شده اند. 
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه امروزه صنعت 
در  صنایع  پردرآمدترین  از  یکی  گردشگری 
کل دنیا محسوب می شود و استان سیستان و 
بلوچستان هم از نظر فرهنگی و مردم شناسی 
از  گردشگران  پذیرای  و  دارد  فراوانی  تنوع 
سازمان  می باشد،  ایران  عزیز  کشور  سراسر 
آزاد چابهار در راستای حفظ مسئولیت  منطقه 
و  همکاری  با  و  آن  به  عمل  و  اجتماعی 
و  شهر  شوراهای  و  دهیاری ها  هماهنگی 
از  تعدادی  و  محلی  جوامع  همچنین  و  روستا 
گردشگر  در جهت جذب  اجرایی  دستگاه های 
به شهرها  از مهاجرت روستاییان  و جلوگیری 
در این مناطق اقدام به ایجاد مکان های ثابت و 
امن و بستری مناسب برای مردم بومی در کنار 
ملی  شده  ثبت  آثار  و  گردشگری  جاذبه های 
کوه های  گواتر،  خلیج  صورتی،  تاالب  مانند 
و  درک  پزم،  منحصربه فرد  سواحل  مریخی 
اشتغال  ایجاد  برای  تا  نموده  جاذبه ها  دیگر 
صنایع  فروش  طریق  از  بومیان  درآمدزایی  و 
غذاهای  دریایی،  دستی  صنایع  محلی،  دستی 
همچنین  و  محلی  راهنماهای  هم  و  محلی 
و  گردشگر  جلب  برای  زیر ساخت ها  توسعه 
ساخت  افزایش  ازجمله  گردشگران  حال  رفاه 
برای  مکان هایی  و  بهداشتی  سرویس های 

خدمات دهی به آنان باشد. 
حسینی تصریح نمود: همچنین سازمان منطقه 
برنامه های  به  عمل  راستای  در  چابهار  آزاد 
استعدادیابی  و  شکوفاسازی  جهت  در  خود 
برنامه هایی  نیز  مختلف  زمینه های  در  جوانان 
را در دستورکار خود قرار داده است. همچنین 
مد  نمایشگاه های  و  جشنواره ها  برگزاری  با 
بر  عالوه  غذا  جشنواره  و  فرهنگ  لباس،  و 
جمع آوری غذاهای بومی و خاص منطقه، زمینه 
برای معرفی و ثبت آنان در فهرست میراث ملی 
راستا  این  در  است که  آورده  فراهم  و جهانی 
اولین کتاب های جامع در زمینه های فرهنگ، 
هنر و گردشگری را به چاپ رسانده است که 
از تمامی ظرفیت های منطقه استفاده نموده و 
همچنین اقدام به برگزاری جشنواره های ملی 
و  معرفی  هم  مختلف  فرهنگ های  تا  کرده 
بستری مناسب برای تبادالت فرهنگی استانی 
و ملی ایجاد شود تا در حاشیه این جشنواره ها، 
ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه آزاد چابهار را 

به همگان معرفی نماید. 
 مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار در 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تاکید  پایان 
منطقه،  محرومیت زدایی  جهت  در  توانسته 
به  و  دهد  انجام  را  توجهی  قابل  اقدامات 
مسئولیت و تعهد خود در قبال ساکنین منطقه 

جامه عمل بپوشاند.  



یادداشت

اقتصادی  توسعه  و  رشد  اخیر،  دهه های  در 
اهمیت  تجارت،  و  تولید  افزایش  و  کشورها 
بخش ترانزیت را به عنوان حلقه اتصال بازار 
کرده  آشکار  پیش  از  بیش  تولید  و  مصرف 
زیربنایی  و  مهم  بخش  یک  ترانزیت  است. 
سیاسی،  مختلف  ابعاد  از  و  است  اقتصاد  در 
توجه  مورد  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
یکی  این صنعت  امروزه  است.  اکثر کشورها 
محسوب  دنیا  تجاری  منابع  سودآورترین  از 

می شود.
رقابت  صنعت،  این  از  حاصل  سرشار  درآمد 
برای  الزم  تسهیالت  ایجاد  در  را  کشورها 
افزایش  عرصه  این  در  خود  بردن سهم  باال 
مزیت  و  امنیت  از  برخورداری  است.  داده 
است  عواملی  مهم ترین  از  یکی  جغرافیایی 
این  توسعه  زمینه ساز  خوبی  به  می تواند  که 

صنعت باشد. 
از  جغرافیایی  ویژه  موقعیت  لحاظ  به  ایران 
دیرباز نقش مهمی در ترانزیت کاال و مسافر 
فارس  خلیج  ایران،  جنوب  در  است.  داشته 
آن  در  نفت  تولیدکننده  عمده  که کشورهای 
جهان  انرژی  گلوگاه  عنوان  به  دارند،  قرار 
خزر  دریای  شمال،  در  می شود.  محسوب 
ایران،  کشورهای  میان  ارتباطی  پل  بهترین 
آذربایجان  و  ترکمنستان  قزاقستان،  روسیه، 
در  مهمی  نقش  می تواند  دریا  این  است. 
از  کند.  ایفا  کشورها  این  میان  تجارت 
با کشورهای عراق،  ایران  غرب و شرق هم 
است  همسایه  افغانستان  و  پاکستان  ترکیه، 
فراهم  را  تجارت  برای  مناسبی  فرصت  که 

ساخته است. 
آسیای  کشورهای  نیاز  اخیر  سال های  در 
یکسو  از  آزاد  آب های  به  به دسترسی  میانه 
شرق  کشورهای  اقتصادی  رشد  فرآیند  و 
مسیرهای  ناامنی  همراه  به  آسیا  جنوب  و 
از  پاکستان  و  افغانستان  روسیه،  در  رقیب 
سوی دیگر باعث شد تا بار دیگر ایران مورد 
مرکزیت  در  قرارگرفتن  گیرد.  قرار  توجه 
سازمان  عضو  کشورهای  جغرافیایی 
فرصت  این  اکو  اقتصادی  همکاری های 
ضمن  تا  است  آورده  فراهم  ایران  برای  را 
ایفای نقش فعال در برقراری ارتباط تجاری 
و اقتصادی بین کشورهای عضو اکو، بتواند 
موافقت نامه های  و  همکاری ها  چارچوب  در 
مختلف تجاری، در زمینه ترانزیت کاالهای 
به  نیز  عضو  کشورهای  وارداتی  و  صادراتی 

بپردازد.  نقش  ایفای 
قوتی  نقطه  ایران  ژئواکونومیکی  موقعیت 
است که این کشور را همواره به عنوان یک 
توجه  مورد  مناسب  و  کوتاه  ترانزیتی  مسیر 
به  می تواند  ایران  واقع  در  است.  داده  قرار 
با  کشورها  این  میان  ارتباطی  پل  عنوان 
موثری  نقش  جهان  مناطق  سایر  و  یکدیگر 

ایفا نماید. 
مسیرهای  انتخاب  در  متعددی  عوامل 
زمان،  هزینه،  ازجمله  است؛  موثر  ترانزیتی 
و  مقررات  و  قوانین  امنیت،  مسافت، 
تاثیرگذار  عوامل  همه  به  توجه  زیرساخت ها. 
در ترانزیت، می تواند بر رقابت پذیر شدن این 
وجود  اما  باشد،  داشته  ویژه ای  اثر  صنعت 
ترانزیت  بخش  در  متعدد  موانع  و  مشکالت 
این  از  مناسب  بهره گیری  مانع  کشور  در 

بخش شده است. 
کاالی  میزان  و  کشور  از  کاال  ترانزیت  در 
عبوری نشان  دهنده نقش و اهمیت کریدور 
که  است  کشور  ترانزیت  در  شمال- جنوب 
زیرساخت های  شدن  کامل تر  با  می تواند 
طرف  از  شود.  پررنگ تر  نقش  این  الزم، 
دیگر کریدور شرق به غرب کشور به واسطه 
ضعف زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل نقش 

کم رنگی در ترانزیت کشور دارد.
مناسب  زیرساخت های  بودن  دارا  بی تردید 
افزایش  در  کاال  خروجی  و  ورودی  مبادی 
بنابراین  است.  موثر  کاال  ترانزیت  سهم 
خروجی  و  ورودی  مبادی  همزمان  تجهیز 
کشور  شرق-غرب  و  شمال - جنوب  در  کاال 
بین المللی  کریدورهای  تکمیل کننده  که 
در  ایران  واقعی  جایگاه  می تواند  است، 
چنانچه  بخشد.  تحقق  را  ترانزیت  صنعت 
کشور  ترانزیتی  مزیت  از  بهینه  استفاده 
صورت گیرد و اصالحات الزم انجام شود و 
فرصت ها به خوبی شناسایی شود، از ابتدای 
زنجیره تا انتهای زنجیره ایجاد اشتغال را در 

پی خواهد داشت.

بایدهای توسعه ترانزیت 
در اقتصاد ایران
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مجلس

مناطق آزاد

حسین افضلی
کارشناس حوزه حمل و نقل

مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 
آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه منطقه 
ویژه  موقعیت  از  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه 
هیچ  در  گفت:  است،  برخوردار  استراتژیکی  و 
یک از حوزه های تولیدی و اقتصادی در کشور 
توانمندی  و  ظرفیت  این  با  منطقه ای  چنین 
این  از  هم  کشورها  از  بسیاری  شاید  نداریم، 
ظرفیت و موقعیت اقتصادی در یکجا برخوردار 

نباشند.
رفع  و  پیگیری  »نشست  در  بانک  مرتضی 
منطقه  در  پتروشیمی  مجتمع های  موانع« 
ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار کرد: منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس از موقعیت خاص 
کار  نمونه  همین  و  است  برخوردار  ویژه ای  و 
و  مهم  بسیار  الگوی  اسالمی  انقالب  برای 

خوبی است.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
سرمایه گذاری  دالر  ۲۰۰میلیارد  داد:  ادامه 
اقتصاد  در  سال  سال های  که  حوزه ای  در 
ارزشمند  بسیار  است،  بوده  نقش آفرین  جهان 
گاز  انقالب  از  قبل  تا  است.  افتخار آفرین  و 
به  بود،  شده  شناسایی  اینکه  با  منطقه  این 
این پروژه  از ۲۴فاز  امروز  بهره برداری نرسید؛ 
که در حوزه پاالیش و گاز فعال هستند، ۲۲فاز 
امیدواریم  که  است  رسیده  بهره برداری  به 
بهره برداری  به  زودی  به  باقیمانده  فازهای 

برسد.
مرتضی بانک با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها 
و رسانه ها باید ظرفیت های این منطقه را به همه 
معرفی کنند، گفت: این وظیفه ما است که به 
عنوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سازمان 
تمام  از  نفت  وزارت  و  اقتصادی  ویژه  منطقه 

این  شناساندن  برای  کشور  رسانه ای  مجموعه 
ظرفیت ها و اقدامات صورت گرفته استفاده کنیم.

پارس،  انرژی  اقتصادی  ویژه  افزود: منطقه  او 
الگوی بسیار ارزشمند برای همه مدعیانی است 
که مخالف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند 
که بتوانند توفیقات ایجاد شده در این مناطق 
و  آگاهی  اطالع،  بدون  و  ببینند  نزدیک  از  را 
شناخت، قضاوت نکنند. قضاوت های ناآگاهانه 
کارشناسان  و  نظارتی  بازرسی،  حوزه های  در 
و  غیرتخصصی  اظهارنظرهای  که  دستگاه ها 
غیرواقعی دارند، به اعتبار قانون مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و اعتمادی که سرمایه گذاران به 

این مناطق دارند، صدمه می زند.
بانک، خطاب به کارکنان منطقه ویژه اقتصادی 

باید موقعیت حیاتی  به  انرژی گفت: شما 
برای  بدانید  و  باشید  واقف  جنوبی  پارس 
می کنید.  کار  مهمی  خدمت  و  هدف  چه 
فراهم  و  بستر سازی  تدارک،  برای  شما 
برای  مناسب  شرایط  و  تسهیالت  کردن 
فعالیت چنین حوزه عظیم اقتصادی اینجا 
از  استفاده  با  باید  پس  آمدید.  هم  گرد 
قانون مناطق ویژه تسهیالت بهتر، بیشتر 
و صادرات  تولید  برای  بهتری  امکانات  و 

مواد پتروشیمی فراهم کنید.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
پیشی  به  نشست  این  ادامه  در  اقتصادی 
گرفتن صادرات از واردات در مناطق ویژه 
ساالنه  افزود:  و  کرد  اشاره  هم  اقتصادی 

لزوم توجه و پایبندی به قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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مشاور رئیس  جمهور تاکید کرد:

مناطق  از  تا ۲۰میلیارد دالر صادرات   ۱۸
سهم  که  می شود  انجام  اقتصادی  ویژه 
امروز  است.  عمده ای  سهم  پارس  انرژی 
صادرات  از  کشور  در  غیرنفتی  صادرات 
از  واردات  چه  هر  و  گرفته  پیشی  نفتی 
انقالب، دولت  برای  باشد،  صادرات کمتر 

و کشور افتخار است.
او تاکید کرد: باید حق این جریان عظیمی 
ما  کشور  در  انرژی  و  نفت  حوزه  در  که 
در این منطقه ایجاد شده را به درستی ادا 
کنیم و بیش از پیش نسبت به معرفی این 
منطقه بزرگ، مهم و تاثیرگذار در اقتصاد 
کشور تالش کنیم. باید باور کنیم با توجه 
اقتصادی و تحریم های  به شرایط سخت 
ظالمانه ای که در کشور حاکم بود، در این 

جبهه توفیقات بسیار گسترده داشتیم.
نیم  مجموع  به  رئیس جمهور  مشاور 
و  آزاد  مناطق  در  شاغل  جمعیت  میلیون 
گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  اقتصادی  ویژه 
در حال حاضر براساس مستندات سازمان 
تامین اجتماعی، ۲۰۵هزار نفر در واحدهای 
و  اقتصادی  ویژه  مناطق  در  تولیدی 
کشور  آزاد  مناطق  در  هم  نفر  ۳۰۰هزار 

مشغول به کار هستند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با اشاره به اینکه در مناطق ویژه 
اقتصادی که با حوزه نفت و انرژی سر و 
با  تا کار  دارند  مسئوالن تالش کنند  کار 
ادامه  برود،  پیش  و سرعت مطلوب  دقت 
این شرایط  با  اقتصادی  ویژه  مناطق  داد: 
از  ریال  وارد کردن یک  به  نیازی  کنونی 

خارج از کشور ندارند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس اظهار کرد:

راه اندازی کریدور گردشگری حالل از ارس تا ایروان
کشور  دو  با  این  که  با  ارس  آزاد  منطقه 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم مرز است، 
اروپا  قاره  از  آن  بیشترین گردشگر خارجی  اما 
یا  تهران  از  که  گردشگرانی  می شود؛  تامین 
تبریز راهی این منطقه می شوند نه از مرزهای 

خاکی یا از طریق ارمنستان و آذربایجان.
در  کرده،  اعالم  منطقه  این  که  آماری  طبق 
هفت ماه گذشته ۲۱۰هزار ارمنی به ایران سفر 
روزمره  خرید  بیشتر  آنها  انگیزه  که  کرده اند 
این  که  است  این  دنبال  به  ارس  است.  بوده 
بازدیدکنندگان و به عبارتی پیله وران مرزی را 
اتصال  با  سویی  از  و  کند  تبدیل  گردشگر  به 
گردشگران  نخجوان- مشهد،  آهن  خط  دوباره 

آذربایجانی را به ایران بکشاند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
هفت  در  این که  به  اشاره  با  ارس  آزاد  منطقه 
ارمنستان سفر  به  ایرانی  گذشته ۱۸۷هزار  ماه 
ایران  به  ارمنی  ۲۱۰هزار  مقابل  در  و  کرده اند 
بحث  یک  ارمنی ها  آمدن  افزود:  شده اند،  وارد 
است و میزان ماندگاری آنها بحثی دیگر. هفت 
ماه پیش وقتی به همراه هیاتی از منطقه آزاد 
ارمنستان سفر  ارس برای رایزنی و مذاکره به 
کردیم، متوجه شدیم مردم این کشور از ارس و 
مرزهای همجوار با ایران شناختی ندارند، برای 
تفاهم نامه در  برگزار و دو  تور رسانه ای  همین 
راستای معرفی و تعامالت گردشگری امضا شد. 
اگر بخش خصوصی هم وارد شود و  معتقدیم 
با بخش خصوصی کشور هدف مذاکره کند، به 
نحوی که به عقد تفاهم نامه شود منجر  شود، در 
جذب بیشتر گردشگر خارجی و ماندگاری آنها 

موثر خواهد بود.
یوسف داداش زاده با بیان این که ارس در حال 
طراحی بسته های مشترک گردشگری با منطقه 
نخجوان و ارمنستان است، افزود: ارمنستان به 
حوزه  کشورهای  گردشگری  مقاصد  از  یکی 
وجود  مسئله ای  اما  شده،  تبدیل  فارس  خلیج 
ندارد.  حالل«  »گردشگری  کشور  این  و  دارد 
در حال مذاکره هستیم تا کوریدور گردشگری 
»گردشگری  محوریت  با  را  ایروان  تا  ارس 
از  را  سهم مان  تا  کنیم  راه اندازی  حالل« 
صرفا  و  آوریم  به دست  ارمنستان  گردشگری 

نقش کوریدور را ایفا نکنیم.
هم مرز  نیز  نخجوان  با  ارس  داد:  ادامه  وی 
ارس  به  آذربایجان  جمهوری  اتباع  و  است 
سفر می کنند اما طبیعتا بیشتر آنها برای تامین 
نیازهای رومزه وارد این منطقه می شوند که ما 
قصد  اما  می گوییم  روزانه  بازدیدکننده  آنها  به 
داریم آنها را به گردشگر تبدیل کنیم که اکنون 
با مرمت آثار تاریخی و ثبت ژئوپارک ارس در 

آینده، این ظرفیت را داریم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
برای  منطقه  این  ایده  درباره  ارس  آزاد  منطقه 
افزایش ماندگاری گردشگران خارجی در ارس، 
توجه  کمتر  ظرفیت  این  به  گذشته  در  گفت: 
می شد، چون  مرمت آثار تاریخی منطقه به پایان 

تکمیل  آثار  این  مرمت  حاال  اما  بود،  نرسیده 
مشکل  بزرگترین  حاضر  حال  در  است.  شده 
به  نشدن  معرفی  ارس،  و  ایران  گردشگری 
جوامع بین المللی است؛ به همین خاطر منطقه 
آزاد ارس عضو سازمان جهانی گردشگری شد 
جهانی  شبکه های  سایر  به  پیوستن  درحال  و 
همچون شهرهای سالم و ژئوپارک ها است. حاال 
هم که موضوع ارزش پول ایران در گردشگری 
مطرح است، جا دارد این تهدید را به فرصتی در 

گردشگری تبدیل کنیم.
روی  که  رفتاری  تحلیل  با  افزود:  داداش زاده 
نتیجه  این  به  دادیم،  انجام  خارجی  گردشگران 
سفر  مقاصدی  به  عالقه مندند  آنها  رسیدیم 
کنند که بیشترین آثار ثبت جهانی را دارد. برای 
و  کنیم  ثبت  را  بیشتری  آثار  است  الزم  همین 
کلیسای  درآییم.  به عضویت شبکه های جهانی 
در  که  است  تاریخی  اثری  استپانوس«  »سنت 
یونسکو ثبت شده و چند سالی هم هست که به 
پربازدیدکننده ترین اثر تاریخی در منطقه شمال 
غرب ایران با اختالف زیاد از بازار تبریز و کندوان،   
تبدیل شده است. در کنار آن پرونده جنگل های 
ارسباران و ژئوپارک ارس برای ثبت جهانی آماده 

می شود. 

قطار نخجوان- مشهد 
دوباره راه می افتد

آهن  خط  دوباره  اتصال  درباره  سپس  وی 
در  سال ۱۳۹۵  از  که  نخجوان- جلفا- مشهد 
دالیل  به  آن  حرکت  و  راه اندازی  نوبت  چند 
شرکت  داد:  توضیح  است،  شده  متوقف  فنی 
»ارس ریل« برای خرید ۲۰واگن وی آی پی از 
خارج کشور اقدام کرد که پروژه آن با توجه به 
مشکالت ارزی موقتا متوقف شد. در حال حاضر 
به صورت موردی قطاری از تهران و مشهد به 
سفیر  با  جلسه  آخرین  در  می شود.  چارتر  جلفا 
جمهوری آذربایجان نیز این تمایل ابراز شد تا 
از ظرفیت ناوگان ریلی نخجوان هم استفاده و 
قطار نخجوان- مشهد با مشارکت »ارس ریل« 

راه اندازی شود که مذاکرات ادامه دارد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 

کرد: مشکلی  اضافه  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
در ریل های نخجوان و جلفا برای اتصال وجود 
ندارد. ایستگاه جلفا از قدیم خوب بوده و قدمتی 
برخی  این  که  دارد. حاال  از یکصد سال  بیش 
این  برقراری  مانع  ریل  بوژی  می کنند  مطرح 
قطار است، اصال اهمیتی ندارد. از طرفی فاصله 
است،  ۳۰کیلومتر  جلفا  و  نخجوان  بین  زمینی 
ایران،  به  باشد  داشته  تمایل  که  گردشگری 
ارس و یا مشهد برود، این مسافت را می تواند 
زمینی طی کند و از آنجا با قطار مسیر را ادامه 
و  آهن  خط  این  راه اندازی  معتقدیم  ما  دهد. 
برقراری دوباره قطار آن صرفه اقتصادی دارد، 
فقط باید ظرفیت های گردشگری کشورمان را 

در کشورهای همجوار خوب معرفی کنیم.
داداش زاده درباره بازه زمانی که برای برقراری 
یک  گفت:  است،  شده  پیش بینی  قطار  این 
مذاکره  آذربایجان  جمهوری  سفیر  با  قبل  ماه 
کردیم که خیلی هم پیگیر موضوع است. فکر 
می کنم تا یک ماه آینده تفاهم نامه نهایی بین 
دو شرکت ایرانی و آذری بسته و نهایتا تا پایان 

سال این قطار برقرار می شود.
در  ارس  آزاد  منطقه  استراتژی  درباره  وی 
ارس  این که  یادآوری  با  نخست  گردشگری 
که  است  کشور  آزاد  مناطق  دوم  نسل  جزء 
از  و  رسید  مجلس  تصویب  به  سال ۱۳۸۲  در 
چند  و  کرد  شروع  را  خود  کار  سال ۸۳  اواخر 
دوره محدوده آن تغییر کرد، افزود: همزمان با 
تغییر محدوده منطقه، سند راهبردی آن تهیه و 
۱۰استراتژی تعیین شد که طرح جامع ارس نیز 
که  سال ۱۳۹۱  در  شد.  تصویب  اساس  این  بر 
این سند بازنگری شد در گام نخست تجارت و 

سپس گردشگری در اولویت قرار گرفت.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
جامع  طرح  ارس  داد:  ادامه  ارس  آزاد  منطقه 
گردشگری دارد که از افراد باتجربه برای تهیه 
در  نبود  طور  این   است؛  شده  گرفته  بهره  آن 

شهر دیگری برای ارس تصمیم بگیرند.
حوزه  در  اعتقاد  چند  کرد:  اظهار  داداش زاده 
خودمان  اینکه  نخست  داریم؛  گردشگری 
طرفی  از  نیستیم.  گردشگری  حوزه  متخصص 

عهده  به  باید  گردشگری  مدیریت  معتقدیم 
این  مطابق  باشد.  مردم  و  خصوصی  بخش 
دیدگاه و استراتژی منطقه دو مسیر گردشگری 
زیرساخت  که  شد  تعریف  شرق  و  غرب  در 
مسیر  روی  اکنون  و  شده  آماده  غرب  مسیر 
شرق متمرکز شده ایم و آموزش جوامع محلی 
رویدادسازی  به  آن  و در کنار  آغاز کرده ایم  را 
پرداخته ایم و امسال هم روی برندینگ ارس با 
محوریت گردشگری کار می کنیم که تا یک ماه 
آینده آماده می شود و تبلیغات را بر آن اساس 

انجام می دهیم.
تاثیر فشارهای  تاکید کرد: ما اصال تحت  وی 
تهیه  که  نقشه ای  مطابق  و  نیستیم  احساسی 

شده است، حرکت می کنیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
احتمالی  اثر  درباره  همچنین  ارس  آزاد  منطقه 
در  منطقه  این  گردشگری  مدیریت  تغییرات 
جمله  از  پرونده هایی  بین المللی  ثبت  جریان 
ژئوپارک با توجه به محدودیت زمانی که برای 
فردمحور  کرد:  بیان  دارد،  یونسکو  در  بررسی 
نیستیم، کارمان را تیمی انجام می دهیم، تاکید 
پرونده ها هم روی شخص نیست. تغییر مدیران 
هم کامال طبیعی است و در روند ثبت پرونده 
خللی وارد نمی کند. افراد در تیم فقط نقش شان 

تغییر می کند، حذف نمی شوند. 

بالیی که سر خودرو و مسکن آمد، سر 
گردشگری هم می آید

در  این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  داداش زاده 
شویم،  ساده اندیشی  دچار  نباید  گردشگری 
کشورمان  در  گردشگری  متاسفانه  کرد:  اظهار 
تصور  است.  سمت  این  به  حرکت  حال  در 
می کنند گردشگری بخش ساده ای است، همه 
کارشناس این حوزه شده اند و درباره آن نقشه 
رویه  این  اگر  است  این  تصورم  می دهند.  راه 
و  بالیی که سر مسکن  ادامه دهیم، همان  را 

خودروسازی آمد سر گردشگری هم می آید.
اشتغال زایی  و  افزوده  ارزش  به  توجه  با  وی 
در  حساسیت  کرد:  تاکید  صنعت،  این  باالی 
به  کار  خروجی  چون  است،  بیشتر  گردشگری 
مشتری عرضه می شود و میزان رضایت آن در 
گردشگری  دارد.  اثر  بعدی  گردشگران  جذب 
و  شود  عرضه  امروز  که  نیست  خودرو  مثل 
را  آن  دهیم  فراخوان  شد  نقص  دچار  که  بعد 
بازگردانند. اگر خدمت اشتباه و نادرست دهیم، 
مشتری ناراضی می شود و دیگران را تحت تاثیر 

قرار می دهد که جبران آن هم بی فایده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد ارس گفت: گردشگری ایرانی ترین 
کاال است که باید برای آن خیلی وقت گذاشت 
و حمایت کرد و اجازه نداد افراد غیرمتخصص 
به عنوان صاحب نظر درباره آن اظهارنظر کنند. 
ویژه  وسواس  و  با حساسیت  را  پازل  این  باید 
تکمیل کرد تا زنجیره ارزش شکل بگیرد و در 

نهایت ارزش آفرینی داشته باشد.



اخبار منطقه آزاد قشم

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مردمی  دیدار 
سازمان منطقه آزاد قشم در محل مرکز بین المللی 

رشد برگزار شد.
در این برنامه که جمعی از معاونین و مدیران سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند، بیش از ۷۰نفر از 
قشموندان مسائل و مشکالت خود را با حمیدرضا 

مومنی به صورت چهره به چهره مطرح کردند.
در این دیدار مردمی که بیش از سه ساعت به طول 
انجامید، مراجعه کنندگان مشکالت و مسائل خود را 
با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
هم  مومنی  حمیدرضا  و  کردند  مطرح  قشم  آزاد 
براساس مسائل مطرح شده، دستور رسیدگی را به 

مدیریت های مربوطه صادر نمودند.
با هدف رفع مشکالت مردم،  این نشست مردمی 
انتقادات و پیشنهادات سازنده و اصالح موارد مورد 
نیاز و تحقق بخشیدن به سیاست تکریم قشموندان 
از سوی سازمان منطقه آزاد قشم برنامه ریزی شده بود.
ادامه این برنامه ها که موجب تزریق روحیه اعتماد 
و اتحاد بیش از پیش در جامعه می شود، به دستور 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

قشم در دستورکار این مجموعه قرار گرفته است.
عمده درخواست های مطرح شده در این نشست از 
سوی مردم به موضوعات تامین زمین برای ساخت 
مسکن مربوط می شد که مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم هم با حفظ ضوابط و مقررات و با نظر 

مساعد دستورات الزم را صادر کردند.
منطقه  مقام سازمان  عالی ترین  است،  شایان ذکر 
آزاد قشم در این دیدارها پس از شنیدن  مشکالت 
مراجعه کنندگان، دستور مقتضی برای حل مشکالت 
مردم را به مدیریت های مربوطه با رعایت تکریم 

آنان، ارجاع دادند.

رخ به رخ 
در مسیر رفع 

مشکالت مردم 
جزیره قشم

در نشست حمیدرضا مومنی با اعضای اتاق بازرگانی استان هرمزگان مطرح شد:

منطقه آزاد قشم، دروازه توسعه اقتصاد داخلی و خارجی کشور
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بازرگانی  اتاق  اعضای  با  قشم  آزاد  منطقه 

استان هرمزگان دیدار کرد.
مدیرعامل  حضور  با  که  نشست  این  در 
مدیران  و  معاونین  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
استان  بازرگانی  اتاق  اعضای  با  سازمان  این 
گسترش  محورهای  شد،  برگزار  هرمزگان 
و  خارجی   و  داخلی  اقتصادی  فعالیت های 
نقش جزیره قشم در توسعه درآمدهای استان 

هرمزگان، مورد بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا مومنی با استقبال از حضور اعضای 
آمادگی  از  هرمزگان،  استان  بازرگانی  اتاق 
تجاری  روابط  توسعه  برای  قشم  آزاد  منطقه 
و اقتصادی بین این منطقه آزاد و استان خبر 
اسکله  دو  داشتن  با  قشم  داشت:  بیان  و  داد 
و  صنعتی  شهرک  دو  دریایی،  نقل  و  حمل 
برای  درگاهی  آزاد،  منطقه  یک  تسهیالت 
در  تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های  گسترش 

بخش صادرات به داخل و خارج کشور است.
مسیر  در  قشم  ظرفیت  از  استفاده  افزود:  وی 
توسعه اقتصادی استان به واسطه اتاق بازرگانی 
به توانمندسازی و حضور پررنگ بخش خصوصی 
کمک کرده و موجب افزایش بهره وری از ظرفیت 

کشورهای همسایه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر 
لزوم حضور اتاق بازرگانی در قشم گفت: این 
پیاده سازی  برای  الگویی  می تواند  آزاد  منطقه 
و  بوده  خصوصی  بخش  با  تعاملی  طرح های 
توسط  کارها  پیشرفت  به  به عنوان تسهیلگر، 

بخش خصوصی کمک کند. 
آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  لزوم  بر  مومنی 

و  کرد  تاکید  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  و  قشم 
ادامه داد: این دو بخش باید در قالب یک تیم 
اقتصادی  توسعه  برای  مشترک  صورت  به  و 

استان گام بردارند.
در  سرمایه گذاری  مزایای  به  اشاره  با  وی 
آزادی  مالیاتی،  معافیت  گفت:  آزاد  مناطق 
سقف  تا  خارجی  سرمایه گذاری  مشارکت 
1۰۰درصد، معافیت از پرداخت حقوق گمرکی 
و کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی 

بخشی از این امتیازات است.
افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بازارکار  تنظیم  برای  مناسب  زمینه  ایجاد 
و  سرمایه گذاران  فعال  حضور  طریق  از 
بازارهای  در  خارجی  و  داخلی  تولیدکنندگان 
درآمدهای  کسب  راه  در  منطقه ای  و  جهانی 
آزاد  مناطق  وظایف  از  دیگر  یکی  نیز  ارزی 
را  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  که  است 

توجیه پذیر می کند.
موسی بدیعی، دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، 
به  اشاره  با  نیز  بندرعباس،  معادن وکشاورزی 
تاریخ فعالیت های این مجموعه گفت: 82سال 
از زمان تاسیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان 
می گذرد و این مجموعه یکی از باسابقه ترین 

اتاق های بازرگانی کشور است.
وی خواستار ارتقاء سطح خدمات اتاق بازرگانی 
حال  در  داد:  ادامه  و  شد  قشم  در  استان 
که  هستند  15۰نفر  اتاق  این  اعضای  حاضر 
با برنامه ریزی برای همکاری بیشتر با منطقه 
آزاد قشم و تاسیس دفتری در این منطقه، این 

تعداد را به 5۰۰نفر افزایش خواهیم داد.
اتاق  مرکزی  پایگاه  راه اندازی  از  بدیعی، 
بازرگانی استان در منطقه آزاد قشم به عنوان 
هیات های  با  تعامالت  برای  ارزنده  ظرفیتی 
قطبی  قشم،  داشت:  بیان  و  کرد  یاد  خارجی 

فصل جدید همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور:
بهره مندی از عکس های ماهواره ای در راستای توسعه جزیره قشم

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
جغرافیایی  سازمان  رئیس  و  قشم  آزاد  منطقه 
دو  روابط  بر گسترش  مسلح کشور،  نیروهای 

سازمان تاکید کردند.
استفاده  بر  مومنی،  حمیدرضا  دیدار  این  در 
جغرافیایی  سازمان  ظرفیت هاي  از  حداکثري 
و  عمراني  فعالیت هاي  براي  مسلح  نیروهای 

توسعه اي قشم تاکید نمود.
بیان  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مسلح،  نیروهاي  جغرافیایي  سازمان  اینکه 
مجموعه اي ارزشمند با توان کارشناسي بسیار 
و  برنامه ها  پیشبرد  برای  داد:  ادامه  باالست، 
طرح های توسعه اي پیش بینی شده در منطقه 
از  می توان  ساختارمند  شکل  به  قشم،  آزاد 
نیروهای  جغرافیایی  سازمان  ظرفیت های 

مسلح استفاده کرد.
انجام  فعالیت های  بررسی  کرد:  اضافه  وی 
شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 
و  مهم  مسائل  درخصوص  که  می دهد  نشان 
و  امکانات  همه  از  می توان  منطقه ای  و  ملي 

نیروها به بهترین نحو استفاده نمود.
به گفته مومنی، استفاده از توانایی ها و امکانات 
تهیه  در  مسلح  نیروهای  جغرافیایی  سازمان 
عکس های هوایی و ماهواره ای و بررسی آنها 
واگذاری  مشکالت  فصل  و  حل  به  می تواند 

آزاد  منطقه  در   اراضی  رفع تصرفات  و  زمین 
قشم کمک کرد.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اطالعات  از  آرشیوی  تهیه  نمود:  تصریح 
جغرافیایی  استناد  قابل  مدارک  و  تصویری 
سال های گذشته و همچنین موضوع کاداست، 
آزاد  منطقه  سازمان  اولویت دار  برنامه های  از 
قشم است که با همکاری سازمان جغرافیایی 

نیروهای مسلح می توان آنها را اجرایی کرد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مقام  عالی ترین 
نقشه هایی  و  عکس ها  تهیه  کرد:  خاطرنشان 
برای  قشم  جزیره  نیازمندی های  با  متناسب 
و  زیستی  محیط  گردشگری،  حوزه های 
همچنین برنامه ریزی شهری، اقدامی مثبت در 

راستای اجرای طرح های توسعه پایدار است.
مومنی در ادامه، موضوع آموزش نیروی انسانی 
بحث های  مهم ترین  از  یکی  را  متخصص 
و  سازمان  این  میان  همکاری  به  مربوط 

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دانست.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
تفاهم نامه  انعقاد  برای  پایان  در  قشم  آزاد 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  میان  همکاری 
برای  مسلح  نیروهای  جغرافیایی  سازمان 
سازمان  این  تجهیزات  و  امکانات  از  استفاده 

اعالم آمادگی کرد.
رئیس  فخري  مجید  همچنین  دیدار  این  در 
ارائه  با  مسلح  نیروهاي  جغرافیایي  سازمان 
این  توانایی های  و  فعالیت ها  درباره  گزارشی 

سازمان، براي ارائه خدمات متقابل به سازمان 
منطقه آزاد قشم اعالم آمادگي نمود.

مسلح،  نیروهاي  جغرافیایي  سازمان  رئیس 
استفاده از داده هاي ایستگاه هاي ژئودینامیک، 
انجام  پروازي،  امکانات  گذاشتن  اشتراک  به 
پروژه هاي مشترک عکسبرداري هوایي، تهیه 
عکس های ماهواره ای و تهیه نقشه های متنوع 
صنعتی، گردشگری و محیط زیستی را ازجمله 
سازمان  با  سازمان  این  همکاری  زمینه هاي 
منطقه آزاد قشم برشمرد و تصریح کرد: برای 
کامال  عزمي  سازمان،  دو  بین  همکاري هاي 

جدي داربم.
نیروهای  جغرافیایی  سازمان  داد:  ادامه  وی 
به  توجه  با  تا  دارد  را  آمادگی  این  مسلح 
اولویت ها و نیازهای سازمان منطقه آزاد قشم 
تهیه و چاپ انواع نقشه ها، کتب و اطلس های 
را  منطقه ای  و  اقتصادی  گردشگری،  مختلف 

تامین کند.
از معاونین  این دیدار تعدادي  گفتني است، در 
نیروهاي  جغرافیایي  سازمان  ارشد  مدیران  و 
مسلح همراه تعدادی از مدیران سازمان منطقه 
آزاد قشم حضور داشتند و هر یک از حاضران 
درخصوص مواردي چون چگونگي اجراي بهتر 
تفاهم نامه همکاري مشترک و رفع موانع بر سر 
راه اجراي آن، نقطه نظرات خود را بیان کردند.

استان  ارتباطات  گسترش  برای  ارزشمند 
هرمزگان با کشورهای خارجی است و باید به 
پایلوت توسعه روابط اقتصادی در سطح استان 

تبدیل شود.
گفتنی است، براساس ادبیات توسعه اقتصادی، 
تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر 
رشد اقتصادی است و از این رو، نقش مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی در راستای توسعه تجارت 
به ویژه در حوزه صادرات به خارج از کشور و  

ارزآوری بسیار حائز اهمیت است.
استان هرمزگان با داشتن دو منطقه آزاد تجاری-
صنعتی و ظرفیت ارزنده حمل و نقل دریایی با 
درگاه های  بزرگ ترین  از  یکی  هزینه،  کمترین 

صادرات تولیدات کشور به خارج است.
راستای  در  قشم  آزاد  منطقه  سیاست های 
فرامین مقام معظم رهبری و کمک به رونق 
با فراهم  این منطقه  تا  باعث شده  تولید ملی 
کردن مزیت های نسبی برای بخش خصوصی 
صنایع  در  سرمایه گذاری  به  عالقه مندان  و 
انرژی،  و  گاز  نفت،  حمل  همچون؛  مختلفی 
گردشگری و حمل و نقل دریایی بستری ایمن 
برای توسعه صنایع تولیدی و درآمدزایی درون 

و برون مرزی باشد.
حضور  با  مشترک  نشست  این  است،  گفتنی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای  قشم،  آزاد 
دبیرکل  بدیعی  موسی  و  سازمان  این  مدیران 
طیبی  حمید  هرمزگان،  استان  بازرگانی  اتاق 
عضو هیات نمایندگان، حسن روحانی تازیانی 
نایب رئیس اول و محمد آشینه خزانه دار اتاق 

بازرگانی استان برگزار شد.

دیدار 3ساعته مردمی مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم:

منطقه  سازمان  بانوان  مشورتی  شورای  نخستین 
آزاد قشم با حضور زهرا فرشته حسن زاده سلجوقی، 
مشاور  و  و سالمت  اجتماعی  مدیریت  سرپرست 
نماینده  و  خانواده  و  بانوان  امور  در  مدیرعامل 

مدیریت های مختلف این سازمان برگزار شد.
سلجوقی در این شورا بیان کرد: اعتالی جایگاه زنان 
و ارتقای نسبی وضعیت آنان که از مباحث مهم مورد 
تاکید امام خمینی )ره( بر اساس اسناد فرادستی همانند 
قانون اساسی و سند چشم انداز قانون برنامه ششم 
توسعه است؛ از مهم ترین اهدافی است که مدنظر 
برنامه ریزان و مجریان قوانین بوده و به تبع آن در 

جزیره قشم هم دنبال می شود.
برنامه  قانون  ماده 1۰1  براساس   : داد  ادامه  وی 
قانونی  و  شرعی  حقوق  استیفای  توسعه  ششم، 
آنان با توجه به نقش ویژه آنان در خانواده یکی 
از ملزومات توسعه پایدار همه جانبه کشور می باشد.

مزیت  بانوان  امور  در  سازمان  مدیرعامل  مشاور 
و  دانست  روستاها  وجود  را  قشم  جزیره  رقابتی 
آزاد  منطقه  بانوان  حوزه  برنامه های  کرد:  اضافه 
قشم در دو سطح درون سازمانی و برون سازمانی و 
پس از جمع آوری نظرات، پیشنهادات و راهکارهای 

بانوان همکار انجام خواهد شد.
سلجوقی افزایش تاب آوری و مدارا در خانواده را 
که منجر به افزایش تاب آوری جامعه خواهد شد را، 
از مهم ترین اهدافی دانست که در برنامه های حوزه 

بانوان دنبال می شود. 
مشورتی  شورای  نخستین  است ،  ذکر  به  الزم 
بانوان سازمان منطقه آزاد قشم با حضور نمایندگان 
مدیریت های مختلف این سازمان با هدف بررسی 
برخی چالش های حوزه بانوان و سیاست گذاری برای 

چگونگی پیشبرد برنامه های این حوزه انجام شد.

برگزاری نخستین شورای مشورتی 
بانوان سازمان منطقه آزاد قشم

با هدف استیفای حقوق شرعی و 
قانونی زنان انجام شد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری

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

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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مدیر آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط 
زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست 
ارزیابی  عالی  مثبت شورای  کشور گفت: عملکرد 
محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم می تواند به 
عنوان یک الگو در حرکت به سمت توسعه پایدار در 

دستورکار سایر مناطق آزاد کشور قرار گیرد.
علیرضا رحمتی با بیان این مطلب اظهار کرد: اتفاق 
مثبتی که در منطقه آزاد قشم شاهد آن هستیم، 
با  مطمئن  و  سریع  حرکت  برای  که  است  این 
کمترین آسیب به سوی توسعه پایدار و جلوگیری 
از آسیب به محیط زیست، از مشارکت های جانبی 

علمی بهره گرفته است.
وی ادامه داد: تشکیل شورای عالی ارزیابی محیط 
حضور  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  در  زیست 
ملی  چهره های  و  دانشگاهی  و  علمی  نخبگان 
محیط زیست، برای نخستین بار در کشور اتفاق 
دهنده  نشان  این شورا  عملکرد  بررسی  و  افتاده 

موفقیت آمیز بودن آن است.
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و 
توسعه پایدار اضافه کرد: طرح های مهم و توسعه ای 

قشم، الگوی حرکت به سوی توسعه پایدار در میان مناطق آزاد
زمینه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی با حفظ 

محیط زیست انجام دهند.
رحمتی با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان منطقه 
جزیره،  این  زیست  محیط  حفظ  در  قشم  آزاد 
مسئولیت های  اینکه  علت  به  کرد:  خاطرنشان 
حاکمیتی در قشم برعهده این سازمان است و به 
نوعی حکمرانی پایدار داریم، شاهد تداخل عملکرد 
دستگاه های تصمیم گیر نبوده و فرآیندهای مثبتی 
در زمینه تصمیم گیری برای محیط زیست و حفظ 

آن اتفاق افتاده است.
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و 
توسعه پایدار ادامه داد: اگر توسعه صنایع و فعالیت 
عمرانی بدون در نظر گرفتن نقش مردم محلی 
زیست  به حفظ محیط  توجهی  و  بگیرد  صورت 
نشود، می تواند تبعات منفی و آسیب های اجتماعی 

متعددی را به همراه داشته باشد.
با اشاره به اهمیت همراهی جوامع محلی در  او 
توسعه  سمت  به  حرکت  و  زیست  محیط  حفظ 
قشم،  جزیره  مانند  منطقه ای  در  افزود:  پایدار، 
جوامع  مشارکت  و  اجتماعی  رضایت  موضوع 

و  است  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  محلی 
جلب رضایت و اعتماد ساکنان این منطقه تاثیر 
بسیار خوب و مثبتی در توسعه طرح های مختلف 

و حفظ محیط زیست خواهد داشت.
در  زیست  محیط  حفظ  برای  داد:  ادامه  رحمتی 
جزیره قشم باید توجه ویژه ای به نقش و جایگاه 
اطمینان  این  به  آنها  اگر  داشت،  محلی  جوامع 
توسعه  با  همسو  طبیعت  از  مراقبت  که  برسند 
اقتصادی می تواند اشتغال زا  طرح های عمرانی و 
باشد و منافع اقتصادی را تامین کند، قطعا شاهد 
محلی  جوامع  خوب  نقش آفرینی  و  همکاری 

خواهیم بود.
به گفته عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط 
فعالیت  به طور کلی هر  پایدار،  زیست و توسعه 
توسعه ای، زمانی می تواند موفق باشد که به سه 
شرط تامین منافع اقتصادی، رضایت اجتماعی و 
مشارکت جوامع محلی و حفظ محیط زیست توجه 
کرده باشد و خوشبختانه با رویکردی که سازمان 
منطقه آزاد قشم در پیش گرفته است، شاهد این 

موضوع هستیم.

که قرار است در منطقه آزاد قشم اجرا و عملیاتی 
شوند، نیازمند ارائه و دفاع در شورای عالی ارزیابی 
محیط زیست هستند و اگر ایراداتی از نظر این شورا 

داشته باشند، ملزم به اصالح آن می شوند.
عضو شورای عالی ارزیابی محیط زیست سازمان 
آزاد  مناطق  آزاد قشم تصریح کرد: سایر  منطقه 
از ساز و کار تشکیل و  الگو برداری  با  نیز  کشور 
فعالیت این شورا و با استفاده از ظرفیت های علمی 
در  مثبتی  اقدامات  دانشگاهی کشور می توانند  و 

مدیر آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست کشور:
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