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سرمقاله

ناصرالدین گرامی
 مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم

ضرورت بازنگری در سیاست ها و برنامه های
 مناطق آزاد در دوران تحریم و الزامات آن

همه  از  بهره مندی  جهت  برنامه ریزی 
توانایی های  از  استفاده  و  ملی  ظرفیت های 
نیروهای درونی جامعه در راستای تدوین و به 
کارگیری استراتژی های موثر، ازجمله اقدامات 
تحریم های  با  مواجهه  در  اساسی  و  مهم 
محسوب  عزیزمان  کشور  علیه  ظالمانه 

می شود. 
بی تردید توجه به ساختار اقتصادی و امکانات 
مادی موجود در مناطق آزاد از یکسو و اجرای 
و  تشریفات  کمترین  با  اجرایی  روش های 
بروکراسی اداری و مقررات زدایی از دیگر سو 
بسیار ضروری  زمانی  این مقطع  در  خصوصا 
بوده و ایجاد تسهیالت الزم برای شکل گیری 
کسب و کارهای مولد و پایدار و رفع نیازهای 
و  کاال  به  سریع  دستیابی  طریق  از  جامعه 
نیاز با شرایط کامال متفاوت از  خدمات مورد 

رویه های جاری سرزمین اصلی امری موثر و 
اجتناب ناپذیر است. 

مناطق  شکل گیری  علل  و  تعاریف  براساس 
آزاد تجاری- صنعتی در بسیاری از کشورهای 
برای  الزم  بسترهای  آوردن  فراهم  جهان ، 
ارتقاء درجه پیوند با بازارهای جهانی و افزایش 
میزان صادرات کاال و خدمات از طریق حذف 
موجود  متعارف  محدودیت های  کاهش  یا 
و  ایجاد  و  اصلی  سرزمین  با  مقایسه  در 
موجبات  رقابتی،  و  نسبی  مزیت های  خلق 
برای  را  اقتصادی  فعاالن  بیشتر  انگیزه مندی 
فعالیت های رقابتی در عرصه های بین الملل و 
تامین کاالهای مورد نیاز بازار داخل را فراهم 

می کند.
در  مالی  منابع  جذب  در  کشورها  رقابت 
کشورهای  آزاد  مناطق  رویکردهای  و  دنیا 

از  استفاده  در  همسایگان مان  و  منطقه 
ضرورت  متفاوت ،  و  سهل  روش های 
پیش  از  بیش  نیز  را  مهم  این  به  توجه 
در  علی القاعده  و  است  بخشیده  اهمیت 
رقابتی  کامال  فضای  و  تحریم  شرایط 
روش های  از  متفاوت  گونه ای  موجود، 
خنثی سازی  برای  اجرایی  و  مدیریتی 
است؛  الزم  تحریم ها  محدود کننده  اثرات 
قدرت  و  الزم  اختیارات  از  برخورداری  لذا 
فرآیندهای  مدیریتی ،  سریع  تصمیم گیری 
مجوزها  صدور  در  اجرایی  کوتاه  و  سهل 
حمایت  و  همکاری  زمین ،  واگذاری  و 
طی  سرمایه گذار  و  کارآفرین  از  همه جانبه 
و  آن  از  و پس  بهره برداری  و  دوره ساخت 
اجرایی  دستگاه های  و  ارکان  همه  پایبندی 
استفاده  و  قانون  صحیح  اجرای  به  مرتبط، 
از وجوهات مثبت قوانین و مقررات مناطق 
آزاد در کمک به اجرای شایسته فعالیت های 
اقتصادی، اقداماتی مسلم و مفید هستند که 
در شرایط فعلی کارکرد کالن آن در فضای 
در  اولی  طریق  به  و  کشور  کار  و  کسب 

اجرایی گردند.  بایستی  آزاد  مناطق 
تعیین  اهداف  به  دستیابی  منظور  به  علیهذا 
شده در مناطق آزاد الزم است تا با بازنگری 

برنامه های  و  سیاست ها  از  برخی  در  کلی 
اتخاذ شده و بهره گیری از تجربیات چند دهه 
مدیریت مناطق ، زمینه پویایی و رشد کسب و 

کارها در این مناطق مهیا گردد.
پیشنهادی  برنامه های  و  سیاست ها  از  برخی 

عبارتند از :
1- توجه ویژه به تدوین و تصویب طرح جامع 
مناطق و تعریف استراتژی مشخص برای هر 
ویژگی های  و  مزیت ها  با  متناسب  منطقه، 
و  باالدستی  اسناد  در  مندرج  اهداف  و  نسبی 

سند چشم انداز بیست ساله کشور 
و  مدیریتی  اختیارات  تفویض  و  تثبیت   -2
الزام گذاری برای مدیران در اجرای برنامه های 
هر منطقه و ارزیابی عملکرد و میزان تحقق 
اهداف در چارچوب برنامه های مصوب مناطق
سیستم  تقویت  و  سازمانی  جایگاه  ارتقاء   -3
پشتیبانی  برای  شورایعالی  دبیرخانه  مدیریت 

قدرتمند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
اجرای  در  اجرایی  دستگاه های  تمکین   -4
قانون علی الخصوص ماده 27 قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی 

برنامه های توسعه کشور
باثبات در  امنیت و فضای سیاسی  ایجاد   -5
ترجیحی  تعرفه های  برقراری  و  آزاد  مناطق 

برای مناطق در مقایسه با کشورهای همجوار، 
جهت تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی
6- بازنگری و تدوین قوانین روشن و شفاف 
با  هماهنگ  پایدار،  و  بلندمدت  صورت  به 
استانداردهای جهانی و بسترساز برای رقابت 

در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل
بودجه  از  بخشی  اختصاص  و  مساعدت   -7
دولت در کل بودجه پیشنهادی برای تقویت 
زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی مناطق آزاد 

تجاری- صنعتی 
افزایش  و  بازار  ظرفیت  از  بهره برداری   -8
سهم کشورهای همسایه در تبادالت تجاری 
از طریق تشکیل کارویژه سفرای کشورهای 
هر  در  همسو  و  مشترک  منافع  با  همسایه 
یک از مناطق آزاد و تعریف مناطق مشترک 

اقتصادی با همسایگان در مرزها
9- مدیریت واردات هدفمند و مبتنی بر تامین 

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید
10- تدوین و اجرای پیمان های پولی دوجانبه 

با کشورهای همسایه و طرف های تجاری
و  صادراتی  موثر  مشوق های  تعریف   -11
معافیت های گمرکی و مالیاتی برای کاالهای 

تولیدی صادراتی

شماره  64- دوشنبه 16 دی ماه 1398 
 سال دوم - 5000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

افزایش ظرفیت مراکز 
اقامتی و گردشگرپذیر 
قشم تا پایان سال جاری
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سازمان منطقه آزاد کیش
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صاصی اخبار آزاد مناطق: حمید زارعی
طرح اخت



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان داشت:

آرامش و امنیت امروز کشور را مرهون خون شهدا هستیم 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قاسم  سردار  شهادت  کیش  آزاد  منطقه 
منطقه  مردم  برای  بزرگی  ضایعه  را  سلیمانی 

و نشان دهنده درماندگی آمریکا عنوان کرد.
غالمحسین مظفری با بیان اینکه خبر شهادت 
سردار قاسم سلیمانی برای همه مردم منطقه 
سردار  وجود  گفت:  بود،  دهنده  تکان  بسیار 
و  پرآشوب  منطقه  در  امنیت  باعث  سلیمانی 
پرتنش خاورمیانه بود و توفیق این را داشتیم 
که در دوران هشت سال دفاع مقدس شاهد 

خدمات زیادی از این بزرگوار باشیم. 
وی با بیان اینکه شهادت آرزوی دیرینه سردار 
سلیمانی بود، افزود: آمریکایی ها با به شهادت 
رساندن سردار سلیمانی و عبور از خط قرمزها، 
خواهند فهمید که برنامه ریزی های آنان برای 

منطقه به نتیجه نرسیده است.  
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
سردار  شهادت  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در 
است،  آمریکا  درماندگی  از  نشان  سلیمانی 

اظهار کرد: داعش به دست مردم منطقه و با 
محوریت مقاومت و شجاعت سردار سلیمانی 
ورطه  به  داعش  با  مبارزه  پرچمدار  عنوان  به 
نابودی کشیده شد و آمریکایی ها با به شهادت 
رساندن سردار سلیمانی نشان دادند که مخالف 

داعش نبودند. 

و  آرامش  امروز  خوشبختانه  کرد:  تاکید  وی 
که  هستیم  شهدایی  خون  مرهون  را  امنیت 
سید و ساالر آنها سردار قاسم سلیمانی است 
ادامه  بیشتری  قوت  و  قدرت  با  ایشان  راه  و 

خواهد یافت.
میلیارد  هزینه های  کرد:  عنوان  مظفری 

دربر  امریکا  برای  دستاوردی  هیچ  دالری 
و  اشغال  با  عراق  مردم  که  زمانی  و  ندارد 
آتش زدن سفارت آمریکا آنها را تهدید کردند، 
از  برگرفته  را  مخالفت ها  این  آمریکایی ها 
در  کردند،  تصور  سلیمانی  سردار  فعالیت های 
دلیل  و  است  غلط  تحلیل ها  این  که  صورتی 
آمریکا  که  است  این  عراق  مردم  اعتراضات 
امور سایر  در  از کشور خود،  کیلومترها دورتر 
کشورها دخالت می کند و امری طبیعی است 
فرمایشات  طبق  منطقه  کشورهای  مردم  که 

مقام معظم رهبری از آنها متنفر باشند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آمریکا  اینکه  بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه 
یک آسیب جدی برای جامعه اسالمی و مردم 
منطقه است، خاطرنشان نمود: شهادت سردار 
سلیمانی ضایعه بزرگی برای ما است و حتما 
ادامه  با  مکتب،  این  یافته  پرورش  رزمندگان 
دادن راه شهید سردار سلیمانی، پاسخ الزم را 

به استکبار جهانی خواهند داد.

اخبار منطقه آزاد کیش

مالقات مردمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
به  جزیره  ساکنان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
منظور رسیدگی به درخواست های آنان برگزار شد.

با  صمیمی  دیداری  در  مظفری  غالمحسین 
شنیدن  کیش، ضمن  جزیره  ساکنان  از  16نفر 
سوی  از  شده  مطرح  مشکالت  و  مسائل 
ارائه  و  مشکالت  رفع  برای  الزم  دستور  آنان، 

راهکارهای قانونی را صادر کرد.
مالقات  جلسات  تداوم  می شود،  خاطرنشان 
مدیرعامل  با  مردم  دیدار  سهولت  و  مردمی 
ساکنان  رضایت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 

کیش را در پی داشته است.
مالقات  جلسات  منظم  است، برگزاری  گفتنی 
مردمی طی یک سال گذشته موجب شده است 
اگر  و  شده  شناسایی  مردم  اصلی  نیازهای  که 
باشد،  قوانین  یا اصالح  به صدور دستور و  نیاز 

در کمترین زمان اقدامات الزم صورت پذیرد.

برگزاری مالقات مردمی 
مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  بخشی  داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه 
وظایف بیمارستان و سازمان منطقه آزاد کیش 
مانند بیمه سالمت باید به برخی دستگاه های 

حاکمیتی محول شود.
غالمحسین مظفری در مراسم بزرگداشت روز 
پرستار با بیان اینکه فرصت خدمت در جایگاه 
اختیار  در  خداوند  که  است  فرصتی  پرستاری 
عنوان  به  گفت:  است،  داده  قرار  پرستاران 
کسانی که درد و ناراحتی و مشقت یک بیمار 
این فرصت و  بدانید که  را تسلی می بخشید، 
نعمتی از سوی خداوند به شما برای خدمت به 
همنوعان است که ارزشی واال دارد و نصیب 
مجموعه  در  ما  و  شد  نخواهد  سی  هرک 
زحمات  قدردان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

شبانه روزی پرستاران هستیم.
وی افزود: تالش می کنیم فضای بهتری برای 
فعالیت همکاران در بیمارستان فراهم کنیم و 
در قالب طرحی تعریف شده، اساسی ترین نیاز 
پرستاران بیمارستان کیش که دغدغه مسکن 

است را بررسی نماییم.
اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مسائل  رفع  برای  اخیر  سال های  در  کرد: 
برداشته  خوبی  قدم های  بیمارستان  اساسی 
شده و مذاکرات مفصلی در زمینه های بهداشت 
و تامین اجتماعی در جهت ارتقاء استانداردها 
انجام شده است که با توجه به ترکیب بسیار 
قوی و توانمند هیات امنا بیمارستان، توقع ما 
از مجموعه تخصصی و پرسنل این مجموعه 

برای ارائه خدمات باکیفیت بیشتر می شود.
بخش  در  کرد:  عنوان  همچنین  مظفری 
گردشگری سالمت باید حرفه ای و تخصصی 
عمل کنیم، چراکه جزیره کیش زیرساخت های 
که  گونه ای  به  دارد؛  زمینه  این  در  مناسبی 

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش گفت: عملیات اجرایی توسعه 
بین المللی  فرودگاه  جنوبی  باند  نوسازی  و 
به  75متر  عرض  و  4300متر  طول  با  کیش 
تا  کشور  باندهای  بزرگترین  از  یکی  عنوان 

12ماه آینده به بهره برداری می رسد.
عملیات  آغاز  آیین  در  مظفری  غالمحسین 
اجرایی توسعه و نوسازی باند جنوبی فرودگاه 
و  توسعه  اینکه  بیان  با  کیش،  بین المللی 
فرودگاه  مناسب  فضای  ایجاد  و  نوسازی 
جزیره  این  ضرورت های  از  کیش  بین المللی 
جزیره  ظرفیت ها  به  توجه  با  گفت:  است، 
کیش، طرح های زیرساختی جزیره را با سرعت 

و کیفیت مطلوب پیش می بریم.
زیرساخت های  از  یکی  را  جنوبی  باند  وی، 
اصلی این طرح معرفی کرد و اظهار کرد: این 
خواهد  اتمام  به  آینده  ماه  دوازده  طرح ظرف 

رسید.
ایستگاه  ساخت  آغاز  مظفری  همچنین 
فرودگاه  پایانه  طرح  اتمام  و  سوخت رسانی 
اقدامات  مهم ترین  از  را  کیش  بین المللی 
و  شمرد  بر  سازمان  این  حاضر  حال  عمرانی 
طرح  این  مالی،  منابع  تامین  با  نمود:  اذعان 
از  را  خود  فعالیت  ساله،  سه  وقفه  با  عمرانی 

جزیره کیش زیرساخت های مناسبی در زمینه گردشگری سالمت دارد

توسعه زیرساخت های بندر و فرودگاه در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش

برخی  به  باید  بیمه سالمت  مانند  کیش  آزاد 
اظهار  شود،  محول  حاکمیتی  دستگاه های 
داشت: هرچه بیشتر موضوعات این چنینی را 
به دستگاه های حاکمیتی محول کنیم، فرصت 

برای خدمات رسانی بیشتر می شود.
این  در  کیش  بیمارستان  رئیس  همچنین 
مراسم، ضمن تبریک سالروز میالد پر برکت 
زینب  حضرت  فداکاری  مظهر  مهربانی  اسوه 
روز  عنوان  به  را  پرستار  روز  کبری )س(، 
گفت:  و  کرد  معرفی  عاشقان عرصه سالمت 
دلسوزی  و  هماهنگی  همدلی،  با  پرستاران 
و  توان و کالم خود، دردها  تمام  با  شبانه روز 

آالم بیماران را تسکین می بخشند.
نیست؛  شغل  پرستاری  افزود:  نادعلی  دکتر 

رونق  عامل  اصلی ترین  عنوان  به  فرودگاه  و 
آزاد  گردشگری، در دستور کار سازمان منطقه 

کیش قرار دارد.
توسعه  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از  را  فرودگاهی  تجهیزات  و  هوایی  ناوگان 

عشقی است که با تمام وظایف و مسئولیت های 
شخص در خانواده و اجتماع، سعی می کنند در 
کار  به  را  خود  انرژی  همه  پرستاری  جایگاه 

می گیرد تا مرهمی بر درد های بیماران باشد.
وزارت  اقتصادی  امور  معاون مرکز هماهنگی 
بیمارستان کیش  امنا  و عضو هیات  بهداشت 
در  ما  که  تفاوتی  گفت:  مراسم  این  در  نیز 
وزارت بهداشت بین بیمارستان های خصوصی 
و دولتی و رتبه بندی آنها قائل می شویم، توجه 

به خدمات رسانی بخش پرستاری است.
حمید اسدي با اشاره به تعداد 740بیمارستان 
کشور،  در  320بیمارستان خصوصی  و  دولتی 
به  نسبت  کیش  بیمارستان  کرد:  عنوان 
بیمارستان های کل کشور از دو نظر تجهیزات 

بیمارستانی و بخش پرستاری مزیت دارد.
لحاظ  از  کیش  بیمارستان  افزود:  وی 
کشور،  در  سالمت  خدمات  سطح بندی 
انتظار  آنچه  از  مجهزتر  و  به روزتر  تجهیزاتی 
برای  نیز  پرستاری  بخش  در  و  دارد  می رود، 
ارائه خدمات به بیمار، دلسوزانه ترین کارها را 

با اشتیاق و حوصله تمام انجام می دهند.
همراهی  کیش،  بیمارستان  امنا  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  سازمان  مجموعه  در  همدلی  و 
ویژه  به  آن  زیرمجموعه های  تمامی  و  کیش 
تقارن بین مرکز توسعه سالمت و بیمارستان 
دکتر  حضور  گفت:  و  کرد  عنوان  راه گشا  را 
اهمیت  نشان دهنده  مراسم  این  در  مظفری 
فعالیت  و  پرستاری  و  پزشکی  موضوعات 
این بخش است و در همین جمع درخواست 
می کنم که موضوع تامین مسکن پرستاران را 

در دستورکار قرار دهند.
گفتنی است، در  این مراسم از پرستاران نمونه 
مجموعه تخصصی بیمارستان کیش با اهدای 

لوح تقدیر قدردانی شد.

از  و  برشمرد  سازمان  این  اصلی  راهبردهای 
خبر  فرودگاهی  تجهیزات  از  بخشی  خرید 
ما  اصلی  راهبردهای  از  یکی  افزود:  و  داد 
این  به  توجه  با  است؛  هوایی  ناوگان  توسعه 
کشور  به  جدید  هواپیما  ورود  درخصوص  که 
شرکت  تالش  هستیم،  مواجه  مشکل  با 
هواپیمایی کیش و سازمان منطقه آزاد کیش 
این است که هواپیمای جدید را به هر شکل 

ممکن در قالب های مختلف داشته باشیم.
همچنین مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه بازسازی باند جنوبی تا 
3600متر نهایی شده و از 3600 تا 4000متر 
باند  توسعه  طرح  افزود:  می کند،  پیدا  ادامه 
جنوبی نیز انجام شده و طول باند از 4000متر 
به  توجه  با  و  می یابد  افزایش  4300متر  تا 
باند به 75متر، امکان نشست  افزایش عرض 
همچون  پیکر  پهن  هواپیماهای  برخاست  و 

ایرباس A380 فراهم می شود.
فرودگاه  جنوبی  باند  کرد:  اظهار  عرب  علی 
شمالی  باند  و  اصلی  باند  کیش،  بین المللی 
باند اضطراری است که با اتمام طرح بازسازی 
این  ظرفیت  میزان  جنوبی،  باند  توسعه  و 

فرودگاه، دو برابر افزایش خواهد داشت.

پایگاه  عنوان  به  را  جزیره  این  مالزی  کشور 
سالمت خود در خاورمیانه انتخاب کرد که به 
تعبیری موجب رقابت مثبت بین مجموعه های 

سالمت کیش می گردد.
این  از  باید  ما  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
فرصت و ظرفیت نه تنها در سطح ملی بلکه 
در سطح بین المللی استفاده کنیم، تصریح کرد: 
نیازهای  پاسخگویی  بر  عالوه  کنیم  تالش 
مردمی در حوزه سالمت، در این شرایط خاص و 
تحریم های تحمیل شده به کشور نیز زمینه های 

درآمدزایی را بیش از پیش مهیا کنیم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
که  این  بیان  با  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه 
بخشی از وظایف بیمارستان و سازمان منطقه 

به  سال 13۹۹  پایان  تا  و  است  کرده  آغاز  نو 
بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: با توجه به این که دسترسی به جزیره 
کیش تنها از مسیر هوایی و دریایی امکان پذیر 
از این رو توجه به زیرساخت های بندر  است، 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

و  ریالی  سرمایه گذاری  ریال  8۹3میلیارد 
بخش  در  ارزی  سرمایه گذاري  دالر  853هزار 
آبان ۹7  تا  آذر۹6  زمانی  بازه  در  کیش  صنعت 

محقق شده است.
تقریبی  مساحت  به  صنعتی  6شهرک  تعداد 
78درصد  که  فعال  31۹واحد  با  و  244هکتار 
تشکیل  را  کیش  آزاد  منطقه  صنعتی  حوزه  از 
و  4هزار  از  بیش  اشتغال  موجب  می دهد، 
۹33نفر در این بخش ها شده است که نشان از 

پویایی صنعت و اقتصاد در کیش دارد.
عالوه بر آمار مطلوب اشتغال در بخش صنایع 
فعالیت  برای  شده  47جواز صادر  تعداد  کیش، 
از  صنعتی  واحد  تاسیس  و  خصوصی  بخش 
سوی سازمان منطقه آزاد کیش در مدت زمان 
آذر ۹7 تا آبان۹8 در مقابل تعداد 22جواز صادر 
114درصد  بر  بالغ  مشابه،  زمانی  بازه  در  شده 

افزایش داشته است.
47جواز  مجموع  از  گزارش،  این  براساس 
صنعتی  واحد  ایجاد  برای  شده  صادر  تاسیس 
در مدت مذکور، 34جواز منجر به صدور پروانه 

بهره برداری شد.
با توجه به صدور 34جواز تاسیس، 8۹3میلیارد 
دالر  553هزار  و  ریالی  سرمایه گذاری  ریال 
آبان ۹8  تا  آذر ۹7  از  ارزی  سرمایه گذاري 
مشابه،  مدت  نسبت  به  که  است  شده  محقق 
سرمایه گذاری در بخش ارزی و ریالی به ترتیب 
4۹8هزار دالر و 482میلیارد ریال بوده است و 
ریالی و 11درصد در  در بخش  رشد 85درصد 

بخش ارزی را نشان می دهد.
مناطق  مقررات  و  قوانین  اجرای  است،  گفتنی 
تحقق  عوامل  تاثیرگذارترین  از  یکی  آزاد 
بدان  باید  که  است  کیش  در  سرمایه گذاری ها 

توجه شود.

در  گسترده  حضور  ضمن  کیش  جزیره  مردم 
نماز جمعه در اجتماعی بزرگ، ترور سردار قاسم 

سلیمانی توسط دولت آمریکا را محکوم کردند.
مردم مومن و والیت مدار کیش در پی شهادت 
سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی با تجمع در 
مقابل مصلی جزیره کیش شعار مرگ بر آمریکا، 

مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس سردادند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش نیز با حضور در این مراسم در مصاحبه 
اقدام  این  کردن  محکوم  ضمن  خبرنگاران  با 
تروریستی آمریکا گفت: شهادت اسطوره مقاومت، 
یاران  از  جمعی  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
همراهش به دست ایادی استکبار جهانی اگرچه 
قلوب امت اسالمی را جریحه دار کرده، اما زیباترین 
جلوه فداکاری در راه هدف را با صالبت و استواری 

در برابر چشم جهانیان به تصویر کشید.
غالمحسین مظفری افزود: بدون شک مجاهدان 
اسالم و سربازان مقاومت ضمن گرامیداشت یاد 
غیور  سربازان  و  عالیقدر  شهدای  این  خاطره  و 
والیی، برای برقراری صلح و آرامش در جهان و 
سرافرازی مسلمانان، راه شهیدان اسالم و انقالب 

را ادامه خواهند داد.

رشد 85 درصدی 
ریالی و 11درصدی ارزی 
سرمایه گذاری صنعتی 

در کیش

مردم جزیره کیش، اقدام 
تروریستی آمریکا را محکوم 

کردند
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اخبار منطقه آزاد انزلی

امور  و  عمومی  روابط  مدیر  و  سخنگو 
بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان 
زارع مدیران  مازیار  و  نوری  پژمان  کرد: 
رفع  منظور  به  انزلی  بندر  ملوان  باشگاه 
مشکالت و موانع باشگاه ملوان با رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی دیدار کردند که این دیدار نتایج 
باشگاه  موفقیت  و  راه  ادامه  برای  خوبی 

ملوان بندر انزلی داشت.
مهدی کاظمیان خاطرنشان کرد: در این 
اعالم  با  روزبهان  دکتر  صمیمی،  دیدار 
حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی از تیم 
ادامه  در  حضور  جهت  ملوان  پرافتخار 
فوتبال  تیم  آزادگان،  لیگ  رقابت های 
تیم های  از  یکی  را  بندرانزلی  ملوان 
با  کرد  بیان  و  معرفی  کشور  ریشه دار 
توجه به اهمیت ورزش در حفظ سالمت 
اجتماعی، سازمان  ایجاد فضای نشاط  و 
طول  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
صورت  به  حمایت  با  گذشته  سال های 
اسپانسری از تیم فوتبال ملوان بندرانزلی 

تالش نموده تا این امر محقق شود.
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  و  سخنگو 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل 
ادامه با اعالم قول همکاری و مساعدت 
ویژه برای حمایت از قوهای سپید انزلی 
مبلغ  گردید،  مقرر  توافقات  افزود:  طبق 
اسپانسری در دو مرحله به باشگاه ملوان 
پرداخت شود و سازمان منطقه آزاد انزلی 
در ادامه مسیر، باشگاه ملوان بندرانزلی را 

حمایت خواهد کرد.
گفتنی است، پژمان و  نوری و مازیار زارع 
نیز در این دیدار  مراتب قدردانی خود را 
و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  دکتر  از 
معاونین  و  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
ایشان جهت همکاری و مساعدت الزم 

با باشگاه ملوان، اعالم کردند.

منطقه آزاد انزلی 
اسپانسر

 باشگاه ملوان شد

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:
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رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  حضور  با 
استاندار  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
گیالن، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي 
و مدیران دستگاه هاي اجرایي، نشست ستاد 
راه آهن  پروژه  بر  تمرکز  با  مقاومتي  اقتصاد 
استانداري  در  انزلي  بندرکاسپین،  رشت، 

گیالن برگزار شد.
اشاره  با  نوبخت  محمدباقر  نشست  این  در 
به ضرورت اتصال راه آهن سراسري تا پایان 
منطقه  کاسپین  بندري  مجتمع  به  سال 99 
خط  سال 99  پایان  تا  باید  گفت:  انزلي  آزاد 
کاسپین  بندر  به  جنوبي  بنادر  همه  از  ریلي 
متصل شود، چراکه بخشي از تبادالت ما با 
خط  با  و  مسیرها  این  از  اوراسیا  کشورهاي 

کشتیراني انجام مي شود.
در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
رشت- راه آهن  خط  طرح  به  اشاره  با  ادامه 

 انزلي و رشت-آستارا از حضور الهام علي اف 
در  آذربایجان  جمهوري  رئیس جمهور 
آینده اي نزدیک در گیالن خبر داد و افزود: 

این  راه اندازي  در  ایران  شریک  کشور،  این 
از ظرفیت هاي  با استفاده  خط ریلي است و 
با  تجاري  روابط  مي توان  انزلي  آزاد  منطقه 

ضرورتاتصالراهآهنسراسريبهبندرکاسپينتاپايانسال99
کشور هاي حاشیه خزر را تقویت کرد.

قراردادهاي  به  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون 
موجود کشورمان با اعضاي اتحادیه اقتصادي 
اوراسیا، خاطرنشان کرد: باید از این فرصت 
بي نظیر استفاده کرد و همه کاالهاي تولیدي 
و  کاسپین  بنادر  از  آینده  سال  از  کشورمان 
انزلي که در محدوده منطقه آزاد قرار دارند، 

به کشورهاي اوراسیا انتقال یابد.
اقتصاد  ستاد  نشست  از  پس  است؛  گفتني 
مقاومتي، محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي به همراه 
نوبخت معاون رئیس جمهور و محمد اسالمي 
وزیر راه و شهرسازي از پروژه را آهن رشت به 
بندر کاسپین بازدید کردند و از نزدیک در جریان 
فعالیت هاي انجام شده و برنامه هاي در دست اجرا 
از سوي پیمانکار پروژه و سازمان منطقه آزاد انزلي 

در بحث تملک اراضي قرار گرفتند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد:

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
قوانین  در  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
قانون  آزاد،  مناطق  به  مربوط  مقررات  و 
به  را  حاکمیتی  مباحث  شفاف  صورت  به 
پیش بینی  قوی  بسیار  رویکرد  یک  صورت 
موازی  بعضا  اجرا  مسیر  در  اما  است،  کرده 

کاری هایی پیش می آید.
نشست  نوزدهمین  حاشیه  در  فاتحی  مجید 
فرهنگی،  مدیران  و  معاونین  مشترک 
شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری  و  اجتماعی 
آزاد تجاری- صنعتی  و سازمان های مناطق 
شد،  برگزار  اروند  آزاد  منطقه  در  که  کشور 
خاطرنشان کرد: یکی از موهبت های چنین 
برگزار  مناطق مختلف  در  که  اجالس هایی 
مدیران  و  معاونین  که  است  این  می شود 
مساعی  تشریک  به  آزاد  مناطق  فرهنگی 
مختلف  مسائل  پیرامون  نظر  تبادل  و 
بسیار خوبی  می پردازند و همچنین فرصت 
نقاط  از  اطالع  و  آشنایی  ضمن  تا  است 

هدف گذاری منطقه آزاد انزلی برای جذب 8میلیون گردشگر در سال98

پیش بینی  قوی  بسیار  رویکرد  صورت یک 
کرده است، اما در مسیر اجرا بعضا موازی 
کاری هایی پیش می آید، افزود: خوشبختانه 
در جلسه به این موضوع مهم پرداخته شد 
تا بتوانیم برنامه های الزم را به منظور رفع 

بتوانیم  و  کنیم  اتخاذ  کاری ها  موازی  این 
به  قانونی  احکام  ماده ۶۵  در  که  را  آنچه 
و  عملیاتی  است،  شده  اشاره  آن  به  خوبی 

اجرایی کنیم.
آزاد  منطقه  سازمان  داشت:  اذعان  فاتحی 
در  که  است  آزادی  مناطق  از  یکی  انزلی 
در  محوله اش  ماموریت های  ایفای  راستای 
حوزه های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی 
در  را  متنوعی  برنامه های  گردشگری،  و 
دست اجرا دارد. یکی از این برنامه ها توسعه 
گردشگری است که به ایجاد زیرساخت های 

مناسب پرداخته است.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
پایان تصریح  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
جذب  امسال  برای  ما  هدف گذاری  کرد: 
تاکنون  که  است  گردشگر  ۸میلیون 
الزم  تدابیر  شده اند.  جذب  نفر  ۵.۵میلیون 
برای جذب گردشگران در آستانه نوروز نیز 

اندیشیده شده که در حال انجام است.

ضعف و قوت، تدابیر الزم را با اصالح آنها 
به کار بگیرند.

وی ضمن اشاره به این مهم که در قوانین 
قانون  آزاد،  مناطق  به  مربوط  مقررات  و 
به  را  حاکمیتی  مباحث  شفاف  صورت  به 

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

و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر 
صدور  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
را  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار  شهادت  پیامی، 

تسلیت گفت. 
متن پیام به این شرح است:

بسم الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

َ َعلَیِه  »ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَّ
َوما   ۖ َینَتِظُر  َمن  َوِمنُهم  نَحَبُه  َمن َقضیٰ  َفِمنُهم   ۖ

لوا تَبدیاًل« بَدَّ
شهادت هنر مردان خدا است و چه نیکو که این 
هنر در راه دفاع از کیان اسالم به کار گرفته شود. 

پیام تسلیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی
شهیدان مدافع حرم، مردان راستینی هستند که 
حرم  حریم  از  دفاع  ضمن  غیرت  و  شجاعت  با 
خارج  در  اهریمنی  نیروهای  با  امامت،  و  والیت 

از مرزهای ایران اسالمی به مقابله می پردازند.
سردار  اسالمی  امت  و  والیت  سرباز  شهادت 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  حاج  پاسدار  سرلشکر 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  شجاع  و  فداکار 
انقالب اسالمی را که پس از عمری مجاهدت ، 
فداکاری و نقش آفرینی های ماندگار و پر افتخار 
در راه اعتالی اسالم و دفاع از قرآن و اهل بیت 
عصمت و طهارت علیم السالم و سرافرازی ایران 
سپاه  انقالب،  معظم  رهبر  به  را  کوشید  عزیز 

ایران  سرافراز  ملت  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
عرض  تسلیت  و  تبریک  شهدا  معظم  خانواده  و 
نموده و از خداوند منان مسئلت داریم روح پاک 
محشور  حسین )ع(  امام  موالیش  با  را  ایشان 

فرماید.
اگرچه خبر فقدان این سردار بزرگ اسالم برای 
خانواده معظم ایشان و بازماندگان، اندوهی بزرگ 
همواره  حق  مردان  این  پرفیض  راه  ولی  است، 

ادامه خواهد داشت.
محمدولی روزبهان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی
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گفت و گو:
مرضیه حسینی

منطقه آزاد ماکو، پهناورترین منطقه آزاد ایران و دومین منطقه آزاد جهان از منظر 
وسعت، یکی از پرظرفیت ترین مناطق آزاد کشور محسوب می شود. ماکو به عنوان 
تنها دروازه ورود ایران به اروپا از دیرباز تاکنون مرکز تجارت و تعامالت اقتصادی و 
تجاری با کشورهای مختلف دنیا بوده است. احداث و ایجاد زیرساخت های عظیم 
ازجمله ساخت بزرگراه ها و اتوبان ها، نیروگاه، بهسازی مرز بازرگان، احداث فرودگاه 
بین المللی منطقه آزاد ماکو و ده ها ابرپروژه دیگر با سرمایه گذاری مستقیم سازمان 
منطقه آزاد ماکو در یکی از مناطق محروم مرزی، نشان از عظم مدیران این سازمان 

در جهت توسعه و رونق اقتصادی منطقه و کشور است. 
منحصربه فرد  مزیت های  بودن  دارا  با  سرمایه گذاران  بهشت  ماکو،  آزاد  منطقه 
و با برنامه ها و هدف گذاری هایی که سازمان منطقه آزاد ماکو در دست اقدام و 
اجرا دارد، افق روشنی را پیش روی فعالین اقتصادی قرار داده است که بی تردید 
دستیابی به تمامی اهداف و ماموریت ها براساس یک نقشه راه دقیق میسر خواهد 
شد، بدین منظور با دکتر محمدرضا عبدالرحیمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد ماکو به گفت و گو نشستیم که در ذیل می خوانید.

 با توجه به اینکه شما پیش از این پست مهم، معاونت دبیرخانه 
چه  بودید،  عهده دار  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
آزاد  مناطق  سازمان های  و  دبیرخانه  فعالیت های  بین  تفاوتی 

می بینید؟
در ابتدا الزم است از وقتی که اختصاص دادید تا این گفت وگو را داشته باشیم، 
رسانه ای  فضای  در  کار  علیرغم مشکالت  که  جای خوشحالیست  کنم.  تشکر 
کشور به ویژه حوزه مناطق آزاد، پرچم این هفته نامه را برافراشته نگه داشته اید 
و بدون اتکاء به منابع مالی خاص و درآمد از بخش بازرگانی و آگهی ها، همچنان 
فعالیت های مناطق آزاد را به خوبی پوشش می دهید و ادبیات مناطق آزاد را در 
جامعه، در میان همکاران مناطق آزاد و نمایندگان مجلس و سایر مراجع دولتی و 

فعاالن بخش خصوصی ترویج می کنید که واقعا جای قدردانی دارد. 
استحضار دارید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وظایف اجرایی 
نداشته و عمدتا در راستای کمک به سیاست گذاری، هدایت و نظارت مجموعه 
ایفا  نقش  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  مجموعه  بر  آزاد  مناطق  عالی  شورای 
می کند. براساس ماده سه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده هفت اساسنامه 
سازمان های مناطق آزاد، هیات وزیران مجمع عمومی این سازمان ها می باشد که 
وظایف کالن سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر این مناطق را عهده دار می باشد 
و اختیارات خود را به موجب تصویب نامه هایی در ادوار مختلف به وزیران عضو 
شورای عالی تفویض نموده است. در حال حاضر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از یازده وزیر، دو معاون رئیس جمهور، 
رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی تشکیل می گردد. آماده سازی بنیاد 
دبیرخانه  مجموعه  طریق  از  نظارت  و  هدایت  سیاست گذاری،  این  کارشناسی 
البته بسیار خطیر است.  شورایعالی صورت می گیرد که یک ماموریت ستادی و 
فعالیت های دبیرخانه برای تصمیم سازی مجموعه هیات وزیران و قوای مقننه و 
قضائیه و... بسیار اهمیت دارد و در هدایت صحیح و هماهنگی مجموعه مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی بسیار راهبردی می باشد. لذا می توان گفت که تمرکز دبیرخانه 
عمدتا بر کارهای نهادی و ستادی می باشدکه به نظرم بسیار مهم است؛ اما خود 
مناطق و سازمان های متولی اینها خط صف فعالیت های اجرایی و تدابیر عملیاتی 
می باشد. به عبارتی همه آن طراحی هایی که در حوزه سیاست گذاری، هدایت گری، 
رگوالتری کالن در مجموعه شورای عالی اتفاق می افتد، اجرایی کردن آن را باید 
در سازمان های مناطق آزاد ببینیم و لذا عملیات اجرایی کامال در اختیار سازمان های 
مناطق آزاد است؛ اگرچه هیات مدیره های سازمان های مناطق آزاد هم وظایفی از 
جنس سیاستگذاری، تنظیم گری و نظارتی در سطح محدوده مناطق آزاد دارند، اما 
ماموریت های این سازمان  ها بیشتر بر تنظیم گری عملیاتی امور تمرکز دارد، مثال 
حوزه ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی مثل آب، برق، گاز و زیرساخت های 
مدهای مختلف حمل و نقل و فناوری ارتباطات و اطالعات یا توسط خودشان یا از 
طریق برون سپاری، انتخاب پیمانکار یا سرمایه گذار مستقیما در واقع کارکارفرمایی 
را انجام می دهند و یا در بخش های متناسب با مزیت های اقتصادی و جغرافیایی، 
مثل صنعت و معدن، کشاورزی، لجستیک و... تدابیر اجرایی و بسترهای عملیاتی 
برای فعالیت سرمایه گذاران را اتخاذ می کنند. لذا فضای کاری سازمان های مناطق 
آزاد نسبت به دبیرخانه کامال فضای اجرایی و از جهت حجم کار نیز بسیار متفاوت 
مثال  دارد.  تفاوت  فعالیت  و  کار  این حجم  منطقه هم  به  منطقه  البته  که  است 
جغرافیای گسترده منطقه آزاد ماکو که بنده ماموریت اداره آن و توفیق حضور پیدا 
از چهارصد هزار هکتار شامل شش شهر و 261روستای  کردم، هم اکنون بیش 
دارای ساکن است که حدود پنجاه برابر منطقه آزاد انزلی، چهل و پنج برابر منطقه 
آزاد کیش، بیست و نه برابر منطقه آزاد چابهار، سیزده برابر منطقه آزاد قشم، یازده 
برابر منطقه آزاد اروند و هشت برابر منطقه آزاد ارس می باشد که قطعا دارای حجم 

کار وسیع و گسترده ای است. 
شاید یکی از دالیلی که من این مسئولیت را پذیرفته و در این ماموریت حضور 
پیدا کردم این بود که فکر کردم مگر نه این است که هر آنچه از توصیه های 
سیاستی و بایدهایی که از طریق شورای عالی و دبیرخانه تنظیم می کنیم باید در 
سطح مناطق و توسط سازمان ها به منصه ظهور و مرحله اجرا برسد و دستیابی به 
اهداف ترسیمی منوط به فعالیت سازمان ها است؟ لذا از این جهت بود که گفتم 
این موقعیت حساس کشور، تالش کنم در مسیر  این مسئولیت در  پذیرش  با 
همه این چیزها که در این سال ها گفتیم و به آن تاکید می کنیم در جوانترین و 
بزرگترین و پر چالش ترین منطقه آزاد حرکت کنیم، در این میان البته پیاده سازی 
نظام مدیریت دانایی پایه، پاکدستانه و جهادی در این منطقه و سازمان هدایتگر 
آن برای اثبات کارآمدی نظام حکمرانی در این خطه از میهن اسالمی مان نیز 
دیگر هدف و انگیزه حقیر از پذیرش این مسئولیت می باشد که امیدوارم با عنایت 
خداوند و تالش و مساعی دانش محور همه همکارانم در سازمان منطقه آزاد 

ماکو در این راستا گام های مهم و موفقی برداریم.

تکمیل پروژه های نیمه تمام زیرساختی و زیربنایی
معتقدم برای دستیابی منطقه آزاد به اهداف کالن خود ازجمله کمک به تقویت 
اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای منطقه ای و بین الملل و کمک به توسعه و 
عمران و آبادانی منطقه ای، بعد از ثبات محیط کالن سیاسی و اقتصادی، موقعیت 
و مکان یابی مناسب، دسترسی به بازارها و منابع و مواد اولیه و نیروی کار،  باید 
یعنی  دسترسی ها  و  زیربنایی  امور  حوزه  در  مناسب  فیزیکی  زیرساخت های  از 
مدهای مختلف حمل و نقل و ارتباطات برخوردار باشند. به همین دلیل اولویت 
اصلی بنده در منطقه آزاد ماکو این شد که پروژه های زیرساختی که از سال های 
گذشته شروع شده  و هنوز به اتمام نرسیده را سریعا بررسی و بازمهندسی اجرایی 
و ارزش نماییم و با بازتدبیر امور مشاوران و پیمانکاران کارها را تسریع کنیم که 
حتما در یک بازه زمانی منطقی به اتمام برسد، پروژه های متعددی شروع شده 
و هزینه های زیادی طی این سال ها صرف شده است که برخی به اتمام رسیده 
ولیکن بسیاری هم نیمه تمام و برخی هم متوقف شده بوده است. لذا فعال سازی 
پروژه ها که بعضا هم متوقف بودند یا بسیار کند پیش می رفتند، در دستورکار قرار 
گرفت که در این چهار ماه گذشته علیرغم اینکه در فصل آب و هوایی نسبتا پر 
مانع برای کارهای عمرانی قرار داشته و داریم، اکثر پروژه ها جان تازه ای گرفتند 

و فعال شدند که نسبت به گذشته پیشرفت های بسیار خوبی هم داشته اند.

تسریع در انجام و بازتنظیم مطالعات تدوین طرح جامع 
راهبردی منطقه آزاد ماکو

تسریع  موضوع  زیربنایی،  و  زیرساختی  عمرانی،  پروژه های  فعال سازی  کنار  در 
و باز تنظیم مطالعات طرح جامع منطقه آزاد ماکو می باشد که اصوال باید قبل 
از شروع به کار منطقه آزاد طرح جامع  راهبردی آن از طریق مشاورین و افراد 
ذی صالح مورد مطالعه قرار بگیرد، لیکن اختصاص مطالعات اولیه صرفا به بخش 
کوچکی از منطقه، سازمان را برآن داشته است تا نسبت به انجام و تدوین طرح 
اولیه  بنده، در مرحله  اقدام نماید که در بدو حضور  جامع راهبردی کل منطقه 

تدوین  فرآیند  در  بسیار مهم حضور سازمان  میان موضوع  این  در  داشت.  قرار 
با حضور  راهبری  به گام آن توسط کمیته  راهبردی و هدایت گام  طرح جامع 
کارشناسان درون و برون سازمانی و کارشناس مدیران کلیه جهات ذیربط در 
دستورکار جدی تر قرار گرفت. طرح جامع راهبردی سند بسیار مهم برای حرکت 
باشیم  باید متوجه  از جغرافیای منطقه است.  بهینه  استفاده  و  توسعه ای منطقه 
که زمین باالترین و باارزش ترین دارایی مناطق آزاد است، از این جهت بهترین 
استفاده و بهره وری باال و با رویکرد پایدار از اراضی برای اهداف اقتصاد ملی و 
پیوند با دنیا، یک وظیفه بسیار مهم است و باید دقت شود به راحتی این اراضی را 
برای کارهایی که ستانده های کمتری برای اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد، 
مطالعات طرح جامع مشخص می شود.  از طریق  این موضوع  و  نکنیم؛  واگذار 
در بدو شروع به کار منطقه، یک محدوده کوچکی از منطقه را، مهندس مشاور 
نیز یکسری کارها را براساس آن شروع  آزاد  رهشهر مطالعه و سازمان منطقه 
کرده است از طرفی هم در مجموعه شهرهای واقع در محدوده منطقه آزاد هم 
قبل از منطقه آزاد کارهایی صورت گرفته است که طبعا یک قطعه از پازل توسعه 
منطقه را شامل می شوند. اما این طرح جامع راهبردی بر پایه مسائل و مشکالت، 
از  انتظار  مورد  اهداف کالن  به  نگاه  البته  و  منطقه ای  مزیت های  و  ظرفیت ها 
مناطق آزاد، توجه به محیط های داخلی و خارجی تدوین می شود که یک نقشه 
تغییرات  از  حاصل  نتایج  اعمال  قابلیت  از  برخوردار  البته  و  بلندمدت  نسبتا  راه 
منطقه  در  مهم  مسئله  مثال  عنوان  به  بود.  خواهد  خارجی  و  داخلی  محیطی 
بیکاری است، راهکارهای غلبه بر بیکاری، سرمایه گذاری و ایجاد شغل است، 
براساس این برای رفع معضل بیکاری باید سرمایه گذاری هایی صورت بگیرد و 
کار ایجاد شود و بیکاری به حداقل برسد. حال کدام صنایع کاربر هستند و در 
این اقلیم و جغرافیا می توانند مزیت داشته باشند؟ کدام بخش و پهنه از منطقه 
متناسب با صنایع و کسب و کار محوری مدنظر بوده و در ضمن طراحی و برآورد 
امور زیربنایی و زیرساختی متناسب با پهنه بندی های مشخص هم در این طرح 
ارائه می شود، لذا سرعت دهی کارشناسانه با مشارکت بیشتر کارشناسان دیگر به 

موضوع طرح جامع در دستورکارمان قرار گرفت. 

رفع موانع و مشکالت واحدهای تولیدی موجود و تشکیل کارگروه 
رفع موانع تولید در منطقه

در حال حاضر 116واحد تولیدی صنعتی و معدنی در منطقه آزاد ماکو وجود دارد 
در این واحدها بیش از 5400نفر مشغول به کار هستند. معضل بیکاری به حدی 
است که نمی توان منتظر اتمام طرح جامع ماند و لذا از مطالعات قبلی موجود 
و سایت های شهرک های صنعتی، معادن موجود هم استفاده حداکثری می کنیم 
تا کارهای جدید و سرمایه گذاری های جدیدی شکل گیرد. لیکن حل مشکالت 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی فعلی را با جدیت در دستورکار قرار دادیم. سعی 
بازدید  بگذاریم،  را  معدنی جلساتی  و  تولیدی صنعتی  واحدهای  تمام  با  کردیم 
کنیم که اگر مسئله و مشکلی دارند که عمدتا بحث هایشان بحث تامین مالی و 
امور واردات است، از طریق جهات ذیربط مورد پیگیری قرار دادیم، ضمن اینکه 
با برخی بانک ها نیز وارد مذاکرات جدی برای استمهال تسهیالت و نیز تامین 
مالی جدید شدیم. در این راستا تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در منطقه را 
فعاالن  و  تولید  موانع  و  رفع مشکالت  اهداف  با  و  با کارگروه ملی  متناظر  نیز 
نیز در  تولیدی  نهادینه مشکالت واحدهای  پیگیری  برای  نیز  اقتصادی منطقه 

دستورکار قرار گرفت.

فعالیت های معرفی و ترویج فرصت ها و ظرفیت های 
سرمایه گذاری منطقه

این در حالی است که شناسایی و دعوت از هلدینگ ها و بنگاه های بزرگ کشور 
در حوزه های مختلف کسب و کارهای محوری منطقه آزاد ماکو ازجمله لجستیک 
و حمل و نقل، کشاورزی، دامپروری و شیالت، صنایع و معادن سنگ، کانی های 
نیز  و  طبیعت  گردشگری  و  بوم گردی  توجه،  قابل  ذخایر  با  غیرفلزی  و  فلزی 
وارداتی  محدودیت های  از  پیش  که  ترکیه  مختلف  صنایع  از  دعوت  و  مذاکره 
همزمان  نیز  می کردند  کشورمان  وارد  سهولت  به  را  خود  محصوالت  کشور 
در  است. حضور  داشته  قرار  دستورکار  در  با جدیت  ماهه  چهار  مدت  این  طی 
ایران و ترکیه و سخنرانی و معرفی ظرفیت ها  همایش همکاری های مشترک 
و فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو به سرمایه گذاران ترک و ایرانیان 
مقیم ترکیه، تفاهم کلی بر ایجاد دهکده لجستیک و شهرک صنعتی مشترک با 
دستگاه های دولتی ترکیه در جریان بیست و هفتمین نشست کمیسیون مشترک 
تعامالت  فعاالن حوزه  از  تعدادی  با  مذاکره  دو کشور،  اقتصادی  همکاری های 
منطقه  سرمایه گذاری  ترویج  آژانس  انتخاب  برای  ترکیه  و  ایران  اقتصادی 
با  برگزاری نشست مشترک  برای  برنامه ریزی  آزاد ماکو در کشورهای منطقه، 
آینده  در  از مزیت در منطقه  برخوردار  انجمن های صنایع مختلف  و  اتحادیه ها 
نزدیک ازجمله اقدامات در مسیر ترویج و جلب و جذب سرمایه گذاری در منطقه 

می باشد. 
 

محصورسازی محدوده منطقه آزاد ماکو
 از اولویت های اصلی برنامه ها

منطقه آزاد ماکو دارای 130کیلومتر مرز مشترک با ترکیه و 140کیلومتر مرز نیز 
با جمهوری آذربایجان )نخجوان( می باشد که هر دو مرز کامال تحت حفاظت و 
کنترل مرزبانی های دو کشور است. در این میان ضلع سوم منطقه خط متصل 
به سرزمین اصلی به طول 155کیلومتر بوده که متاسفانه از بدو تاسیس منطقه 
عدم  این  است.  نشده  اقدام  فنسیگ  اجرای  و  به محصورسازی  نسبت  تاکنون 
محصورسازی سبب شده است فعاالن اقتصادی به راحتی از مزیت های قانون 
و  واردات  بودن  مستثنا  که  قانون  ماده14  ازجمله  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
نتوانند  است،  واردات  و  آزاد مقررات ملی صادرات  به محدوده منطقه  صادرات 
همکاران  و  گمرک  مشترک  استقرار  با  فعلی  شرایط  در  لیکن  نمایند،  استفاده 
سازمان در ورودی های شهرک صنعتی و بازارچه های تجاری نسبت به تسهیل 
موارد  در  و  می شود  اقدام  اقالم  سایر  و  ماشین آالت  اولیه،  مواد  خروج  ورود 
با تعهد نزد گمرک ج.ا.ا ورود کاالها  خارج از شهرک های صنعتی نیز سازمان 
را  اقتصادی  فعالیت  مجوز  دارای  متقاضیان  ماشین آالت  و  مواد  و  تجهیزات  و 
تسهیل می بخشد. لیکن اوال در محدوده منطقه آزاد همه باید بتوانند از کل مواد 
قانونی مناطق به راحتی برخوردار شوند و در ثانی باید تدبیری اندیشید که هیچ 
وقت اتهام کمک به اقتصاد پنهان و قاچاق و... متوجه منطقه نشود؛ لذا با وجود 
سختی و پیچیدگی این مهم بالفاصله مطالعات قبلی مهندسین مشاور جمع آوری 
آماده سازی  مرحله  در  مشاورین  اتفاق  به  همکاران  هم اکنون  و  گردید  بروز  و 
فرآیند اجرای مناقصه پروژه محصور سازی منطقه می باشند و امیدوارم سال آینده 

بخش قابل توجه خط 75کیلومتری برخوردار از قابلیت تردد محصور گردد. 
منطقه آزاد ماکو چهارصد هزار هکتار است، مراکز و شهرک های صنعتی، بازرگانی، 
تجاری متعددی دارد و فعاالن اقتصادی، اصنافی گوناگونی داخل محدوده منطقه 
آزاد جای دارند و باید بتوانند از مزیت های قانونی منطقه آزاد استفاده کنند، که 
راهکار بهینه و قانونمند پیش رو، اجرای پروژه محصورسازی می باشد. مطالعات هم 
در مرحله نهایی است، مناقصه احداث فنس و دیوار حصار محدوده منطقه آزاد را 
هم ان شاهلل برگزار خواهیم کرد و انتخاب پیمانکار انجام می شود و با اجرایی کردن 
این کار، یک بار برای همیشه مردم منطقه و منطقه آزاد ماکو می توانند معانی واقعی 

منطقه آزاد درک کرده و مزایای آن بهره مند شوند. 

مدیریت یکپارچه با مشارکت تمامی نهادهای دولتی
مورد دیگری که توفیق مناطق آزاد به آن وابسته است، مبحث مدیریت یکپارچه 
می باشد. مدیریت یکپارچه یعنی آنکه همه عوامل دولتی که در منطقه آزاد فعالیت 

می کنند، به معنای کامل ماده65 قانون احکام دائمی که انتقالی از مواد35 قانون 
برنامه چهارم و 112 قانون برنامه پنجم می باشد؛ رعایت کنند. به استناد آنچه که 
در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه آمده، مدیرعامل سازمان منطقه 
باالترین مقام دولت در سطح منطقه است و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های 
دستگاه های اجرایی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به وی منتقل شده است. 
لذا مسئولیت اصلی دولت در منطقه آزاد، برعهده سازمان منطقه آزاد است و ما برای 
اینکه این موضوع را عملیاتی کنیم، تصمیم گیری مشارکتی با حضور همه دستگاه ها 
را در دستورکار قرار دادیم، به طوری که شورای برنامه ریزی و توسعه منطقه آزاد 
آزاد کشور هستیم  تنها منطقه  ما  برگزار می نماییم.  با حضور همه دستگاه ها  را 
که در آن سه فرمانداری، سه فرماندهی نیروی انتظامی، ادارات مختلف، نظارتی، 
غیرنظارتی، خدمات رسان، شرکت های مختلف، دستگاه های قضایی، دادگستری، 
دادستانی و دو هنگ مرزی وجود دارد که به دلیل وسعت منطقه است و طبعا در 

این شرایط مدیریت یکپارچه نیز کار پیچیده و سختی است.
معتقدم که توسعه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دارد و ما باید  همه 
این مولفه ها را کنار هم فراهم نماییم تا توسعه اتفاق بی ا فتد. در تصمیم گیری، 
همه عوامل ذی مدخل باید حضور داشته باشند و نمی توانم به مردم بگویم که 
این کار به من ارتباطی ندارد؛ چراکه خود را از طرف دولت در برابر مردم مسئول 
سازمان  است.  من  وظیفه  که  می گویم  باشد  مسئله ای  هر  و  می دانم  متعهد  و 
منطقه آزاد عالی ترین نماینده دولت در سطح منطقه است و عملیاتی کردن این 

موضوع نیز از طریق تصمیم گیری های مشارکتی صورت خواهد پذیرفت. 
همه فرمانداران منطقه را عضوی از سازمان خود می دانم، قرار است که در شورای 
معاونین سازمان نیز حضور داشته باشند و کنار ما و با هم مسئولیت ها را پیش می 
بریم. شورای برنامه ریزی و توسعه منطقه به این خاطر است که از موازی کاری و 
کارهای جزیره ای دستگاه های مختلف با ابتنا به بودجه ملی ولو جزئی پرهیز شود. 
اگر اداره راه و شهرسازی می خواهد کاری انجام دهد، در شورای برنامه ریزی منطقه 
آزاد باید آن را مطرح کنیم و هم افزا با یکدیگر جلو برویم؛ تمامی اداره ها در کارگروه 
مشترک حضور خواهند داشت، در واقع نوعی تلفیق برنامه ها صورت می پذیرد که 
ما منابع محدود منطقه آزاد داخل خود که درآمد هزینه ای است را با منابع جزئی 
اختصاصی از بودجه ملی به آن دستگاه ها را مشترکا تصمیم بگیریم که هم افزایی 
باشد و اثربخش پیش برود. تشکیل کارگروه برنامه ریزی و توسعه منطقه آزاد، یکی 

از راه های اساسی و استراتژی من برای عمل کردن در این مسیر است. 

پرهیز از هرگونه رفتار سیاسی و دور کردن سازمان از مسیر 
اصلی خدمت رسانی

یک  هم  سیاسی  حاشیه های  و  حساسیت ها  از  آزاد  منطقه  سازمان  کردن  دور 
دستورکار اصلی است که آرامش به مجموعه سازمان و به منطقه برگردد و احساس 
نشود که سازمان منطقه آزاد ماکو متعلق به جریان و گروه خاصی است، چراکه این 
سازمان متعلق به کل مردم منطقه و کشور است خود را متعهد می داند که باید در 
برابر مردم پاسخگو باشد؛ مردم هم امروز از ما جز کار کارآمد، تالش دانایی محور 
و حرکت در مسیر بهتر شدن چیزی انتظار ندارند. به همکارانم گفتم هر کسی 
که به دانایی، پاکدستی و تالش و کوشش جهادگونه باور دارد و می خواهد با این 
سه عنصر عمل کند ، دست همه شان را به مهر می فشاریم و می بوسیم که بیایند 

همکاری کنند، در غیر این صورت راهی وجود نخواهد داشت. 

چابک سازی سازمانی، در دستورکار سازمان منطقه آزاد ماکو
از  که  دارم  اعتقاد  است.  سازمانی  کارآمدسازی  و  چابک سازی  بعدی،  موضوع 
الزامات توفیق در منطقه آزاد پس از عنصر ثبات کالن سیاسی اقتصادی ملی، 
مکان یابی مناسب، برخورداری از زیرساخت های فیزیکی روزآمد، زیرساخت های 
برای  که  دیگری  عنصر  مشوق ها،  و  مقررات  و  قانون  ازجمله  مناسب  نهادی 
موارد  همه  از  مطلوب  استفاده  و  می باشد  ضروری  بسیار  موفقیت  به  رسیدن 
ذکر شده را ممکن می سازد، سازمان کارآمد، هدایت کننده منطقه آزاد است، لذا 

سازمان منطقه آزاد ماکو باید کارآمدترین سازمان منطقه باشد. 
افراد سازمانی ما باید بهترین ها از جهت دانایی، پاکدستی و تالش باشند که برای 
مردم و در فعالیت های اقتصادی منطقه تسهیل گر باشند، بدون رفتار سلیقه ای با 
رعایت قانون و مقررات، حاکمیت قانون، البته استفاده حداکثری از ظرفیت های 
از رفتارهای سلیقه ای، سرعت دادن به  قانونی و کمک قانونی به همه، پرهیز 
توانمندسازی  و  سازمان  درون  هم  را  اینها  و...  مردم  به  پاسخگویی  کارهای 
کارکنان سازمان از طریق آموزش، برنامه ریزی آموزشی در رشته های تخصصی، 
وظایف درون سازمان ما است که این را از طریق فرهنگ سازی از باال به پایین 

در حال انجام هستیم که اتفاق بیفتد. 
سعیم این بوده که از درون سازمان در انتخاب همکاران یا بازتنظیم جایگاه  اگر 
هم سازماندهی مجددی انجام می دهم، تمام تالشم این است که در این مقطع 
داخل  انسانی  سرمایه  ظرفیت های  از  کنیم،  فکر  هزینه ها  کاهش  به  باید  که 

سازمان استفاده شود. جایی که واقعا دیگر ناگزیر باشیم از بیرون و از دستگاه های 
مختلف نیرو جذب نماییم یا به سازمان مامور کنیم و این کار را هم انجام دادیم، 
در واقع کاهش جدی هزینه ها داشته ایم تا جایی که متوسط هزینه های جاری 
سازمان را طی چهار ماه گذشته نسبت به ماه های قبل از تصدی مسئولیت من 

بیش از بیست درصد کاهش دادیم و این روند را ادامه می دهیم.
از طرف دیگر هم باید اساس تالشمان این باشد که نسبت به افزایش درآمدهای 
پایدار سازمان اقدام کنیم. در این خصوص هم استفاده از ظرفیت های زیرساخت های 
لجستیکی که سازمان ایجاد کرده، در دستورکار قرار گرفته است. مجموعه انبارها 
و پارکینگ ها از ظرفیت های سایت لجستیکی متعلق به سازمان است که استفاده 
در خور از آن ظرفیت نداشتیم. لذا بررسی کردیم چگونه از این مجموعه استفاده 
ثروت آفرین و تسهیلگرانه شود. برای این کار یک هماهنگی نهادی بین گمرک 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان منطقه آزاد صورت گرفت؛ مقرر شد که آنجا 

تحت کلید گمرک هم قرار بگیرد و گمرک نیز بر آن نظارت کند. 
سایت دهکده لجستیک نیز که مجموعه آن 700هکتار است ولی جایی که سازمان 
در اختیارش است دوازده هکتاری، اگر آنجا تحت کلید گمرک قرار گیرد، کمک به 
تسهیل ورود و خروج تجارت کشور از آن منطقه می شود. اکنون با گمرک جمهوری 
اسالمی تفاهم کردیم که بشود از طریق آنجا هم تسهیالت و هم درآمد مجموعه 

سازمانی ما هم بیشتر شود یا واگذاری های زمین ها هم اثربخش باشد. 
تسهیل در فرآیندهای منطقه آزاد، چابکی سازمانی، توانمندسازی نیروی انسانی، 
دانایی محور کردن نیروی انسانی، سرعت دادن به کارها و تسهیل فرآیندهای 
در  منطقه  شدن  بهتر  برای  بنده  جدی  راهبرد  یک  عنوان  به  سازمان  درون 
فرآیندها  بهبود  برای  آرام  آرام  اخیر،  ماه  چهار  این  در  گرفت.  قرار  دستورکار 
مطالعه کردیم که اگر کسی بخواهد امروز ثبت شرکت انجام بدهد و مدارکش 
فرآیندهای  همه  بهبود  برای  واقع  در  ببرد.  زمان  باید  ساعت  چند  باشد،  آماده 
دیگر هم در تالش هستیم. در این میان سازمان منطقه آزاد ماکو در پیاده سازی 
از سوی دبیرخانه در حال  آزاد که  آماده پروژه پنجره واحد مناطق  ماژول های 

پیاده سازی است، از پیشروان سازمان های مناطق محسوب می شود.

حاکمیت قانون، حمایت کامل از تولید ثروت مشروع
معتقدم تمام مشوق های قانونی فعالیت در مناطق آزاد باید به طور کامل در اختیار 
به  تا  قانونمند و صادقانه تالش می کنند  به صورت  اقتصادی که  فعاالن  همه 
اقتصاد ملی کشور کمک کنند، قرار گیرد و از هرگونه محرومیت احتمالی از این 
مشوق ها و معافیت ها جلوگیری کنیم. هنگامی که به منطقه آمدم، در جلسات 
مختلف متوجه شدم بسیاری از سرمایه گذاران منطقه که از تجهیزات و مواد اولیه 
داخلی استفاده می کنند، به هنگام خریدهای خود مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 
پرداختی  مبالغ  باید  قانونا  و  البته  است؛  توجهی  قابل  این یک عدد  و  می کنند 
ایشان با طی رویه ای استرداد شود، لذا اکنون به همه ابالغ کرده ام که این هزینه 
ایشان را از مجاری مربوط به نفع سرمایه گذار پس خواهیم گرفت. در مقابل نیز 
هرگونه امکان سوء استفاده از چارچوب قانونی منطقه علیه اقتصاد ملی را خواهیم 
بست، ابطال هر گونه شرکت غیرفعال، فسخ و استرداد زمین های واگذاری شده 
که هیچ فعالیتی در آنها صورت نگرفته و... ازجمله اقداماتی است که در این سه 

چهار ماه با قدرت در حال اجرایی کردن آن بوده و هستم.

لجستیک، مزیت رقابتی ماکو
شناسایی و یا تمرکز بر روی کسب و کارهای محوری و اصلی منطقه آزاد، جزء 
برنامه های اولویت دار ما است. از مزیت های جغرافیایی-اقتصادی ماکو به دلیل 
قرار گرفتن در کوریدور مشهور تاکستان-بازرگان یا یکی از کوریدورهای اصلی 
ایران در محدوده منطقه آزاد که به مرز بازرگان ختم می شود، محدوده منطقه 
از گذشته و به طور سنتی محل تردد و مبادالت تجاری ایران با ترکیه و اروپا 
افزایش تجارت بین الملل اگر شرایط عادی تجارت  با  از ترکیه بوده و  و فراتر 
خارجی  و مراوداتمان افزایش پیدا می کرد و وقفه هایی در طی سال های گذشته 
به دالیل ناشی از تحریم های بین المللی اتفاق نمی افتاد، امروز به هیچ وجه این 
مسیر و این جاده امکان و ظرفیت پذیرش را به دالیل این محدودیت ها نداشت.
اکنون روزانه هزار تا هزار و دویست تریلر از مسیر این منطقه آزاد تردد می کند 
و به ترکیه می رود و برمی گردد. دو گمرک فعال بازرگانی و مسافری کشور، در 
با جمهوری  که  پلدشت  دیگری  و  بازرگان  یکی  گرفته،  قرار  ماکو  آزاد  منطقه 
نخجوان آذربایجان در ارتباط است و پایانه  خیلی خوبی نیز در آن نقطه از کشور 
و  بازرگانی  هم  و  مسافری  فعال هستند، هم  دو گمرک  هر  است.  ایجاد شده 
تجاری فعالیت می کنند. ما خود را مسئول گمرکی هم فرض می کنیم، آبرومندی 
و ساماندهی آنها را وظایف مجموعه منطقه آزاد می دانیم و باید هم باشد، زیرا در 
داخل محدوده منطقه آزاد است؛ ضمن این که دروازه های ورودی کشور هستند 

و از آنجا تصویر ایران و منطقه آزاد منتقل می شود. 
لجستیک یعنی حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، توزیع و...؛ همه اینها یکی 

داده است.  اختصاص  به خود  را  ماکو  آزاد  از کسب و کارهای محوری منطقه 
شاید حدود 35درصد حمل و نقل کشور را از گذشته شرکت های حمل و نقل 
بین المللی تاسیس شده، در همین مجموعه بازرگان و منطقه آزاد ماکو در سطح 
ملی انجام می دهند. تجارت خارجی متردد از آنجا به حدی بوده که  در محدوده 
منطقه آزاد ماکو حدود بیست صرافی مجوزدار بانک مرکزی داریم. از مجموع 
صرافی های مناطق آزاد، 25درصد در منطقه آزاد ماکو فعالیت می کنند؛ علت هم 
تردد زیاد مسافری زمینی از اینجا به ترکیه و هم بازرگانان آن کشور هستند. در 
نه ماه گذشته امسال مجموعا ده میلیارد و صدو نود میلیون دالر صادرات کشور 
از این مرز اتفاق افتاده است؛ که هفت میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دالر گاز 
صادراتی ما است البته، سه میلیارد و هفتاد و پنج میلیون دالر صادرات می باشد و 
در مقابل، 488میلیون دالر واردات از این مرز به کشور صورت گرفته است. حدود 
22میلیارد دالر نیز ترانزیت خارجی از این مسیر صورت گرفته است. تراز تجاری 
محدوده منطقه آزاد ماکو یعنی صادرات و واردات، صادرات بیشتر از واردات خود 
محدوده منطقه آزاد بوده و عمدتا واردات مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات برای 
منطقه  محدوده  در  که  تولیدی هایی  توسط  هم  صادرات  و  تولیدی  واحدهای 
آزاد حضور دارند، انجام پذیرفته است. یک واحد تولیدی در محدوده منطقه با 
استفاده از مواد اولیه ایرانی درب های ضدسرقت تولید می کند و 100درصد به 
ترکیه صادر می شود. شاید عدد اقتصادی آن خیلی باال نباشد، اما کامال مجموعه 
صادراتی است و یا مجموعه واردکننده ای بوده که از ترکیه فرهای برقی وارد 
می کرده و در بازارچه می فروخته، در حال حاضر همان فرهای برقی را در منطقه 
آزاد در شهرک صنعتی با 95درصد مواد اولیه ایرانی تولید می کند و پنج درصد 
قطعات مانند قطعه الکترونیکی خاصش را از خارج وارد می کند. واحدی که در 
فعالیت  مشغول  که  می کند  تولید  خانم  300نفر  اشتغال  با  جین  شلوار  منطقه 
هستند و عمدتا هم خانم های سرپرست خانواده در این واحد مشغول شدند و در 
حال حاضر نیز برخی واحدها فاز توسعه ای را انجام می دهند که 100نفر هم به 
میزان اشتغال زایی آن افزوده می شود. در سه ماه گذشته، واحد جدیدی نیز خط 
تولید خود را از شهر بورسا  ترکیه که 20سال آنجا کار می کردند، به منطقه منتقل 
نمودند. از این واحد که تولیدکننده پیراهن با برندهای بین المللی بود دعوت به 
عمل آوردیم، خودشان هم به دالیل مختلفی تمایل داشتند که در ایران فعالیت 
کنند، در نتیجه خط تولیدشان را از ترکیه به منطقه آزاد ماکو آوردند؛ در طول 
این سه ماه خط تولید خود را مستقر کردند، با اجاره یک سایت تولیدی غیرفعال 
در یک قالب استیجاری این تولید آزمایشی را انجام دادند. این مجموعه 220نفر 
شاغل خواهد داشت و 65هزار پیراهن در ماه تولید خواهد کرد که فکر می کنم 

حداقل 70درصد به خارج  از کشور صادر خواهد شد؛ و مثال های دیگر...
 

ایجاد زنجیره تولید کشاورزی و دامپروری
آزاد ماکو، بحث کشاورزی و دامپروری است.  یک مزیت دیگر محدوده منطقه 
داشته،  دامپروری  و  کشاورزی  اقتضای  آذربایجان،  مطلوب  خدادادی  جغرافیای 
منتهی عمدتا به شکل سنتی، بدان معنا که متاسفانه هیچ وقت کشاورزها بهره وری 
کافی را از زمین در مقایسه با کشاورزی صنعتی امروز مدرن دنیا نداشتند و این کار 

هم در روستاها و زمین های موجود در منطقه آزاد اتفاق می افتد. 
به سازمان  تماما  بودند،  منابع ملی  به  متعلق  از زمین هایی که  بخش عمده ای 
زمین ها  از  بهینه  استفاده  برای  تصمیم گیری  و  شده  منتقل  ماکو  آزاد  منطقه 
وزارت جهاد  الزامات  و  استانداردها  رعایت  با  البته  است  آزاد  منطقه  با سازمان 
کشاورزی که تفاهم کرده ایم و به آن هم پایبندیم. دولت از سال های گذشته بر 
روی حدود 6سد سرمایه گذاری کرده است، آخرین آنها هم سد کرم آباد می باشد 
که اردیبهشت 98 توسط رئیس جمهور محترم افتتاح شد و در اراضی پایاب این 
سد پیش بینی اشتغال 15هزار نفری به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ البته 
بخشی از کارهای تکمیلی سد ازجمله پمپ ها در مرحله نهایی است که این سدها 
زمین های زیادی را تحت شبکه آبیاری برده اند. استفاده حداکثری از این اراضی 
در قالب کاربری کشاورزی را به سمت کشت و صنعت و دامپروری اشتغال آفرین 
و ارزش افزوده بیشتر، قرار خواهیم داد. واگذاری پراکنده زمین برای کشت های 
سنتی غیرصنعتی به نفع اقتصاد منطقه نیست و یا سایت گلخانه ای که از قبل 
آماده شده اما هیچ استفاده ای از آنها نشده است؛ همین طور در واقع در مقام این 
هستیم که برای استفاده از این مزیت دوم منطقه که موضوع کشاورزی به دلیل 
جغرافیا، آب و هوا، رود ارس و حقابه های ایران که از رود ارس گرفته شده، ایجاد 

کشت و صنعت های بزرگ در دستورکار قرار گیرد.
و  داخلی  و  عمومی  و  بزرگ خصوصی  بنگاه های  با  تولید  زنجیره  ایجاد  برای 
بزرگتری  سرمایه گذاری های  و  کنند  پیدا  حضور  که  شد  برقرار  ارتباط  خارجی 
در  شستا  اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری  مجموعه های  از  یکی  بدهند.  انجام 
حال احداث مجموعه دامپروری 10هزار راسی است که برای تعلیف آن زمین 
حدود هزار هکتاری هم اختصاص داده می شود. 116هکتار هم اراضی مربوط 
به همان مجموعه دامپروری است که سرمایه گذاری قابل توجهی هم دارد. در 

گفت و گو با محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:

حرکت در مسیر الگوی حکمرانی مطلوب در منطقه آزاد ماکو
حال حاضر شروع به ایجاد زیرساخت کرده اند که عدد سرمایه گذاری، مجموع 
129میلیارد،  حدود  گاوداری  است؛  تومان  137میلیارد  حدود  زراعی  و  گاوداری 
زراعی هم حدود 9میلیارد تومان است. این کار هم اشتغال زایی و هم استفاده 
حداکثری از منابع است. در کنار آن، مجموعه های بزرگ خصوصی گروه لبنیاتی 
پرورش  دام سبک  راس  ای 50هزار  مجموعه  در یک  می خواهند  است  صباح 
بیشتر صادرات  ایجاد کنند؛ رویکردشان هم  را  لبنی اختصاصی  دهند و صنایع 
است. مجموعه نهادهای دیگری مانند قرارگاه خاتم، کمیته امداد، ستاد اجرایی 
که حضور  داریم  نیاز  ماکو  آزاد  منطقه  در  را  مستضعفان  بنیاد  امام)ره(،  فرمان 
و  شوند  بهره مند  مردم  و  بی ا فتد  اتفاق  سرمایه  انباشت  و  توسعه  تا  کنند  پیدا 
اقتصاد زایشی در کشور ایجاد گردد. از تمامی این نهادها خواهش می کنم که 
در منطقه حضور پیدا کنند. طبیعی است که این نهادها هم توسعه گرهای بزرگی 
هستند که اگر کاری را راه اندازی کردند مثل سازمان گسترش و توسعه نوسازی 
صنایع ایران با تجاری سازی و به سود رسیدن آن بنگاه ها را به بخش خصوصی 
اینکه  برای  امروز  اما  افتاد،  اتفاق خواهد  واگذار خواهند کرد و خصوصی سازی 
سرمایه گذاری شکل بگیرد، من از همه می خواهم که کمک کنند. با همه این 
نهادها مذاکراتمان را شروع کرده و دعوت کردیم که بیایند و احتمالش هم زیاد 
است که در حوزه کشاورزی دامپروری هر دو مجموعه بخش خصوصی و نهادها 

حضور پیدا کنند که از اراضی حداکثر استفاده به عمل بیاید. 

معادن، ظرفیت  منحصربه فرد منطقه آزاد ماکو
در  که  کشور  آزاد  منطقه  تنها  است.  معادن  ماکو،  آزاد  منطقه  در  دیگر  مزیت 
منطقه  کمتر  شاید  می باشد؛  ماکو  آزاد  منطقه  دارد،  وجود  معدنی  پهنه های  آن 
و  ساختمانی  سنگ های  و  غیرفلزی  کانی های  فلزی،  معادن  که  باشد  آزادی 
تزئینی داشته باشد؛ علت هم وسعت زیاد منطقه و موقعیت جغرافیایی آن است. 
سنگ های ساختمانی، تراورتن و مرمریت، مرمریت مشکی که خیلی گرانقیمت 
می باشد؛ در منطقه اکتشافات و بهره برداری های مقطعی انجام می گیرد. چهارده 
آنهایی هم که  فراوان است.  اما ظرفیت ها بسیار  بهره برداری داده شده،  مجوز 
از  خام  خروج  این  و  می گردد  خارج  منطقه  از  خام  تقریبا  می شود  بهره برداری 
منطقه درست است یک خروجی اقتصادی ممکن است داشته باشد ولی مهم این 
است که صنایع پایین دست معدنی ایجاد و اشتغال زایی بیشتر در منطقه بشود. 
ازجمله  مس،  منیزیت،  سیلیس،  تزئینی،  ساختمانی  سنگ های  موضوع  از  غیر 
عناصری است که در این منطقه به وفور وجود دارد، از یک میلیون تا ده میلیون 
تن ذخائر شناسایی شده و صنایع پایین دست اینها بسیار می تواند هم اشتغال زا و 

هم اقتصادی باشد، یعنی ثروت آفرینی کند. 
آزاد در نقطه منتهی به چشمه ثریا  محدوده های وسیع در شمال شرقی منطقه 
با  مربع  کیلومتر  چند  بازالتی  سنگ های  که  بوراالن  اسم  به  است  محدوده ای 
عمق 30 تا 50متر وجود دارد که از اینها در دنیا استفاده های مختلفی به ویژه به 
عنوان سنگ های نسوز استفاده می شود؛ اما متاسفانه تاکنون هیچ استفاده ای از 
این ظرفیت نکرد ه ایم. ممکن است تکنولوژی های بهره برداری از آن، تکنولوژی 
گرانی باشد، ولی با استفاده از این ظرفیت با رعایت جوانب زیست محیطی و با 

مشارکت داخلی و خارجی بتوانیم برای کشور ثروت تولید کنیم. 
در بخش معدنی به دنبال احداث شهرک صنایع معدنی هستیم، چراکه معادن 
به دلیل پراکندگی می تواند صنایع جنبی هم کنار خود در نزدیکترین جای باشد 
که هزینه حمل و نقل زیادی نداشته باشد. اکنون فعاالن معدنی از مراکز صنعت 
معدن که اصفهان و شهرهای نزدیک استان اصفهان است، در حال ایجاد یک 

آمادگی هستیم که همایشی بگذاریم و این ظرفیت ها را معرفی نماییم. 

توسعه بوم گردی و گردشگری طبیعت در ماکو
و  سرسبز  نسبتا  طبیعت  و  داریم  منطقه  محدوده  در  که  260روستایی  از  بیش 
خرده  و  رسوم  و  آداب  همراه  به  خوب  هوای  و  آب  و  منطقه  این  کوهستانی 
این منطقه  این روستاها و قومیت هایی که در  از  فرهنگ های محلی هر کدام 
حوزه  در  هم  گردشگری  دیدنی  محصوالت  و  جذابیت  یک  می کنند،  زندگی 
آثار  توجهی  قابل  تعداد  است.  فراهم کرده  فرهنگی  توریسم  و هم  اکوتوریسم 
برای  که  قره کلیسا  مانند  دارد  وجود  منطقه  محدوده  در  فرهنگی  و  تاریخی 
محل  می تواند  آنجا  است.  برخوردار  باالیی  بسیار  معنوی  ارزش  از  مسیحیان 
مراجعه مستمر برای زیارت هموطنان مسیحی و مسیحیان دنیا باشد و همین 
طور آثار تاریخی غیرمذهبی موجود که در شهر ماکو است و قابلیت دیدن و جاذبه 
و بهانه سفر می تواند باشد و جاذبه های گردشگری طبیعی در محور ساحل رود 
ارس در شهرستان پلدشت که از جذابیت طبیعی خاصی برخوردار است و می 

تواند به یک محور بی نظیر گردشگری تبدیل شود. 
فراهم آوردن تسهیالت گردشگری طبیعت محور و بوم گردی در محدوده منطقه 
آزاد ماکو مانند سایر نقاط کشور، یک کسب و کار مزیت دار برای سرمایه گذاری 
در منطقه است. تاکنون به صورت پراکنده و محلی سرمایه گذاری هایی صورت 
شکل گرفته اما تصمیم داریم که ان شااهلل یک جاذبه در کنار جاذبه های طبیعی 
به شکل انسان ساز و بدیع در منطقه ایجاد کنیم که تنها و فقط در آنجا باشد 
اقلیم  با  سازگار  انسان ساز  جاذبه  بیافتد. یک  اتفاق  در کشور  بار  اولین  برای  و 
حاضر  حال  در  که  شد  خواهد  ایجاد  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  با  منطقه 
کار  به  مشغول  طرح  این  روی  بر  مشاورینی  مختلف  سرمایه گذاران  سوی  از 
هستند. جاذبه ها خود یک بخش حوزه گردشگری هستند که بهانه سفر می باشند، 
بهسازی، مرمت و سر پا نگه داشتن جاذبه های فرهنگی تاریخی وظیفه است. با 
جدیت چند پروژه نیمه تمام چند ساله که فرسایش گر در حوزه میراث فرهنگی 
بوده، در دستورکار قرار گرفته و با مشارکت و تامین مالی سازمان انجام می گیرد، 

برای اتمام کار به اقدامات سرعت بخشیده ایم. 
از سوی دیگر گردشگری نیاز به زیرساخت های دسترسی و حمل و نقل دارد. 
گرفتند، چراکه  و جاده ها سرعت  نقل  و  نیمه تمام حوزه حمل  پروژه های  اتمام 
در  این حوزه  برای  اقامتی  به بخش گردشگری کمک می کند. تسهیالت  آنها 
نظر گرفته شده است، که تمرکز بیشتر در منطقه باید به بحث بوم گردی باشد، 
زیرا تمامی روستاها می تواند بهانه چند ساعت حداقل ایستایی باشد. در محدوده 
چند روستا می تواند بوم گردی هایی باشد که محل اقامت شبانه با همان شرایط 
زندگی محلی آنجا باشد. تشویق این سرمایه گذاری  ها نیز در دستورکار است که 
اگر این زیرساخت ها، تسهیالت اقامتی، بهداشتی، درمانی فراهم گردد، آن موقع 
می توان کمپین دعوت از گردشگران داخلی و خارجی را راه اندازی نمود. تایید 
خواهید کرد که در شرایطی که نواقصی وجود داشته باشد و شما بخواهید دعوت 
گردشگران انبوه را میزبانی و ترویج کنید، به ضد آن تبدیل خواهد شد. اگر کسی 
آمد  و  رفت  درمانی،  بهداشتی،  تسهیالت  نباشد،  اقامتی خوب  امکانات  و  بیاید 
نباشد، طبیعی است که به ضدتبلیغ تبدیل می شود، لذا آماده سازی اینها را اولویت 

قرار دادیم تا اینکه کمپین ترویج و دعوت کردن باشد. 

بهره مندی از ظرفیت های کشورهای همجوار
همه کسب و کارهای محوری منطقه اعم از لجستیک و حمل و نقل، کشاورزی 
پایین دستی  و  باالدستی  دارای صنایع  دامپروری، معدن، گردشگری می توانند  و 
باشند. بنابراین صنایع مزیت گیرنده از آن چهار کسب و کار محوری دیگر اولویت 
صنایع  غذایی،  تبدیلی  صنایع  باشد.  می تواند  منطقه  صنعتی  سرمایه گذاری های 
استفاده کننده از معادن و سنگ و عناصر کانی های فلزی و غیرفلزی از صنایع 
مزیت گیرنده از جغرافیای مرز مشترک ما با ترکیه می تواند باشد. به نظر می رسد 
ترکیه در سال های اخیر رشد بسیار خوبی در حوزه اقتصاد ملی اش داشته است. 
اقتصاد است که  از  قابل توجهی  باالی 800میلیارد دالری، حجم بسیار   GDP
و  دارد  ترکیه وجود  قرار گیرد. صنایعی که در  نیز  ما  بهره برداری  می تواند مورد 
بازار 83میلیون نفری ایران همچنین محدودیت های کنونی اعمال شده بر واردات 

و سایر کشورهای منطقه به حدی جذابیت دارد که آن صنایع به راحتی نمی توانند 
از بازار ایران چشم پوشند. منطقه آزاد ماکو محل خوبی است که ترک ها صنایع 
تولیدی خود را بتوانند به داخل منطقه منقل کنند و به صورت مشارکتی با ایرانیان 
فعالیت نمایند که این موضوع هم می تواند به انتقال دانش فنی، تکنولوژی و جلب 
اشتغال در محدوده منطقه و هم در حوزه صنعت کمک کند؛ به همین دلیل پیشنهاد 
ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران ترکیه یا حتی صنعتی ترکیه در محدوده منطقه 
آزاد ماکو را به ترک ها دادیم و اگرچه در همه شهرک های صنعتی ما اتباع ترک و 
خارجی هم می توانند مثل ایرانیان فعالیت کنند و در حال حاضر هم حضور دارند، اما 
اختصاصا اقتضای آن حجم اقتصاد هشتصد و خورده ای میلیارد دالر این است که 
می تواند این طرف هم سرمایه گذاری شان را به سایت های تولید مشترک با فعاالن 
اقتصادی ایران منتقل کنند؛ لذا صنایع مزیت گیرنده از ترکیه هم بهترین مکان این 

است که در این منطقه مستقر شوند. 

نقش آفرینی مناطق آزاد ایران در توافق نامه اوراسیا
قزاقستان،  ارمنستان،  روسیه،  پنج کشور  و  اوراسیا  اتحادیه  با  ایران  رابطه جدید 
قرقیزستان و بالروس، یک رژیم حقوقی مزیت آفرین برای تجارت با این کشورها، 
برای کل ایران است. صادرات 862قلم کاالیی که اجازه پیدا کرده با تعرفه های 
مشخص به اوراسیا صادر شود. یک سال به صورت آزمایشی است و بعدا می تواند 
دائمی گردد و حتی به این اتحادیه ملحق شویم. اگرچه در جلسه  مدیران عامل 
مناطق آزاد با رئیس سازمان توسعه تجارت و همکارانشان عرض کردم که مناطق 
آزاد تجاری به مفهوم اوراسیا، نفتا و... اولیه ترین نظامات تجارت آزاد بین المللی 
می باشد، یعنی مراحل بعدی خیلی وسیع تر است. اما در همین اولیه ترین که ما تازه 
به این اتحادیه اوراسیا ورود کردیم، بعضا می بینید که دغدغه ها از تولیدکننده های 
داخل است که نکند آن سیصد و چند قلم کاالیی که در اوراسیا تولید می شود و 
تعرفه اش به نوعی ترجیحی خواهد بود، ما در ایران متضرر شویم. 862قلم به ما 
اجازه داده که از آن استفاده کنیم. باید صنعت و تولید ما بتواند مزیتی در خود 
ایجاد نماید که بتواند رقابت کند؛ اگرچه قبول دارم که شرایط و چارچوب فراهم 
شده برای رقبای تولیدکنندگان ما برابر نیست. آنها برای دسترسی به منابع مالی 
ارزان دنیا محدودیت ندارند اما تولیدکننده ما به دلیل تحریم های ناجوانمردانه ای 
به تکنولوژی  آنها  بر کشورمان تحمیل کردند، محدودیت دارد.  آمریکایی ها  که 
روزآمد دسترسی دارند در حالی که تولیدکننده ما به آن دسترسی ندارد و موارد 
دیگری که در واقع شرایط رقابت را فراهم نمی کند. اما فرضمان این باشد که اوال 
آن شرایط ان شااهلل به حالت عادی برگردد و مشکالت رفع گردد؛  محدودیت ها 
مطمئنا  می کند،  پیدا  تغییر  چندجانبه گرایی  به  دنیا  در  آمریکا  یکجانبه گرایی  از 
می توانیم به یک حالتی برسیم که بتوانیم دسترسی به منابع و تکنولوژی هم داشته 
باشیم، باید برای آن سناریو نیز خودمان را آماده کنیم و این الحاق ها یا استفاده از 
اتحادیه هایی مثل اوراسیا، زمینه سازی و تمرینی است برای صنایع ما که از این 
مثل  تجاری  آزاد  منطقه  حقوقی  رژیم  موضوع  در  اگرچه  کنند؛  استفاده  فرصت 
اتحادیه اوراسیا هم باید محدودیت های تعرفه ای برداشته شود هم غیرتعرفه ای، 
یعنی در آن رژیم محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را از میان خود چند تا 
عضو برمی  دارند. بنابراین اگر تعرفه ای را با آنها اگر به تفاهم رسیدیم، غیرتعرفه ای 
هم باید به تفاهم برسیم. غیر تعرفه ای چیست؟ تبادل پول این تجارت بین خودمان، 
ارتباط بانکی بین خودمان است که بتواند پول کاالیی که خریدیم را منتقل کنیم 
و پول کاالیی را که صادر کردیم، بگیریم. پس این محدودیت غیرتعرفه ای را هم 
باید نظام سیاست گذار و تنظیم گر تجارت خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
مسئول متولی این کار که حاال به دلیل مسئولیت کمیسیون مشترکی وزارت نیرو به 
عهده آقای وزیر نیرو گذاشته شده، به آن هم حتما بپردازند که از آن استفاده شود. 
فکر می کنم که تولیدات مناطق آزاد کل کشور به دلیل معافیت مالیاتی، عدم 
پرداخت حقوق گمرکی برای مواد اولیه و ماشین آالت نسبت به تولیدات داخل 
سرزمین اصلی مزیت بیشتری دارند. همچنین مناطق آزاد واقع در مرزهای این 
اتحادیه یک مزیت عالوه بر آن مزیت ذکر شده دارند و آن دسترسی نزدیک تر 
و هزینه حمل و نقل کمتر است. منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد 
آیا تمامی 862 قلم کاالیی که به عنوان تعرفه های  اما  انزلی، این سه منطقه 
ترجیحی از آن طرف ابالغ شده و تفاهم کردیم را می تواند تولید کنند؟ ممکن 
است بخشی از اینها اصال در این سه منطقه دارای مزیتی نباشد، طبیعی است 
که باید هزینه فایده کنند، مواد اولیه بیاید اینجا تولید شود یا نه تولید همانجا 
صورت گیرد و صرفا از منطقه عبور کند. این دیگر به تصمیم گیری مکان تولید 
مربوط است که یک کار پژوهش عملیاتی می باشد. یعنی با محاسبه دقیق علمی 
محل تولید، تولیدکننده می تواند با متغیرهای مختلف حمل و نقل، دسترسی به 
بازار، مواد اولیه و نیروی کار همه را با هم تلفیق کند و بهترین محل را انتخاب 
نماید. ولی مناطق آزاد ما عموما به دلیل آن مزیت ها و مشوق های قانونی نسبت 
به سرزمین اصلی دارای مزیت هستند؛ مناطق آزاد ارس و ماکو و انزلی هم به 
دلیل نزدیکی به بازار پنج کشور اتحادیه اوراسیا هم هزینه های حمل و نقل شان 
کمتر است. آن کاالهایی که می تواند در این سه منطقه تولید شود و از این جا 
هم حمل گردد خیلی مزیتشان بیشتر خواهد شد؛ پیشنهاد کرده ام ما سه منطقه 
آزاد یک تفاهم نامه مشترک باید االن امضا کنیم و در آن سریعا کارشناسان خبره 
ما در حوزه تجارت و تولید با هم بنشینند، اقالم کاالها را شناسایی نمایند که 
کدام منطقه می تواند به دلیل مواد اولیه، نیروی کار و... تولید مزیت داری داشته 
باشد. پیشنهاد می کنم اوال تریبون شما نیز مناطق آزاد ایران را دعوت کند که با 
هم رقابت مضره ای نداشته باشند، همه مناطق باید با هم برای کمک به اقتصاد 
انزلی و ارس صحبت کردم، تصمیم  با مدیران عامل  بنده  باشیم.  ملی هم افزا 
ایران برای کمک به کشور عمل کنیم و  با همدیگر هم افزا در شمال  گرفتیم 
هیچ رقابتی بین ما نباید باشد. هنر این نیست که از سهم اقتصاد ملی از یک 
منطقه بکشیم به منطقه دیگر بیاوریم؛ هنر این است که یک چیزی به اقتصاد 
ملی اضافه نماییم. طبیعتا هر چه بیشتر اضافه کنیم، سهم منطقه مان نیز از بستر 

این اتحادیه اوراسیا یا دیگر فرصت ها بیشتر خواهد شد.

حکمرانی خوب در مقیاس کوچک در منطقه آزاد ماکو
در چشم اندازی که برای خود در منطقه آزاد ماکو به دنبال آن هستم، با تنظیم یک 
حکمرانی خوب در مقیاس این جغرافیا، بتوانم ضمن افزایش سرمایه اجتماعی امید به 
بهتر شدن در بین مردم منطقه ایجاد کنم و یک ارتباط اعتمادافزا بین مردم و دولت 
شکل گیرد، در منطقه آزاد ماکو به دنبال این هستم که همه مردم اعم از روستاییان 
و شهرنشین ها احساس توسعه و امید به آینده ای بهتر را داشته باشند و معتقدم این 

مهم را با کار خوب، کارامدی، صداقت و پاکدستی و تالش می شود به دست آورد. 
از سوی دیگر به حاکمیت و همه وزرا عرض می کنم که من آماده ام اینجا یک 
حکمرانی خوب در مقیاس کوچک برای کشور رقم زنیم؛ مگر نگفتیم یکی از 
کارکردهای مناطق آزاد عالوه بر آن بحث های اقتصادی، تجربه سیاست های 

موفق و تعمیم آن به سرزمین اصلی است.
من می خواهم الگوی حکمرانی خوب در مقیاس کوچک برای جمهوری اسالمی 
بعضی ها  است  است، ممکن  این خواسته من  ایجاد کنم.  منطقه  این  در  ایران 
فکر کنند خیلی آرمان گرایانه است، ولی می شود به این سمت حرکت کرد؛ ما 
از خودمان شروع کردیم، اگر همین محیط کوچک خودمان را درست کنیم به 
نتیجه می رسیم؛ بعد می شود این الگو را به سرزمین اصلی تعمیم داد که عناصر 
اصلی اش انتخاب شایستگان، قرار گرفتن هر کسی سر جای خود است که این 
اگر باشد، طراحی همه چیز هم درست می شود. هر کسی سر جای خود مبتنی 
بر مولفه های دانایی، مهارت، تجربه، بینش، ویژگی های شخصی و شخصیتی 
رعایت  با  و کشور  است  عدالت  عین  بگیرد،  قرار  ارتباطات  و  روابط  از  فارغ  و 
عدالت به این مفهوم، بسیار می تواند جلوتر از این باشد و معتقدم محدودیت های 
میان  این  در  نمود.  تدبیر  شایستگان  این  با  می توان  نیز،  را  بیرون  از  تحمیلی 
بند الف ماده 65  انتظار بنده متناسب سازی اختیار و مسئولیت و اجرای صحیح 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همکاری کامل در انتقال اختیارات، 
مسئولیت ها و وظایف کلیه دستگاه های اجرایی به همراه منابع مربوط از سوی 
دولت محترم است. البته جا دارد از همکاری صمیمانه همه همکارانم در سطح 
ائمه  دادستان ها،  دادگستری،  روسای  فرمانداران،  ویژه  به  منطقه  دستگاه های 
انتظامی و هنگ های مرزی هر سه شهرستان  جمعه، فرماندهان سپاه، نیروی 
واقع در محدوده منطقه آزاد ماکو و نیز همکاران خودم در بخش های مختلف 
سازمان منطقه آزاد ماکو در همراهی و همکاری صادقانه با حقیر قدردانی ویژه 
داشته باشم و امیدوارم خداوند خلعت زیبای خدمت به مردم، ایران و اسالم را 

زیبنده همه ما گرداند.

توسعه صنعتی 

توسعه کشاورزی  توسعه معدنی 
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گزارش: 
محمدجواد صادقی

چابهار

چابهار، فرصتی برای فعال سازی توسعه محور ترانزیت کشور
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ضرورت سرعت دهی در ایجاد زیرساخت ها جهت توسعه محور شرق:

وزارتخانه های  سال ۱۳۸۴  در  بار  نخستین  برای 
ارتباطات و فناوری  امور خارجه،  راه و شهرسازی، 
بهداشت ،  وزارت  کشاورزی،  جهاد  اطالعات، 
بازرگانی،  نفت،  نیرو،  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
مدیریت  سازمان های  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
محیط  حفاظت  سازمان  کشور،  برنامه ریزی  و 
زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بنا به 
مورخ۱۳۸۳.0۸.۱0  شماره۱0۱.۱۴۴7۴6  پیشنهاد 
استناد  به  و  برنامه ریزی کشور  و  مدیریت  سازمان 
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران با اهداف ، راهبردها و اقدام های الزم 
حمل  و  ترانزیت  محور  توسعه  و  فعال سازی  برای 
تعیین  ذیل  به شرح  6ماده  در  کشور  نقل شرق  و 

شدند: 
ماده ۱: منظور از محور ترانزیت و حمل نقل شرق 
کشور در این تصویب نامه ، مجموعه بندری چابهار 
و شبکه راه های زمینی است که از بندر چابهار در 
استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و بعد از عبور 
زاهدان ،  خاش ،  ایرانشهر،  نیکشهر،  شهرهای  از 
تربت   گناباد،  قائن ،  بیرجند،  سربیشه ،  نهبندان ، 
از  و  سرخس  به  طرف  یک   از  مشهد،  و  حیدریه 
و  باجگیران  لطف آباد،  مرزی  نقاط  به  دیگر  طرف 
شمالی  و  خراسان  رضوی  استان های  در  پرسه سو 

منتهی می شود.
میلک ،  مرزی  نقاط  به  محور  این  خروجی های 
محور  این  جزء  نیز  ویزدان  میل 7۳  دوغارون ، 

محسوب  می شوند.
محور  توسعه  در  که  اهدافی  اصلی ترین  ماده 2: 
نظر  مورد  کشور  شرق  نقل  و  حمل  و  ترانزیت 

هستند، به شرح زیر است :
کاالو  ترانزیت  در  کشور  و سهم  نقش  افزایش   

حمل و نقل بین المللی
 افزایش سهم بندر چابهار در بازرگانی داخلی و 

خارجی و ترانزیت کاال
 ارتقای عملکرد بندر چابهار و تالش در راستای 

تبدیل آن به یک کانون فعال منطقه ای
 تقویت پیوندهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و 

امنیتی با کشورهای همجوار شرق و شمال شرقی
شاخص های  و  درآمد  متوسط  سطح  ارتقای   

توسعه در نواحی شرق کشور
و  اقتصادی  غیررسمی  فعالیت های  کاهش   

جلوگیری از قاچاق کاال و مواد مخدر
در  چابهار  آزاد  منطقه  عملکرد  و  نقش  ارتقای   

توسعه ملی و منطقه ای
شده ،  یاد  اهداف  تحقق  راستای  در  ماده ۳: 

راهبردهای زیر مورد نظر می باشد:
برای  چابهار  در محور  رقابتی  مزیت های  ایجاد   
فعالیت های ترانزیت و حمل و نقل کاال در سطح 

منطقه )کشورهای همجوار(
بندری  امکانات  و  تاسیسات  تقویت  و  تجهیز   
چابهار تا حصول به ظرفیت شش میلیون تن تخلیه 
و بارگیری ساالنه در بلندمدت و ظرفیت عملی دو 
و نیم میلیون تن تخلیه و بارگیری تا پایان برنامه 

چهارم  توسعه کشور
 تقویت شبکه های زیربنایی فناوری اطالعات و 
ارتباطات و رفاهی مرتبط با ترانزیت و حمل و نقل 
در طول محور تا حصول به ظرفیت ترانزیت ساالنه 

سه میلیون تن کاال در بلندمدت
گسترش  برای  زمینه سازی  و  ناوگان  تجهیز   

خدمات حمل و نقل در طول محور
محور  طول  در  جمعیتی  عمده  مراکز  تجهیز   
فنی- و  اقامتی- رفاهی  تاسیسات  و  امکانات  به 

 پشتیبانی
 تقویت امکانات منطقه آزاد چابهار و استفاده از 

امکانات آن منطقه در فعال سازی محور
تحقق  برای  الزم  مالی  منابع  تامین  و  تجهیز   
دولتی ،  اعتبارات  محل  از  تصویب نامه  این  اهداف 
منابع  خارجی ،  مستقیم  جذب  سرمایه گذاری 

فاینانس و سرمایه گذاری خصوصی داخلی
 بسترسازی برای افزایش میزان مشارکت ساکنان 

منطقه در فرآیند توسعه منطقه ای و ملی
 اولویت فعال سازی محور ترانزیت چابهار- میلک 

به عنوان مزیت اصلی ترانزیتی چابهار

و  اقدام ها  مستمر  ارزیابی  و  پایش  نظارت ،   
فعالیت های انجام  شده و در دست انجام

اقدامات اولویت دار
وزارت  و  وزارت کشور  امور خارجه ،  وزارت  ماده۴: 
موظفند  ایران (  دارایی )گمرک  و  اقتصادی  امور 
اقدام های الزم را در راستای فعال سازی مرز میلک 
به عنوان مرز بین المللی ظرف شش ماه انجام دهند.

در  است  موظف  شهرسازی  و  راه  وزارت  ماده 5: 
همچنین  و  چابهار  بندر  ظرفیت  ارتقای  راستای 
محورهای  مواصالتی منتهی به آن، اقدام های زیر 

را در اولویت قرار دهد:
عملکرد  ارتقای  و  تجهیز  زمینه  در  الف( 

بندر چابهار
پنج موج شکن  و   تسریع در تکمیل قطعه چهار 

بزرگ چابهار و اتمام آن تا پایان سال۱۳۸5
چند  تنی  هزار  یکصد  اسکله  تکمیل  در  تسریع   
تا  آن  اتمام  و  چابهار  بهشتی  شهید  بندر  منظوره 

پایان  سال ۱۳۸۴
 اجرای الیروبی حوضچه داخل موج شکن بزرگ 
جدید  نسل  و  بزرگ  کشتی های  پهلوگیری  برای 

کانتینربر
تا  کانتینری  ترمینال  و  اسکله  پست  دو  احداث   

پایان سال ۱۳۸5
 تامین و نصب ماشین آالت و تجهیزات مربوط به 

عملیات بندری )تخلیه و بارگیری (
 احداث راه سنگی و توقفگاه ها تا پایان سال ۱۳۸۴

عملکرد  ارتقای  و  تجهیز  زمینه  در  ب( 
راه های مواصالتی

راه  احداث  اجرایی  عملیات  تکمیل  در  تسریع   
تا  آن  از  وبهره برداری  ایرانشهر  نیکشهر،  چابهار، 

پایان  سال ۱۳۸5
 بهسازی راه زابل- میلک و بهره برداری از آن تا 

پایان سال ۱۳۸۴
راه میلک- احداث  پیگیری تسریع در شروع و   

 دالرام از طریق وزارت امور خارجه و ستاد کمک به 
 بازسازی افغانستان

ایرانشهر،  راه  اتمام عملیات بهسازی   تسریع در 
خاش، زاهدان تا پایان سال ۱۳۸5

تا  یزدان  و  میل 7۳  میلک ،  مرزی  پایانه  احداث   
پایان سال ۱۳۸۴

 ارتقای کیفی ابنیه فنی و عالئم راهنما در طول 
محور تا حد استانداردهای بین المللی

رفاهی- مجتمع های  اجرایی  طرح های  تهیه   
اقامتی- خدمات  ارائه  برای  تیرپارک  و   خدماتی 
تعمیرگاهی ،  اورژانس ،  و  بهداشتی- درمانی   رفاهی ، 
نقاط  اولویت  با  حریق  اطفای  و  سوخت رسانی 
میرآباد،  خاش ،  کارواندر،  بمپور،  نیکشهر،  چابهار، 

زاهدان ، دشتک ، میلک ، میل 7۳ و یزدان
بهداشت ،  نفت ،  نیرو،  وزارتخانه های  تبصره ۱: 
و  ارتباطات  کشور،  پزشکی ،  آموزش  و  درمان 
سازمان  و  کشاورزی  جهاد  فناوری  اطالعات ، 
امکانات  موظفند  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
رفاهی- تامین  نیازهای مجتمع های  برای  را  الزم 

 خدماتی اشاره شده در بند )ب(-7 این ماده براساس 
طرح های اجرایی فراهم  نمایند.

تبصره2: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
موظف است زمینه های الزم را برای جلب مشارکت 
از  بهره برداری  و  ساخت  در  غیردولتی   بخش های 

مجتمع های رفاهی- خدماتی فراهم نماید.
تبصره۳: وزارت نفت موظف است نسبت به دادن 
احداث جایگاه مواد سوختی در مجتمع های  مجوز 
نقل  و  حمل  و  ترانزیت  محور  رفاهی  و   خدماتی 
چابهار در استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان 
اقدام  شمالی  خراسان  و  رضوی  خراسان  جنوبی ، 

نماید.
اعمال  تعرفه ها  و  عوارض  زمینه  در  ج( 
تخفیف در عوارض و هزینه های وارد شده 
بر کاالهای ترانزیتی به  مقصد افغانستان 
شرح  به  توسعه  چهارم  برنامه  پایان  تا 

زیر:
 تخفیف در عوارض و هزینه های وارد بر کاالدر 

بندر چابهار، معادل سی درصد نرخ های مصوب
از  پس  روز  ده   تا  انبارداری  هزینه های  حدف   
تخلیه کاال و اعمال تخفیف ۳0 درصدی تا یک ماه 

پس از آن
معادل  کاال،  تن- کیلومتر  عوارض  در  تخفیف   

پنجاه درصد نرخ های مصوب
د( در زمینه خدمات پشتیبانی

سیستم های  از  استفاده  طرح  اجرای  و  مطالعه   
سیستم  قبیل  از  بندر  مدیریت  و  اطالعاتی  نوین 
خدمات ترافیک شناورها ، سیستم خدمات ترمینال 
برای  نیاز  مورد  سیستم های  سایر  و  کانتینری 
کنترل  و  نظارت  برنامه ریزی ،  فرآیندهای   تسهیل 

عملیات تا پایان سال ۱۳۸5
 ارتقای سطح خدمات دریایی از قبیل راهنمایی 
و  ناوبری  کمک  عالئم  شناورها- یدک کشی ، 

خدمات لجستیکی
 ایجاد زمینه های الزم برای احداث محوطه های 
برای  الزم  انبارهای  و  کانتینر  و  کشتی  تعمیر 

 ذخیره سازی انواع مختلف کاال
و  پنجره  تک  ساختمان  طرح  اجرای  و  مطالعه   
دستگاه های  تمامی  فعال  نمایندگی های  استقرار 
ذی ربط  در ترانزیت کاالدر آن به منظور تسریع در 

انجام امور
 اولویت پهلوگیری و تخلیه محموله کشتی هایی 
مقصد  به  ترانزیتی  کاالی  آنها  بار  تمام  که 

افغانستان می باشد.
انجام حمایت های الزم برای  ارائه تسهیالت و   
تجهیز و راه اندازی شرکت های توانمند حمل و نقل 

 غیردولتی
 تدارک زمینه های الزم برای جذب و نگهداری 
مختلف  فعالیت های  در  متخصص  انسانی  نیروی 
 بندری ، انجام تبلیغات مناسب و شناساندن امکانات 
شرق  نقل  و  حمل  و  ترانزیت  محور  مزیت های  و 
کشور به  صاحبان کاال و شرکت های حمل و نقل 

در سطح بین المللی
ماده6: وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان 

و  تهیه  به  نسبت  موظفند  زیست  محیط  حفاظت 
اجرای طرح تثبیت شن های روان و پایداری محیط 
در طول محور ترانزیتی با اولویت مسیر زاهدان، زابل، 

میلک تا پایان سال ۱۳۸5 اقدام نمایند.
)گمرک  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  ماده7: 
نصب  و  تامین  به  نسبت  است  موظف  ایران ( 
تجهیزات  مدرن الزم برای تشخیص محموله های 
مرزی  پایانه  و  چابهار  بندر  در  )ایکس ری(  کاال 

میلک و میل 7۳ اقدام  نماید.
اکنون ملزومات این طرح باتوجه به پیشرفت مسیر 
ریلی چابهار به زاهدان و اتصال آن به شبکه ریلی 
سراسری، آغاز احداث فرودگاه بین المللی در منطقه 
آزاد چابهار به عنوان مرز هوایی و ترانزیت کاال با 
هواپیماهای باری )کارگو(، توسعه اسکله های شهید 
بهشتی و شهید کالنتری چابهار به عنوان مرز دریایی 
از تحریم های آمریکا و همچنین  و معافیت چابهار 
تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل مکران از 
جاسک تا گواتر، طرح توسعه محور شرق مهیا است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
چابهار؛ دروازه توسعه محور شرق است

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد چابهار معتقد است چابهار دروازه توسعه محور 
شرق است و با تکمیل زیرساخت های حمل و نقل 
بسزایی  نقش  کاال  ترانزیت  و  تجارت  در  می تواند 

داشته باشد.
عبدالرحیم کردی افزود: در شرایط کنونی که کشور 
تحت فشار تحریم های بی رحمانه قرار دارد، چابهار 

می تواند بهترین نقطه برای کاهش فشارها باشد.
محور  توسعه  دروازه  چابهار  داشت:  اظهار  وی 
شرق است و با تکمیل زیرساخت های حمل و نقل 
بسزایی  نقش  کاال  ترانزیت  و  تجارت  در  می تواند 
مانند  الزم  زیرساخت های  ایجاد  با  باشد.  داشته 
راه آهن و بنادر می  توان این نقطه از ایران اسالمی 
را به توسعه رساند و شرایط را برای نقش آفرینی آن 

در اقتصاد کشور مهیا کرد.

نماینده مردم چابهار و نیکشهر در 
مجلس شورای اسالمی:

نقش آفرینی چابهار در اقتصاد، منوط به 
توسعه زیرساخت ها است

نماینده مردم چابهار و نیکشهر در مجلس شورای 
جغرافیایی  شرایط  در  چابهار  می گوید:  اسالمی 
را  منطقه  کشورهای  می تواند  و  دارد  قرار  خاصی 
به آب های آزاد متصل کرده و به این طریق، نقشی 
بی بدیل در اقتصاد دریایی ایفا کند، اما مقدمه آن، 

ایجاد زیرساخت های الزم است.
راه آهن  توسعه  اهمیت  به  ایران نژاد  عبدالغفور 
حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد  تاکید  منطقه  این  در 
می شود،  تخلیه  چابهار  بندر  در  که  محموله ای  هر 
توسط کامیون ها به نقطه مورد نظر انتقال می یابد، 
در حالی که با توسعه راه آهن می توان این فرآیند را 

بهبود بخشید.
نماینده مردم چابهار و نیکشهر در مجلس شورای 
از  برخورداری  با وجود  اظهار کرد: چابهار  اسالمی 
آزاد،  منطقه  بندر،  همچون  بی شمار  ظرفیت های 
بیکاری  رفع  در  دریایی می تواند  اقتصاد  و  شیالت 
همچنان  اما  کند،  ایفا  بسزایی  نقش  استان  مردم 
و  آموزش  زیرساخت ها،  نبود  قبیل  از  با مشکالتی 

بهداشت روبه رو است.

طرح توسعه محور شرق، نیازمند 
شتاب دهی

زیادی  ظرفیت های  دارای  بلوچستان  و  سیستان 
است که یکی از این ظرفیت ها بندر بزرگ چابهار 
این  شود؛  استفاده  آن  از  درستی  به  باید  که  است 
از  بسیاری  اتفاق  به  قریب  در  که  است  جمله ای 
سخنرانی ها و یا نشست های استان به کرات شنیده 
ایجاد  وجود  با  که  است  این  واقعیت  اما  می شود؛ 
بندر  بارگیری  ظرفیت هشت میلیون تنی تخلیه و 
توان  و  کشش  استان  این  جاده های  هنوز  چابهار 

جابه جایی این حجم بار را ندارند.
قریب  نقل،  و  کارشناسان صنعت حمل  گفته  بر  بنا 
6میلیون تن این ظرفیت کاال باید به وسیله راه آهن 
جابه جا شود که در حال حاضر راه آهن چابهار-زاهدان 

به این زودی ها قابل بهره برداری نخواهد بود.
هر چند که جابه جایی ۸میلیون تن بار از طریق جاده 
کاری امکان ناپذیر و غیرممکن است، اما محورهای 

مواصالتی این استان به دلیل اینکه هنوز در تکمیل 
بزرگراه با عقب ماندگی روبه رو است، توان این حجم 
زیر ساخت هایی  به  توجه  عدم  لذا  و  ندارد  را  کاال 
همچون راه و یا خط آهن، در عمل ظرفیت های این 

بندر را بالاستفاده می گذارد.
و  استاندار سیستان  احمد علی موهبتی  تعبیر  به  بنا 
بلوچستان، تاخیر در اجرای پروژه های بزرگ ازجمله 
و  راه آهن  بزرگراه ها،  نقل،  و  حمل  زیرساخت های 
فرصت سوزی  نوعی  چابهار،  بین المللی  فرودگاه 

برای کشور و استان است.  

بندر چابهار پتانسیل باالیی برای صدور 
کاال به کشورهای همسایه دارد

و  سیستان  شهرسازی  و  راه  سابق  مدیرکل 
بلوچستان با بیان اینکه بندر چابهار، بندری است که 
از نظر ترانزیت کاال برای کشور اهمیت زیادی دارد، 
اذعان کرد: در صورت اتمام خطوط ریلی و جاده ای، 
از  پتانسیل باالیی برای ورود و صدور کاال  استان 
بندر چابهار به کشورهای همسایه مثل پاکستان و 

افغانستان و همچنین آسیای میانه دارد.  
وی با تاکید بر تخصیص و تامین اعتبارات الزم در 
شاخص  حاضر  حال  در  متاسفانه  افزود:  مورد  این 
به  نسبت  استان  این  در  بزرگراه ها  از  برخورداری 

میانگین کشوری پایین است.
او اظهار کرد: میانگین بزرگراه های کشور به ازای 
این رقم در  هر ۱00کیلومتر، 20کیلومتر است که 
استان پهناوری مانند سیستان و بلوچستان به ازای 
هر ۱00کیلومتر، ۴کیلومتر بزرگراه است، به همین 
از  استان  بزرگراه های  میزان  گفت  می توان  دلیل 

میانگین کشوری پایین تر است.
بلوچستان  و  سیستان  که  این  به  اشاره  با  ایشان 
بزرگراه های  کشوری  میانگین  به  رسیدن  برای 
بزرگراه  دیگر  ۱600کیلومتر  به  کشور  در  موجود 
نیاز دارد، تصریح کرد: حدود 7درصد راه های کشور 
بزرگراه دارند که سهم سیستان و بلوچستان با توجه 
به پراکندگی و وسعت زیاد استان، تنها یک و هفت 

دهم درصد است.
وی درخصوص باند دوم بزرگراه چابهار- میلک نیز 
از  ۹0کیلومتر  بهره برداری  به  توجه  با  داد:  توضیح 
200کیلومتر محور زاهدان به زابل، ۳0کیلومتر آن 

در دست اجرا است.
ایشان با ابراز امیدواری از اینکه در صورت تامین اعتبار 
۱20میلیارد ریالی، عملیات اجرای 75کیلومتر دیگر هم 
آغاز شود، افزود: یکی دیگر از برنامه های امسال، آغاز 
احداث ۴5کیلومتر باند دوم از زاهدان به خاش است که 

کار مطالعاتی آن به پایان رسیده است.
اشاره  با  استان  شهرسازی  و  راه  سابق  کل  مدیر 
میزان  به  چابهار-زاهدان  ریلی  خط  طول  به 
620کیلومتر یادآور شد: این پروژه در 2فاز تعریف 
پیشرفت  ۴۸درصد  آن  اول  فاز  که  است  شده 
سمت  از  نیز  20کیلومتر  حدود  و  داشته  فیزیکی 

چابهار آماده ریل گذاری است.  

اختصاص اعتبار 300میلیون یورویی به 
پروژه راه آهن چابهار، زاهدان، میلک

و  سیستان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بلوچستان نیز پروژه راه آهن، چابهار، زاهدان، میلک را 
یکی از عوامل ایجاد توسعه در این استان و همچنین 
معظم  مقام  موافقت  با  گفت:  و  کرده  یاد  کشور 
رهبری و پیگیری مجموعه دولت مقرر گردیده مبلغ 
ذخیره  اعتبارات صندوق  از محل  یورو  ۳00میلیون 
ارزی برداشت و جهت تکمیل پروژه راه آهن چابهار، 

زاهدان، میلک به این پروژه تزریق شود.
منصور بیجار اذعان کرد: با تزریق این رقم اعتبار، 
و  می رسد  زاهدان  به  سال ۱۴00  تا  راه آهن  پروژه 
نیز  زابل  و  تا میلک  اجرایی قطعات  ادامه عملیات 

سرعت بیشتری خواهد گرفت.
استاندار سیستان و  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
بلوچستان با بیان اینکه سیستان و بلوچستان برای 
رسیدن به توسعه با مشکالت و چالش هایی مواجه 
است و این مهم سبب شده استان، همواره از حد 
متوسط شاخص های کشوری پایین تر بماند، خاطر 
نظام  و  دولت  توجه  راستا  همین  در  کرد:  نشان 
پروژه های  شده  موجب  بلوچستان  و  سیستان  به 
این طرح ها  از  با بهره برداری  بزرگی اجرا شود که 
ازجمله ایجاد راه ترانزیتی شرق و نیز بهره برداری 
از راه آهن، شاهد برکات اقتصادی بسیاری در استان 

خواهیم بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار 
با اشاره به تصویب اولین سند مسئولیت اجتماعی مناطق آزاد در 
چابهار، گفت: در سه، چهار سال اخیر تالش های بسیاری جهت 
بازگشت رضایتمندی جوامع محلی در دستورکار قرار گرفت که به 

حمداهلل نتیجه بخش بود.
و  معاونان  نشست  نوزدهمین  حاشیه  در  چاکرزهی  محمداکبر 
مدیران فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و صنایع خالق مناطق 
آزاد که در منطقه آزاد اروند برگزار شد، با بیان اینکه امیدواریم این 
نشست ها استمرار داشته باشد، اظهار کرد: اهمیت این نشست ها 
در این است که به رغم وجود برخی مشکالت در مناطق آزاد، به 
عنوان فرصت تبادل تجربه محسوب می شود و در گفت و گوهایی 
که در میان معاونان و مدیران و با حضور اساتید ملی مرتبط مسائل 

بیان شد و راهکار ارائه گردید.
بهبود شرایط و مسائل  این گردهمایی ها در  او گفت: همچنین 
استمرار  از  امیدواری  اثرگذار است. ضمن  بسیار  مبتالبه مناطق 
چنین نشست هایی نگاهی به چرخش این نشست ها در مناطق 

مختلف نیز وجود داشته باشد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار 
افزود: آشنایی با ظرفیت ها، جاذبه ها و توانمندی های هر کدام از مناطق 

هم می تواند به عنوان یک نقطه مثبت و قوت به شمار آید که چرخش 
برگزاری این نشست ها در مناطق مختلف موجب آشنایی بیشتر با 

ظرفیت های مناطق آزاد و ایجاد همگرایی مناطق شود.
چاکرزهی با اشاره به قدمت 26ساله منطقه آزاد چابهار بیان کرد: 
پس از بررسی های انجام شده، متوجه شدیم انتظار اتی که جوامع 
محلی از این منطقه دارند، به دلیل نداشتن نقشه راه مشخص 

درخصوص مسئولیت اجتماعی برآورده نشده بود.
او ادامه داد: بر همین مبنا در نخستین گام اقدام به تدوین سند 
این  از  که  نمودیم  چابهار  آزاد  منطقه  اجتماعی  های  مسئولیت 
حیث چابهار نخستین منطقه آزادی بود که سند مسئولیت های 
اجتماعیش را به تصویب رساند که در چندین موضوع به عنوان 
محور اصلی فعالیت ازجمله آموزش، بهداشت، محیط زیست و 

جوامع محلی به آن پرداخته شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
چابهار با بیان اینکه در سه، چهار سال اخیر تالش هایی بسیاری 

برای امیدسازی و کسب رضایتمندی جوامع محلی در دستورکار 
و قرار گرفت، تصریح کرد: بر اساس این سند و حمایت معاونت 
فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و صنایع خالق شورایعالی مناطق 
آزاد و رویکرد معاونت فرهنگی منطقه آزاد چابهار، امروز شاهد یک 
رضایتمندی خوبی بر اساس این سند در موضوعات یاد شده هستیم.
چاکر زهی اضافه کرد: در حوزه توانمند سازی جوامع محلی، محیط 
زیست و آموزش های بهداشتی نیز اقدامات قابل توجهی انجام 
تامین  راستای  در  نیز  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  و  است  شده 
تجهیزات مورد نیاز نیز گام های خوبی برداشته شده است؛ ضمن 
اینکه به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و زیر ساخت های 
آموزشی پیشگام بودیم و کارهای خوبی را طی سال گذشته در 

این حوزه به انجام رسانده ایم.
شده  انجام  فعالیت های  مجموعه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
و تغییر نگرش و رضایتمندی حاصله جوامع محلی، منطقه آزاد 
تا  برنامه ها است  این  استمرار  ارتقای کیفیت و  چابهار در صدد 

بتوان در بخش های مختلف به ویژه در بخش آموزش و پرورش 
به عنوان یک ضرورت، نیاز و محور توسعه قدم های جدی تری 
را برداریم و همکاری و مشارکت بیشتری را با آموزش و پرورش 

داشته باشیم.
چاکر زهی با اشاره به رفع کمی و کاستی ها آموزشی در مناطق 
مختلف شهری توضیح داد: تاسیس دبیرستان دانا و توانا یکی از 
اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش منطقه آزاد چابهار 
است که تعدادی از دانش آموزانی که به لحاظ اقتصادی وضعیت 
بسیار  آموزشی  امکانات  کردن  فراهم  با  نداشتند،  خوبی  چندان 
خوب، زمینه رشد و بالندگی آنان فراهم شد؛ پذیرش دانش آموزان 
خروجی از این دبیرستان در دانشگاه های معتبر، یکی از اتفاقات 

خوب انجام شده بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار 
در پایان بیان کرد: در سه حوزه یاد شده گام هایی را برداشته و 
استمرار داریم؛ البته برخی مشکالت به لحاظ ساختاری در بحث 
با  دارد که خوشبختانه  آزاد هم وجود  چارت تشکیالتی مناطق 
حمایت همکارانمان در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در صدد 
رفع آنها هستیم تا مناطق آزاد هشت گانه، در توسعه کشور بیش از 

پیش موفق و پیشرو باشند.

منطقه آزاد چابهار، پیشگام در ارتقای زیرساخت های آموزشی
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار کرد:
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توافق نامه موقت منطقه آزاد تجاری ایران-اتحادیه اوراسیا و منطقه آزاد ارس
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اخیر  ماه های  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
ایجاد  توافق نامه  شدن  اجرایی  از  بعد  خصوصا 
اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  تجاری  آزاد  منطقه 
راستای  در  جاری،  سال  5آبان ماه  در  اوراسیا 
خود،  اقتصادی  کنش  عرصه  بین المللی سازی 
حرکت های مختلفی را انجام داده است و همگام 
با منطقه آزاد انزلی و مطابق با متن توافق نامه، 
در تالش است یکی از کانون های توسعه روابط 
به  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  اقتصادی 
زمینی  تنها مرز مشترک  داشتن  اختیار  در  دلیل 
ایران با ارمنستان و به نوعی با اوراسیا در زون 

نوردوز خود باشد.
502قلم  تولید  در  ویژه ای  پتانسیل های  ارس 
طرف  از  تعرفه ای  کاهش  توافق  مورد  کاالی 
مزیت های  کنار  در  می تواند  و  دارد  را  اوراسیا 
تولید،  و  سرمایه گذاری  بخش  در  خود  قانونی 
بستر جذب  و  استفاده کرده  توافق نامه  از مزیت 
فعال تر  گذشته  از  بیش  را  خود  سرمایه گذاری 

نماید.
سابقه  بر  تکیه  با  ارس  آزاد  منطقه  همچنین 
ترانزیت  و  تجارت  زمینه  در  خودش  تاریخی 
اوراسیا  حوزه  و  ایران  روابط  قالب  در  می تواند 
ایفای نقش  ارمنستان به صورت جدی  و کشور 

نماید.
توافق نامه  موضوع  بیشتر  شدن  روشن  برای  اما 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  ترجیحی  تجارت 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مزیت های آن برای 
مناطق آزاد کشور، مصاحبه ترتیب دادیم با دکتر 
ولی کوزه گر کالجی و دکتر بهرام امیراحمدیان، 
کارشناسان ارشد مسائل اوراسیا و اساتید دانشگاه 

که در ادامه تقدیم مخاطبین گرامی می گردد.

 اساتید محترم با تشکر از قبول زحمت 
مصاحبه، به عنوان اولین سوال بفرمایید 
و  سیاسی  شرایط  از  شما  ارزیابی 
بین المللی شکل گیری اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا چیست؟
اوراسیا یک  اقتصادی  اتحادیه  کالجی:   دکتر 
سال پس از وقوع بحران اوکراین )مارس 2014( 
در  غرب،  جهان  سوی  از  روسیه  تحریم  و 
بنابراین،  کرد.  کار  به  آغاز  رسما  ژانویه 2015 
عالوه بر مالحظات داخلی و منطقه ای، تشکیل 
به  واکنش  نوعی  به  می توان  را  اتحادیه  این 
حال،  عین  در  نمود.  ارزیابی  نیز  روسیه  تحریم 
بحران اوکراین که منجر به بروز تنش در روابط 
اقتصادی  تحریم گسترده  نیز  و  و غرب  روسیه 
متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  سوی  از  روسیه 
رشد  روند  در  جدی  چالشی  است،  شده  آمریکا 
شمار  به  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  توسعه  و 
می رود. چنانچه »خوزه مانوئل باروسو«، رئیس 
اعالم  صراحتا  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  پیشین 
بر  جدی  مانع  یک  اوکراین  بحران  که  نمود 
و  اروپا  اتحادیه  میان  مطلوب  راه همکاری  سر 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می رود. تنش 
ارزش  کاهش  موجب  همچنین  غرب  و  روسیه 
روبل روسیه گردید که پیامدهای منفی شدیدی 
عنوان  به  قزاقستان  و  بالروس  اقتصادی  بر 
به  داشت؛  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  دو 
گونه ای که لوکاشنکو اعالم نمود که در مقابل 
صادرات بالروس به روسیه به جای روبل، طال 

دریافت خواهد نمود. 
انقالب  از  پس  اوکراین  امیراحمدیان:  دکتر   
مواجه  اقتصادي  بحران  با  سال 2005  نارنجي 
به هیات  نتیجه، در سال 2014، روسیه  در  شد. 
هوادار  جریان هاي  از  متشکل  اوکراین،  دولت 
اعطاي  و  اقتصادي  کمک هاي  وعده  روسیه، 
وام هاي قابل توجه براي رهایي از بحران را داد، 
به شرط آنکه اوکراین به ساختارهاي اقتصادي 
مورد نظر روسیه بپیوندد. از سویي دیگر اتحادیه 
روسي  انقالب ضد  از  حمایت  با  امریکا  و  اروپا 
به  پیوستن  به  تشویق  را  کشور  این  اوکراین، 
در  اوکراین  مي کردند.  اروپایي  ساختارهاي 
گرفت؛  قرار  متفاوت  اقتصادي  جریان  دو  برابر 
گمرکي  و  اقتصادي  ساختارهاي  به  پیوستن 
اقتصادي  اتحادیه  در  ادغام  یا  اروپا  اتحادیه 
ویکتور  اوکراین  وقت  رئیس جمهور  اوراسیایي. 
دو  این  برابر  در  روسیه،  هوادار  یانوکوویچ، 
جریان قرار گرفت و از امضاي قرارداد پیوستن 
به ساختار اتحادیه گمرکي اروپا سر باز زد؛ ولي 
نیروهاي ملي و احزاب مخالف دولت و پارلمان 
را  اروپایي  ساختارهاي  به  پیوستن  اوکراین 
اوج بحران سیاسي  پذیرفتند. در سال 2014 در 
و  مردمي  فشارهاي  اثر  در  یانوکوویچ  داخلي، 
و  شد  خلع  قدرت  از  سیاسي  احزاب  تشکیالت 
درگیري هاي  آن،  دنبال  به  گریخت.  روسیه  به 
انقالبي  نهایت  در  و  پیوست  وقوع  به  خونین 
نهادهاي  اکثریت  و  شد  آغاز  اوکراین  در  دیگر 
مدني و احزاب سیاسي اوکراین خواهان پیوستن 
این  دنبال  به  شدند.  اروپایي  ساختارهاي  به 
کریمه  جزیره  شبه  در  ژانویه 2014  در  بحران 
حاکمیتي  ترکیب  در  خودمختار  جمهوري  )یک 

اوکراین( همه پرسي استقالل و سپس الحاق به 
روسیه برگزار شد که در نهایت راي به این داده 
منتزع  اوکراین  حاکمیت  از  جزیره  شبه  که  شد 
و به روسیه ملحق شود. از سوي دیگر در شرق 
اوکراین در مناطق هم مرز با روسیه که اکثریت 
مي دادند،  تشکیل  تبارها  روس  را  آن  ساکنان 
روسیه  فدراسیون  به  پیوستن  خواستار  مردم 
بحران  دامنه  بر  نظرات  اختالفات  این  شدند. 
بین دولت اوکراین و اتحادیه اروپا از یک سو و 
روسیه از سوي دیگر افزود. از این تاریخ به بعد 
تحریم هاي غرب علیه روسیه اعمال شد که در 
نهایت سبب تضعیف جایگاه اقتصادي و سیاسي 
صدد  در  روسیه  بنابراین  شد.  اروپا  در  روسیه 
همپیمانانش  و  خود  اقتصادي  جایگاه  تقویت 
براي مقابله با تحریم های اتحادیه اروپا شد. در 
نتیجه، ایجاد و تقویت اتحادیه اقتصادي ارواسیا 
اولویت هاي  گروه  در  اروپا،  اتحادیه  برابر  در 

اساسي و مهم اقتصادي روسیه قرار گرفت.  
روسیه،  جمهور  روسای  سال 2014  2۹مه  روز 
پایتخت  آستانه،  در  بالروس  و  قزاقستان 
قزاقستان قرارداد هزار صفحه ای را امضا کردند 
»اوراسیا«  اقتصادی  اتحادیه  تشکیل  مبنای  که 
کار  رسما  ژانویه 2015  اول  از  اتحادیه  این  شد. 

خود را آغاز کرد. 
عضو  یک  دارای  اوراسیایی  اقتصادی  اتحادیه 
غربی  شمال  همسایگی  در  )بالروس(  اروپایی 
غربی  جنوب  )در  قفقازی  عضو  یک  روسیه، 
)قزاقستان  مرکزی  آسیای  عضو  دو  و  روسیه( 
و قرقیزستان( است. جمهوری اسالمی ایران در 
اتحادیه  این  با  همکاری  برای  اخیر  سال های 
ساز و کارهای الزم را فراهم آورده است. ایران 
با دارا بودن زیرساخت های مناسب اتصاالت در 
اتحادیه،  با  همه زمینه ها، می تواند در همکاری 
فرصت های خوبی برای اشتغال در ایران فراهم 
بهبود  به  وابسته  ایران  اقتصاد  آینده  البته  آورد. 
ایران  و  است  جهان  و  منطقه  سیاسی  فضای 
به  می تواند  اروپا  اتحادیه  با  روابط  بهبود  با 
اروپا  به  طبیعی  گاز  صادرات  برای  انرژی  بازار 
به  ایران  زمینه  این  )در  باشد؛  داشته  دسترسی 
دور از مالحظه روسیه باید با اتحادیه اروپا وارد 
با  خود  روابط  ایران  که  مادامی  شود(.  مذاکره 
روسیه  مالحظات  دریچه  از  را  اروپا  اتحادیه 
انرژی  بازار  به  دسترسی  امکان  بگیرد،  نظر  در 
اروپا را از دست خواهد داد. به یاد داشته باشیم 
جمهوری  ساله  بیست  چشم انداز  سند  در  که 
اسالمی ایران در سال 1404 به عنوان کشوری 
تعریف  بین الملل  محیط  در  تعامل  بیشترین  با 

شده است.  

تا  خود  داخل  در  اوراسیا  اتحادیه   
بین  اقتصادی  هارمونی  از  اندازه ای  چه 

اعضاء برخوردار است؟ 
فضای  کامل  شمول  عدم  کالجی:  دکتر   
هرمی  و  نامتوزان  ساختار  اوراسیا،  جغرافیایی 
فاحش  تفاوت  روسیه،  فدراسیون  محوریت  با 
عضو،  کشورهای  توسعه  و  اقتصادی  سطح  در 
فدراسیون  با  جمهوری ها  نظرهای  اختالفات 
روسیه، تجارت غیرمکمل و حجم پایین تجارت 
درون منطقه ای و ضعف زیرساخت های حمل و 
نقل ازجمله چالش های مهم اتحادیه اقتصادی 
و  هارمونی  بر  منفی  تاثیر  که  است  اوراسیا 

هماهنگی آن گذاشته است. 
 دکتر امیراحمدیان: اتحادیه اوراسیایی اگرچه 
و  است  گرفته  شکل  سابق  شوروی  فضای  در 
زبان و اندیشه های روسی هنوز هم در آن نقش 
شوروی،  فروپاشی  از  پس  ولی  دارد،  اساسی 
عضو  کشورهای  دیگر  در  ملی گرا  نیروهای 
در  آنکه  ویژه  به  نیستند،  روسیه  برتری  موافق 
روسیه  فدراسیون  اوراسیایی،  اقتصادی  اتحادیه 

اقتصاد و حجم تجارت خارجی و  اندازه  از نظر 
نقشی که از نظر قدرت نظامی دارد و می تواند 
دیگر  با  باشد،  تاثیرگذار  بین الملل  محیط  در 
اعضا تفاوت بسیار دارد. از این رو می توان گفت 
به  که در یک سازمان همکاری های منطقه ای 
نوعی باید تا اندازه ای وزن هر یک از اعضا به 
هم نزدیک یا به نوعی با یکدیگر همپوشانی و 
اتحادیه  در  که  باشند،  داشته  اقتصادی  اکمال 
ندارد.  وجود  ویژگی  این  اوراسیایی  اقتصادی 
و  موافقان  نیز  اعضا  بین  در  اتحادیه  این  در 
مخالفانی برای حضور در اتحادیه وجود دارند و 
فعال هستند. موافقان آزادتر »اتحادیه اقتصادی 
ارواسیا« نسخه های ناسیونالیستی را رد می کنند 
و بر پیوندهای عملی بین ادغام اوراسیا و سیستم 
غرب  و  شرق  گسترده تر  بین المللی  اقتصادی 
تکنوکراتیک  اوراسیاگرایی  این  می کنند.  تاکید 
در بین مسئوالن شاغل در موسسات منطقه ای 
هنوز  است؛  اقلیت  موضع  یک  اما  است،  رایج 
هم در بین کارشناسان در مورد چشم انداز ادغام 
و  دارد  وجود  زیادی  تردید  و  شک  منطقه ای 
ارواسیایی«  اقتصادی  »اتحادیه  به  اشتیاق 
تحلیلگران  بین  در  تشکیالت  یک  عنوان  به 

سیاست در مسکو بی صدا است.
را  اوراسیاگرایی  از  خود  خاص  نسخه  قزاقستان 
دارد که از ابتدای دهه 1۹۹0 توسط رئیس جمهور 
نورسلطان نظربایف در نشریات و سخنرانی های 
متعدد منتشر شده است. در اینجا نیز برداشت از 
مفیدی  استعاره  این  است.  سیال  اتحادیه  معنی 
سیاست  برای  دشوار  انتخاب های  از  که  است 
خارجی چند بعدی کشور جلوگیری می کند، ضمن 
کمک  آن  قومی  چند  جمعیت  تحکیم  به  اینکه 
»روس محور«  ایدئولوژی های  با  اما  می نماید، 
اتحادیه  قزاقستان،  رهبران  دارد.  مغایرت  کامال 
اقتصادی اوراسیایی را به عنوان راهی برای مهار 
روسیه در یک سازمان فراملی می دانند. قزاق ها 
اعتباری  به  )یا  اوراسیایی  کشور  یک  را  خود 
تورانی( می بینند که بین »اروپا« و »آسیا« واقع 
کمک  تبادلی  نقش  ایفای  به  می تواند  و  شده 
با  خود  شرقی  همسایگی  در  که  حالی  در  کند. 
این  که  مواجهند  »ترک«  قدرتمند  ازبکستان 
محدود  ترک«  به »جهان  گسترش  در  را  نقش 
تباران  روس  و  »روسیه«  غرب  در  و  می سازد 
نیروهای  به  بارز  نقش  ایفای  امکان  قزاقستان، 

قزاق را سلب می کنند.
  

برای  مختلف  درخواست های  روند   
هماهنگی و همکاری با اتحادیه اوراسیا 
آیا نشانه آینده خوب این بلوک اقتصادی 

نوظهور است؟
عنوان  به  را  آن  می توان  بله،  کالجی:  دکتر   
نشانه ای مثبت مورد توجه قرار داد. توافق نامه ای 
بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا با چین و ایران به 
امضاء رسیده است که می تواند فضای همکاری و 
تجارت اعضای اتحادیه را گسترش دهد. اما باید 
بدون  دامنه همکاری  که گسترش  داشت  توجه 
غلبه بر چالش هایی که در بخش قبلی اشاره شد، 
تنها به تضعیف انسجام اتحادیه منجر خواهد شد. 
 دکتر امیراحمدیان: سازمانی که برای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیایی تعریف شده، تجربه تاریخی 
مطرح  از  چه  اگر  است؛  نوپا  سازمانی  و  ندارد 
و  عملکرد  ولی  می گذرد  زیادی  زمان  آن  شدن 
سازمان یابی آن سابقه قابل قبولی نداشته است. 
در این سازمان، دو عضو ضعیف وجود دارد. یکی 
ارمنستان در قفقاز )در ضلع جنوب غربی اتحادیه( 
و دیگری در ضلع جنوبی آن قرقیزستان، که هم 
از نظر جمعیت، اوضاع اقتصادی، حجم اقصاد و 
سه  به  نسبت  نازلی  سطح  در  تجاری  مبادالت 

عضو دیگر قرار دارند. 
با  ترکیه  روابط  سطح  که  اخیر  سال های  در 

اقتصادی  مبادالت  و  است  یافته  بهبود  روسیه 
تنها  نه  ترکیه  است،  گسترش  به  رو  کشور  دو 
نداشته،  را  اتحادیه  این  در  عضویت  تقاضای 
برعکس عالقه مندی خود را به سازمان همکاری 
نشان می دهد  این  و  است  ابراز کرده  شانگهای 
برای  منطقه  قدرتمند  کشورهای  عضویت  که 
پیوستن به آن از سوی غرب )ترکیه( و از سوی 
جنوب شرق )چین( مطرح نیست، بلکه تنها ایران 
عالقه مند  که  است  منطقه ای  قدرت  عنوان  به 
در  را  خود  ترکیه  متاسفانه  است.  بدان  پیوستن 
درجه برابری با اعضای اتحادیه اروپا و ایران خود 
ارزیابی  اوراسیایی  اقتصادی  اتحادیه  حد  در  را 

می کنند. 
یا  بپیوندند  اتحادیه  این  به  جدید  اعضای  اینکه 
نمی تواند  باشند،  آن  به  پیوستن  به  عالقه مند 
نشانه ای از مثبت بودن روند اتحادیه باشد. اصوال 
نامتناسب  اتحادیه  اعضای  بین  روابط  حجم 
از  است و دو عضو مهم آن روسیه و قزاقستان 
صادر کنندگان مهم نفت خام، گاز طبیعی و مواد 
محصوالت  واردات  نیازمند  و  بوده  خام  معدنی 
صنعتی و »های تک« از غرب هستند. همچنین 
کاالهای  برای  نیز  آنها  سبک  صنایع  تولیدات 
مصرفی بادوام، کم دوام و مصرفی روزانه هنوز 
باالجبار  آنها  نیز  و  نیست  قبولی  قابل  در سطح 
این کاالها  انرژی و مواد خام  برابر صادرات  در 

را وارد می کنند. 
با  روسیه  ارواسیایی  اقتصادی  اتحادیه  در 
سال 2018  در  خارجی  تجارت  دالر  732میلیارد 
در برابر قزاقستان با ۹3میلیارد دالر، بالروس با 
71میلیارد دالر، ارمنستان با 7میلیارد و قرقیزستان 
با 6.5میلیارد دالر )در مجموع 177میلیارد دالر( 
در یک سازمان اقتصادی با هم همکاری دارند. 
سهم تجارت روسیه با این اعضا قابل مقایسه با 
در  نیست.  روسیه  خارجی  تجارت  در  آنها  سهم 
بالروس 5۹درصد تجارت خارجی با این اتحادیه 
این  روسیه صورت می گیرد.  با  بیشتر  آن هم  و 
ارمنستان  در  40درصد،  قزاقستان  در  سهم 
با  است.  35درصد  قرقیزستان  در  و  27درصد 
از  روسیه  که  می شود  معلوم  ارقام  این  به  توجه 
همه جهت بر این اعضا برتری دارد و همه آنها 
)به جز قزاقستان( به نوعی با کسری موازنه در 

تجارت با روسیه روبه رو هستند.

 همانطور که می دانید توافق نامه موقت 
اتحادیه  با  ایران  آزاد  منطقه  ایجاد 
در  تصویب  از  بعد  اوراسیا  اقتصادی 
5آبان ماه  از  نگهبان  شورای  و  مجلس 
نظر  به  است؛  اجرا  در حال  سال جاری 
شما اساسی ترین بخش های این تفاهم 
اجرا  قابل  اندازه ای  چه  تا  و  چیست 

است؟
در  اسالمی  شورای  مجلس  کالجی:  دکتر   
موافقت نامه  الیحه  سال 13۹8  28خردادماه 
جمهوری  میان  تجاری  آزاد  منطقه  تشکیل 
را  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  اسالمی 
موافقت نامه،  این  موجب  به  رساند.  تصویب  به 
ایران  صادراتی  کاالی  860قلم  از  بیش 
بالروس،  قزاقستان،  روسیه،  کشورهای  به 
ترجیحی  تعرفه  از  قرقیزستان  و  ارمنستان 
این  براساس  است.  شده  برخوردار  صفر  یا 
اقتصادی  اتحادیه  از  ایران  موافقت نامه، 
کرده  دریافت  امتیازات گمرکی خاصی  اوراسیا 
را  امکان  این  هم  اتحادیه  این  کشورهای  و 
ایران  به  تا حجم صادرات خود  خواهند داشت 
را تا 75درصد افزایش دهند. ایران نیز می تواند 
صادرات  می کند،  دریافت  که  امتیازاتی  با 
اوراسیایی  کشور  پنج  مقصد  به  خود  کاالهای 
بستر  بنابراین،  دهد.  افزایش  برابر  چند  تا  را 
و  ایران  همکاری  حقوقی  و  قانونی  زمینه  و 

است  شده  فراهم  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
عملیاتی  زمینه  جدیت،  با  دارد  ضرورت  لذا  و 

این موافقت نامه فراهم شود. شدن 
 دکتر امیراحمدیان: جمهوری اسالمی ایران با 
ارتباط  امکان  ارمنستان  با جمهوری  همسایگی 
اتحادیه  ارمنستان و دیگر اعضای  بین  جاده ای 
را فراهم می آورد و این جمهوری را از تنگنای 
موجود رهایی می بخشد. در واقع این ارمنستان 
است که با همکاری با ایران بهره مند می شود و 
می توان ارتباط زمینی با دیگر اعضا داشته باشد. 
براساس  و  است  کوچک  اقتصادی  ارمنستان 
آمارهای سازمان تجارت جهانی، میزان تجارت 
دالر  7.2میلیارد  میالدی  گذشته  سال  در  آن 
این کشور  بود. حدود 27درصد تجارت خارجی 
نیز با روسیه است و بقیه عمدتا با جهان خارج 
ارمنستان  بنابراین  می باشد.  اوراسیا  اتحادیه  از 
تنها  که  خود  جغرافیای  موقعیت  سبب  به 
با  نیز  گرجستان  و  دارد  باز  مرز  گرجستان  با 
اندکی  تجاری  مبادالت  است،  تماس  در  اروپا 
آزاد  منطقه  و  باشد  داشته  ایران  با  می تواند 
ظرفیت های  و  پسکرانه  هم  مشترک  تجاری 

کمی خواهد داشت.    

 ارمنستان تنها عضو اتحادیه اقتصادی 
مشترک  مرز  ایران  با  که  است  اوراسیا 
مرز  در  هم  ارس  آزاد  منطقه  و  دارد 
به  است.  شده  واقع  کشور  دو  مشترک 
پتانسیل ها،  عقیده شما ارس دارای چه 
است  قانونی  و  اقتصادی  فرصت های 
اقتصادی  اتحادیه  فضای  در  بتواند  که 
اقتصادی  فعالین  نفع  به  اوراسیا 

کشورمان عمل نماید؟
با  زمینی  مستقیم  مرز  ایران  کالجی:  دکتر   
به  توجه  با  ندارد.  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
عضویت  عدم  و  ترکمنستان  دائم  بی طرفی 
ایران  منطقه ای،  مکانیسم های  در  کشور  این 
نمی تواند از طرف شمال شرقی خود با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا از طریق زمینی در ارتباط باشد. 
آذربایجان  نیز جمهوری  در سمت شمال غربی 
با روسیه است، تاکنون  که دارای مرز مشترک 
است.  نموده  خودداری  اتحادیه  در  عضویت  از 
اتحادیه  با  ایران  ارتباط زمینی غیرمستقیم  تنها 
است؛  امکان پذیر  ارمنستان  جمهوری  طریق  از 
فدراسیون  با  مشترک  مرز  دارای  که  کشوری 
عنوان  ارمنی  مقامات  چند  هر  نیست.  روسیه 
زمینی  دسترسی  گرجستان  که  نموده اند 
ارمنستان به روسیه و فضای اتحادیه اقتصادی 
دلیل،  همین  به  است.  کرده  تضمین  را  اوراسیا 
و  همکاری  برای  تمایل  ابراز  حجم  بیشترین 
از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  در  ایران  عضویت 
است.  گرفته  ارمنستان صورت  جانب جمهوری 
نیز تنگنای استراتژیک و  ابراز تمایل  این  دلیل 
سوی  از  ارمنستان  20ساله  اقتصادی  محاصره 
آذربایجان و ترکیه در دو سمت شرقی و غربی 
است. لذا ارمنستان، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را 
به منزله پل ارتباطی برای ایجاد پیوند میان دو 
متحد نزدیک خود یعنی ایران و روسیه می بیند. 
در این راستا، مقامات ارمنستان اعالم نموده اند 
ایروان  پیشنهاد  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  که 
برای بررسی طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری 
مشوق های  از  یکی  است.  پذیرفته  را  ایران  با 
اصلی ارمنستان در پیشبرد این اقدام، گسترش 
داخلی  بازار  به  ارمنی  تولید کنندگان  دسترسی 
دلیل  به  سال های  که  است  ایران  بزرگ 
این  از دسترس  باال،  تعرفه های گمرکی  اعمال 

تولیدکنندگان دور مانده بود.
با  ارس  آزاد  منطقه  امیراحمدیان:  دکتر   
برونگان  )بخش  نخجوان  خودمختار  جمهوری 
آذربایجان( و بخش اصلی جمهوری  جمهوری 
می توان  دارد.  مشترک  مرز  آذربایجان 
آذربایجان  جمهوری  با  تجاری  آزاد  منطقه 
جمهوری  تجارت  حجم  کرد.  تاسیس  نیز 
حدود  میالدی  گذشته  سال  در  آذربایجان 
از  بیش  4.5برابر  )حدود  بود  دالر  31میلیارد 
ایجاد  برای  خوبی  ظرفیت های  و  ارمنستان( 
اینکه  دیگر  دارد.  وجود  تجاری  آزاد  منطقه 
با  ارس  آزاد  منطقه  بین  ریلی  اتصال  امکان 
سرمایه گذاری  صورت  در  آذربایجان  جمهوری 
آزاد  منطقه  و  آذربایجان  جمهوری  مشترک 
ارس هم وجود دارد. بنابراین منطقه آزاد ارس 
در  را  اقتصادی  واقعیت های  و  اولویت ها  باید 
توسعه روابط منطقه ای خود بیشتر مد نظر قرار 
جمهوری  و  ایران  روابط  اگر  آینده  در  دهد. 
راه«  یک  کمربند،  »یک  ابتکار  در  چین  خلق 
قرن 21(  ابریشم  جاده  اقتصادی   )کمربندی 
مرکز  در  آن  پژوهشی  کار  که  یابد،  سامان 
دنبال  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
در  چین  سرمایه گذاری  جلب  امکان  می شود، 
داشت.  خواهد  وجود  اقتصادی  ساختارهای 
خود  محصوالت  برای  بازاری  دنبال  به  چین 
و  معدنی  خام  مواد  به  دسترسی  و  سو  یک  از 
قابلیت  مسیر  این  است.  دیگر  سوی  از  انرژی 
جذب سرمایه های خارجی در این راستا را دارا 
است که چین هم سرمایه و هم انگیزه حضور 

دارد. باید در این زمینه کار کرد.



اخبار منطقه آزاد قشم

با هدف شناسایی شرکت های غیرفعال، اطالعات 
از  شده  ثبت  و ۳۰۶موسسه  و ۶۳۱شرکت   ۶هزار 
زمان ثبت اولین شرکت در منطقه آزاد قشم به تاریخ 

۲۰تیرماه ۱۳۷۴ مورد بررسی قرار گرفت.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  شرکت های  ثبت  مدیر 
گفت: بررسی های ابتدایی این طرح نشان از آن دارد 

که تاکنون ۵۳۰شرکت منحل شده اند.
مالیاتی  معافیت  زمان ۲۰سال  افزود:  زاهدنیا  رویا 
برای ۷۱۵شرکت، ۴شعبه و ۲موسسه اقتصادی در 
این منطقه آزاد پایان یافته است، اما با گذشت این 
زمان، تعدادی از این واحدها برای تمدید مجوز خود 

اقدام نکرده اند.
اطالعات  شده،  انجام  پایش  در  داد:  ادامه  وی 
مربوط به نام شرکت، تاریخ ثبت، اقامتگاه قانونی، 
شماره تماس، نوع حقوقی، تاریخ آخرین تغییرات به 
ثبت رسیده و تاریخ آخرین پلمپ دفاتر تجاری به 
استثنای شعبات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار 

گرفته است.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  شرکت های  ثبت  مدیر 
برخورداری  برای  شرکت ها  این  کرد:  خاطرنشان 
آزاد  منطقه  سوی  از  معافیت ها،  این  از  مجدد 
قشم به هیات دولت معرفی می شود تا درباره آن 

تصمیم گیری شود.
و  شرکت ها  به  مربوط  پایش  مراحل  افزود:  وی 
آزاد همچنان  منطقه  این  در  ثبت شده  موسسات 
ادامه خواهد داشت و اطالعات آنها به روز خواهد شد.

پایش اطالعات 6631 
شرکت اقتصادی 

در منطقه آزاد قشم

در بازدید مدیرعامل منطقه آزاد قشم از پروژه های عمرانی تاکید شد:

افزایش ظرفیت مراکز اقامتی و گردشگرپذیر قشم تا پایان سال جاری
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  فنی  معاون  همراه  به  قشم  آزاد  منطقه 
در  سازمان  این  مدیران  از  جمعی  و  عمرانی 
قشم  شهر  عمرانی  پروژه های  برخی  بازدید 
این  سریع تر  آماده سازی  برای  الزم  دستورات 

طرح ها را صادر کرد.
سطحی  آب های  جمع آوری  پروژه  از  بازدید 
شهر قشم حد فاصل چهارراه رسالت تا چهارراه 
جمع آوری  پروژه  اجرای  همچنین  و  پردیس 
انتقال  و  سمن  سایت  در  سطحی  آب های 
بازدیدهای  برنامه  نخستین  دریا،  به  آب ها 
هیات  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

همراه وی بود.
با توجه به تاکید حمیدرضا مومنی درخصوص 
حل مشکل آب گرفتگی برخی محالت شهر 
در  طرح  دو  اجرای  بارندگی،  فصل  در  قشم 
دستورکار معاونت فنی و زیربنایی این سازمان 

قرار گرفته است.
مدتی  از  و  گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق 
جمع آوری  کانال های  احداث  عملیات  قبل، 
قشم  شهر  از  نقطه  دو  در  سطحی  آب های 
امور  با همکاری و هماهنگی مدیریت فنی و 

زیربنایی در دست اجرا قرار دارد.
ایمن سازی  هدف  با  طرح  این  نخست  مرحله 
سطحی  آب های  دوحه،  و  چابهار  محله های 
سرریز شده شهرک های نریمان، الهیه و سام و 
زال را از طریق کانالی به طول ۴9۰متر در ابعاد 

۱۰۰ در ۱۲۰سانتی متر در مسیر چهارراه رسالت 
به سمت چهارراه پردیس به دریا منتقل می کند.

پروژه  این  اجرایی  مرحله  دومین  همچنین، 
طول  به  کانالی  حفر  با  سمن  سایت  در  نیز 
۵۵۰متر در ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰سانتی متر برای 
انتقال آب های سطحی شهرک های سیستان، 

بوستان و گلستان به دریا شروع شده است.
دوم کمپ  فاز  فیزیکی  پیشرفت  روند  بررسی 
پارک ساحلی آفتاب شهر قشم دومین مرحله 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  بازدیدهای 
سازمان منطقه آزاد قشم و معاونین و مدیران 

این سازمان بود.
مسیر  در  آفتاب  ساحلی  پارک  کمپ  دوم  فاز 
حدود  اعتباری  با  قشم  شهر  جنوبی  ساحل 

۱۰۰میلیارد ریال در فضایی به وسعت ۶هکتار 
مورد  امسال  پایان  تا  و  اجراست  حال  در 

بهره برداری قرار می گیرد.
گرفته،  صورت  برنامه ریزی های  براساس 
افزایش  هدف  با  کمپ  این  فضای  از  بخشی 
رفاه عمومی و روحیه نشاط اجتماعی به فضای 

ورزشی اختصاص خواهد یافت.
و  ۲۰۰خودرو  ظرفیت  با  پارکینگی  ایجاد 
قایق های  مخصوص  پارکینگ  محوطه 
تفریحی نیز از مزایای دیگر فاز دوم این کمپ 

پارک ساحلی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه 
معاون فنی و عمرانی و جمعی از مدیران این 
از  بازدیدهای خود،  مرحله  آخرین  در  سازمان 

در دیدار فرمانده نیروی انتظامی قشم با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:
توسعه گردشگری قشم با هماهنگی نیروی انتظامی و سازمان منطقه آزاد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
انتظامی  نیروی  با فرمانده  آزاد قشم در دیدار 
نیرو  این  میان  هماهنگی  بر  قشم  شهرستان 
ساماندهی  هدف  با  آزاد  منطقه  سازمان  و 
تقویت  و  جزیره  امنیتی  و  ترافیک  وضعیت 

حوزه گردشگری قشم تاکید کرد.
با سرهنگ حسین  حمیدرضا مومنی در دیدار 
الهی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم، 
و  اجتماعی  پایدار  امنیت  تامین  کرد:  اظهار 
انتظامی جزیره با مدیریت، نظارت و اقدامات 
امکان پذیر  شهرستان  انتظامی  نیروی  بموقع 

می شود.
وی ادامه داد: ساماندهی سایت ها و فعالیت های 
و  درون  حادثه خیز  نقاط  اصالح  گردشگری، 
اجرای  و  هندسی  اصالحات  شهری،  برون 
جزیره  جای  جای  در  ترافیکی  طرح های 
سازمان  و  انتظامی  نیروی  همکاری   با  قشم 
منطقه آزاد قشم با هدف افزایش رفاه و امنیت 

گردشگران انجام می شود.
امنیت  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پایدار را عامل مهم در جذب بیشتر گردشگران 
در این جزیره دانست و افزود: نیروی انتظامی 
با چشم اندازی مطمئن می تواند به موفقیت هر 
چه بیشتر قشم در این حوزه مهم، کمک  کند.

با حفظ  باید  دستگاه ها  همه  مومنی،  گفته  به 
واحد  مدیریت  اعمال  با  و  یکپارجه  ساختاری 

در یک فرآیند دقیق و  مطمئن برای موفقیت 
قشم تالش کنند.

وی از اعتماد مردم به نیروی انتظامی به عنوان 
و  برنامه ریزی  با  که  برد  نام  بزرگی  دستاورد 
تا کنون  گذشته  سال های  طی  فرهنگ سازی 
محقق شده و باید این اعتماد بیش از گذشته 

تقویت شود.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
انتظامی  نیروی  هماهنگی  و  همراهی  افزود: 

عوامل  از  یکی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  با 
جزیره  امنیت  بردن  باال  جهت  در  تاثیرگذار 
با هدف توسعه گردشگری و همچنین فراهم 
در  سرمایه گذاران  حضور  برای  شرایط  کردن 

سطح جزیره است.
پایان  در  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
شکل  خوب  هماهنگی  با  کرد:  خاطرنشان 
گرفته میان نیروهای انتظامی و سازمان منطقه 
آزاد قشم، شاهد هستیم که این جزیره تبدیل 

امنیت  حوزه  در  کشور  برتر  نقاط  از  یکی  به 
شده است.

همچنین در این جلسه فرمانده نیروی انتظامی 
شهرستان قشم با اعالم اینکه نیروی انتظامی 
آماده هرگونه همکاری در راستای رشد جزیره 
است؛ از آمادگی کامل این نیروها برای حرکت در 
جهت توسعه امنیت پایدار در این منطقه خبر داد.

ادامه داد: تامین امنیت  سرهنگ حسین الهی 
گردشگران و نظم عمومی شهرستان قشم، با 
در  اجرایی  نهادهای  و  نیروها  تمامی  همدلی 

جزیره فراهم خواهد شد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم افزود: 
و  یکدیگر  کنار  در  باید  قشم  مسئوالن  همه 
با هماهنگی برای موفقیت هرچه بیشتر قشم 
طریق  این  از  تا  کنند  تالش  امنیت  حوزه  در 
بتوانیم قدم های خوبی در راستای ایجاد رشد 

جزیره برداریم.
برنامه ریزی  ضرورت  بر  پایان  در  الهی 
کاهش  هدف  با  فرهنگی  فعالیت های  برای 
آسیب های اجتماعی در جزیره قشم تاکید کرد.
شایان ذکر است، این جلسه با حضور مدیرعامل 
حسین  سرهنگ  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
الهی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم، 
نیروی  فرمانده  راست خدیو جانشین  سرهنگ 
انتظامی و سروان هوشیار سرپرست راهنمایی و 

رانندگی شهرستان قشم برگزار شد.

محل احداث هتل دریتا شهر قشم دیدن کردد.
هتل  نخستین  عنوان  به  قشم  دریتای  هتل 
کامال هوشمند شهر قشم از سال 9۴ موفق به 
جاری  سال  شهریورماه  از  و  شده  مجوز  اخذ 

مراحل دیوارچینی آن آغاز شده است.
دارای  هتل  این  گرفته،  طبق طراحی صورت 
پنج طبقه اقامتی، یک طبقه رستوران و البی 
و یک طبقه زیرزمین برای استقرار تاسیسات 

مورد نیاز پروژه و پارکینگ خواهد بود.
هتل دریتا قشم در حال حاضر دارای ۶۵درصد 
برنامه  مطابق  و  بوده  فیزیکی  پیشرفت 
زمان بندی ارائه شده توسط مجری، این طرح 
پایان  به   )۱۳99( آینده  سال  شهریورماه  تا 

رسیده و آماده بهره برداری می شود.
این هتل دارای ۶۰اتاق بوده و با بهره برداری 
آن، ۱۴۰تخت به ظرفیت گردشگرپذیری شهر 

قشم افزوده خواهد شد.
براساس این گزارش، تا پایان سال جاری و با 
افتتاح هفت هتل و هتل آپارتمان، جزیره قشم 
تخت های  تعداد  ۱۱درصدی  افزایش  شاهد 
و  اقامتی  مراکز  ظرفیت  افزایش  و  اقامتی 

گردشگرپذیر خواهد بود.
حال  در  جزیره  اقامتی  تخت های  ظرفیت 
حاضر ۶هزار و ۴۲۳تخت است و با افتتاح این 
تا  تغییر،  دست  در  مجوعه  دو  و  مرکز  هفت 
و  هزار  هفت  به  میزان  این  سال ۱۳98  پایان 

۱۷۷تخت افزایش پیدا می کند.

مدیر ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد 
قشم خبر داد:

دو هزار تَن اتباع خارجی مجاز در قشم زندگی 
از  پیشگیری  هدف  با  تعداد  این  که  می کنند 
فعالیت اتباع غیرمجاز در این جزیره، ساماندهی 

می شوند.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه 
و  بیگانه  اتباع  ساماندهی  با  گفت:  قشم  آزاد 
با  آنان، می توان  توانمندی  از  کسب اطالعات 
معرفی آنان به شرکت ها و گارگاه های صنعتی 
را  واحدها  این  نیازهای  از  بخشی  قشم،  فعال 

تامین کرد.
با ساماندهی  افزود: همزمان  سلیمان رنجبری 
اتباع خارجه در قشم، کارگروهی ویژه متشکل 
دستگاه  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  از 
با  نیز  قشم  شهرستان  انتظامی  نیروی  و  قضا 
به  نسبت  غیرمجاز،  خارجی  اتباع  شناسایی 

اخراج این افراد براساس قانون اقدام می کنند.
وی ادامه داد: این کارگروه با هدف جلوگیری از 
حضور اتباع خارجی غیرمجاز در قشم، هفته ای 
این  صنعتی  شرکت های  و  کارگاه ها  از  ۲بار 

جزیره بازدید می کنند.
سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
کارگیری  به  کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه 
افراد غیرمجاز خارجی در کارگاه ها و شرکت ها 
جریمه  پرداخت  مشمول  قانون  براساس 

می شود.
خارجی  افراد  کارگیری  به  جریمه  افزود:  وی 
حداقل  ۵برابر  روز  هر  ازای  به  غیرمجاز 
دستمزد روزانه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی است.
گفتنی است، هم اکنون چهار هزار و 8۱9نیروی 
چهار  در  تولیدی  ۱9۷شرکت  قالب  در  کار 
شهرک صنعتی طوال، فجر، کاوه و سوزا فعالیت 
به  تولیدی ۲۰شرکت  می کنند که محصوالت 

حوزه صادرات اختصاص دارد.

اتباع خارجی جزیره قشم 
ساماندهی می شوند

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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بنیاد  همکاری  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
فرهنگی و بین المللی مادر، با هدف الگوسازی 
برای مادران جوان جزیره، از ۱۵مادر شایسته 

قشمی تجلیل کرد.
۱۵مادر شایسته جزیره قشم با حضور بنیانگذار 
و  مدیره  هیات  رئیس  مادر،  فرهنگی  بنیاد 
فرماندار  آزاد،  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  سازمانی  مدیران  و  معاونین  شهرستان، 

شهرستانی مورد تقدیر قرار گرفتند.
با  مادر  بین المللی  و  فرهنگی  بنیاد  بنیانگذار 
و  خانواده  تپنده  قلب  مادران،  اینکه  به  اشاره 
اجتماع هستند، اظهار کرد: جایگاه مادر محدود 

به یک مکان و یک زمان نیست.
انتخاب  شاخص های  محمدی،  غالمرضا 
برشمرد  مادر  بنیاد  دیدگاه  از  را  نمونه  مادران 
برای  مجموعه  این  در  شاخصه  پنج  گفت:  و 
زندگی  درخت  ریشه  که  مادران  انتخاب 

هستند، تعریف شده است.
خوبی  فرزند  باید  نمونه  مادر  داد:  ادامه  وی 
برای  خوب  همسری  خود،  والدین  برای 
مناسب  الگویی  و  شایسته  شهروندی  همسر، 

برای اجتماع باشد.

تکریم مادران، یکی از مهم ترین سیاست های اجرایی سازمان منطقه آزاد قشم

جانشین  مادران  داشت:  بیان  روایات  و  سنت 
واقعی خداوند روی زمین هستند.

در  مادران  تکریم  لزوم  بر  مومنی  حمیدرضا 
تالش  گفت:  و  کرد  تاکید  اجتماع  و  خانواده 
از  یکی  مادران  تکریم  و  جایگاه  ارتقاء  برای 
مهم ترین سیاست های اجرایی سازمان منطقه 

آزاد قشم است.
از مقام مادر را مبتنی بر تربیت  وی قدردانی 

نسل آینده دانست و افزود: بانوان جزیره عالوه 
تربیت  با  اقتصادی،  در عرصه های  فعالیت  بر 
زمینه  در  ارزنده ای  نقش  شایسته،  فرزندان 
و  مادران  مقام  از  تجلیل  برنامه های  اجرای 

بانوان دارند.
مدیر اجتماعی و سالمت و مشاور مدیرعامل 
و  بانوان  امور  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
نخستین  عنوان  به  مادران  از  نیز  خانواده 
کرد  یاد  بشری  جامعه  توسعه  سرمایه گذاران 
برای  انسان  افزود: اصلی ترین دوره زندگی  و 
یادگیری و تبدیل شدن به یک انسان توسعه 

یافته، دوران کودکی است.
فرشته سلجوقی ادامه داد: تربیت شایسته یک 
انسان برای زندگی در جامعه های توسعه یافته، 

محصول هنر مادران توانا است.
مقام  نکوداشت  آیین  نخستین  است،  گفتنی 
واالی مادر در جزیره قشم با اهدای لوح های 
تقدیر و هدایایی به مادران شایسته قشمی و 
عضویت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
و  مدیران  از  چند  تنی  و  شهرستان  فرماندار 
روسای منطقه آزاد قشم در بنیاد مادر به پایان 

رسید.

مادر  بین المللی  و  فرهنگی  بنیاد  بنیانگذار 
و  وظایف  باید  همچنین  نمونه  مادر  افزود: 
مسئولیت های مادری در قبال فرزندانش را به 
نحو شایسته انجام داده و در زندگی شخصی، 
خانوادگی و اجتماعی تاثیر مثبتی ایجاد کرده 

باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم در این 
همایش با اشاره به جایگاه ویژه مادر در دین، 

حمیدرضا مومنی در همایش تجلیل مادران شایسته قشمی اظهار کرد:
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