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مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول

گردشگریمناطقآزاد،دربندمحدودیتها
حوزه  آزاد،  مناطق  جنبه های  ظرفیت ترین  پر  از  یکی 
گردشگری آن محسوب می شود، گنجینه ای که به واسطه 
در  مثال زدنی  ظرفیتی  مختلف،  فصول  در  اقلیمی  تنوع 
و  داخلی  گردشگران  جذب  بستر  با  کشور  توسعه  مسیر 
خارجی مهیا کرده است. حوزه گردشگری در مناطق آزاد 
صرفا به سفر منوط نمی شود، می توان دایره این ظرفیت 
را از گردشگری طبیعت، تاریخی، مهیج، درمانی، ورزشی 

و غیره ترسیم نمود.
بی شک بزرگترین ضعف و دلیل در عدم موفقیت این حوزه 
کنار  در  پاگیر،  و  قوانین دست  از  به یکسری  را می توان 
با  که می طلبد  داد  نسبت  اقامتی  مکان های  توسعه  عدم 
توجه به محدودیت هایی که به واسطه تحریم ها بر کشور 
سایه افکنده است، به توسعه گردشگری که می تواند محور 

توسعه همه جانبه نیز باشد، بیش از پیش توجه شود.
در  دستی  صنایع  حوزه  به  پرداختن  گردشگری،  کنار  در 
به  توجه  با  باال  بسیار  ظرفیتی  نیز  خود  که  آزاد  مناطق 
تنوع فرهنگی ساکنین در این مناطق است، حائز اهمیت 

ک طحان
صاصی اخبار آزاد مناطق: باب

طرح اخت
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هفتهنامهاقتصادی،اجتماعی

حذف مزیت های مناطق آزاد با 
بخشنامه های دستگاه های  سرزمین اصلی:

می باشد و شاید خالء عدم مدیریت و رانت های موجود در 
مسیر ایجاد برند در این بخش، اجازه جلوه گری این هنر 
بزرگ در مناطق آزاد را به هنرمندان و صاحبان اصلی آن 

تاکنون نداده است.
امروزه گردشگری یکی از پرطرفدارترین رویدادهای جهان 
کارشناسان،  گفته های  به  نگاهی  با  و  می شود  محسوب 
تنها صنعتی است که امکان تحریم شدن در هیچ کجایی 
از دنیا ندارد، مگر اینکه خودمان صنعت گردشگری مان را 
در  مزیت ها  با  هم گام  ظرفیت ها،  بی شک  کنیم.  تحریم 
مناطق آزاد می تواند با یک برنامه ریزی منسجم و هدفمند 
در کنار تبلیغات مستمر و جذاب که این روزها متاسفانه 
گردشگری  و  فرهنگی  معاونت های  سیاست های  در 
این  می شود،  دیده  ندرت  به  آزاد  مناطق  سازمان های 
از کشور  مناطق  این  توسعه  برای  فرصتی  به  را  ظرفیت 

بدل کرد.
شاید وقت آن رسیده باشد که به جای شعارهای رنگی و 
بسنده کردن به تعطیالت نوروزی که حجم ورودی مسافر 

جذب  جهت  در  برنامه هایی  می رود،  باال  آزاد  مناطق  در 
گردشگری  جاذبه های  معرفی  و  تبلیغات  با  گردشگران 
برگزاری  نیز  و  مجازی  بزرگ  فضای  و  رسانه ها  در 
فستیوال های فصلی و جذاب، به رونق این صنعت بزرگ 

با محوریت این مناطق در کشور اهمیت بیشتری دهیم.
اما باید به این نکته نیز توجه کرد که حوزه گردشگری 
و  مصوبات  محدودیت ها،  از  متاثر  هم  آزاد  مناطق  در 
بخشنامه ها، رنگ باخته است؛ چراکه یکی از دالیل مهم 
هر گردشگر از سفر به نقطه ای جدید، خرید می باشد که 
از کاالهای  اعظمی  ورود بخش  ممنوعیت  به  عنایت  با 
مناطق  در  موجود  بازارهای  حاضر  حال  در  مسافری، 
گردشگران  و  مسافرین  نظر  مورد  اجناس  از  خالی  آزاد 

می باشند.
در سال های اخیر که شرایط اقتصادی در همه جای کشور 
دچار ضعف و بحران شده و به لطف دستگاه ها و نهادهای 
داده  تسری  نیز  آزاد  مناطق  به  مشکالت  این  گوناگون 
شده است، ماه های پایانی سال خصوصا تعطیالت نوروز، 
می توانست برای کسبه این مناطق کمی جبران مافات کند 
و خالء ماه های سپری شده در طول سال را که با رکود 
خالی ترین  امسال  اما  نماید؛  جبران  بوده،  مواجه  عجیبی 
بازارهای مناطق آزاد را مشاهده خواهیم کرد که متاسفانه 
ادامه این روند، نگران کننده خواهد بود؛ زیرا افرادی که تا 

پیش از این بدون تشریفات خاص ازجمله ثبت سفارش، 
مبادرت به واردات اجناس جهت خرید مسافران می کردند، 
ندارند؛  بیشتر  راه  دو  با سخت تر شدن شرایط،  زین پس 
اول آنکه صبر کنند تا به طور کامل ورشکسته شده و تمام 
دارایی خود را از دست دهند؛ و اما راه دوم که در صورت 
انتخاب آن، مقصر اصلی مسئولین و متولیان امر هستند 
چیزی  آن  و  بسته اند  واقعیت  روی  بر  را  چشمانشان  که 

نیست جز تامین کاالی مورد نیاز از طریق قاچاق!
چند سال است که به طور مرتب و مکرر اعالم می کنیم 
در  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  دستاورد  بزرگ ترین  که 
برداشته  میان  از  آن  تبع  و  مدیریتی  ثبات  آزاد،  مناطق 
مناطق  این  قدیمی  مشکالت  و  چالش ها  برخی  شدن 
همچون قاچاق کاال بوده است؛ اما امروز اعالم می کنیم 
و هشدار می دهیم که روند در پیش گرفته شده در همین 
دولت دوازدهم بی شک و مسلما منجر به بازگشت مصائب 

و مسائل قدیمی خصوصا قاچاق کاال خواهد شد.
با  لجاجت  از  دست  کنید،  چاره  فکر  نشده  دیر  تا  لطفا 
از  برخی  که  قدرت نمایی  بازی  این  بردارید،  آزاد  مناطق 
با آتش خواهد بود که دود  بزرگان شروع کرده اند، بازی 
آن اول در چشم خودتان خواهد رفت؛ زیرا کارنامه ای که 
در  بی تردید  بنویسید،  طال  با  زور،  اعمال  با  دارید  سعی 
پایان دولت کاغذی سیاه شده با ذغال همین آتش است. 

توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
صورت گرفت:
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مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش عنوان کرد:

دکتر روزبهان در جلسه 
کارگروه رونق، تسهیل و رفع 
موانع تولید منطقه آزاد انزلی:

اتخاذتمامی
تدابیرالزمجهت
جلوگیریازشیوع
کرونادرکیش

فعالسازیو
توسعهواحدهای
تولیدی-صنعتی،
اولویتسازمان
منطقهآزادانزلی

تجلیلازپزشکانوپرستاران
قشمدرمبارزه
باویروسکرونا
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 مناطق آزاد ایران

گفت و گو با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

قانوننقض
تدریجی مرگعامل ،

صفحه6رابخوانید



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

اتخاذ تمامی تدابیر الزم جهت جلوگیری از شیوع کرونا در کیش
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش از انجام فعالیت های جدی و مستمر 
در  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  برای 
کیشوندان  حفظ سالمت  با هدف  کیش  جزیره 

و مسافران خبر داد.
غالمحسین مظفری درخصوص شرایط خاصی 
بر  کرونا  ویروسی  بیماری  شیوع  به  دلیل  که 
کشور حاکم شده است، اظهار داشت: به  عنوان 
مسئوالن جزیره، ما نیز به تبع شرایط پیش آمده 
باید تمامی موارد را به  خوبی رعایت و با جدیت 

رسیدگی کنیم.
اتفاق، در جزیره  این  اعالم  زمان  از  افزود:  وی 
مسئوالن  سوی  از  الزم  تدابیر  تمامی  کیش 

است  شده  اتخاذ  سالمت  حوزه های  و  سازمان 
و در شورای تامین و همچنین شورای سالمت 

می شود؛  پیگیری  مستمر  به  صورت  گزارشات 
و  جدیت  همین  با  که  است  این  بر  تالش مان 
قرار  دستورکار  در  نیز  بیشتری  تدابیر  سرعت 

دهیم.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
در ادامه تاکید کرد: مسافران در مبادی ورودی 
با استفاده از روش های علمی و عملیاتی کنترل 
می شوند و پاکسازی محیط های همگانی در این 
مبادی موجب جلوگیری از شیوع ویروس خواهد 

شد.
مظفری همچنین از تمامی دست اندرکاران حوزه 
سالمت و کیشوندان برای پیگیری موضوعات با 
حساسیت و دقت خاص خود و همچنین رعایت 

مسئوالن سالمت،  از سوی  گوشزد شده  نکات 
قدردانی کرد.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ویژه  تشکر  ضمن  پایان،  در  کیش  آزاد  منطقه 
تولید  زمینه  در  که  مدیفارم  کیش  شرکت  از 
با  خاص  شرایط  این  در  و  می کند  فعالیت  دارو 
ژل های  عرضه  برای  تولید  خط   دو  اختصاص 
در  رایگان  به  صورت  آنها  توزیع  و  ضدعفونی 
بنادر و فرودگاه های کیش سازمان را یاری کرد، 
منطقه  سازمان  سفارش  و  هماهنگی  با  گفت: 
نیز  ضدعفونی  ژل  تیوپ  ۳۰۰هزار  کیش،  آزاد 
زیرقیمت تمام شده برای توزیع به  صورت مناسب 

در جزیره توسط این شرکت تولید شد.

اخبار منطقه آزاد کیش

در مراسمی با حضور معاونین و مدیران سازمان 
منطقه آزاد کیش و مسئوالن شرکت های تابعه 
رویداد  برتر  طراح  پنج  کیش ،  نوآوری  مرکز  در 
دریایی،  بازی های  و  تفریحات  ایده  جذب 

رونمایی شدند.
در  کیش،  فنون  و  علوم  موسسه  مدیرعامل 
این  برگزارکنندگان  از  تشکر  مراسم ضمن  این 
مراسم ازجمله معاونت علمی و فن آوری ریاست 
بستر  کردن  فراهم  و  حمایت  برای  جمهوری 
فرهنگ سازی  ستاد  از  و  رویداد  این  برگزاری 
داوران  هیات  معاونت،  این  دانش بنیان  اقتصاد 
نقش  نظارت  و  فراخوان  فرآیند  تسهیل  در  که 
کمیته  اعضای  همچنین  کردند،  ایفا  بسزایی 
و  علوم  موسسه  در  فعال  همکاران  و  اجرایی 
رویداد،  عناصر  اصلی ترین  کرد:  اظهار  فنون، 
کیش  نوآوری  مرکز  به  که  هستند  ایده پردازان 

اعتماد کردند و ایده های خود را ارائه دادند.
برگزاری  از  خرسندی  ابراز  با  توفیقی  مسعود 
افزود:  نوآوری کیش،  در مرکز  رویداد  نخستین 
برای  شده  تعیین  زمانی  بازه  در  که  همان گونه 
جمع آوری ایده ها، بالغ بر 92طرح و ایده به مرکز 
به  عنوان  5طرح  آنها  بین  از  و  ارسال  نوآوری 
این  در  پس  این  از  شد،  انتخاب  برتر  ایده های 
مرکز باید شاهد رویدادهایی باشیم که بیشترین 

اثربخشی را دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش و رئیس هیات مدیره موسسه علوم و فنون 
بازی های  ایده تفریحات و  نیز در رویداد جذب 
را  موسسه  این  شکل گیری  فلسفه  دریایی، 
ظرفیت های  افزایش  برای  مهارت  گسترش 
جزیره در راستای جذب گردشگر عنوان کرد و 
سطح  در  موسسه  این  کشش  و  رویکرد  گفت: 
کشور به سمت فعالیت های فن آورانه می تواند در 

رونق اقتصادی جزیره موثر باشد.
تا   5۰ تعداد  ورود  به  اشاره  با  پورعلی  سعید 
و 6۰۰هزار  ماهانه  به  صورت  گردشگر  8۰هزار 
افزود:  کیش،  به  سال  در طول  نفر  1میلیون  تا 
بکر  ظرفیت های  از  استفاده  برای  گردشگران 
همین  به  می کنند؛  سفر  جزیره  این  به  کیش 
حوزه  در  ایده ها  جذب  به  دوره  این  در  منظور 
این  با  و  است  شده  پرداخته  دریایی  تفریحات 
رونق  موجب  گردشگری  توسعه  که  رویکرد 
اقتصادی خواهد شد، برای تقویت مباحث اقتصاد 
دانش بنیان در جزیره کیش تالش جدی می شود 
نوآوری،  رویدادهای مرکز  و  اتفاقات  کنار  در  تا 
در  جدید  ایده های  بکارگیری  و  خالقیت  شاهد 

تمامی حوزه ها باشیم.
خالقانه  و  جدید  ایده های  جذب  گفت:  وی 
عالوه بر تقویت و ارتقاء سطح کیفیت و جذابیت 
خدمات، موجب رونق صنعت گردشگری خواهد 
شد. با تکیه ای که جنوبی ها بر دریا دارند و بستر 
دریا را مانند آغوش مادری با لطافت های زنانه 
توصیف می کنند و احترام و توجه مادرانه به دریا 

در جنوب کشور به  ویژه کیش قابل اعتنا است.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
مهم  جایگاه  به  اشاره  با  پایان  در  کیش  آزاد 
کیش  داشت:  اظهار  آزاد  منطقه  این  برای  دریا 
بیش از 91کیلومتر وسعت زمینی دارد و بخش 
کنیم  توجه  دریا  به  باید  که  دریاست  آن  مهم 
رویکرد  در  الهی  نعمت  این  ظرفیت های  از  و 
جدید موسسه علوم و فنون استفاده و با شناخت 
ویژگی های حوزه دریایی خلیج فارس حول این 

محور ایده پردازی کنیم.
و  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  سرپرست 
کیش  جزیره  رویداد،  این  داوران  کمیته  عضو 
حوزه  در  برتر  گردشگری  مناطق  از  یکی  را 
با  کیش  گفت:  و  کرد  عنوان  دریایی  تفریحات 
دارا بودن 54کیلومتر نقاط ساحلی، تنوع زیست 
ورزش های  بحث  در  آرام،  آب  های  و  محیطی 
دریایی، ساحلی و غواصی، ظرفیت بی نظیری در 

منطقه محسوب می شود.
وجود  به  اشاره  با  همچنین  خراسانی  امیری 
۳۰کلوپ ارائه دهنده تفریحات دریایی در جزیره 
اظهار داشت: سایت های بکر مرجانی مخصوص 
توسعه  برای  را  فرصت  کیش،  در  غواصی 
فراهم  جزیره  در  دریایی  و  ورزش  گردشگری 

می کند.
سطح  ارتقاء  هدف  با  رویداد  این  است،  گفتنی 
ایده های حوزه تفریحات و بازی های دریایی از 
ایده های  طرح  با  دانش  و  فکر  صاحبان  سوی 
نوآوری  مرکز  با  مشارکت  همچنین  و  جدید 
صاحبان  و  سرمایه گذاران  کیش،  جزیره 
این  محورهای  شد.  برگزار  اقتصادی  بنگاه های 
رویکرد  با  دریایی  و  ساحلی  تفریحات  رویداد 
گردشگری، حوزه سالمت و ورزش های دریایی 
تمامی  برای  خالقانه  بازی  وسایل  طراحی  و 

سنین بود.

رونمایی از طرح های برتر 
رویداد جذب ایده تفریحات 

دریایی کیش

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در نشستی با سفیر اتریش در ایران، 
افزایش  و  مشترک  همکاری  های  درخصوص 

تعامالت دو کشور گفت وگو کرد.
مثبت  با  دیدار  این  در  مظفری  غالمحسین 
ارزیابی کردن دیدگاه و پیشنهادات سفیر اتریش 
حوزه  مسائل  از  زیادی  بخش  داشت:  اظهار 
گردشگری ما به دلیل محدودیت هایی است که 

در فضای تحریم بر کشور حاکم شده است.
اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به اینکه برنامه ریزی برای افزایش ارتباطات دو 
نیازمند تالش  دشواری  شرایط  چنین  در  کشور 
زیرساخت ها  کیش  در  افزود:  است،  همه جانبه 
کنار  در  که  داریم  بی نظیری  پتانسیل های  و 
که  اتریش  سفیر  مانند  افرادی  مثبت  نگاه های 

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ملی  تیم  اردوی  محل  در  حضور  با  کیش  آزاد 
که  امیدواریم  داشت:  اظهار  ایران  پاراتیراندازی 

جزیره کیش به قطب ورزش کشور تبدیل شود.
پورسینا  محمد  مدیرعامل،  مظفری  غالمحسین 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش و محمدتقی امیری خراسانی سرپرست 
محل  در  حضور  با  کیش،  جزیره  ورزش  موسسه 
جریان  در  ایران،  پاراتیراندازی  ملی  تیم  اردوی 
حضور  برای  تیم  این  آماده سازی  وضعیت  آخرین 

در بازی های پارالمپیک قرار گرفتند.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ملی  تیم  اعضای  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
راستای  در  گفت:  کیش  جزیره  پاراتیراندازی  در 
در  را  امکانات  بهترین  ورزش،  وزارت  برنامه های 

بر  تکیه  با  اتریش  و  ایران  فرهنگی  تبادل  شب 
تقویت  و  کشور  دو  این  فرهنگ های  شناخت 
ارتباطات فرهنگی، در هفته فرهنگی اتریش در 

کیش برگزار شد.
مرکز  در  اتریش  و  ایران  فرهنگی  تبادل  شب 
سلسله  از  کیش  بین المللی  همایش های 
نشست های شب های بخارا که به همت نشریه 
عالقه مندان  میزبان  می شود،  برگزار  بخارا 
این  بود.  کیش  جزیره  در  فرهنگی  مطالعات 
نشست تخصصی در قالب هفته فرهنگی اتریش 

در ایران برگزار گردید.
آزاد کیش در  معاون گردشگری سازمان منطقه 
این نشست با اشاره به اهمیت مطالعات فرهنگی 
اظهار داشت: مطالعات فرهنگی، ارتباط تنگاتنگ 
با حوزه گردشگری دارد. گردشگری در اروپا زمانی 
شروع شد که آنها متوجه شدند از یکدیگر شناختی 
سرمایه گذاری  زمینه  این  در  آن  از  پس  ندارند. 

که  کیش  طبیعت  و  مجسمه  رویداد  نخستین 
روز  بود،  شده  آغاز  جزیره  در  26بهمن ماه  از 

1۰اسفندماه به کار خود پایان داد.
این رویداد که با هدف استفاده هنرمندان مجسمه ساز 
شد،  برگزار  شهری  مبلمان  در  تنوع  و  طبیعت  از 
طول  در  که  بود  مجسمه ساز  12هنرمند  میزبان 
برگزاری رویداد، مجسمه های خود را برای نصب در 
جزیره کیش آماده کردند. رویداد مجسمه و طبیعت با 
سفارش سازمان منطقه آزاد کیش و با همت شرکت 

عمران، آب و خدمات این جزیره برگزار گردید.
این  گفت:  کیش  طبیعت  و  مجسمه  رویداد  دبیر 
جزیره  در  خود  نوع  از  رویداد  نخستین  رویداد، 
المان ها  طبیعت،  گرفتن  نظر  در  با  که  بود  کیش 
و متریال هایی از طبیعت اجرا شد. مجسمه سازانی 
در  که  امکاناتی  با  داشتند،  حضور  رویداد  در  که 
اختیار داشتند، 12مجسمه را آماده نصب در جزیره 
کردند. همزمان با ساخت مجسمه ها، جانمایی آنها 

توسعه همکاری های دوجانبه اتریش و کیش در جهت رونق گردشگری

تبدیل جزیره کیش به قطب ورزش کشور

گردشگری کیش، دریچه ای برای ارتباط ها و تبادالت فرهنگی

نصب 12 مجسمه  در جزیره کیش

تاریخ  از  مختصری  توضیحات  ارائه  با  نشست 
ثروتمند  1۰کشور  جزء  را  کشور  این  اتریش، 
طبیعی  منابع  داشتن  بدون  که  برشمرد  جهان 
برای  زیبای خود  از طبیعت  گاز،  و  نفت  مانند 

نگاه  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  افزود:  مظفری 
استراتژیک و براساس برنامه ریزی های انجام شده 

اجتماعی با کشورهای مختلفی با مشکل روبه رو 
بوده ایم.

ایران  ارتباط موثر هنری  وی در این نشست به 
و اتریش اشاره کرد و برگزاری چنین برنامه هایی 
ارزیابی کرد  در جهت شناخت کشورها را مثبت 
و گفت: امیدوارم با کمک بخش های خصوصی، 

و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل  مقدس زاده 
خدمات کیش، این رویداد را محقق کرد.

بهره می گیرد. جذب گردشگر 
اشتفان ُشلتس با ارائه آمار گردشگری در کشور 
اتریش کشور  اینکه  متبوع خود گفت: علی رغم 
سال  است،  جمعیت  نفر  8میلیون  با  کوچکی 
را  گردشگری  اقامت  شب  15۰میلیون  گذشته 
میزبان  اتریش  بازه،  این  در  که  کردیم  تجربه 

48میلیون گردشگر بود.
بنا بر این گزارش، سفیر اتریش به  منظور افتتاح 
برجسته  معمار  واگنر  اتو  معماری  نمایشگاه 
این جزیره سفر  به  نگارخانه کیش،  در  اتریشی 

کرده بود.
معاون  مالنوروزی  مجید  است،  گفتنی 
گردشگری و محمد پورسینا مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در 

این دیدار حضور داشتند.

برای محقق شدن اهداف از پیش تعیین شده این 
سازمان، روند رو به رشدی را داشته است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش حضور و تالش های محمدتقی امیری خراسانی را 
در موسسه  ورزش و تفریحات سالم کیش مثبت ارزیابی 
کرد و اذعان نمود: امیدواریم که این منطقه به قطب 
ورزش کشور تبدیل شود تا بتوانیم میزبان شایسته ای 

برای برگزاری اردوها و رویدادهای ورزشی باشیم.
همچنین در این دیدار، مجید کهتری سرمربی تیم 
ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین ایران از 
فراهم شدن شرایط مطلوب برای برگزاری اردوی 
این تیم در جزیره کیش تقدیر کرد و اظهار داشت: 
تالش  تمام  ایران  پاراتیراندازی  ملی  تیم  اعضای 
خود را خواهد کرد تا در بازی های پارالمپیک توکیو 

بهترین نتیجه را کسب کند.

برگزاری این شب ها بیشتر شود و ادامه دار باشد 
هتل ها  و  هنری  مراکز  با  تنگاتنگ  ارتباط  با  تا 
به  عنوان بستر فرهنگی مناسب  را  بتواند کیش 
فاخر  فرهنگ  یک  زمان  این  در  می تواند  که 
داشته باشد و روی تعالی فرهنگ کار کند، معرفی 
نماید. این نشست ها فضایی است که می توانیم 
سرمایه های  کنار  در  کنیم.  معرفی  را  خودمان 
است.  الزم  نیز  فرهنگی  سرمایه های  اقتصادی، 
زیبایی شناسی، معماری، نگارخانه ها و موزه های ما 
می تواند یکی از بسترهای چنین تعامالتی باشد. 
این مسئله بدون برگزاری چنین نشست هایی در 

جزیره کیش اتفاق نمی افتد.
فیروزآبادی،  سعید  گیشر،  بیرگیت  است،  گفتنی 
فرخنده مصلح و علی دهباشی از دیگر سخنرانان 
این جلسه بودند که به تاریخچه تبادالت فرهنگی 
و  معماری  چون  مباحثی  و  پرداختند  کشور  دو 

ادبیات در این گفت وگوی فرهنگی بررسی شد.

وی از نصب نخستین مجسمه این رویداد در نگارخانه 
گفت:  و  داد  خبر  معاصر کیش  هنرهای  بین المللی 
نخستین اثر تکمیل شده در این رویداد همزمان با 
افتتاح نگارخانه کیش و نمایشگاه آثار گونتر اوکر معمار 
اتریشی در این محل نصب شد. آثار دیگر نیز به ترتیب 
آماده شدند و قرار است در محل هایی که با مشورت 
هنرمندان مجسمه ساز و کارشناسان شرکت عمران، 

آب و خدمات کیش جانمایی شده، نصب شوند.
گلناری،  کوروش  چون  هنرمندانی  است،  گفتنی 
رنگچی،  مهدی  محرومی،  محمود  قره باغی،  رضا 
حسین علی عسگری، محمد بهرامی، حمید شیری، 
حمیدرضا فتوحی، پیمان بخشی، زهرا رحیمی، ندا 
آیتی و فرزانه عبدلی در این رویداد شرکت کردند.

اجرایی و هنری، مهدی سیفی  دبیر  حمید شیری 
هماهنگی  جوانمرد  بابک  سایت،  فنی  مدیر 
و  تدارکات  مدیر  شادمانی  هامین  فنی،  تجهیزات 

پشتیبانی سایت را به عهده داشتند.

فرصت های  هستند،  کشور  مرز های  از  خارج 
کیش  به  بیشتر  گردشگران  جذب  برای  خوبی 

فراهم می کند.
این  در  نیز  ایران  در  اتریش  سفیر  همچنین 

اختیار تیم ملی قرار خواهیم داد تا برای حضور در 
بازی های پارالمپیک آماده شوند.

همدیگر  کشورهای  به  گرفتند  تصمیم  و  کردند 
رسوم  و  آداب  موزه ها،  فرهنگ ها،  و  کنند  سفر 
به  می تواند  فرهنگی  ارتباط  ببینند.  را  یکدیگر 
کشورهای  از  خوبی  شناخت  که  کند  کمک  ما 
حوزه  در  ما  اهداف  از  یکی  باشیم.  داشته  دیگر 
آزاد  منطقه  سازمان  مخصوصا  و  گردشگری 
کیش که دریچه ای است برای گردشگری جهان، 

می تواند این ارتباط ها و تبادالت فرهنگی باشد.
ارتباط فرهنگی و  ادامه به  مجید مالنوروزی در 
این  و  کرد  اشاره  اتریش  و  ایران  میان  تبادالت 
ارتباط را یک تبادل مثبت ارزیابی کرد و افزود: 
کشور  با  که  است  کشورهایی  از  یکی  اتریش 
ایران ارتباط داشته است. براساس سندی که در 
اتریش  امپراطوری  با  اول  طهماسب  شاه  زمان 
وجود دارد، این ارتباط 16۰ساله است و در طی 
این دوران با این کشور کم تر دچار قبض و بسط 
شده ایم. این در حالی است که از نظر سیاسی و 

نیز صورت گرفت که آثار ساخته شده در محل ها 
نصب و در معرض دید گردشگران و ساکنان جزیره 

قرار می گیرد.
چنین  کردن  ارزیابی  مثبت  با  گرایلی  احسان 
مدیران  که  است  مهم  کرد:  اظهار  اتفاق هایی 
فکر  به  همواره  فرهنگ  حوزه  تصمیم گیران  و 
این  باشند.  شهری  فضای  زیباسازی  و  تحول 
المان ها و نمادها هستند که چهره شهر را با تنوع 
کمک  جمعی  بصری  سواد  به  و  می کنند  همراه 
مظفری  غالمحسین  دکتر  مثبت  نگاه  می کنند. 
همچنین  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سازمان  این  گردشگری  معاون  مالنوروزی  مجید 
علی  حمایت  همچنین  و  هنری  برنامه های  به 

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سفیر اتریش مطرح شد:

در دیدار دکتر مظفری از اردوی تیم ملی پاراتیراندازی ایران مطرح شد:

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با پایان یافتن رویداد مجسمه و  طبیعت کیش صورت گرفت:
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با حضور معاونین و مدیران سازمان 
منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:



مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  دستور  با 
سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای ارتقای 
به  نسبت  همگانی  آموزش  شاخص های 
کرونا  ویروس  شیوع  و  انتشار  از  پیشگیری 
راهبردهای  چارچوب  در  و  منطقه  سطح  در 
سالمت  شورای  سازمان،  این  سالمت محور 
با  نشستی  برگزاری  با  انزلی  آزاد  منطقه 
مدیران  و  سازمان  مدیران  و  معاونین  حضور 
بندر  بهداشت  شبکه  و  اجرای  دستگاه های 
را در  با ویروس کرونا«  انزلی، »ستاد مقابله 

این منطقه تشکیل داد.
سفر  ستاد  دبیر  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
سازمان  گردشگری  و  فرهنگی  معاون  و 
بر  تاکید  با  این نشست  انزلی در  آزاد  منطقه 
ابتالی  از  موردی  تاکنون  خوشبختانه  اینکه 
سطح  اقتصادی-صنعتی  فعالین  و  ساکنین 
بر  نشده،  مشاهده  ویروس  این  به  منطقه 
نسبت  آگاهی سازی  و  اطالع رسانی  اهمیت 
شخصی  سالمت  حفظ  دستورالعمل های  به 
گردشگران  و  شهروندان  از سوی  عمومی  و 
منظور  به  داشت:  اظهار  و  نمود  تصریح 
از  حداکثری  بهره گیری  و  بیشتر  هماهنگی 
تخصصی  اجرایی  دستگاه های  ظرفیت های 
این  دارو  و  غذا  مدیریت  سالمت،  حوزه 

نشست »ستاد مقابله با ویروس کرونا« با حضور 
معاونین و مدیران حوزه های بندری و اقتصادی 
سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران مجتمع های 
خصوصی  بخش  فعالین  نمایندگان  تجاری، 
و  پیمانکاران  گردشگری،  و  خدماتی  حوزه  در 
نمایندگان  و  منطقه  نقل  و  حمل  شرکت های 
مرکز بهداشت به منظور بررسی ساز و کارهای 
عملیاتی سازی جلوگیری از انتشار ویروس مزبور 

در محدوده منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
غذا  مدیر  و  کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد  دبیر 
سوی  از  که  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دارو  و 
با  شده،  منصوب  عنوان  این  به  مدیرعامل 
و  افراد  ابتالی  از  موردی  تاکنون  اینکه  بیان 
ساکنین منطقه به این ویروس در سطح منطقه 
آزاد انزلی مشاهده نگردیده، بیان کرد: در این 
رعایت  الزامی  شاخص های  درخصوص  جلسه 
نکات بهداشتی، ضدعفونی کردن و راهکارهای 
وزارت  دستور العمل  براساس  محیط  گندزدایی 
بر ضرورت  و  قرار گرفت  بهداشت مورد بحث 
بهداشت  رعایت  و  پیشگیرانه  اقدامات  انجام 
فردی و محیطی توسط کارکنان و فروشندگان 
کارکنان،  ابتالی  از  جلوگیری  مجتمع ها جهت 

مشتریان و ساکنین منطقه تاکید شد.
جلسه  این  در  اینکه  بیان  با  کوچکی  مهدی 
ازجمله  عمومی  تردد  پر  فضاهای  شد  مصوب 
پله برقی، پل عابرپیاده و سرویس های بهداشتی 

تشکیل شورای سالمت منطقه آزاد انزلی در جهت مقابله با ویروس کرونا

افزایش ضدعفونی مراکز عمومی، نظارت و اطالع رسانی در سطح منطقه آزاد انزلی

عنایت  با  افزود:  منطقه  تجاری  مجتمع های 
در  انزلی  آزاد  منطقه  الگومحور  رویکرد  به 
حوزه های مختلف، گستره جامعه هدف منطقه 
از فعالین اقتصادی، گردشگران، ساکنین  که 
صنعتی  شهرک های  در  شاغلین  و  بومی 
اطالع رسانی  لزوم  برمی گیرد،  در  را  منطقه 
به منظور پیشگیری از ابتال به این ویروس، 

اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
دبیر ستاد سفر منطقه آزاد انزلی بر ضرورت 

افزود: با توجه به حضور تعداد زیادی از رانندگان 
جهت تخلیه و بارگیری کاالها و ارتباط مستقیم 
در  و  و گمرک  بندری  معاونت  کارکنان  با  آنها 
فعالین  و مجموع  بودن همکاران  ابتال  معرض 
و  شستشو  ازجمله  الزم  تدابیر  بندری،  حوزه 
نگهداری  انبارهای  اسکله ها،  کردن  ضدعفونی 

کاال و ساختمان های مورد نیاز اتخاذ شد.
دستگاه  پنج  هم اکنون  اینکه  بیان  با  کوچکی 
بدن  دمای  پایش  منظور  به  لیزری  تب سنج 
بهره برداری  جهت  ارباب رجوع  و  همکاران 

منظور  به  کارتخوان  دستگاه  از  استفاده 
آلودگی  انتشار  و  نقد  وجه  مبادله  کاهش 
منطقه  در  فعال  صنفی  واحد های  تمامی  در 
حال  عین  در  افزود:  و  کرد  تصریح  ضروری 
به  بهداشتی-سالمتی  بازرسی  گروه های 
واحدهای  و  رستواران ها  از  متناوب  صورت 
عمل  به  بازدید  منطقه  سطح  خدماتی 
نکات  رعایت  بر  نظارت  ضمن  و  می آورند 
حفظ  به  مربوط  دستورالعمل های  ایمنی، 
بهداشت عمومی مرتبط با این بیماری نیز به 

اطالع رسانی می شود.
و  معاونین  نشست،  این  در  است،  گفتنی 
مدیران سازمان و اعضای ستاد مزبور به ارائه 
اطالع رسانی  درخصوص  خود  نظرات  نقطه 
مختلف  ابعاد  به  نسبت  عمومی  آگاه سازی  و 
و  پرداختند  ویروسی  بیماری  این  با  مقابله 
براساس مصوبات این ستاد، ارسال پیام های 
اجرای  آگاه سازی،  بنر های  نصب  آموزشی، 
مدارس،  سطح  در  آموزشی  برنامه های 
واحد های  بر  نظارت  و  مساجد  دانشگاه ها، 
صنفی از دیگر اقدامات آموزشی و پیشگیرانه 
ستاد مقابله با ویروس کرونا منطقه آزاد انزلی 
به منظور کنترل شیوع و انتشار ویروس کرونا 

اعالم شده است.

سازمان،  اصلی  ساختمان  ورودی  مبادی  در 
به  گردشگری  و  تجارت  فاز  و  بندری  معاونت 
برای  ماسک  تهیه  کرد:  بیان  شده،  گرفته  کار 
کارکنان معاونت بندری، درب خروج، گمرک و 
سازمان، تهیه دستکش التکس، تهیه انواع مایع 
ضدعفونی وگندزدایی تمامی محیط های عمومی 
و محوطه بندری و اسکله، گندزدایی و ضدعفونی 
اداری  و  گمرکی  ساختمان های  روزانه  کردن 
دستی،  سمپاش  دستگاه  توسط  بندری  معاونت 
شستشو و ضدعفونی کردن روزانه پل عابرپیاده 
گردشگری  و  تجارت  فاز  جلوی  برقی  پله  و 
گندزدایی  موتوری،  سمپاش  دستگاه  توسط 
سرویس های بهداشتی فاز تجارت و گردشگری 
از دیگر برنامه های این ستاد به منظور مقابله با 

ویروس کرونا در سطح منطقه می باشد.
دبیر ستاد مقابله با ویروس کرونا و مدیر غذا و 
دارو سازمان منطقه آزاد انزلی دیگر برنامه های 
ستاد مقابله با ویروس کرونا منطقه آزاد انزلی را 
که به منظور کنترل شیوع و انتشار این ویروس 
را  شده  تشکیل  سازمان  مدیرعامل  دستور  با 
مشتمل بر اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی به 
ویژه در سطح روستاها، نسبت به ابعاد مختلف 
مقابله با این بیماری ویروسی از طریق ارسال 
برنامه های  اجرای  آموزشی،  بنرهای  و  پیام ها 
دانشگاه ها، مساجد  مدارس،  در سطح  آموزشی 

و نظارت بر واحد های صنفی اعالم کرد.

با همکاری شبکه بهداشت و هالل  سازمان 
آگاه سازی  وظیفه  مستقیم  صورت  به  احمر 
برعهده  را  شهروندان  به  خدمات رسانی  و 
بر  نظارت  راستا،  همین  در  و  داشت  خواهند 
عمومی،  اماکن  بهداشتی  استاندارهای  حفظ 
بهداشتی و خدماتی فعال در سطح منطقه در 

اولویت نخست قرار می گیرد.
دقیق  نظارت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
و  رستوران ها  عملکرد  بر  همه جانبه  و 

فاز تجارت و گردشگری منطقه روزانه چند بار 
شستشو و ضدعفونی شوند، اضافه کرد: از سوی 
دیگر در شهرک های صنعتی نیز باید لزوم توجه 
به رعایت نکات بهداشتی به صورت جدی مورد 
با  ارتباط  در  مهم  این  و  می گیرد  قرار  توجه 
کاال  واردات  و  صادرات  با  مرتبط  فعالیت های 
از اهمیت مضاعفی  در مجتمع بندری کاسپین 

برخوردار است.
با  قزاقستان  مرز  شدن  بسته  به  اشاره  با  وی 
نشده،  منطقه  وارد  مسیر  این  از  کاالیی  چین، 

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

در نشست ستاد مقابله با ویروس کرونا منطقه آزاد انزلی مصوب شد:

اخبار منطقه آزاد انزلی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در نشست شورای اداری این سازمان، رویکردهای این 
منطقه در سال آتی را برشمرد و خواستار تغییر اهداف 
براساس  بلندمدت  به  روزمره  هدف های  از  منطقه 

هدفگذاری های برنامه ریزی شده چند ساله شد.
محمدولی روزبهان با ارائه تحلیلی از مزیت های قانونی، 
و  منطقه  متنوع  ویژگی های  موجود،  زیرساخت های 
استان در حوزه های مختلف که به مزیت مضاعف منطقه 
آزاد انزلی برای ایجاد تحول و جهش در شاخص های 
زمینه هایی  در  داشت:  اظهار  گردیده،  تبدیل  مختلف 
همچون  جذب سرمایه گذار خارجی، درآمدزایی بودجه ای 
از  بهره برداری  و  گردشگر  ماندگاری  و  جذب  پایدار، 
مزیت های بالقوه و حتی رقابتی خود، زود راضی شدیم و 
این در حالی است که قابلیت های مجموعه بخش دولتی 
و خصوصی منطقه آزاد انزلی بسیار بیش از دستاوردهای 

موجود است.
وی برندسازی را از مهم ترین اولویت های کاری سازمان 
در  منطقه  این  افزود:  و  کرد  عنوان  انزلی  آزاد  منطقه 
و  ترانزیتی-بندری  گردشگری،  مختلف  حوزه های 
برند  جهت  متنوعی  ظرفیت های  از  تولیدی-صنعتی، 

شدن در سطح ملی و بین المللی برخوردار می باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی خواستار 
ایجاد  منظور  به  سرمایه گذار  جذب  مدل  تغییر 
زمینه های جدید سرمایه گذاری در این منطقه با اولویت 
حوزه  و  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  سرمایه گذاران 
اوراسیا شده و تاکید کرد: در شرایط ویژه کشورمان باید 
ارزیابی دقیق و کارشناسی از عملکرد خود با محوریت 
بررسی نقاط ضعف، قوت، دالیل عدم دستیابی به اهداف 
و راهکارهای پیشنهادی داشته باشیم، چراکه در مجموع 

با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی شجاعت در مدیریت 
و اجرای برنامه های تحول آفرین به منظور دستیابی به 
افزود:  و  برشمرد  تعالی جو  مدیران  ویژگی  را  باال  رشد 
از سال آینده باید توسعه مبادالت  بندری-ترانزیتی با 
کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، بهره وری حداکثری 
اجرای  و  زیرساخت ها  ایجاد  طریق  از  گردشگری  از 
گردشگران،  بیشتر  ماندگاری  جهت  متنوع  برنامه های 
جذب سرمایه گذاران جدید و افزایش اشتغال زایی مستقیم 
و بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی در تکمیل 
پروژه های زیرساختی منطقه و در نهایت اعمال جایگاه 
حاکمیتی منطقه از طریق تعامل با سایر دستگاه های دولتی 

در دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی باشد.
گفتنی است، در این جلسه معاونین و مدیران بخش های 
مختلف سازمان به ارائه گزارش عملکرد و نقطه نظرات 
راهبردهای  به  دستیابی  راهکارهای  درخصوص  خود 
میان مدت و بلندمدت سازمان پرداختند و مقرر شد پایش 
دوره  در  سازمان  مختلف  کاری  حوزه های  عملکردی 

زمانی سه ماهه در دستورکار قرار گیرد.

راهبرد رشد و توسعه 
همه جانبه، رویکرد اصلی 

منطقه آزاد انزلی در سال ۹۹ 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار 
داشت:
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در راستای سیاست های حمایتی و تشویقی 
ارتقاء  زمینه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
افزایش  منطقه،  صادراتی  توانمندی های 
در  فعال  واحدهای  تولیدی  ظرفیت های 
و  جدید  واحدهای  جذب  منطقه،  سطح 
رونق،  کارگروه  راکد،  واحدهای  فعال سازی 
منطقه،  این  در  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر  ریاست  به 
هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان شروع 

به کار کرد.
در این کارگروه، معاونین و مدیران مربوطه، 
نهادهای برون سازمانی مرتبط با واحدهای 
بخش  نمایندگان  منطقه،  تولیدی-صنعتی 
خصوصی و مشاورین و صاحب نظران حوزه 
تولید به عنوان عضو حضور خواهند داشت.

در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نشست تشکیل و شروع به کار این کارگروه، 
با حائز اهمیت خواندن دستا وردهایی که با 
موانع  رفع  و  تسهیل  رونق،  کارگروه  ایجاد 
ملی  و  استانی  منطقه ای،  سطح  در  تولید 
تولیدی،  توانمندی های  افزایش  زمینه  در 
اشتغال زایی و صادراتی حاصل می شود، سه 
چنین  را  کارگروه  این  فعالیت  اصلی  محور 
واحدهای  تولید  ظرفیت  توسعه  برشمرد: 
منطقه  سطح  در  موجود  فعال  صنعتی 
نخستین اولویت کاری است که براساس آن 
افزایش میزان تولید از طریق اضافه کردن 
خط تولید جدید، توسعه فضای کارخانه ای و 
سایر ساز و کارهای مورد نیاز جهت نیل به 

هدف نخست، در دستورکار قرار می گیرد.

فعال سازی و توسعه واحد های تولیدی-صنعتی، اولویت سازمان منطقه آزاد انزلی

چرخه تولید از طرقی همچون رفع مشکالت 
بانکی، مسائل ناشی از سوء مدیریت، تغییر 
اداری که  بوروکراسی  یا  و  تولیدی  فناوری 
باید مورد  موجبات رکود در آن واحد شده، 
بررسی قرار گیرد و راهکارهای برون رفت، 
در یک برنامه زمان بندی با حضور نمایندگان 
تام االختیار دستگاه و نهاد مربوطه در جهت 

فعال سازی عملیاتی شود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به  اگر  اینکه  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
هر دلیلی یک واحد امکان بازگشت به مسیر 
تولید نداشته یا در این مسیر همکاری الزم 
عوارضی  اعمال  خواستار  ندهد،  انجام  را 
و  شد  تولید  روند  به  بازگرداندن  منظور  به 
افزود: با توجه به اشباع شهرک های صنعتی 
منطقه، ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی به 

شهرک  راه اندازی  مسیر  در  تسریع  واسطه 
اولویت  سومین  منطقه،  ناحیه ۳  صنعتی 
کاری کارگروه مزبور است که براساس آن، 
شهرک  از  بهره برداری  و  آماده سازی  کار 
صنعتی جدید منطقه با سرعت بیشتری در 

دستورکار قرار گیرد.
مشاور  نشست  این  در  گزارش،  این  بر  بنا 
سه  ناحیه  صنعتی  شهرک  احداث  طرح 
منطقه آزاد انزلی، به ارائه گزارشی از طرح 
مطالعه شده پرداخت که در ادامه مدیرعامل 
تکمیل  درخصوص  دستوراتی  سازمان 
را  گمرک  استقرار  ضروری،  زیرساخت های 
نهایی  مطالعاتی  طرح  نمود،  تاکید  و  صادر 

جهت تصویب به کارگروه ارائه شود.
کارگروه  مصوبات  براساس  دیگر،  سوی  از 
منطقه  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  رونق، 
صنعتی  شهرک  فضای  توسعه  انزلی،  آزاد 
افزایش ظرفیت  به منظور  ناحیه دو منطقه 
به  تولیدی-صنعتی  سرمایه گذاران  جذب 
تصویب رسید و مدیرعامل سازمان بر لزوم 
بهره گیری حداکثری از تسهیالت بانک های 
عامل برای واحدهایی که به معنای واقعی 
افزایش  و  در مسیر تسهیل  را  بانکی  منابع 
استفاده می کنند،  تولیدی خود  ظرفیت های 

تاکید کرد.
گفتنی است، برگزاری جلسات کارشناسی رفع 
موانع و مشکالت تولیدی با حضور دستگاه های 
ذی ربط برای ارائه به کارگروه جهت تصویب از 
دیگر مصوبات کارگروه رونق، تسهیل و رفع 

موانع تولید منطقه آزاد انزلی بود.

معدود  فعال سازی  روزبهان  محمدولی 
در  راکد  و  غیرفعال  تولیدی  واحدهای 
راستای تداوم سیاست های حمایتی سازمان 
مقاومتی  اقتصاد  از سیاست های  برآمده  که 
است را دومین اولویت کاری کارگروه عنوان 
از  که  موفقی  الگوی  داشت:  اظهار  و  کرد 
چند سال پیش از سوی این سازمان در حال 
اجرا می باشد و براساس آن تعداد زیادی از 
با  باید  شده اند  فعال سازی  راکد،  واحدهای 
نقطه  به  تا  شود  پیگیری  بیشتری  جدیت 

صفر نزدیک شویم.
وی با اشاره به لیست واحدهای غیرفعالی که 
از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان به کارگروه ارائه شده، تصریح کرد: 
مدون  برنامه  واحدها،  از  یک  هر  برای 
به  دوباره  بازگشت  منظور  به  جداگانه ای 

دکتر روزبهان در جلسه کارگروه رونق، تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی:

در راستای سیاست های مسئولیت اجتماعی سازمان 
از  ناشی  مشکالت  رفع  به  نسبت  انزلی  آزاد  منطقه 
استان  پزشکی-بهداشتی در سطح  کمبود تجهیزات 
رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر  دستور  با  گیالن، 
تجهیزات  ورود  سازمان،  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
مواد  دستکش،  ماسک،  انواع  همچون  پزشکی 
ضدعفونی کننده و... به منطقه آزاد انزلی از پرداخت 
خواهند  معاف  سازمان  این  ورودی  عوارض  تمامی 

بود.
بر این اساس، با مصوبه هیات مدیره سازمان منطقه 
اولیه  مواد  تامین  در  تسریع  درخصوص  انزلی  آزاد 
و  کاالها  واردات  و  فوق  پزشکی  کاالهای  تولید 
دستکش،  ماسک،  مانند  پزشکی-سالمت  ملزومات 
با  مرتبط  ملزومات  سایر  و  تب سنج  الکی،  پدهای 
مقابله با ویروس کرونا، معافیت عوارض این منطقه 
رویه  و  مسافر  همراه  کاالی  واردات  رویه های  در 
سال ۱۳۹۹  فروردین ماه  پایان  تا  منطقه  در  مصرف 

اعمال می شود.
بروکراسی  از سوی دیگر، کلیه تشریفات گمرکی و 
اداری مرتبط منجمله امکان ثبت سفارش الکترونیک 
کاالهای فوق از طریق معاونت اقتصادی و سرمایه 
گذاری و مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی 
می توانند  تولیدکنندگان  و  بازرگانان  و  شده  فراهم 
ضمن تماس با مدیریت مربوطه، نسبت به انجام امور 
اداری-قانونی و واردات کاالهای پزشکی از مسیر هر 

یک از مرزهای زمینی و دریایی کشور اقدام نمایند.
ورود  جهت  الزم  تمهیدات  گزارش،  این  بر  بنا 
تجاری  مجتمع های  غرفه های  به  فوق  کاالهای 
تولیدی شهرک های  و واحدهای  فاز تجارت منطقه 
علوم  دانشگاه  نظارت  و  همکاری  با  منطقه  صنعتی 

پزشکی گیالن انجام شده است.
اخیر عالوه  روزهای  انزلی طی  آزاد  منطقه  سازمان 
متعددی  اقدامات  کرونا،  با  مقابله  ستاد  تشکیل  بر 
درخصوص سمپاشی، گندزدایی، اطالع رسانی و آگاه 
بهداشت  الزامات  رعایت  به  نسبت  عمومی  نمودن 
عمومی جهت مقابله با شیوع بیماری ویروسی مزبور 
انجام داده که در این میان سه واحد تولیدی منطقه 
بهداشت،  وزارت  و  پزشکی  دانشگاه علوم  نظارت  با 
درمان و آموزش پزشکی، اقدام به تولید محلول های 
و  )گان(  بیمارستانی  لباس های  کننده،  ضدعفونی 

ماسک نموده اند.
گفتنی است، تغییر محصوالت تولیدی فوق از سوی 
آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  با  و  بخش خصوصی 
انزلی، به منظور تامین ملزومات پزشکی و بهداشت 

شخصی در دستورکار قرار گرفته است.

معافیت عوارض ورود تجهیزات 
پزشکی به منطقه آزاد انزلی

با دستور مدیرعامل سازمان صورت پذیرفت:
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سال98 با تمام مشکالت، چالش ها، غم ها و شادی ها رو به 
سخت ترین  از  یکی  عزیزمان  کشور  که  سالی  است؛  پایان 
سال های اقتصادی را پشت سر می گذارد؛ تنگ تر شدن حلقه 
تحریم ها، تورم و گرانی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول 
ملی و ده ها مورد دیگر که اقتصاد کم جان ایران را در شرایط 
بحرانی قرار داده  است. اما در نزدیک به سه دهه پیش و پس 
کنونی،  اوضاع  مشابه  شرایط  مقدس،  دفاع  8سال  پایان  از 
اقتصاد کشور حاکم شد، در آن زمان دولتمردان تصمیم  بر 
گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کم رنگ 
کردن تحریم های وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  راستا،  همین  در  نمایند. 
تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 1372/6/7 
ماده1  طی  و  رسید  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به 
اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام 
اقتصادی،  توسعه  و  رشد  آبادانی،  و  عمرانی  زیربنایی،  امور 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم 
بازارهای  در  فعال  حضور  کاال،  و  کار  بازار  تنظیم  مولد،  و 
و  صنعتی  کاالهای  صادرات  و  تولید  منطقه ای،  و  جهانی 
تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود 
ایجاد  طریق  از  را  مذبور  اهداف  آزاد،  مناطق  تشکیل  با  تا 
مناطق  در  ویژه  امکانات  و  تسهیالت  معافیت ها،  تشریفات، 

مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
گذشت  از  پس  سال99،  به  ورود  آستانه  در  و  امروز  حال 
وزارتخانه ها  افراد در دستگاه ها،  برخی  اندی سال،  و  بیست 
اتخاذ  را  تصمیماتی  اصلی  سرزمین  گوناگون  بخش های  و 
می کنند که نه تنها با قانون مناطق آزاد به طور کامل مغایرت 
دارد، بلکه باعث شده اند جمع کثیری از سرمایه گذاران در این 
مناطق از کشور به ورطه نابودی و ورشکستگی برسند؛ افرادی 
سرمایه گذاری  را صرف  خود  عمر  از  طوالنی  سال های  که 
بدون  که  مناطقی  بودند؛  کرده   کشور  این  محروم  نقاط  در 
هیچگونه حمایت و بودجه دولتی تبدیل به منطقه آزاد شده 
بودند تا تجربه اقتصاد آزاد و اتصال به اقتصاد بین المللی را 

محقق نمایند.
بخشنامه ها و مصوباتی که بالی جان مناطق آزاد شده است 
باید  که  افراد  برخی  که  هستیم  شاهد  ناباوری  کمال  در  و 
مدافع حقوق این مناطق باشند، پرچم دفاع از محدودیت ها 
توجیه  در  سعی  واهی  بهانه های  به  و  گرفته اند  دست  به 

قانون شکنی ها دارند.
بر  را  و شوم خود  سیاه  سایه  کرونا،  ویروس  که  روزها  این 
رونق  و  کسبه  نگران  همگان  است،  کرده  پهن  کشورمان 
کسب و کارها در شب عید هستند و به دنبال راهکارهایی 
برای کم کردن ضرر جانی و اقتصادی مردم می گردند، اما 
غافل از اینکه در 7نقطه از این کشور، نزدیک به 2سال است 
که ویروس کسادی سرمایه و آبروی برخی از سرمایه گذاران 
را بلعیده است. ای کاش همین گونه که امروز همه افراد دست 
به دست هم داده اند و کمپین #کرونا_را_شکست_می دهیم 
هم  آزاد  مناطق  اهالی  میان  در  حداقل  اندخته اند،  راه  به 
کمپینی در جهت مقابله با دالیل و عوامل حال مریض این 
روزهای مناطق به راه می افتاد. باید قبول کنیم، تا خودمان 

دلسوز خودمان نباشیم، هیچ کسی به فکر ما نخواهد بود.

ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد
کالن  توسعه  مسیر  در  که  مشکالتی  مهم ترین  از  یکی 
تفویض  عدم  هستیم،  شاهد  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
مناطق  این  به  قانون  طبق  دولتی  سازمان های  اختیارات 
است؛ در صورتی که براساس بند)الف( ماده 6۵ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است 
که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای 
نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست  ساله 
نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب 
با  ملی  اقتصاد  اثرگذار  تعامل  و  هم پیوندی  مناطق،  این  در 
بخش های  در  ملی  توسعه  الگوی  ارائه  و  جهانی  اقتصاد 
از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  مختلف، 
طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه 
وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی 
مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی 
به عهده آنها است و همچنین در تبصره )یک( این قانون نیز 
به این نکته اشاره شده است که واگذاري وظایف، اختیارات 
و مسئولیت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، 
این  نیز در تبصره)دو(  ایشان صورت می پذیرد و  با موافقت 
ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات 
شوراهاي اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت 
اعالم شده است که این موضوعات به مدیر سازمان منطقه 

آزاد واگذار می شود.
دائمی  احکام  قانونی  بند  این  به  نگاهی  با  صرفا  حال 
به  می توان  مصوب 139۵/11/10  کشور  توسعه  برنامه هاي 
این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن مجلس 
شورای اسالمی، چرا سازمان ها اختیارات خود را به مدیران 

مناطق آزاد تفویض نکرده اند؟
باعث بروز مشکالت بسیار  اختیارات  بی تردید عدم تفویض 
مسیر  در  آزاد  مناطق  در  قانون  اعمال  دوگانگی  در  زیادی 
توسعه و رونق تولید برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
خواهد شد و این خود نکته ای برخالف روح اقتصاد آزاد در 
فرآیند  در  تسهیل گری  عدم  موجب  که  است  آزاد  مناطق 
اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.
به عقیده کارشناسان مناطق آزاد، مانع اصلی »دیدگاه« است؛ 
شاید مناطق آزاد را بد تعبیر کردند، مناطق آزاد که اسم شان 
کار  و  باید کسب  که  فضایی  یعنی  است،  چیز  همه  گویای 
و  بروکراسی  کمترین  دارای  و  گیرد  صورت  آن  درون  آزاد 

حداقل فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت 
خود بپردازد. 

سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که چرا مناطق آزاد 
را ایجاد کردیم؟  به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت 
در ساختار مجوزها و رونق اقتصادی را در یک منطقه داشته 
می شود  منطقه  یک  وارد  سرمایه گذاری  که  زمانی  و  باشیم 
صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را 
شاهد هستیم؛ در بخش هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ 
مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق 
امتیازات  دیوار  زیادی  حدود  تا  موضوعات  این  هستند،  آزاد 
مناطق آزاد را به نسبت سرزمین اصلی کوتاه و کوتاه تر کرده 
و ادامه این عدم تفویض اختیارات حتی می تواند باعث از بین 
رفتن مزیت های مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاران گردد.
از نگاه فعالین اقتصادی مناطق آزاد، سوالی که مطرح می باشد 
این است که، دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد 
برنامه هایی  چه  خود  راهبردی  اسناد  در  وزارتخانه ها  و  دارد 
برای مناطق آزاد در نظر گرفته اند؟ اگر قرار است که مناطق 
قانون و مقررات خودشان و توسط سازمان های  آزاد توسط 
مناطق آزاد اداره شوند، باید سازمان های مختلف در سرزمین 
اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس 
قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور 

قانونی خود بپردازد. 
نکته مهم دیگر، عدم دخالت دستگاه های موازی است؛ در 
ماده112 قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی 
آزاد  مناطق  سازمان های  به  را  اصلی  سرزمین  دستگاه های 
و  اجرایی  دستگاه های  از  بسیاری  اما  است،  کرده  تفویض 
عمدتا درآمدزا این کار را انجام ندادند و بیشتر دستگاه هایی 
که هزینه بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض اختیار نمودند، 
ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و...؛ در 
اختیار  تفویض  داشته اند،  درآمدزایی  که  دستگاه هایی  واقع 
آزاد  امروز در مناطق  این خود یک تناقض است.  نکردند و 
مدیران عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص نیست، 
از یک طرف فرمانداری وجود دارد و از سوی دیگر شهرداری، 
مناطق  روند عملکرد  بر  زیادی  منفی  تاثیر  این موضوع  که 

دارد.
کارشناسان معتقد هستند که، قانون مناطق آزاد یک قانون 
بسیار مترقی است که بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات 
این است که در  ایرادی که وجود دارد  اما  را عنوان نموده؛ 
اجرا، دستگاه های اجرایی به قوانین خود استناد می کنند! به 
عنوان نمونه در قانون مالیات های مستقیم، اساس و منطق 
کار بر این موضوع استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات 
بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این 
اسناد  و  کند  اظهار  تاریخ مشخص  در  باید  فرد  که  صورت 
است که  رسیدگی موظف  از  و پس  ارائه دهد  را  مدارک  و 
حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات پرداخت نماید؛ اما 
به صراحت در ماده۵ عنوان شده که  آزاد  قانون مناطق  در 
مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید 
برای  جایی  یعنی  »منحصرا«  می گوید  وقتی  است،  اصلی 
دیگر قوانین سایر سازمان ها باقی نمی ماند و سپس در مواد6 
و 7 و 8 و... به صراحت موارد را اعالم می کند؛ قطعا قانونگذار 

حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعالم کرده است. 
آزاد می توانند  به صراحت گفته شده که مناطق  ماده10  در 
عوارض دریافت کنند، در ازای خدماتی که در ماده1 تعریف 
شده است، ازجمله زیرساخت و اشتغال و...، در اینجا تعیین 
تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی 
دولت استفاده کنند، به همین دلیل هم باید بر مبنای قانون 
مناطق آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به باالترین مقام 
منطقه آزاد این مجوز را داده که عوارض دریافت کند و صرف 

امور جاریه منطقه نماید.
در ماده11 به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، 
شروع  که  کاری  اصلی ترین  یعنی  دهند؛  مجوز  فعالین  به 
مناطق  عبارتی،  به  است؛  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت 
آزاد برای کلیه فعالیت های مجاز در محدوده خود می توانند 
را  کار  این  نمی توانند  سازمان ها  دیگر  و  کنند  صادر  مجوز 

انجام دهند. 
ماده12 بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به 
الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که  عنوان اصلی ترین 

قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد. 
در ماده13 به صورت شفاف بیان شده که قانون مالیات های 
که  معنا  این  به  نیست،  الزم االجرا  آزاد  مناطق  در  مستقیم 
اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده10 و 11 مجوز 
مناطق  سازمان های  به  را  مجوز  هزینه  و  کرده اند  دریافت 
در  که  مزیت  اولین  از  اساس  این  بر  نمودند،  پرداخت  آزاد 
است،  اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  برای  مالیاتی  معافیت  واقع 

بهره مند می شوند.
قانون مناطق آزاد بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را 
این است که دستگاه های  اساسی  اما مشکل  نموده،  عنوان 
اجرایی به قوانین خود استناد می کنند، این دقیقا شروع تضاد 
و  تولید  رونق  مسیر  در  سد  اولین  و  آزاد  مناطق  در  قانونی 
توسعه اقتصادی در مسیر فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 

است. 
باید به معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل 
کنیم؛ اگر بخواهیم با نگاه تولیدات صادرات محور در مناطق 
آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی 
در حال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. 

تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود 
را به سازمان های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه بدهند که 
کار شود؛  اقتصادی  دیدگاه  با  محلی  مستقل  دولت  در یک 

چراکه مهم ترین نکته، تفویض اختیار واقعی است.
اجرایی،  دستگاه های  که  کنیم  حرکت  سمتی  به  باید 
برنامه های اجرایی را به مناطق آزاد واگذار کنند و اجازه دهند 
که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد حضور پیدا کرده و فعالیت 
آزاد منتقل  به مناطق  را  تولید داخل کشور  امروز  اگر  کنند. 
کنیم که عمدتا مناطق مرزی کشور است، هم هزینه واردات 
اقتصادی  فعال  تکلیف  هم  و  داده ایم  کاهش  را  صادرات  و 
نیروی  که  می شود  باعث  اتفاق  این  کرده  ایم؛  مشخص  را 
به واقع  پیدا کند.  آزاد ورود  به مناطق  برای اشتغال  انسانی 
باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین 
بتوانیم  تا  دهیم  قرار  کار خودمان  را سرلوحه  اقتصادی شان 
فعالین  و  سرمایه گذاران  از  حمایت  و  تولید  رونق  مسیر  در 

اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد
 شوخی جدید

و  اقتصادی  توسعه  در مسیر  و مشکالت  دیگر معضالت  از 
بانکی  و  پولی  محدودیت های  آزاد،  مناطق  در  تولید  رونق 
در این مناطق است. بانک های کشور موظف بودند که یک 
متاسفانه  که  کنند  ایجاد  کشور  آزاد  مناطق  در  ممتاز  شعبه 
این امر هیچ وقت محقق نشد و صرفا در قاب یک قانون و 
یک تبصره بر دیوار ماند و خاک خورد و همچنین قرار شد 
تهران،  در  ادارات سرپرستی خود  در  آزاد  مناطق  بانک های 
هم  موضوع  این  که  نمایند  ایجاد  را  آزاد  مناطق  سرپرستی 

محقق نگردید. 
فعالیت  به  آزاد  مناطق  در  و شعبی که  بانک ها  امروز عمده 
مشغول هستند، سرپرستی استان می باشند؛ در اصل موضوع 
یک  خودشان  باید  آزاد  مناطق  بانک های  که  است  این 
به  اقدام  سپس  و  باشند  مناطق  این  در  مستقل  سرپرستی 
ایجاد شعب در مناطق آزاد کنند، اما در حال حاضر، شعبه ای 
از استان هستند که به شدت سطح کار، مجوزها و اختیارات 
را پایین می آورد و این بزرگترین ایراد کار در کنار عدم ایجاد 

شعب درجه یک و ممتاز در مناطق آزاد است.
مباحث مربوط به تخصیص ارز هم در مناطق آزاد از طرف 
بانک ها و صرافی های مناطق یکی دیگر از معضالت است. 
متاسفانه به هیچ عنوان ارز مبادالتی به بانک ها و صرافی های 
از  باید  صرافی  می گوید  دولت  نمی گیرد؛  تعلق  آزاد  مناطق 
بتوانید  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  فعالیت  مالی  چرخش 
تامین منابع را انجام دهید، که این حرف کامال درست است؛ 
ولی آیا ساز و کار این امر پیاده شده است؟ این دقیقا بحث 
عدم اجرای ماده 112 درخصوص تفویض اختیار کامل و عدم 
فعالین  فعالیت  درخصوص  گمرک  و  مالیاتی  سازمان  اجازه 
واکاوی  را  مسئله  باید یک  گونه  این  شاید  است،  اقتصادی 
کرد که گمرک و سازمان مالیاتی با دیدگاه سرزمین اصلی با 
فعالین اقتصادی در مناطق آزاد برخورد می کند و از آن طرف 
به لحاظ دادن منابع، اختیارات بانکی و پولی، مناطق آزاد را 
در حد یک شعبه بانک در یک شهر کوچک از کشور تلقی 
منابع  نوعی  به  دارد،  آشکار  تناقض  موضوع  این  و  می کند 
مناطق آزاد را مثل یک قیف برعکس گرفته اند و از آن طرف 
در هزینه ها، به صورت بسیار محدود موارد پیش می رود و به 

تعبیری مناطق در پایین قیف هستند.
جذب  مسیر  در  که  دیگری  بزرگ  مشکل  همچنین 
با آن روبه رو هستیم،  آزاد  سرمایه گذاران خارجی در مناطق 
بحث عدم وجود شعب بانک های خارجی برای نقل و انتقال 
و  قوانین  هنوز  متاسفانه  است.  بین المللی  سطوح  در  مالی 
شعب  ایجاد  برای  مرکزی  بانک  سوی  از  شفافی  مقررات 
که  می شود  اعالم  بار  یک  نشده؛  اعمال  خارجی  بانک های 
یورو  1۵میلیون  خارجی  بانک های  شعب  تاسیس  سرمایه 
جالب ترین  و  یورو  1۵0میلیون  که  می گویند  دوباره  و  است 

بخش این است که حال که تمام دوران برجام را بدون اینکه 
اجازه دهیم یک بانک خارجی به مناطق آزاد ورود کند، پشت 
سر گذاشتیم و با شوربختی به محض اینکه در لیست سیاه

شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون  گرفتیم،  قرار   FATF
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کاهش سرمایه اولیه تاسیس 
بانک های برون مرزی توسط شورای پول و اعتبار در مناطق 

آزاد به ۵0میلیون یورو خبر داد!
آیا سرمایه گذاران، مدیران مناطق آزاد و یا ما شنونده ها باید 
تنها احساس و فکری  این خبر خوشحالم شویم؟!  از اعالم 
که با شنیدن این خبر به مغز و قلب مخاطب رخنه می کند، 
تاسف عمیق است؛ چراکه ظاهرا متولیان امر یا خواب هستند 
و یا خود را به خواب زده اند. در شرایطی که حتی یک تولید 
آزاد  مناطق  بالطبع  و  کشور  به  ورود  از  هم  کوچک  کننده 
خودداری می کند، پس از سال ها اتالف وقت و از بین بردن 
یاد  به  امروز  بحرانی  و  اوضاع خاص  در  سرمایه های مردم، 

مناطق آزاد و تاسیس بانک های خارجی افتاده اند!

محمدصادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای 
هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

رکود بی سابقه فعالیت های تولیدی ، تجاری و 
خدماتی در مناطق آزاد

سرزمین  در  موجود  اقتصادی  بحران  و  رکود  از  صرف نظر 
سوء مدیریت  و  ظالمانه  تحریم های  اعمال  اثر  بر  که  اصلی 
اجرایی  و  تقنینی  بخش های  ویژه  به  سه گانه  قوای  ارکان 
حادث گردیده ، قاعدتا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می بایستی 
سرزمین  از  متمایز  و  خاص  مقررات  و  قوانین  به  عنایت  با 

اصلی ، شرایطی متفاوت با سایر نقاط کشور می داشتند . 
وجودی  فلسفه  در  تعمق  و  مقررات  و  قوانین  در  مداقه  با 
این مناطق متوجه می شویم که نیت اصلی تدوین کنندگان 
محصور  جغرافیایی  محدوده  تعیین  آزاد،  مناطق  بانیان  و 
در  و  ویژه  و  خاص  مقررات  و  قوانین  پیاده سازی  برای 
احیانا در  تا  بوده  تولید  بهبود فضای کسب و کار و  جهت 
سرزمین  در  مرحله ای  و  الگو  صورت  به  موفقیت  صورت 

اصلی اجرا گردد . 
به  خاطر  اطمینان  جهت  مناطق  این  ایجاد  همچنین 
که  خارجی  اتباع  یا  کشور  از  خارج  ایرانی  سرمایه گذاران 
ثبات  به  اطمینانی  و  بوده  ایران  در  سرمایه گذاری  متقاضی 
دیگر  اهداف  از  نداشتند،  اصلی  سرزمین  مقررات  و  قوانین 
مجموعه نظام در تاسیس مناطق آزاد بشمار می رفت . مطمئنا 
اهداف بلند دیگری نیز در بنیان این مناطق پدیدار می شد که 
در مواد 29گانه قانون و بیست و هشت فصل مقررات مرتبط 
آنان توسط مجریان در  از  یافته و متاسفانه بسیاری  عینیت 
سازمان ها و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

عمدا یا سهوا اجرایی نشده است .
از طرف دیگر، بسیاری از فعالین اقتصادی داخلی و خارجی 
امتیازات  و  مناطق  این  خاص  مقررات  و  قوانین  مطالعه  با 
تصمیم  اصلی ،  سرزمین  از  متفاوت  و  مندرج  انگیزه های  و 
این  در  زمینه ها  انواع  در  سرمایه گذاری  و  فعالیت  شروع  به 
مناطق نمودند که به دلیل تناقض شرایط موجود یعنی نبود 
زیر ساخت های الزم در 3منطقه تعیین شده یعنی کیش، قشم 
این خصوص  در  آماده شدن مقدمات الزم  منتظر  و چابهار 

شدند .

با  آزاد  مناطق  فعالیت های  شروع  است،  توضیح  به  الزم 
سال های ابتدایی پس از هشت سال دفاع مقدس و شرایط 
نظام ،  و  دولت  و  شد  همزمان  کشورمان  بر  حاکم  خاص 
هزینه ها  مالی  منابع  تامین  جهت  الزم  شرایط  و  آمادگی 
تکمیل  و  ایجاد  برای  امکانات  توسعه  و  تجهیز  ویژه  به 
مجوز  اخذ  از  پس  لذا  نبودند؛  نیاز  مورد  زیرساخت های 
مزیت  از  استفاده  با  کننده  اداره  سازمان های  دولت ،  از 
یعنی  اصلی  سرزمین  گمرک  اجرایی  آئین نامه  ماده 138 
معافیت سالیانه واردات کاالی همراه مسافر برای هر ایرانی 
پرداخت  با  80دالر  و  گمرکی(  )ارزش  80دالر  میزان  به 
مراکز  ساخت  مجوز  اعطای  به  نسبت  گمرکی ،  عوارض 
متقاضیان  به  مسافر  همراه  کاالهای  عرضه  جهت  تجاری 
سرمایه گذاری این بخش جهت واردات این نوع کاال اقدام 
درخصوص  واردکنندگان  از  ورود  عوارض  دریافت  با  و 
نیاز در این مناطق محروم  تامین هزینه های عمرانی مورد 
فعالیت خود را شروع نمودند . البته میزان این نوع واردات 
اولیه از سیصد میلیون دالر در سال فراتر  آزاد  در 3منطقه 
مسافران  پذیرایی  و  اقامت  محدود جهت  امکانات  و  نرفته 
نیز  فعالیت  اول  دهه  در  مناطق  این  در  بازدیدکنندگان  و 
جوابگوی بیش از این مقدار نبود و با توجه به شرایط ارزی 
تجاری ،  واردات  امکان  عدم  و  مقدس  دفاع  از  پس  کشور 
این میزان محدود واردات کاالی خارجی برای خریداران و 
متقاضیان هموطن که قاعدتا می بایستی برای تهیه آن به 
باشد  نیز می توانست جذاب  از کشور سفر می نمودند  خارج 
و از خروج ارز مسافرتی و صرف هزینه های فراوان در این 
خصوص جلوگیری نماید . در هر صورت از محل درآمدهای 
حاصل از دریافت عوارض ورود کاال طی حدود یک دهه ، 
بخشی از هزینه های ساخت و تکمیل زیر ساخت های مورد 

نیاز تامین شد .
و  مناطق  این  در  مونتاژ  یا  تولید  بخش  رونق  درخصوص 
عدم توفیق در این رویه ، دالیل زیادی وجود دارد . با عنایت 
متقاضیان  اکثر  کاالها ،  برخی  به  کشور  داخلی  بازار  نیاز  به 
داخل  بازار  به  را  خود  توجه  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
تولید  خط  تعیین  به  اقدام  آن  با  متناسب  و  معطوف  کشور 
امتیاز تلقی کاالهای  یا مونتاژ خود می نمودند و در این راه 
در  مربوطه  کمیسیون  در  شده  تعیین  افزوده  ارزش  سهم 
بدون  ورود  و  داخلی  کاالی  عنوان  به  شورایعالی  دبیرخانه 
اعمال رویه های گمرکی در ترخیص به مقصد سرزمین اصلی 
را  مناطق  در محدوده  فعالیت  نوع  این  رونق  بازار هدف ،  و 

نوید می داد . 
مناطق  مقررات  و  قانون  بودن  ناقص  دلیل  به  متاسفانه 
معافیت  یعنی  این مناطق  امتیاز  آزاد درخصوص اصلی ترین 
مالیاتی برای این نوع فعالیت، یعنی پوشش معافیت تا مرحله 
فروش در سرزمین اصلی و صدور انواع برگ تشخیص بدهی 
افزوده  ارزش  سهم  کاالهای  که  واحدها  این  برای  مالیاتی 
خود را با پروانه یا پته گمرکی که یک نسخه آن به سازمان 
مطابق  مالیاتی  معافیت  چون  و  شده  ارسال  مالیاتی  امور 
محدوده  در  فعالیت  آزاد صرفا جهت  مناطق  قانون  ماده 13 
این مناطق جاری می باشد ، ورود و فروش کاالهای فوق در 
از محدوده تلقی و مشمول  را فعالیت خارج  سرزمین اصلی 
مالیات بر درآمد تلقی می نمودند که با تداوم این کار و انباشت 
بدهی مالیاتی و هویدا شدن مشکالت این روش ، فعالیت های 
اکثرا  و  کمرنگ  نیز  مناطق  در  مونتاژ  یا  تولیدی  واحدهای 
و  متخصص  نیروی  کمبود  اینکه  است . ضمن  شده  تعطیل 
در  تولید  تمام شده  مناسب ، هزینه  مهندسی  و  فنی  امکانات 

این مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی را افزایش می دهد .
در بخش فعالیت های بازرگانی نیز وضع بهتر از این نیست . 
توسط  مناطق  این  خاص  مقررات  و  قوانین  رعایت  عدم 
هیات محترم دولت با تصویب انواع مقررات و تنظیم لوایح 
متناقض توصیه شده توسط دستگاه های اجرایی و ناظر که 
منفی  نکات  بزرگنمایی  و  غلط  اطالعات  ارائه  با  معموال 
غیرپایدار  و  ناامن  فضای  ایجاد  سبب  مناطق ،  در  موجود 

حذف مزیت های مناطق آزاد با بخشنامه های دستگاه های  سرزمین اصلی:

ویروس رکود، بر پیکر مناطق آزاد ایران
گزارش:

فریبا شیخی

جهت ادامه فعالیت و شروع سرمایه گذاری توسط متقاضیان 
را فراهم آورده است . ایجاد انواع محدودیت های فراقانونی 
مانند الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ، 
با  مناطق  بازرگانی  مبادالت  در  سفارش  ثبت  رویه  الزام 
خارج از کشور توسط وزارت صمت ، بانک مرکزی و گمرک 
این  در  فراوان  تبلیغات  و  ارز  تقاضای  مدیریت  بهانه  به 
خصوص ، موجب افزایش مراحل کاری و کندی و طوالنی 
نهایتا  و  تمام شده  هزینه  افزایش  اداری ،  امور  انجام  شدن 
به ویژه عرضه کاالی  بازرگانی  فعالیت های  تعطیلی عملی 
و  غیرقانونی  روش های  ترویج  باعث  ناخداگاه  مسافری، 
انواع مفسده در رویه های اداری و رونق فعالیت قاچاقچیان 
به اطالع بسیاری  اینکه تمامی موارد فوق  شده و علیرغم 
از مسئولین محترم قوای 3گانه کشور به صورت حضوری 
و مکاتبه ای اعالم شده ، لیکن تاکنون هیچگونه پاسخ و یا 
با رفع مشکالت و موانع  رابطه  را در  عکس العمل مناسبی 
موجود در راه فعالین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریافت 

ننموده ایم . 
و  حقیقی  اشخاص  فعالیت  از  جلوگیری  می رسد  نظر  به 
و  آزاد  مناطق  در  مستقر  شناسنامه  و  مجوز  دارای  حقوقی 
ویژه اقتصادی راحت تر از برخورد با متخلفین بی شناسنامه و 

باندهای قاچاق می باشد . 
در هر صورت، با ادامه این روند مطمئنا در کوتاه ترین زمان 
باالخص  بازرگانی  امور  از  بسیاری  تعطیلی  شاهد  ممکن 
مراکز تجاری و در واقع حدود چهل هزار واحد عرضه کاالی 
مسافری در مناطق و بیکاری حدود چهارصد تا پانصد هزار 
این  محدوده  در  مترتب  اجتماعی  و  اقتصادی  بحران  و  نفر 
مناطق خواهیم بود که مطمئنا مسئولیت عواقب آن به عهده 

مراجع تصمیم گیران مرتبط می باشد .
مهندسی ،  فنی  خدمات  ویژه  به  خدمات  بخش  در  فعالیت 
حق العملکاری ، ترخیص ، مراکز اقامتی، پذیرایی ، حمل و نقل 
و غیرمستقیم  به صورت مستقیم  نیز  غیره  و  و مسافر  کاال 
و  به شدت  و  بوده  بازرگانی  و  تولید  فعالیت بخش  از  متاثر 

ضعف کمیت و کیفیت فعالین یاد شده بستگی دارد .
مطابق  خدمات  بخش  کیفیت  حفظ  داشت  توجه  باید 
به  مناطق  این  از  برخی  در  خارجی  و  داخلی  استانداردهای 
طول  اکثر  در  که  کشور  جنوب  کم برخوردارتر  مناطق  ویژه 
تحمل  غیرقابل  و  شرجی  و  گرم  هوای  و  آب  دارای  سال 
ترغیب  جهت  سربار  و  اضافی  هزینه های  انجام  با  هستند، 
فعالین متخصص این بخش در ادامه فعالیت در مناطق فوق 

همراه می باشد . 
خاص  مقررات  و  قوانین  در  مندرج  مزایای  رعایت  بنابراین 
مناطق آزاد از اصلی ترین انگیزه های ادامه فعالیت فعالین این 
چرخه  در  مکمل  و  اصلی  اجزای  از  یکی  عنوان  به  بخش 
محسوب  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  بخش های  سایر  فعالیت 
می شود که متاسفانه از مشکالت و آسیب های مورد اشاره در 

این گفتار در امان نبوده و نیستند .
علیه  مغرضانه  تهاجم  یافته  سازمان  پروژه  در  متاسفانه 
در  موجود ،  واقعیات  به  توجه  بدون  آزاد  مناطق  عملکرد 
تلویزیونی ،  برنامه های  در  مطروحه  مباحث  از  هیچکدام 
وسایل  و  روزنامه ها  مصاحبه های  و  مقاالت  درج  رادیویی ، 
شده  شناخته  معاندین  و  مخالفین  با  )عموما  جمعی  ارتباط 
این مناطق ( هیچ بحثی درخصوص علت حقیقی عدم توفیق 
مناطق آزاد در رسیدن به تمامی اهداف عالی آن نمی شود 
فریب  قصد  به  و  خود  نظر  مورد  مقاصد  القای  با  فقط  و 
بهشتی  همچون  را  مناطق  این  فعالیت  محیط  مخاطبان ، 
برای سوء استفاده از معافیت های مالیاتی ، قاچاق بین المللی 
با  ارز و تخریب صنایع داخلی به نمایش گذاشته و  کاال و 
سرپوش نهادن بر مشکالت و موانع تولید و تولیدکنندگان 
مرتبط ( ،  دستگاه های  مزاحمت های  ) انواع  کشور  داخل  در 
ناکامی تولید در داخل کشور را به واردات بی رویه از مناطق 
ربط  اعتنا (  قابل  و  مستند  آمار  هرگونه  ارائه  ) بدون  آزاد 

می دهند . 
اینجانب به عنوان فردی که بیش از 2۵سال از عمر خود را 
صرف فعالیت در این مناطق و بیش از نیمی از این مدت را 
درگیر مقابله با اقدامات فراقانونی و بعضا غیرقانونی سازمان ها 
و ارگان های سرزمین اصلی نمودم، معتقدم مجموع عملکرد 
و  امکانات  به  توجه  با  آزاد ،  مناطق  موجود  شاخص های  و 
باالتر  بسیار  و  بوده  قبول  قابل  اندک ،  نسبتا  ظرفیت های 
و  بودجه  دارای  دولتی  دستگاه های  از  بسیاری  عملکرد  از 
این  انسجام  دلیل  عمده ترین  شاید  و  می باشد  متمول  بعضا 
دستگاه ها در مقابله با این مناطق ، پرت کردن حواس مردم 
و توجیه عملکرد ضعیف خودشان و جلوگیری از بازخواست 

دستگاه های نظارتی در آینده باشد .
هر چند نباید از کاستی ها و نقاط ضعف در عملکرد سازمان های 
اداره کننده در طی مدت فعالیت به سادگی عبور کرد و با نگاه 
منطقی و به دور از هرگونه تعصب قسمتی ، نسبت به رفع این 
نقاط ضعف که مستمسک خوبی برای دخالت در امور مناطق 
یا تغییر قوانین و مقررات خاص آن و یکسان نمودن شرایط 
حاکم منطبق با سرزمین اصلی می باشد، اقدام نمود . حضور 
کمرنگ بخش خصوصی و تشکل های صنفی در ارائه نظرات 
مشورتی و اجرای امور غیرحاکمیتی ، می تواند در پیشبرد هر 
چه بهتر و توسعه رونق در کلیه شقوق فعالیت های اقتصادی 

موثر واقع شود . 
و  دبیرخانه  محترم  مسئولین  تا  امیدواریم  کماکان  ما 
سازمان های اداره کننده مناطق با توجه به ظرفیت تشکل های 

صنفی موجود در مناطق و عدم نگاه از باال به پایین به این 
تشکل ها و فعالین بخش خصوصی و منافع مشترکی که از 
همکاری همه جانبه حادثه می گردد، اقدام و در ارتقای کیفی 

عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گام بردارند .

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

کاهش جذابیت های مناطق آزاد با بخشنامه های 
محدودکننده

از وضعیت  آزاد می توانستند بسیار فعال تر و پویاتر  مناطق 
از  دور  به  تا  شدند  ایجاد  که  مناطقی  باشند،  خود  فعلی 
اقتصاد  و  تجارت  اصلی ،  سرزمین  کننده  محدود  قوانین 
بازارهای پولی و مالی جهانی، تولید به صرفه  ایجاد  آزاد ، 
که  فکری  کنیم .  تجربه  آنجا  در  را  مدرن  گردشگری  و 
ایجاد یک  بود ،  آزاد  مناطق  تشکیل  زمینه چرایی  در پس 
با قانون مترقی و سهل  اقتصادی بین المللی  مرکز فعالیت 
و برگرفته از یک نظام هدفمند در راستای حذف تشریفات 
نهایت شتاب  در  و  اجرایی  امور  انجام  تسریع  زائد،  اداری 
کشور  توسعه  و  مناطق  این  توسعه  فرآیند  به  بخشیدن 
آن  قوانین  صحیح  اجرای  که  بود،  مناطق  این  طریق  از 
اما  می گردید .  باید  مناطق  متناسب  جایگاه  ایجاد  موجب 
آزاد را نه در  از مناطق  در حال حاضر جایگاه ضعیف تری 
آنچنان  و  شاهدیم  کشور  در  حتی  بلکه  بین المللی،  سطح 
در  اثرگذاری  و  چشمگیر  فعالیت  از  آزاد  مناطق  باید  که 
شادابی  و  گردشگر  و  سرمایه گذار  جذب  و  ملی  اقتصاد 

نیستند .  برخوردار 
در سیر ایجاد مناطق آزاد نه تنها نتوانسته ایم مزیت جدیدی 
برای مناطق آزاد تعریف کنیم، بلکه روز به روز با وضع قوانین 
را کاهش می دهیم  آزاد  محدود کننده ، جذابیت های مناطق 
برای  جذابیت  فاقد  مناطقی  به  تبدیل  را  مناطق  این  و 
تبدیل  گردشگران  حتی  و  اقتصادی  فعالین  سرمایه گذاران، 
و  تحرک  برای  شوقی  و  شور  آنچنان  دیگر  لذا  و  می کنیم 

پویایی در مناطق دیده نمی شود. 
تجاری- صنعتی مصوب  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی 
اما  است،  مناسبی  بسیار  قانون  خود  نوع  در  سال 1372 
اجرای  یا  و  آزاد  مناطق  قوانین  اجرای صریح  عدم  شاهد 
کشور  دائمی  احکام  قانون  ماده 6۵  و  می باشیم  آنها  غلط 
اجرایی  و  عملیاتی  مناطق  در  است  نتوانسته  هنوز  هم 
سردرگمی  موجب  مناطق،  در  چند گانه  مدیریت  گردد. 
تصمیم گیری  متعدد  مراکز  و  می گردد  اقتصادی  فعاالن 
حتی  هنوز  و  هستند  مناطق  اصلی  عملکرد  مانع  همچنان 
در بدنه دولت که مناطق آزاد بخشی از آن بوده و اهداف 
و  مقاومت ها  می باشد،  نظام  هدف  با  مشترک  آن  عالیه 
مشکالت  با  را  آزاد  مناطق  که  دارد  وجود  مخالفت هایی 

می کند.  مواجه  عدیده 
تسری برخی بخشنامه ها و دستور العمل ها ، رسالت مناطق را 
هدف قرار داده و در کل منجر به عدم بهره مندی از مزیت های 
موجب  را  اصلی  سرزمین  با  مقایسه  در  آزاد  مناطق  نسبی 
سرمایه گذاران  جلب  برای  قانونی  مزیت های  نهایتا  و  شده 
به طوری که در صورت  را کم رنگ کرده است،  در مناطق 
انتظار می رود در آینده خیلی نزدیک،  ادامه چنین شرایطی، 
مناطق آزاد خصوصا مناطقی که در نقاط محروم کشور قرار 
دارند، از توجیه الزم برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی 

برخوردار نباشند. 
از  برخی  شعاع  تحت  هم  خارجی  سرمایه گذاری های 
می دانیم  است .  گرفته  قرار  کشور  داخل  سیاستگذاری های 
به  وابسته  مستقیم  صورت  به  خارجی  سرمایه گذاری  که 
بسیاری از آیتم های مهم اقتصادی، ازجمله ریسک اعتباری 
شفافیت،  ملی،  پول  ارزش  ثبات  اقتصادی،  ثبات  کشور، 
توجه  با  لذا  است ،  غیره  و  کار  و  کسب  راه اندازی  سهولت 
ایران  ملت  به  که  جهانی  استکبار  ظالمانه  تحریم های  به 
اعمال شده است، شاخص های فوق را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده است؛ به نحوی که ریسک اعتباری کشور در حال 
ریسک  زمره  در  و  است  نموده  پیدا  7تنزل  رتبه  به  حاضر 
گرفته  قرار  کشور ها  ناپایدار ترین  و  بی ثبات ترین  اعتباری 

است. 
ارزی و مشکالت در نقل و  با توجه به مشکالت  همچنین 
انتقال پول، نزول ارزش پول ملی و تحریم هایی که آمریکا به 
سرمایه گذاران خارجی در ایران اعمال می کند، سرمایه گذاری 
خارجی با رکود بی سابقه ای مواجه است، همچنین تامین مالی 
مشکالت  با  هستند،  ارزی  اعتبارات  نیازمند  که  پروژه هایی 

جدی مواجه گردیده اند.
مشکالت ارزی و مشکالت در نقل و انتقال پول موجب عدم 
تامین  ماشین آالت ،  خرید  نمودن  هزینه  پر  یا  امکان پذیری 
قطعات ماشین آالت خارجی فعال در خطوط تولید و مواد اولیه 
گردیده و موجب پایین آمدن ظرفیت تولید یا تعطیلی برخی از 

واحد های تولیدی شده است. 
به غیر از مشکل نقل و انتقال رسمی و قانونی پول ، سپردن 
از دغدغه های مهم و چالش های  نیز  ارزی و رفع آن  تعهد 
بخشنامه های  ازجمله  که  است  صادرات  و  تولید  اساسی 
تحمیلی به مناطق آزاد می باشد و گاهی تولید کننده ترجیح 
سرزمین  به  را  خود  محصوالت  صادرات،  جای  به  می دهد 
اصلی ارائه نماید و یا از مجاری غیرقانونی اقدام به صادرات 

کند که در هیچ آماری نشان داده نشده و ثبت نمی گردد. 
تسری بخشنامه های سرزمین اصلی به مناطق آزاد در حوزه 
با  مغایر  و  بوده  پررنگ تر  حوزه ها  سایر  از  گمرکی،  قوانین 
ماده 14 قانون چگونگی مناطق آزاد می باشد و در آن ماده 
از ثبت  از کشور را پس  با خارج  بازرگانی مناطق  مبادالت 
مستثنی  واردات  و  صادرات  مقررات  شمول  از  گمرکی، 
بارزترین  از  یکی  متاسفانه  موضوع  این  است.  دانسته 
آزاد و نحوه  قوانین مناطق  فعلی در مقایسه  پارادکس های 
الزام به ثبت سفارش برای هر نوع کاال است.  اجرای آن، 
موضوع  آن،  با  آمدن  کنار  و  ماجرا  اصل  بر  چشم پوشی  با 
روح  شدن  خدشه دار  موجب  خصوص  این  در  که  دیگری 
زائد می شود، نحوه  ایجاد بروکراسی  آزاد و  مستقل مناطق 
اجرای ثبت سفارش است، به طوری که در بسیاری از موارد 
نیاز به تائید آن توسط وزارت صمت است. این موضوع در 
مانع  خود  آزاد،  مناطق  به  شده  وارد  نامالیمات  سایر  کنار 
بازارهای مناطق  بر  آزاد گردیده است . رکود حاکم  تجارت 
به دلیل مشکالت و سختی های ناشی از ورود کاالی همراه 
از  بخشی  شدن  سرازیر  و  مناطق  در  رکود  موجب  مسافر، 
گردشگران خرید به کشورهای خارجی و خروج ارز و هزینه 
کشورهای  گردشگری  و  خدمات  بخش  رونق  جهت  در 

همسایه و همجوار گردیده است. 
در حال حاضر و در شرایط کنونی مناطق آزاد عملکرد بهتری 
نسبت به سرزمین اصلی دارند، اما عوامل ذیل موجب کندی 
حرکت آنها در ریل توسعه بوده و می توان با غلبه بر برخی از 
مشکالت و محدودیت ها، به شرح ذیل ضمن تصحیح مسیر 

رشد مناطق آزاد ، آنها را فعال تر نمود :
 رفع نقص ساختار اداري و تشکیالتي سازمان هاي مناطق 
و  کشور  دائمی  احکام  قانون  ماده 6۵  نمودن  اجرایی  و  آزاد 

اعمال مدیریت یکپارچه 
 تقویت و رفع ضعف در زیرساخت هاي حیاتي سخت افزاری 
جذب  براي  مناطق  محدوده  نیاز  مورد  نرم افزاری  و 
تامین  متنوع  روش های  با  خارجي  و  داخلي  سرمایه گذاران 

مالی 
 رفع مشکالت و ناهماهنگی های موجود بین مناطق آزاد و 
سازمان امور مالیاتی و شفاف سازی معافیت های مالیاتی، به 
اقتصادی در یک اکوسیستم مشخص به  طوری که فعالین 

فعالیت اقتصادی بپردازند 
 اختصاص تسهیالت بانکی و امکان تامین مالی پروژه های 
سرمایه گذاری مشابه سرزمین اصلی به  فعالین مناطق آزاد 

گمرک  حوزه  در  ویژه  به  قوانین  در  ثبات  و  شفافیت   
برای  اجتماعی  و  اقتصادی  امنیت  روانی  ایجاد حس  جهت 
سرمایه گذاران  و جلوگیری از سردرگمی فعالین اقتصادی و 

متضرر شدن آنان به دلیل تغییر قوانین 
پارک هاي  با  تعاملي یکپارچه  ارتباطي  ایجاد ساختارهاي   
علم و فناوري سرزمین اصلي و دانشگاه های ملی و بین المللی 

جهت انتقال دانش و فناوري و توسعه نظام کارآفریني

سخن آخر
بی تردید مشکل افول رونق و عدم ورود سرمایه گذاران به 
زیرساختی  حوزه های  با  مرتبط  موضوعات  به  آزاد،  مناطق 
و غیره در این مناطق از کشور برنمی گردد، بلکه صرفا به 
عدم هماهنگی و تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه های 
باز می گردد؛  آزاد  امور به مناطق  مربوطه در مسیر تسهیل 
اینها همه و همه سواالت و نکاتی است که پیکان اتهامات 
عدم تاثیرگذاری مناطق آزاد در مسیر جذب سرمایه گذاری 
و  دبیرخانه شورایعالی  وزارتخانه ها،  به سمت سازمان ها،  را 
سایر نهادها در سرزمین اصلی تغییر می دهد؛ شاید باید به 
دنبال جواب این سواالت در آدرس هایی به جز مناطق آزاد 

بگردیم. 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  و  دلسوزان  همه  بی شک 
و  زیرساخت ها  تمامی  قطعی  صورت  به  که  دارند  باور 
در  مشکالت  اما  نیست،  آماده  مناطق  این  در  امکانات 
به  ارتباطی  و جذب سرمایه گذاری  اقتصادی  توسعه  مسیر 
زیرساخت ها در شرایط کنونی ندارد و صرفا به عدم ایجاد 
سازمان های  اختیارات  تفویض  درخصوص  مناسب  شرایط 
دیگر به مناطق آزاد، تحمیل ثبت سفارش، ارائه اظهارنامه 
مورد  دها  و  مناطق  به  کاال  ورود  از  جلوگیری  مالیاتی، 

برمی گردد.  دیگر 
تا زمانی که برخی بخش ها و دستگاه ها و حتی وزارتخانه ها 
دست از حکمرانی در مناطق آزاد نکشند و قانون این مناطق 
آزاد  مناطق  معمول  و  قانونی  رویه های  به  و  کنند  نقض  را 
ورود کرده و قانون شکنی نمایند، حال و روز مناطق آزاد از 
امروز هم خراب تر می شود. مهم تر اینکه تا وقتی که بخشی 
از عوامل، دست اندرکاران و مدیران سازمان های مناطق آزاد 
به سایرین اجازه دخالت و تصمیم گیری بدهند و درک نکنند 
که در چه جایگاه و مقامی نشسته اند، نمی توان توقع داشت 
احترام گذاشته  آزاد  به قوانین مناطق  که دستگاه های دیگر 

و تمکین کنند.
و  نگرش  در  تغییری  جدید،  سال  به  ورود  با  است  خوب 
این  البته  کنیم،  ایجاد  آزاد  مناطق  به  نسبت  دیدگاه مان 
روی  نداریم،  اصلی  سرزمین  و  بیرونی  عوامل  از  را  انتظار 
دلیلی  هر  به  اگر  است،  آزادی ها  مناطق  با  صحبت مان 
قانون شکنی ها  برابر  در  ایستادن  و  مقابله  رویارویی،  توان 
را ندارید، لطفا میز و منصب خود را به کسی دیگر واگذار 
در  سرمایه گذاران  و  مردم  حقه  حقوق  از  بتواند  تا  نمایید 
خداوند  پیشگاه  در  اینگونه  شاید  کند،  دفاع  آزاد  مناطق 

متعال سربلندتر باشید.



چابهار6

نقض قانون، عامل مرگ تدریجی مناطق آزاد ایران
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گفت و گو با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

این روزها حال مناطق آزاد خوب نیست؛ هر روز 
یک بخشنامه و مصوبه، یک نقض فاحش قانون، 
ناصواب  برخورد  صدها  و  مغرضانه  برخورد  یک 
دیگر را از سوی دستگاه های مستقر در سرزمین 
شاهد  آزاد  مناطق  تصمیم گیران  بعضا  و  اصلی 
از روی عدم شناخت  یا  و  آگاهانه  یا  هستیم که 
و ناآگاهی )که این مورد کمی عجیب و بعید به 
نظر می رسد( صورت می گیرد. به روزهای پایانی 
سال نزدیک می شویم، روزهایی که چشم و دل 
اما  بود،  خوش  لحظات،  این  به  مناطق  کسبه 
سال  دو  یکی  طول  در  که  تصمیماتی  متاسفانه 
کمال  در  و  شد  اتخاذ  مناطق  این  برای  گذشته 
افراد و  ناباوری شاهد تمکین آن از سوی برخی 
مسئولین در حاشیه مناطق آزاد بودیم، این مناطق 
را به کسادترین و بی رونق ترین نقاط کشور بدل 
فراوان  خصوص  این  در  صحبت  است.  کرده 
آن  به  آتی  گزارش های  طی  بی شک  که  است 
از  شماره  این  در  اما  پرداخت،  خواهیم  همچنان 
نشریه با یکی از مطلع ترین و به جرات می توان 
گفت قدیمی ترین و آگاه ترین افراد در مناطق آزاد 
به گفت و گو نشستیم. دکتر فرزین حقدل که این 
روزها مسئولیت معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد چابهار را برعهده گرفته است، 
را  آزاد  مناطق  روزهای  این  و مشکالت  مصائب 

واکاوی کرده است که در ادامه می خوانید.  

نقض آشکار قانون مناطق آزاد
چیز  یک  با  را  حرف هایم  همیشه  معمول  طبق 
قانون  کتاب  ما  اینکه  هم  آن  می کنم،  شروع 
تایید  به  که  داریم  مجلس  مصوب  آزاد  مناطق 
کشور  در  و  شده  ابالغ  رسیده،  نگهبان  شورای 
نیز الزم االجرا است، بدین معنی که همه ما که 
در منطقه آزاد هستیم و کسانی هم که خارج از 
بگذارند  احترام  قانون  این  به  باید  منطقه هستند 
از باالترین مقام اجرایی مملکت  و رعایت کنند. 
که رئیس جمهور می باشد، حافظ قانون است و باید 
براساس آن چیزهایی که به او ابالغ شده، قانون 
را رعایت کند، تا پایین ترین حد که یک کارمند 
جزء در هر کدام از ادارات است؛ ولی اتفاقاتی که 
در این مدت افتاده، این است که قانون مناطق آزاد 
به عناوین گوناگون با بخشنامه های داخلی ادارات 
مختلف نقض می شود. یعنی بزرگترین تصمیماتی 
را که یک زمانی آدم های بزرگ در کشور که در 
دولت بوده ا ند، بررسی کرده اند و آن را به صورت 
یک الیحه درآوردند و بعد این الیحه به مجلس 
نماینده های مردم روی آن کار کارشناسی  رفته، 
کردند، با بقیه مناطق آزاد مهم دنیا مقایسه کردند 
و در نهایت رسیده به اینجا که این قانون مصوب 
حتی  متاسفانه  حاال  است،  شده  ابالغ  و  شده 
کوچکترین عضو یکی از دستگاه های اجرایی، در 
این قانون  آزاد به خود اجازه می دهد که  مناطق 
را مسخره و نقض کند. از آن طرف هم مناطق 
اکنون  می بینم،  آنها  از  من  که  آن چهره ای  آزاد 
مثل یک بچه سرراهی مجموعه نظام اداری کشور 
شده اند ، که هر جایی، هر مشکلی، هر مصیبتی، هر 
اتفاقی در کشور وجود دارد، باید یک پس گردنی به 
این بچه بزنند و بگویند تقصیر این بود نه کسی 

دیگر. 

قاچاق از مبادی رسمی صورت می گیرد
 نه از مناطق آزاد

جنوب  دریایی  مرزهای  کلیه  در  حاضر  حال  در 
کشور  غرب  و  شرق  زمینی  مرزهای  و  شمال  و 
است  کافی  می شود؛  انجام  قاچاق  که  می بینید 
یک مسیر مرزی را با ماشین طی کنید و ببینید 
قاچاق  آن جنس  در  که  دارد  وجود  بندرگاه  چند 
اگر شما در تهران هر  به وفور می آید، همچنین 
که  برندی  هر  با  و  کشوری  هر  ساخت  چیزی، 
بخواهید با یک فاصله نهایتا یک روزه به دستتان 
می رسانند؛ بنابراین به خاطر اینکه معضل قاچاق 
در کشور را بخواهیم سر و سامان دهیم، صورت 
این  گردن  به  را  و همه  می کنیم  پاک  را  مسئله 
۷منطقه آزاد می اندازیم. طبق کتاب قانون مناطق 
آزاد مانند سایر مناطق آزاد معتبر دنیا، مناطق آزاد 
باراندازهای کاال هستند؛ جنس از هر جای دنیا به 
هر میزان می تواند بیاید و از آنجا به هر جای دیگر 
دنیا صادرات مجدد شود؛ غیر موارد خالف شرع و 
امنیت، مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسلحه که 
ممنوع است، سایر موارد هیچکدام در مناطق آزاد 
ممنوع نیست،. حاال در ایران قاچاق پیش می آید، 
به جای اینکه آن مبادی رسمی قاچاق که االن 
دارد اتفاق می افتد، کنترل شود؛ می گویند تقصیر 
مناطق آزاد بود و باید جلوی مناطق آزاد را ببندید. 
وارد  قاچاق  پوشاک  زیادی  حجم  که  هنگامی 
کشور می شود، مطلع کالم اتحادیه پوشاک مناطق 
آزاد است. از آن طرف در هر زمینه ای شما نگاه 
به  را  کاال  غیرمجاز  و  ورود  قاچاق  بحث  کنید 
مناطق آزاد مرتبط می کنند؛ در صورتی که همان 
آماری که به صورت رسمی یا غیررسمی از سوی 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال اعالم می شود، 
میزان کل قاچاق ورودی به کشور به نسبت کل 
یک  هفت گانه  آزاد  مناطق  به  ورودی  کاالهای 
نقشی  هیچ  که  است  ناچیز  بسیار  بسیار  درصد 
در اقتصاد مملکت بازی نمی کند. ولی در شرایط 
مختلف تا بحث قاچاق می شود می گویند جلوی 
مناطق آزاد را ببندید. در جلسات مختلف می گویند 
مناطق آزاد موظف هستند جلوی قاچاق را بگیرند، 
در صورتی که مناطق آزاد در مرزهای جغرافیای 
سیاسی کشور هستند، ولی این مناطق طبق قانون 
مصوب مجلس خارج از مرزهای بازرگانی است. 
داریم  آزاد  مناطق  به  نسبت  که  رفتاری  بنابراین 
در  خارجی  کشور  یک  با  که  است  رفتاری  مثل 
مبارزه  وظیفه  باشیم.  داشته  باید  بازرگانی  بخش 
با قاچاق با منطقه آزاد نیست، در محدوده منطقه 
به  خروجی  شود،  وارد  می تواند  چیزی  هر  آزاد 
انتظامی،  نیروی  وظیفه  اصلی  سرزمین  سمت 
گمرک جمهوری اسالمی و بقیه است، آنها باید 
جلوی قاچاق را بگیرند و درست هم است. اصال 
در این خصوص مناطق آزاد شاکی هستند که چرا 
خروجی های این مناطق به سمت سرزمین اصلی 
از  که  کاالهایی  زیرا  نمی شود؛  چک  درستی  به 
سبز  برگه  که  است  ملزم  می رود،  بیرون  منطقه 
گمرکی را بگیرد؛ یعنی یک بخش درآمدی مناطق 
برگ  ولی  است.  سبز  برگ  فروش  همین  آزاد 
دیگر  آزادی  منطقه  هیچ  در  عمال  گمرکی  سبز 
استفاده ای ندارد. چندین مدت است که هیچ کدام 
نتیجه اش  و  نمی رود  فروش  سبزها  برگ  این  از 
آزاد  مناطق  در  از کاالیی که  اینکه بخشی  شده 
می آید، بیرون می رود و ما هم قبول داریم، ولی 
با ما است؟! مسئولیت  مگر وظیفه جلوگیری اش 
کنترل در محدوده منطقه آزاد با ماست و ما هم 
چه  و  می آید  کاالهایی  چه  که  حواسمان هست 

کاالیی می رود. 
جلسات  این  در  می گذارند  را  جلساتی  متاسفانه 
مصوب می کنند که جلوی ورود کاال به مناطق آزاد 
را بگیریم که این کار خالف قانون است. اعالم 
می کنند مصرف کاال در منطقه باید مشخص باشد، 
مثال می گویند جمعیت منطقه آزاد شما چند هزار 
نفر است؟ این جمعیت چقدر پوشاک می خواهد؟ 
چقدر عطر و ادکلن می خواهد؟ چقدر لوازم خانگی 
این  کنیم،  حساب  را  اینها  می خواهد؟  کوچک 
سهمیه مصرف در منطقه شما؛ یک میانگینی هم 
از تعداد مسافرینی که می آیند می گیرند و اعالم 
بنابراین شما  این هم سهمیه مسافری،  می کنند 
کنید!  منطقه  وارد  کاال  نمی توانید  این  از  بیشتر 
انبارداری در امارات  در صورتی که اکنون قیمت 
بازاریابی کنیم و  ما است که  رفته و وظیفه  باال 
به صاحبان کاال در کشورهای اطراف که مناطق 
آزادشان گران شده، بگوییم کاالیتان را به منطقه 

آزاد ما بیاورید و دپو کنید. 

ثبت سفارش، عامل حذف رونق 
تجارت در مناطق آزاد

ارز در کشور  برای کنترل  مورد بعدی، می گویند 
باید ثبت سفارش در مناطق آزاد انجام شود. یک 
دالیل  که  آمده  وجود  به  کشور  در  ارزی  بحران 
مختلفی داشته است؛ دانشمندان علم اقتصاد خیلی 
این  باعث  آزاد  مناطق  که  می دانند  را  این  بهتر 
بحران ارزی نبوده ا ند. چندین عامل دست به دست 
هم داده  در چندین سال روی هم تلنبار شده، یک 
از  نگه داشته شده،  به زور  فنری که  مانند  دفعه 
دست در رفته است. حال مقصر این بحران ارزی 
را منطقه آزاد می دانند و به خاطر این اتفاق به غلط 
می گویند که باید ثبت سفارش در این مناطق هم 
باید  بیاورد  انجام شود. هر کسی می خواهد کاال 
ثبت سفارش کند. مسئله ای که در این میان پیش 
می آید، این است که قانون ثبت سفارش چیست؟ 
که  است  کاال  واردکنندگان  برای  سفارش  ثبت 
می کنند؛  استفاده  دولتی  ارز  از  واردکنندگان  این 
مناطق آزاد که از ابتدای تشکیلشان از ارز متقاضی 
نمی گرفته  دولتی  ارز  کسی  می کردند،  استفاده 
است! پس دلیلی ندارد که ثبت سفارش صورت 
گیرد. اعالم کردیم که دلیلی ندارد در مناطق آزاد 
ثبت سفارش انجام شود، زیرا ما اصال ارز دولتی 
نمی خواهیم. گفتند نه صرفا برای آماربرداری است 
که چک کنند ببینند چقدر ارز بابت واردات حتی 

از ارز شخصی مردم استفاده شده است. یکسری 
از مناطق آزاد زیر بار این موضوع رفتند، یکسری 
هم نرفتند؛ در نهایت رسیدیم به اینجا که می گویند 
نه آن کار صرفا برای آمارگیری نبوده، برای این 
اینها  بوده که شما هم ثبت سفارش کنید! همه 
باید در سامانه خاص مشخص شود؛ سامانه خاص 
چیست؟ سامانه ای که به همه سیستم گمرکی و 
اقتصادی کشور وصل می شود و اتفاقی که می افتد 
این است که طبق قانون تصریح شده  که مناطق 
آزاد صرفا براساس قانون مناطق آزاد اداره می شود؛ 
اداره  برای  قانونگذار  که  »صرفا«  محکمی  این 

مناطق آزاد گذاشته است که نقض شد! 
ایجاد  و  بیزینس  کار،  به  شروع  حاضر  حال  در 
یک کار جدید در مناطق آزاد از بقیه نقاط کشور 
سخت تر است. خیلی نقاط در کشور هستند که 
آزاد  مناطق  از  بیشتر  معافیت هایشان  مراتب  به 
به  مناطق  این  برای  که  بروکراسی هایی  است. 
نقاط  بقیه  از  بیشتر  بسیار  شده،  درست  غلط 
سرمایه گذاران  اکنون  است.  اصلی  سرزمین 
مناطق  این  بر  که  زیادی  مشکالت  دلیل  به 
تحمیل شده، قید سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

را می زنند.

بازارهای مناطق آزاد در حال تعطیل 
شدن هستند

مالیاتی  بی قید شرط  معافیت  ابتدا  از  آزاد  مناطق 
اظهارنامه  آزاد  مناطق  کردند  اعالم  اما  داشتند؛ 
مالیاتی سفید بدهند؛ زیرا دلیلی ندارد که بخواهیم 
تمکین  مناطق  از  بعضی  بگیریم.  مالیات  آنها  از 
کردند و اظهارنامه سفید دادند؛ پس از آن یکسری 
مالیاتی  مودیان  از  بعضی  برای  مالیاتی  بدهی 
قرار  اگر  است!  عجیب  شد.  تشکیل  آزاد  مناطق 
واضح  خیلی  کنیم،  تعطیل  را  آزاد  مناطق  است 
یک  است.  تعطیل  آزاد  مناطق  بگوییم  روشن  و 
زمانی تصمیم گرفتیم برای اینکه کریدور اقتصاد 
ما  به  تحریم ها  در  اینکه  برای  باشند،  بین الملل 
کمک کنند و هزاران دلیل دیگر، مناطق آزاد را 
ایجاد کردیم. حال چه اتفاقی افتاده؟ تبدیل شده اند 
نمی توانند  هم  خودشان  که  آزادی  مناطق  به 
خودشان را بگردانند. یکسری سرمایه گذار بیچاره 
را با آن مزایایی که دیگر وجود ندارد گول زدیم، به 
مناطق آزاد کشاندیم و حاال دارند بدبخت می شوند. 
بنده به عنوان یکی از مدیران مناطق آزاد واقعا باید 
جوابگوی این آقایان و خانم ها و این سرمایه گذاران 
باشم که همه زندگی شان را براساس یک قانونی 
که قرار بود یک کارهایی را انجام دهد، به اینجا 
منتقل کرده  اند و حاال نه تنها هیچ کدام از بندهای 
آن قانون دیگر اجرایی نیست، بلکه خیلی سخت تر 
اقتصادی  جنگ  می گویند  است.  کشور  داخل  از 
عنوان  به  هم  ما  داریم؛  قبول  هم  ما  بله  است؛ 
پیشقدم  باید  اقتصادی  جنگ  با  مبارزه  افسران 

باشیم؛ ولی جنگ اقتصادی فقط برای ما است؟ 
اکنون بازارهای مناطق آزاد به دلیل اینکه جنس در 
مغازه ها نیست، در حال تعطیل شدن هستند؛ یک 
تهران ۶۵هزار  پاالدیوم  در  نستله  جعبه شکالت 
تومان است، اما در چابهار ۹۵هزار تومان به فروش 
گران ترین  یعنی  است!  مصیبت  این  می رسد، 
ارزان تر جنس  آزاد چابهار  منطقه  از  تهران  جای 
از کجا  این است که جنس  را می فروشد؛ سوال 
برایشان می رسد؟ قطعا از یک جایی آمده که کاال 
کنید  نگاه  دارد!  وفور وجود  به  قاچاق  به صورت 
هیچ کدام از مغازه های چابهار دیگر جنس ندارند، 
همه دارند بیچاره می شوند. به تازگی بنده مسیر 
بندرعباس به سمت چابهار را زمینی آمدم، به یک 
جایی رسیدم به نام میشی. میشی یک ده است 
که دو طرف جاده آن ۵-۶مجتمع تجاری وجود 
دارد و بیشتر از کل امارات، جنس آنجا بود. تقریبا 
از همه جای ایران آمده بودند میشی تا خرید کنند. 
به چند مغازه سر زدم و چک کردم؛ به مغازه لوازم 
خانگی رفتم و جنسی را خواستم که گفت در انبار 
)چون  می خواهم؛  را  امریکایی  برند  گفتم  داریم، 
می دانم جنس امریکایی در کشور ممنوع است(؛ 
گفت مشکلی ندارد، زنگ می زنم از امارات بیاورند. 
گفتم کی؟ گفت فردا ظهر می رسد. قیمت را هم 
بسیار مناسب گفت. گفتم سخت است که تهران 
ببرم، می توانی بفرستی؟ گفت یک میلیون اضافه 
است؟  گفتم  چه تضمینی  و می فرستم.  می گیرم 

گفت می فرستم تهران، در محل شما دریافت و 
تایید کردید پولش را برای من بفرستید!!! 

خوب،  خیلی  ساده،  راحت،  بیزینس  یک  کامال 
بهای  به  بهای چه؟  به  همه هم راضی هستند. 
اینکه ما ۷منطقه آزاد را تعطیل کنیم. یعنی در مرز 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان چنین اتفاقی در 
حال رخ دادن است. آیا ما چشم مان را روی آنها 
در  هم  آزادی ها  منطقه  ما  متاسفانه  بسته ایم؟؟ 
از  نمی کنیم،  دفاع  از خودمان  به خوبی  جلسات 
ابالغ شده صیانت نمی کنیم و  به ما  قانونی که 
برایشان  فضایی  یک  سایرین  هم  طرف  آن  از 
همه  آزاد  مناطق  می گویند  که  شده  درست 
قاچاقچی و دزد هستند که واقعا مصیبت است. 
قاچاقچی  آزادی ها  منطقه  که  افتاده  جا  کامال 
براساس  اصل؟  کدام  براساس  ولی  هستند، 
آزاد  مناطق  قانون در  براساس کدام  کدام فکر؟ 
و  باشد  قاچاق  وفور  به  بعد  که  می شود  قاچاق 
ما چشم مان را ببندیم؟ شما در شهرهای بزرگ 
می کنید  پیدا  بخواهید  جنسی  هر  بروید  جا  هر 
که مسلما از مناطق آزاد نمی آید. قطعا این یک 
چه  به  نمی دانم  اما  بوده،  خبری  پروپاگاندای 
دلیل! هر زمانی که تلویزیون را روشن می کنیم، 
یک نفر به عنوان کارشناس نشسته و به شدت 

بر علیه مناطق آزاد صحبت می کند!

به مناطق آزاد چه داده ایم که االن 
از آنها طلب داریم؟

مناطق آزاد یک فرصت بودند؛ مناطق آزاد با همین 
با  گذاشته اید،  اختیارشان  در  که  مواردی  اندک 
اختیاراتی که داشته ا ند، با منابعی که در اختیارشان 
بوده، با توجه به اینکه مناطق فوق محروم توسعه 
نیافته را به منطقه آزاد تبدیل کرده اند و زیرساخت 
و پول هم برایشان فراهم نبوده، بسیار روند خوبی 
داشته اند و تا بدین جا که رسیده اند، کارنامه قابل 
قبول و مثبت از خود ارائه کرده اند. در یک جای 
حذف  را  دولتی  بودجه های  بالفاصله  محروم 
خودت  گفتند  آزاد  منطقه  مدیرعامل  به  کردند، 
و  ایجاد کن  زیرساخت  هزینه کن،  دربیاور،  پول 
سرمایه گذار جذب کن. در آن زمان مدیران منطقه 
راه  مگر  بود.  واردات  داشتند،  که  راهی  تنها  آزاد 
دیگری داشتند؟ از همین طریق زیرساخت ایجاد 
کردند، فرودگاه، بندر و جاده درست کردند و آب 
راه اندازی  را  و...  برق  و سیستم های  شیرین کن 

کردند. 
به مناطق آزاد چه داده ایم که االن از آنها طلب 
داریم؟ داده هایمان به مناطق آزاد را حساب کنیم 
و سپس قشم و کیش را با جبل علی مقایسه کنیم. 
این معضلی است که متاسفانه در مملکت داریم؛ 
نشسته ایم،  کشتی  یک  در  همه  نمی کنیم  توجه 
هر جا این کشتی سوراخ شود، همه با هم غرق 
می کنید،  نابود  را  آزاد  منطقه  اگر  شما  می شویم. 
چراکه  هستند،  امان  در  کشور  بقیه  نکنید  فکر 
مردم  آزاد  مناطق  در  دارند.  بستگی  به هم  همه 
زندگی می کنند، سرمایه گذارانی اینجا هستند که 
باید جوابگو باشیم، بخشی از GDP کشور در این 
مناطق تحقق پیدا می کند و بسیاری موارد دیگر. 

آن  و  بگیریم  تصمیم  اینکه  دارد،  وجود  راه  یک 
در مجلس مصوب شود؛ ۲۵سال پیش که مناطق 
آزاد را تشکیل دادیم خوب بوده، االن بد هستند و 
بنابراین دیگر منطقه آزاد نمی خواهیم و این مناطق 
را تعطیل نماییم؛ وگرنه این منطقه آزاد که شبیه 

شیر بی یال و دم است، به درد نمی خورد. 
ثبت سفارش را خالف قانون مصوب مناطق آزاد، 
کاالها  از  خیلی  االن  کردیم.  تحمیل  مناطق  به 
امکان ورود به منطقه آزاد را ندارند. سپس با منت 
کردیم  آزاد  آزاد،  مناطق  برای  را  84۹قلم  گفتند 
و می توانند جنس بیاورند. پیش از این همه چیز 
مناطق آزاد، آزاد بوده، لذا به مرگ گرفتند تا مناطق 
به تب راضی شوند؛ خوب است یکبار این لیست 
را عمومی برای همه بگذارید، اقالمی مانند جوی 
دوسر، جوی دوسر پاک کرده، جو دوسر شکسته، 
جو دوسر خرد شده و سایر. قسمت خنده دار این 
است که »سایر« هم که یکی از بندهای همان 
جو دوسر است، جزء اقالم حساب می شود. یا مثال 
دوبار  زردچوبه  چوب  زردچوبه،  چوب  زردچوبه، 
چوب  شکسته،  بار  یک  زردچوبه  چوب  شکسته، 
زردچوبه با دسته، چوب زردچوبه بی دسته و سایر. 

این اقالم به چه دردی می خورند؟ لطف کنید این 
منت 84۹قلم کاال را از سر ما کم کرده و همان 
آزاد  مناطق  مصرفی  موارد  که  100-1۵0قلمی 
بهداشتی، شکالت  و  آرایشی  لوازم  مانند  هستند 
و بیسکویت و لوازم خانگی کوچک مانند اتو و... 
را اجازه دهید وارد شود. اکنون کاال در منطقه آزاد 
نمی آید، مغازه دارها و کاسب های مناطق در حال 
ورشکست شدن هستند، آن هم در شرایطی که 
خودشان می بینند یک جای دیگر در کشور به وفور 

جنس قاچاق می آید. 

نمی توان یک نسخه واحد را برای همه 
مناطق آزاد تجویز کرد

یک کار ناصواب دیگری که در این مدت انجام 
همه  برای  واحد  را  نسخه  یک  اینکه  می شود، 
با  قشم  شرایط  مسلما  می نویسند،  آزاد  مناطق 
کیش فرق می کند، کیش با چابهار فرق می کند، 

چابهار با انزلی فرق می کند و... هر کدام شرایط 
برای  نسخه  یک  تجویز  بنابراین  دارند؛  را  خود 
۷منطقه آزاد اصال درست نیست؛ ولی این اتفاق 
مناطق  بودن  مستقل  و  است  دادن  رخ  حال  در 
مناطق  قانون  طبق  می برد.  سوال  زیر  را  آزاد 
آن  مدیرعامل  منطقه،  هر  در  تصمیم گیر  آزاد، 
خاطر  به  نظارتی  دستگاه های  اما  است،  منطقه 
این که کارشان راحت باشد، می گویند بهتر است 
است  انجام شود. ممکن  کانال  از یک  که همه 
می گیرید  نظر  در  شما  که  خاصی  کانال  این 
برای یک منطقه آزاد خوب باشد، اما برای سایر 
مناطق مشکل ایجاد کند. یک موردی که داشتیم 
مثال دفترچه ارزش کاال در گمرکات مناطق آزاد 
آن  براساس شرایط  برای  منطقه  در هر  بود که 
یک  در  مثال  عنوان  به  می شد،  تعیین  منطقه 
منطقه  اکنون وضعیت پوشاک خوب است، اینقدر 
دفترچه ارزش را در رده بندی های پوشاک باال یا 
پایین می آوریم که رونق در منطقه ایجاد کنیم. 
گمرکی  جامع  سامانه  به  باید  که  آوردند  فشار 
کشور وصل شود ، هر کسی هم نشود، بر علیه او 
اعالم جرم می شود. مسلما کارمند دولت می ترسد 
می کند.  اجرایی  سامانه  این  قالب  در  می رود  و 
آنها  به  باید  چون  چیست؟  می افتد  که  اتفاقی 
کاالیی  ارزش  در  تناقضی  یک  به  شوید،  لینک 
ارزش  با  کردند  اعالم  کشوری  گمرکات  که 
کاالیی که گمرکات مناطق آزاد هر کدام مستقل 
اگر  حال  برمی خورید.  کردند،  تعیین  خود  برای 
مدیر گمرک منطقه آزاد براساس ارزش های خود 
عمل کند، نهاد نظارتی اعالم تخلف می کند، اگر 
اسالمی  جمهوری  گمرک  ارزش های  براساس 

عمل کند، صاحب کاال دیگر جنس نمی آورد. 
حتما  که  نیست  این  بر  دلیل  می گویم،  که  این 
گمرک  از  کمتر  آزاد  مناطق  کاالیی  ارزش های 
جمهوری اسالمی است، بلکه بنا به زمان و مکان 
و به نوع جنس، باال و پایین می شود؛ حتی ارزش 
از گمرک جمهوری  آزاد  مناطق  کاالهای  برخی 
اکنون  به دالیلی  بیشتر است ؛ مثال  اسالمی هم 
جمهوری  گمرک  از  چابهار  در  الستیک  ارزش 
اسالمی باالتر است و در نتیجه ما می توانیم روی 
داشته  درستی  برنامه ریزی  اقتصادی  حوزه  آن 
وصل  گمرکی  جامع  سامانه  به  اگر  حاال  باشیم. 
آن صاحب  از  بعد  مسلما  بشویم،  باید  که  شویم 
کاال برایش صرف نخواهد کرد که از اینجا کاال 
بیاورد، یا  می رود به سمت گمرک یا مسیر قاچاق 
را انتخاب می کند. حتما در ادامه می گویند باید به 
سامانه جامع انبارهای کشوری هم وصل شوید و 
از آن طرف دوباره هر روز یکی از کاالهایی که در 
گمرکات مناطق آزاد است یا ستاد اجرایی می آید 
می برد یا ستاد قاچاق اسم قاچاق روش می گذارد 
و...، این مشکالتی است که بازرگانان این مناطق 
نرم  پنجه  و  دست  آنها  با  آزاد  مناطق  مدیران  و 

می کنند. 
این مشکالت، واقعا یک مدت دیگر  با توجه به 
شاید هیچ کدام از مناطق آزاد در دسترس نباشد 
که کسی بیاید سرمایه گذاری کند یا کاری انجام 
دهد. نهایتا مناطق آزاد صرفا به عنوان یک جنبه 
همین  و  بگیرند  قرار  استفاده  مورد  گردشگری 
طور که االن من در حداقل سه منطقه آزاد اولیه 
می بینم، قشم و کیش و چابهار آنقدر که توریست 
و طبیعت گرد می آید، کسی برای خرید، تجارت و 

بازار نمی آید.

اجازه دهید قانون مناطق آزاد تمام و 
کمال اجرایی شود

بنده همیشه می گویم یک قانون بد هم بهترین 
راهکار است، یعنی اگر حتی اعتقاد داریم که یک 
قانونی نقص دارد، ولی عمل همه به آن قانون 
باعث خواهد شد که سیستم نظم درستی بگیرد. 
مناطق آزاد یک کتاب قانون بسیار مترقی دارند، 
بهتر این است که این کتاب کامل اجرایی شود، 
آزاد  مناطق  خروجی  روی  هم  را  نظارت هایمان 
نیاید،  بیرون  بیشتر کنیم که هیچ چیزی قاچاق 
نماییم.  اجرایی  را  آزاد  مناطق  قانون  واقعا  ولی 
مناطق  که  است  این  افتاده  اکنون  که  اتفاقی 
است،  طرفشان  به  اتهام  انگشت  همیشه  آزاد 
بزرگترین و مهم ترین تصمیمات و قوانین مناطق 
آزاد توسط کوچکترین و پایین ترین کارمند یک 
اجازه  خود  به  یعنی  شود،  نقض  دیگر  دستگاه 
می دهند که این قانون را نقض کنند و در نهایت 
عمل  وظایفشان  به  آزاد  مناطق  می گویند  همه 
دهید  اجازه  نرسید ه اند.  اهدافشان  به  و  نکرده ا ند 
اجرایی شود، نظارت ها  قانون تمام و کمال  این 
هم قوی شود، آن موقع می توانیم امیدوار باشیم 
ببینیم  را  تفاوت  ساله  دو  یکی  بازه  یک  در  که 
سرمایه گذاری  رونق  میزان  چه  آزاد  مناطق  که 
هم  طرف  آن  از  و  داشت  خواهند  اقتصادی  و 
سیل سرمایه گذاران به آنجا مراجعه کند و بعد در 
شرایط سخت هم همین مناطق می توانند برای 
فشار  در  که  موارد  بقیه  و  مالی  انتقاالت  و  نقل 
تحریم هستیم، کمک نمایند؛ ولی با این شرایطی 
آمده، حتی دیگر  به وجود  آزاد  برای مناطق  که 
اینکه  به  برسد  چه  بگردانند،  را  خود  نمی توانند 
جهانی  اقتصاد  به  ایران  اقتصاد  برای  گذرگاهی 

باشند.

گفت و گو:
مرضیه حسینی
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توسعه کشاورزی گلخانه ای راهکاری برای افزایش صادرات و ارز آوری:

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های تولید در 
بخش  این  اهمیت  می باشد.  جامعه  هر  اقتصاد 
تامین مواد غذایی جمعیت و  تولیدی به لحاظ 
پوشیده  کسی  بر  صنایع  از  پاره ای  اولیه  مواد 
حدود  کننده  تامین  کشاورزی  بخش  نیست. 
چهارم  یک  داخلی،  ناخالص  تولید  چهارم  یک 
سوم  یک  حدود  همچنین  و  کشور  اشتغال 

صادرات غیرنفتی کشور است. 
افزایش جمعیت و به تبع آن تقاضا برای تهیه 
محصوالت کشاورزی و همچنین فصلی بودن 
تامین  برای  که  شده  سبب  محصوالت  تولید 
شود  گرفته  نظر  در  راهکارهایی  مردم  نیاز 
امکان  هم  و  یابد  افزایش  تولید  میزان  هم  تا 
تولید محصوالت در خارج از فصل میسر باشد، 
در  محصوالت  کشت  راهکارها  این  ازجمله 

گلخانه می باشد.
پویاست  صنعتی  گلخانه ای  تولیدات  صنعت 
و  دارد  امروز  دنیای  در  قرنی  چهار  سابقه  که 
حال  در  جهانی  عرصه  در  پرقدرتی  رقبای 
تولیدات  به  تنوع بخشی  و  تولید  دانش  توسعه 
تولید هستند. سال هاست  و کاهش هزینه های 
که اروپا کشت گلخانه ای را با توجیه اقتصادی 
آزاد  منطقه  انجام می دهد.  فراوان  و سودآوری 
از  و  زمین های حاصلخیز  به  توجه  با  نیز  ارس 
طرفی نزدیکی به بازارهای مصرف کشورهای 
خدمات  ارزانی  ویژگی  از  می تواند   cis حوزه
کشاورزان  توانمندی  و  مهندسین  فنی  دانش 
و  علمی  اصول  ترویج  با  و  کرده  بهره برداری 
فنی کشت گلخانه ای، تغییر عمده ای در زندگی 

کشاورزان این رشته به وجود آورد.
استفاده  راهکارهای  از  یکی  گلخانه ای  کشت 
بهینه از منابع طبیعی با توجه به رشد روزافزون 
جمعیت، محدودیت منابع آب و خاک و کاهش 
مواد غذایی است. کارشناسان بخش کشاورزی 
توجه  با  را  گلخانه ای  از کشت های  بهره گیری 
به افزایش 10برابری عملکرد نسبت به کشت 
در فضای باز، شیوه مناسبی برای تحقق امنیت 
این وجود توسعه واحدهای  با  غذایی می دانند. 
کشت گلخانه ای نیازمند افرادی با خصلت های 
تبدیل  کارآفرینی،  زیرا  می باشد؛  کارآفرین 
ایده نو به محصول و یا خدمات جدید است و 
مزایایی همچون تسهیل بازاریابی محصوالت، 
ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، خوداتکایی و 
به  را  کشاورزی  محصوالت  در  اقتصادی  رشد 

همراه خواهد داشت.
کنار  در  ارس  آزاد  منطقه  کلی  طور  به 
بیشماری  گردشگری  و  صنعتی  ظرفیت های 
وجود  و  اقلیمی  موقعیت  واسطه  به  دارد؛  که 
جهت  در  مناسبی  استعدادهای  ارس،  رودخانه 
گذشته  سال های  در  و  دارد  کشاورزی  توسعه 
بخش  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های  با 
به  منطقه  این  شدن  تبدیل  شاهد  گلخانه ای، 
کشور  آزاد  مناطق  گلخانه ای  تولیدات  قطب 

هستیم. 
گلخانه ای  سایت  وجود  علت  به  منطقه  این 
و  ویژه  موقعیت  ارس،  رود  به  نزدیکی  و 
منحصر به فردی در زمینه کشاورزی دارد که در 
سال های اخیر به این مهم توجه ویژه ای توسط 

مسئولین و سرمایه گذاران شده است. 
روش های  با  گلخانه ها  گسترش  نظر  از  ارس 
هیدروپونیک، دارای توانمندی ها و چالش هایی 
می باشد که ازجمله مهم ترین موارد می توان به 
محدوده  از  وسیعی  نسبتا  بخش  بودن  مناسب 
به آب ،  آسان  اقلیمی، دسترسی  از نظر شرایط 
یا  و  سازه ها  ورود  برای  گمرکی  معافیت های 
سایر اقالم مورد نیاز برای توسعه گلخانه ها و یا 
کشت محصوالت، پایین بودن مصرف انرژی، 
کارآفرینی و اشتغال زایی، دسترسی به بازارهای 
جهانی و کشورهای حوزه CIS و امکان صادرات 
به این کشورها و... به عنوان توانمندی ها اشاره 

نمود.

سایت گلخانه ای ارس
مجتمع گلخانه ای ارس به مساحت 140هکتار 
در شهر جلفا در کنار رود پرآب ارس قرار گرفته 
است. مطالعات اولیه این مجتمع در سال 1386 
صورت گرفته و بعد از آماده سازی زیرساخت ها، 
واگذاری قطعات از سال 1390 شروع شده است . 
این مجتمع شامل یک صد و دو قطعه بوده و 
مساحت هر قطعه به طور متوسط 5000مترمربع 
می باشد. مساحت ناخالص گلخانه، 140هکتار و 
زیرکشت(  )سالن های  گلخانه  خالص  مساحت 

32هکتار است. 
جاده ،  احداث  عملیات  مجتمع  این  در 
جدول کشی ، برق رسانی ، آب رسانی و گازرسانی 
به اتمام رسیده است . الزم به ذکر است، منبع 

ساحلی  چاه  از  گلخانه ای  مجتمع  آب  تامین 
حاشیه رودخانه ارس صورت می گیرد و پروانه 
بهره برداری آب با میزان برداشت 27مترمکعب 
این  است.  شده  اخذ  منطقه ای  آب  سازمان  از 
مجتمع دارای دو ایستگاه پمپاژ شامل ایستگاه 
پمپاژ  ایستگاه  و  ارس  رودخانه  حاشیه  پمپاژ 
آب  تامین  به  نسبت  گلخانه ای  مجتمع  داخل 

قطعات اقدام می نماید.

خالقیت و ریسک پذیری کارآفرینان 
راهکار توسعه کشت گلخانه ای

تولیدی  واحدهای  توسعه  جهت  در  حرکت 
در  کارآفرینانی  وجود  نیازمند  گلخانه ای، 
خالقیت،  با  که  می باشد  کشاورزی  بخش 
از فرصت های موجود  استفاده  ریسک پذیری و 
رقابتی  بازارهای  در  را  خود  تولیدات  بتوانند 
موجود عرضه نمایند. بنابراین بخش کشاورزی 
نقش های  ایفای  جهت  در  را  خود  می بایست 
بلکه  معیشتی،  کارکردهای  قالب  در  نه  جدید 
به منظور استفاده بهینه از مزیت های نسبی در 
بازاریابی محصوالت کشاورزی  و  تولید  عرصه 

در سطح ملی و بین المللی آماده سازد.
گلخانه ای  محصوالت  کشت  توسعه  طریق  از 
هر  در  بلکه  می یابد،  افزایش  تولید  تنها  نه 
سال،  در  محصول  یک  از  بیش  تولید  فصلی، 
تولیدی، صرفه جویی  محصول  کیفیت  افزایش 
در مصرف آب، استفاده از اراضی غیرقابل کشت 
با سیستم هیدروپونیک، عدم وابستگی تولید به 
و  مناسب  بازاریابی  امکان  و  محیطی  شرایط 
تولید  بازار،  نیاز  با  مطابق  برنامه کشت  تنظیم 
محصول در تمام فصول سال با توجه به امکان 
فرصت های  ایجاد  محیطی،  عوامل  کنترل 
کارآموختگان  و  جوانان  برای  مناسب  شغلی 

کشاورزی میسر گردد. 
کشت گلخانه ای تاثیر بسزایی در افزایش تولید 
امر  این  و  می کند  ایفا  کشاورزی  محصوالت 
در حالی است که تکنولوژی تولید محصوالت 
گلخانه ای و توسعه واحدهای کشت  گلخانه ای 
در  اقتصادی  رشد  بهره  وری،  افزایش  به 
محصوالت کشاورزی و خوداتکایی می انجامد و 
راهبردی برای ارزآوری و تولید ثروت در بخش 

کشاورزی است.
محصوالت حاصل شده از کشت گلخانه ای به 
علت کنترل عوامل موثر در تولید، دارای کیفیت 
باالتری بوده و امکان صادرات به خارج از کشور 
را فراهم ساخته که می تواند بر افزایش صادرات 

غیرنفتی تاثیرگذار باشد.
کشت گلخانه ای به جهت مزایای فراوان، جزء 
راهبرد های دولت در بخش کشاورزی است و 
افزایش  ضمن  می توان  آن  توسعه  صورت  در 
بهره وری و صادرات در زمینه حفظ آب و خاک 
اساسی  گام های  تولید  اصلی  منابع  عنوان  به 

برداشت.
تا  آب  بهره وری  گلخانه ای  کشت های  در 
میزان  و  12برابر  تا   10 تولید  میزان  10برابر، 
افزایش  30برابر  تا   20 نیز  کشاورزان  درآمد 
میانگین  برآوردها  طبق  اینکه  ضمن  می یابد؛ 
کارگر مورد نیاز برای هر 210متر گلخانه، 20نفر 
ساعت در هفته است که تقریبا معادل 12کارگر 
در هکتار می شود؛ بدین ترتیب گلخانه می تواند 
از مهاجرت روستاییان به شهرها و پرداختن به 

شغل های کاذب جلوگیری کند.
با این حال، کارشناسان کاهش فرآیند دریافت 
مجوز، گسترش فن آوری ساخت گلخانه و جذب 

سرمایه گذار خارجی را از مهم ترین راهکارهای 
توسعه گلخانه های کشور می دانند.

صادرات 31میلیون دالری محصوالت 
گلخانه ای از منطقه آزاد ارس

در ماه گذشته، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس میزان 
صادرات محصوالت گلخانه ای منطقه آزاد ارس 
در نه ماه اول سال را 18هزار تن محصول در 
106هکتار فضای گلخانه ای و ارزش صادراتی 
آن را رقمی بالغ بر 31میلیون دالر اعالم کرد 
کشور های  به  تولیدات  90درصد  از  بیش  که 

روسیه، عراق، عمان و قطر صادره شده است.
پیش از این نیز محسن نریمان، سرمایه گذاری 
آزاد  منطقه  گلخانه ای  بخش  در  شده  انجام 
بود  کرده  اعالم  تومان  1400میلیارد  را  ارس  
و از افزایش مساحت گلخانه های این منطقه از 

259هکتار به 365هکتار خبر داده بود.
ارس  آزاد  منطقه  کشاورزی  بخش  در 
7200میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و برای 
5300نفر نیز اشتغال زایی داشته است. همچنین 
کل تولیدات کشاورزی منطقه آزاد ارس در سال 
باغی، زراعی، دامی و  جاری شامل محصوالت 
دلمه ای،  فلفل  گوجه فرنگی،  )خیار،  گلخانه ای 
توت فرنگی، بادمجان، گل رز، قارچ، تکثیر نهال( 
بر صادرات  که عالوه  بوده  تن  بر 90هزار  بالغ 
31میلیون دالری، 7200میلیارد تومان محصول 

کشاورزی به بازارهای داخلی عرضه شده است.

مزایای آب ارس برای کشت 
هیدروپونیک

منطقه آزاد ارس به واسطه اقلیم مناسب و قرار 
گرفتن در جوار رودخانه ارس و همت مدیران 
حوزه های  در  اخیر  سال های  در  است  توانسته 
موفقیت های  گلخانه ای  کشت  و  کشاورزی 

زیادی را کسب کند.
گلخانه  مدرن ترین  و  بزرگترین  امروز  ارس، 
آسیا  غرب  و  ایران  هیدروپونیک  و  شیشه ای 
ساخت  تکنولوژی  حاضر  حال  در  داراست.  را 
همت  به  هیدروپونیک  شیشه ای  گلخانه های 
مجتمع گلخانه ای منطقه آزاد ارس، بومی شده 
با  تکنولوژی  در  می تواند  که  جایی  تا  است، 

اسپانیا برابری کند. 
مدیران  به  کشاورزی ،  جهاد  وزیر  پیش  چندی 
ایران  گلخانه  صنعت  فعاالن  و  وزارتخانه  این 
توصیه کرد به جای سفر به اسپانیا، به منطقه 
مدرن  و  نوین  فناوری  با  و  بیایند  ارس  آزاد 
در کالس  که  ارس  گلخانه ای  مجتمع  ساخت 

جهانی است، آشنا شوند.
آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  سیاست های 
سال های  طی  که  است  شده  باعث  ارس 
در  هیدروپونیک  کشت  مدرن  سیستم  گذشته 
ارس  راه اندازی شده و مزایای آب  این منطقه 
کشاورزی  از  نوع  این  بهینه تر شدن  باعث  نیز 
شود. از این رو، منطقه آزاد ارس یکی از بهترین 
این نوع کشت محسوب می شود  مناطق برای 
و نوع آب ارس باعث شده است تا مزایای این 

منطقه برای کشت هیدروپونیک افزایش یابد.
باالی صفر  11درجه  حدود  جلفا  ساالنه  دمای 
است که ایده آل ترین دما برای کشت گلخانه ای 

محسوب می شود.

سایر ظرفیت های کشاورزی ارس
1800هکتاری  دشت   گردیان:  دشت   

تولید  مناسب  بسترهای  از  یکی  گردیان 
صادرات  ظرفیت  که  است  باغی  محصوالت 
کاال را نیز دارا است و می تواند منبع در آمدی 

مناسب برای کشاورزان منطقه باشد.
باغ  احداث  به  زمین ها  این  از  1421هکتار 
و  سیب  فندق،  آلبالو،  پسته،  انگور،  )زردآلو، 
مابقی کشت مخلوط( و 412هکتار برای زراعت 
گندم  کنار  در  جالیز  و  علوفه ای  ذرت  )یونجه، 
حدود  و  است  کرده  پیدا  اختصاص  در  جو(  و 
20هزار تن انواع محصوالت باغي در این دشت 
تولید مي شود. همچنین باید گفت دشت گردیان 
توانایی ایجاد اشتغال زایي برای حدود 1560نفر 

از افراد بومی منطقه را دارد.

 دشت گلفرج: دشت گلفرج نیز با مساحت 
12450هکتار نیز یکی از طرح های مهم بخش 
استان  و  ارس  آزاد  منطقه  کشاورزی  صنعت 
حداکثر  استفاده  با هدف  که  می شود  محسوب 
از پتانسیل آبي رودخانه  هاي مرزي کشور مورد 

استفاده قرار گرفته است.
گفتنی است، منطقه آزاد ارس، به خاطر داشتن 
نواحی کشاورزی و باغات زیبا و فراوان، مستعد 
است.  کشاورزی«  »گردشگری  راه اندازی 
همراه  به  منطقه  این  متنوع  و  وسیع  باغ های 
این  صیفی جات  و  میوه  از  پر  گلخانه هایی 
پتانسیل را برای منطقه به ارمغان آورده که با 
بتوانند  محدوده ها  این  در  گشت زنی  و  معرفی 
به  هم  و  کنند  معرفی  را  خود  محصوالت  هم 

رونق این صنعت در منطقه کمک کند.

مزایای کشت گلخانه ای
است  آن  از  حاکی  کنونی  تجارب  و  مطالعات 
از جنبه میزان عملکرد و  که کشت گلخانه ای 
درآمد نسبت به کشت باز موفقیت آمیزتر است. 
به طور خالصه برخی از مزایای کشت گلخانه 

عبارتند از:
این  از  که  محصوالتی  که  آنجا  از   -1
به  نوبرانه  صورت  به  می شود  تولید  طریق 
قیمت  از  بنابراین  می شود،  عرضه  بازیار 
درآمد  و  می باشد  برخوردار  توجهی  قابل 
می کند  تولیدکنندگان  نصیب  را  بیشتری 
توسعه  و  کشاورزی  توسعه  زمینه ساز  امر  این 

می گردد. اقتصادی 
2- میزان عملکرد در کشت گلخانه ای نسبت 
امر کسب  این  می باشد.  باالتر  روباز  کشت  به 
درآمد کافی برای کشاورزانی که دارای اراضی 
مهیا  می باشند،  آب  محدودی  مقدار  و  کوچک 

می سازد.
3- به علت استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار 
در کشت گلخانه ای در مصرف آب صرفه جویی 
می گردد. سیستم آبیاری قطره ای باعث افزایش 
کاهش  حدودی  تا  و  مصرفی  آب  بهره وری 
تبخیر و ممانعت از رشد علف های هرز می گردد. 
قطره ای  آبیاری  از  استفاده  نتیجه  در  همچنین 
غرقابی  آبیاری  به  نسبت  کارگری  نیروی  در 

صرفه جویی می گردد.
در  کشت  از  آمده  دست  به  محصوالت   -4
تولید  در  موثر  عوامل  کنترل  دلیل  به  گلخانه 
دارای کیفیت باالتری می باشند. کیفیت مطلوب 
را  کشور  از  خارج  به  امکان صادرات  محصول 
افزایش  باعث  طریق  این  از  و  نموده  فراهم 

صادرات غیرنفتی می گردد.
جوی،  نامساعد  عوامل  کنترل  امکان   -5
به  نسب  گلخانه  محیط  در  آفات  بیماری ها، 

فضای آزاد آسان تر و راحت تر می باشد.

مهم ترین موانع و مشکالت بر سر راه 
توسعه پایدار کشت های گلخانه ای

1- عدم وجود یک سیاست مدون و برنامه ریزی 
دقیق جهت تسریع روند توسعه کشت گلخانه ای 
هیدورپونیک، اولین و مهم ترین مشکل عمده به 
خصوص در امر اجرایی، عدم افق دید مشخص 
برنامه ای قابل اجرا و تالش در جهت تحقق این 
برنامه ها می باشد. آنچه در حال حاضر به ویژه 
بدون  کشت های  و  گلخانه ای  کشت  بحث  در 
خاک شاهد آن هستیم این است که به گلخانه 
و اهمیت و جایگاه آن در روند توسعه کشاورزی 

توجه جدی نشده است.
کشاورزان  درآمد  سطح  بودن  پایین   -2
قطعات  اکثر  که  آنجا  از  برداران:  بهره  و 
به  مساحت های  در  کشور  کشاورزی  اراضی 
زراعی  و  کشاورزی  شیوه  و  کوچک  نسبت 
است.  استوار  معیشتی  شیوه  بر اساس  غالب 
پایین  کشاورزی  از  حاصله  درآمد  بنابر این 
بوده و توان مالی جهت سرمایه گذاری برای 
است  کم  بسیار  تولیدی  مختلف  شیوه های 
اولیه  قیمت  که  است  حالی  در  امر  این  و 
هیدروپونیک  و  گلخانه ای  تاسیسات  احداث 

است. باال  بسیار 
و  تجهیزات  تامین  از  ناشی  مشکالت   -3
تجهیزات  باالی  قیمت  مناسب:  نهاده های 
مناسب  نهاده های  به  دستیابی  و  گلخانه ای 
شده  گواهی  و  شده  اصالح  بذرهای  نظیر 
مناسب، سموم و کود شیمیایی در زمان مناسب 
جهت  را  محدودیت هایی  که  است  مواردی  از 

توسعه کشت گلخانه ای به وجود آورده است.
ترویجی  و  آموزشی  برنامه های  4- عدم وجود 
آموزشی  برنامه های  به  توجه  مناسب: ضرورت 
از  بهینه  استفاده  و  بهره برداری  مورد  در 
تجهیزات و نهاده های تولید گلخانه ای در زمان 
مناسب جهت تعلیم و آموزش گروه های مختلف 
بهره برداران از مهم ترین مورادی است که باید 
مدنظر  گلخانه ای  کشت  توسعه  برنامه های  در 

قرار گیرد.

چالش های پیش روی کشاورزی
به  کمک  دنبال  به  کشاورزی  حاضر  حال  در 
روبه رو شدن با چالش هایی است که در رابطه با 
مشکالت زیست محیطی و اجتماعی گوناگونی 
مانند آلودگی منابع آب، عدم اطمینان از وجود 
و  سالمت  از  نگرانی  صادراتی،  مناسب  بازار 
می باشد،  کالن  سطح  در  غذایی  مواد  کیفیت 
و  این مسئله جزئی تر  به  بخواهیم  اگر  و  است 
چالش های  مهم ترین  از  کنیم،  نگاه  خاص تر 
ازجمله  مواردی  به  می توان  آن  روی  پیش 
سرمایه گذاری نسبتا زیاد اولیه، پیچیده تر بودن 
مدیریت تولید، پرهزینه بودن کودهای مصرفی 
یا  بازاریابی، عدم پوشش  و وارداتی، مشکالت 
ناکافی بودن بیمه محصوالت کشاورزی، عدم 
وجود سیستم های حمایتی الزم از طرف دولت، 
واگذاری  تسهیالتی  سیاست های  بودن  ناکافی 
دسترسی  عدم  خصوصی،  و  دولتی  بانک های 
ناکافی  معتبر،  خدماتی  شرکت های  به  الزم 
و...  مناسب  بذور  به  دسترسی  عدم  یا  و  بودن 

اشاره نمود.

اعمال سیاست های تشویقی برای 
توسعه کشت گلخانه ای

با  تحریم،  اعمال  دلیل  به  کشور  امروز 
که  است  مواجه  اقتصادی  سخت  شرایط 
تالش  و  کشاورزی  بخش  شرایط  این  در 
می تواند  آن  بیشتر  چه  هر  شکوفایی  برای 
را  اقتصاد  بر  تحریم ها  این  تاثیر  حدودی  تا 

کند. کمرنگ 
بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن امتیاز 
مهم کشور ما در این شرایط است چون کشوری 
توانمند،  انسانی  نیروی  دارای  و  فصل  چهار 

خاک مرغوب و پشتکار و همت هستیم.
منابع  محدودیت  به  توجه  با  و  شرایط  این  در 
نیز  کشاورزی  بخش  در  دولت  سیاست  آبی، 
حمایت از تولیدات گلخانه ای و صرفه جویی در 

مصرف آب است.
بهره وری  دالیل  به  گلخانه ای  کشت  توسعه 
به  نسبت  تولید  میزان  افزایش  آب،  مصرف 
محصوالت  تولید  مدیریت  امکان  باز،  فضای 
ایجاد  و  کشور  برای  ارز آوری  صادراتی، 
اصلی  محور  عنوان  به  باید  شغلی  فرصت های 
توسعه کشاورزی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
متولی  دستگاه های  مسئوالن  رو  همین  از 
اعمال  با  و  دولت  سیاست های  با  همسو  باید 
دوره های  برگزاری  و  تشویقی  سیاست های 
کم بهره،  تسهیالت  اعطای  و  آموزشی 
سمت  به  را  عرصه  این  فعاالن  و  کشاورزان 

کشت گلخانه ای ترغیب کنند.

گزارش:
نجیبه ظفری



اخبار منطقه آزاد قشم

و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
اکیپ های  استقرار  از  قشم  آزاد  منطقه  فرودگاه 
بهداشتی مجهز به تجهیزات بهداشتی و تب سنج 
مسافران  تب  تست  برای  نیاز  صورت  در  که 
ورودی و خروجی از مبادی مختلف جزیره قشم 

برای رفع نگرانی و دغدغه مردم خبر داد.
طبق  گفت:  خبر  این  اعالم  با  پاکنژاد  جعفر 
ورودی های  همه  گرفته،  صورت  برنامه ریزی 
جزیره قشم اعم از فرودگاه و ترمینال های دریایی 

کنترل خواهند شد.
وی افزود: در ادامه تدابیر پیشگیرانه و در پاسخ به 
درخواست مردم، تا زمان کنترل بیماری و تثبیت 
اوضاع، اکیپ غربالگری بیماری کرونا در فرودگاه 
سایر  و  پل- الفت  اسکله های  قشم،  بین المللی 
بندر  با  که  هرمز  و  حقانی  شهید  همچون  بنادر 
و  ورود  تمام  و  مستقر  دارند،  مسافر  تبادل  قشم 
خروج های جزیره را مورد سنجش قرار می دهند.

و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
فرودگاه منطقه آزاد قشم ادامه داد: همچنین بنادر 
برنامه ای  در  هرمز  و  بندرعباس  قشم،  مسافری 
مشترک اقدام به ضدعفونی دست های مسافران، 
مربوط  فضای  همچنین  و  مسافری  شناورهای 
سرویس های  و  عمومی  مراکز  ترمینال ها،  به 

بهداشتی کرده اند.
به گفته پاکنژاد؛ برای غربالگری ورودی مسافران 
هماهنگی  با  نیز  قشم  جزیره  و خروجی  ورودی 
شبکه بهداشت شهرستان از دستگاه های تب سنج 
استفاده می شود و با توجه به عالئم بیماری، در 
ارزیابی  مورد  به جزیره قشم  ورود مسافران  بدو 

قرار می گیرند.
بهداشتی  اکیپ های  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
هستند  حاضر  مسافری  بنادر  ورودی  مبادی  در 
و با بررسی وضعیت مسافران به غربالگری آنها 

می پردازند.
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
فرودگاه منطقه آزاد قشم گفت: همه دستگاه های 
و  هستند  باش  آماده  حال  در  قشم  شهرستان 
ضدعفونی  و  نظافت  برای  خدماتی  نهادهای 
سرویس های بهداشتی و مراکز عمومی در حال 

انجام وظیفه هستند.
پاکنژاد در ادامه تصریح کرد: همچنین به منظور 
آشنایی بیشتر با هماهنگی و اقدام مشترک با بندر 
شهید حقانی و هرمز، کارشناسان شبکه بهداشت 
بهداشتی  آموزشی  دوره  بندرعباس  شهرستان 
در  متردد  شناورهای  خدمه  و  کارکنان  برای 
مسیرهای قشم -بندرعباس - هرمز با حضور تمام 
پرسنل شناورهای مسافری در بندر شهید حقانی 

برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: با دستور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم و با هماهنگی های صورت گرفته، 
بیش از 5000ماسک بهداشتی در اختیار ارگان های 
مرتبط با مردم قرار گرفته و در مبادی ورودی و 
خروجی جزیره میان مسافران توزیع گردیده است.

و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
فرودگاه منطقه آزاد قشم اضافه کرد: با هماهنگی 
شرایط  در  مسافر  کنترل  برای  گرفته  صورت 
اسکله های  تمامی  نگرانی،  کامل  رفع  تا  کنونی 

گردشگری در جزیره قشم تعطیل خواهد بود.
پاکنژاد در پایان خاطرنشان کرد: تمامی نیروها و 
پرسنل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه 
به  بهداشتی  نکات  حفظ  با  قشم  آزاد  منطقه 
خدمت رسانی به مردم مشغول هستند و برای رفع 
را  الزم  اقدامات  قوا  تمام  با  موجود  نگرانی های 

انجام می دهند.

استقرار اکیپ غربالگری 
بیماری کرونا در مبادی 
ورودی و خروجی قشم

توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

تجلیل از پزشکان و پرستاران قشم در مبارزه با ویروس کرونا
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
شبکه  مدیریت  دفتر  در  حضور  با  قشم  آزاد 
بهداشت و درمان شهرستان قشم، از اعضای 
خط مقدم مبازره با بیماری کروناویروس 2019 

تجلیل کرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم 
حمایت های  و  همراهی ها  از  تشکر  ضمن 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به منظور 
تامین اقالم و تجهیزات الزم برای پیشگیری 
اظهار  قشم  جزیره  در  ویروس  این  کنترل  و 
کرد: حمایت شما به عنوان پدر معنوی جزیره، 
مشکالتی را که به سختی برای ما قابل حل 

بود، در کمترین زمان ممکن برطرف کرد.
حمیدرضا بهزادی از اهدای 420هزار عدد ماسک 
توسط سازمان منطقه آزاد قشم در شرایطی که 
حتی کشور در این زمینه با کمبود مواجه است، 
پذیرش  و  شما  اکید  دستور  گفت:  و  داد  خبر 
به  از گمرک  این ماسک ها  ترخیص  مسئولیت 
همراه صدور مجوز از سوی دادستان که همیشه 
پیشگام همکاری در کارهای خیر هستند، برای 
همکاران ما که در خط مقدم مبارزه و پیشگیری 

به سر می برند، بسیار دلگرم کننده بود.
وی ادامه داد: ما باید در جنگ با این ویروس 
سربلند بیرون بیاییم و این تنها با هماهنگی و 
همکاری همه نهادها و مردم امکان پذیر است.

توانمندی قشم در عبور از شرایط 
بحران ثابت شده است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم ضمن تقدیر از تالش های پزشکان 
شبکه  مجموعه  خستگی ناپذیر  پرستاران  و 
بیمارستان  و  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
پیامبر اعظم)ص( بیان داشت: شرایط ناخواسته  
مدیریت  کامل  آمادگی  با  باید  آمده  وجود  به 
شود و قشم در تجربیات گذشته نشان داده که 

در عبور از شرایط بحران توانمند است.
حمیدرضا مومنی، از دکتر بهزادی مدیر شبکه 
عنوان  به  قشم  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
راهبر و مسئول قانونی این بحران یاد کرد و 
گفت: شما به لحاظ تخصص و دانش پزشکی، 
و  کمبودها  تا  آماده ایم  و  هستید  ما  راهبر 
نیازهای شبکه بهداشت را تا جایی که در توان 

داریم، تامین نماییم.
به گفته وی، قشم یکی از معدود نقاطی است 
پذیرش گردشگر  ویژه  به شرایط  توجه  با  که 

این  توانسته  خوبی  به  مسافر،  باالی  تردد  و 
بحران را مدیریت کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: 
6ماهه  در  جمعیت  نفر  150هزار  داشتن  با  ما 
تجربه  را  گردشگر  6میلیون  سال  نخست 
همین  با  را  بحران  مدیریت  اگر  و  کردیم 
خواهیم  کمی  آسیب  دهیم،  ادامه  هماهنگی 

داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه بحران این بیماری 
یک مسئله جهانی است، تنها راه برای گذر از 
این مرحله، حمایت و همراهی همه ارگان های 

ذیربط است.
مومنی، کنترل و پیشگیری را بهترین راه حل 
ورودی   مبادی  بستن  کرد:  اضافه  و  دانست 
لحاظ  به  ما  وقتی  ولی  است،  راه  راحت ترین 
با  مقابله  توان  مدیریت  و  انگیزه  تخصصی، 

مقابله  وضعیت  این  با  باید  داریم،  را  بحران 
کنیم.

اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
قبال  در  مجموعه  این  اجتماعی  مسئولیت  به 
و  قشم  در  داشت:  عنوان  بازاریان  و  کسبه 
دارد  حضور  مغازه دار  15هزار  حدود  درگهان 
اقتصادی  رونق  که  فصولی  گذراندن  با  که 
خوبی نداشته، چشم انتظار رسیدن ایام نوروز و 
بازگشت سرمایه  خود هستند و بستن مبادی 
ورودی به این قشر بزرگ جامعه جزیره آسیب 

می زند.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  بر  وی 
تاکید  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  با 
که  است  این  بر  ما  سعی  گفت:  و  کرد 
و  جزیره  مردم  سالمت  با  مرتبط  نیازهای 
پیشگیری  برای  نیاز  اقالم مورد  تجهیزات و 
بهزادی  دکتر  دستور  به  را  بیماری  این  از 

آماده و مهیا کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان، خود و مجوعه سازمان را 
با  مقابله  مقدم  خط  رهبران  پیرو  سربازانی 
کروناویروس 2019 خطاب کرد و اظهار داشت: 
شما پزشکان و پرستاران به عنوان رهبران خط 
مقدم باید به صورت ویژه مراقب سالمت خود 

باشید.
در پایان این مراسم، مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با اهدای دسته های گل، از زحمات 
پزشکان و پرستاران شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان قشم قدردانی کرد.

از  جمعی  و  شهرستان  بهداشت  شبکه  رئیس 
دستور  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران 
واحدهای  برخی  از  سازمان  این  مدیرعامل 

صنعتی جزیره بازدید کردند.
و  تولید  تسهیل  و  معدن  صنعت،  مدیران 
به  سازمان  این  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
همراه رئیس شبکه بهداشت شهرستان قشم با 
هدف کمک به آشنایی هرچه بیشتر کارکنان 
واحدهای صنعتی با بیماری کرونا، از چند واحد 

صنعتی بازدید کردند.
این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران 
تجهیزات  و  اقالم  تامین  بر  بازدیدها 
بهداشتی مورد نیاز برای کمک به واحدهای 
اعالم  جزیره  در  فعال  صنعتی  و  تولیدی 
و  موانع  رفع  بر  همچنین  و  کرده  آمادگی 
توان  حداکثر  به  رسیدن  هدف  با  مشکالت 

کردند. تاکید  تولید 
واحدهای صنعتی  بازدیدها، مسئوالن  این  در 
اقدامات  از  گزارشی  نیز  در جزیره قشم  فعال 
بهداشتی و آموزش های داده شده به نیروهای 

منطقه  روستایی سازمان  و  امور شهری  مدیر 
بازار  کردن  ضدعفونی  عملیات  از  قشم  آزاد 
و  رستوران ها  تجاری،  مجتمع های  قدیم، 
عرضه  فروشگاه های  و  فروشی ها  فست فود 

کننده مواد غذایی در شهر قشم خبر داد.
ضد عفونی  عملیات  گفت:  طهماسبی  فرج 
کردن این مراکز به دستور مدیرعامل سازمان 
که  مشترکی  نشست  در  و  قشم  آزاد  منطقه 
مدیران  با  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  با 
مختلف  صنوف  رئیسان  و  تجاری  مراکز 

داشتیم، در دستورکار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد مسئوالن 
ضدعفونی  مواد  از  استفاده  با  شده  یاد  مراکز 
آب،  شرکت  در  شده  تولید  ژاول(  )آب  کننده 

مدیرعامل شرکت آب و برق و تاسیسات قشم از تولید روزانه 
11هزار و 40لیتر آب ژاول با بهره برداری از فازهای نخست تا 

سوم طرح تولید آب ژاول 0.5درصد در قشم خبر داد.
برای  شرکت  این  تالش های  به  اشاره  با  مومنی  فرامرز 
جزیره  کردن سطح  برای ضدعفونی  نیاز  مورد  مواد  تامین 
در شرایط بحرانی حاکم، اظهار داشت: این میزان تولید آب 
و  فعلی  شرایط  در  سطوح(،  کننده  ضدعفونی  )مایع  ژاول 
مورد  مواد  تامین  لزوم  و  کووید19  ویروس  بیماری  شیوع 
عمومی،  اماکن  و  محیط ها  کردن  ضدعفونی  برای  نیاز 
این محلول  به  نیاز قشم  تامین  به  قابل مالحظه ای  کمک 

کرده است.

تامین اقالم بهداشتی مورد نیاز واحدهای صنعتی جزیره قشم

ضدعفونی مستمر مجتمع های تجاری و فروشگاه های مواد غذایی قشم

خودکفایی شرکت آب و برق و تاسیسات قشم در تولید آب ژاول

در  و  قشم  شهرستان  مختلف  نقاط  در  پیش 
شده  نصب  شهرستان  صنعتی  مجموعه های 

است. 
گرفته،  صورت  برنامه ریزی  طبق  همچنین 
سطح  ارتقای  هدف  با  ویژه ای  بروشورهای 
آگاهی کارگران تهیه شده که در خوابگاه های 
کارگری و محیط کار نیروهای انسانی توزیع 

خواهد شد.

به  خود  فعالیت  محل  سمپاشی  به  نسبت 
صورت پنج ساعت یک بار اقدام نمایند.

روستایی سازمان منطقه  و  امور شهری  مدیر 
مراکز  فعالیت  روند  اینکه  اعالم  با  قشم  آزاد 
به  سازمان  این  اصناف  اداره  توسط  شده  یاد 
ما  همه  افزود:  می شود،  نظارت  جدی  طور 
برای ارتقاء میزان اطمینان مردم از برنامه های 

پیشگری از ویروس کرونا مسئول هستیم. 
به گفته وی، سمپاشی محیط کسب و کار این 
مراکز به صورت مستمر، بُعد روانی مثبتی به 
همراه دارد و تمام سرویس های بهداشتی هم 
شست  مواد  امکانات  از  شدن،  ایزوله  ضمن 
این  امیدواریم  و  برخوردارند  و شوی دست ها 
اقدامات موجب سالمت مردم و کارکنان این 

به عمل  نیازسنجی  و  پیش بینی  به  باتوجه  مومنی،  گفته  به 
آمده، در 22بهمن ماه  سال جاری فاز دوم تولید آغاز شد. 

وی در توضیح بیشتر عنوان داشت: از 24بهمن ماه وارد فاز 
سوم تولید شدیم و جمعا با ظرفیت اسمی 460لیتر در ساعت 

فعالیت تولید در جریان است.
آب  گفت:  قشم  تاسیسات  و  برق  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ژاول برای مصارف گوناگون با درصد های متفاوت از0.1 تا 

رئیس شبکه بهداشت شهرستان قشم نیز در 
این برنامه، ضمن بازدید از امکانات بهداشتی و 
درمانی موجود در واحدهای تولیدی و صنعتی 
بهداشتی  درباره مسائل  را  جزیره، توضیحاتی 
با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در 

محیط های کار مطرح کرد.
الزم  هماهنگی های  بازدیدها،  این  پایان  در 
و  پرسنل  به  بهداشتی  نکات  آموزش  جهت 
تولیدی  و  صنعتی  مجموعه های  کارگران 
فعال در جزیره قشم توسط کارشناسان شبکه 
کنترل  و  مدیریت  برای  شهرستان  بهداشت 

بیماری کرونا صورت گرفت. 
پیش بینی می شود، با اجرای دستور مدیرعامل 
توزیع  بر  مبنی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و دستکش، ضدعفونی کردن  ماسک  رایگان 
بیمارستان،  عمومی،  اماکن  شبانه روزی 
کردن  خالی  همچنین  مدارس،  و  درمانگاه ها 
و  پرتردد  محل های  کردن  ضدعفونی  و 
بیماری  گسترش  موضوع  زباله،  سطل های 

کرونا در این منطقه به خوبی مدیریت شود.

مراکز در برابر ویروس کرونا باشد.   
تمام  داشت:  اظهار  همچنین  طهماسبی 
هم  قشم  شهر  سطح  در  زباله  سطل های 
کارکنان  تعاونی  شرکت  نیروهای  توسط 
با  به محض تخلیه  آزاد قشم  سازمان منطقه 
ماشین آالت مکانیزه، ضدعفونی و شست و شو 

می شوند.
روستایی سازمان منطقه  و  امور شهری  مدیر 
و فروشگاه هایی  نانوایی ها  آزاد قشم در مورد 
که با مواد غذایی سر و کار دارند، بیان داشت: 
در چنین مراکزی یک نیروی ویژه بدون اینکه 
به  آن  تحویل  و  غذا  طبخ  یا  و  نان  پخت  با 
عنوان  به  باید  باشد،  داشته  ارتباط  مشتری 

صندوقدار وجه خدمات را دریافت کند.

14درصد مورد استفاده قرار گرفته و محلول3.5 تا 5.5درصد 
آن با نام وایتکس یا سفید کننده در دسترس عموم است و بر 

حسب نیاز رقیق سازی و استفاده می شود.
گفتنی است، آب ژاول برای گندزدایی، سفیدکردن و بوزدایی 
کلر  دلیل  به  آن  خاصیت ضدعفونی کننده  و  می رود  کار  به 

محلول در آن است.
الزم به ذکر است، تاکنون 2هزار لیتر محلول آب ژاول توسط 
نیروهای امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم به 
منظور ضدعفونی کردن سطوح در اماکن پرترددی همچون 
بیمارستان، مدارس، مجتمع های تجاری و ... تهیه شده و در 

حال استفاده می باشد.

انسانی این مجموعه ها و فعالیت های صورت 
کارگران  به  اطالع رسانی  راستای  در  گرفته 
و  کاری  محیط های  تنظیف  همچنین  و 

خوابگاهی کارگران را ارائه دادند.
امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  همت  به 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل 
مراقبت های  اهمیت  بر  تاکید  با  بیلبوردهایی 
فردی برای مقابله با بیماری کرونا از چند روز 

برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم که 
به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد، 

تحویلی  آب  بودن  عاری  از  اطمینان  منظور  به  افزود:  وی 
به مشترکین عزیز از آلودگی های میکروبی، آب تولیدی آب 

شیرین کن ها دائما کلر زنی می شود.
مدیرعامل شرکت آب و برق و تاسیسات قشم ادامه داد: این 
شرکت در فروردین ماه امسال با هدف باال بردن کیفیت آب، 
با تهیه تجهیزات تولید آب ژاول در فاز نخست موفق به تولید 

6هزار و 720لیتر در روز شد.

به دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام می شود:

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

مدیرعامل شرکت آب و برق و تاسیسات قشم اعالم نمود:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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