
سرمقاله

حسین مرادی
 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم

مناطق آزاد، اهرم رسیدن به خودکفایی کشور
نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها 
و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب های تعریف شده در 
داخل سرزمین های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده 
است. اهداف تعریف شده و قوانین جاری کشورمان برای مناطق 
آزاد، بر نقشی تعیین کننده در اقتصاد ملی و فراملی داللت دارد 
آزاد  و  همه گیر  اقتصاد  جهانی  منطق  براساس  گونه ای  به  که 
پیش بینی شده اند تا در شرایط سخت نیز بتوانند ارتباطات کشور 
را در عرصه های اقتصاد بین الملل فعال نگه داشته و با مدیریت 
صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت های قانونی این مناطق، 
اقتصاد درون زا و  به  به خط مقدم کمک  را  آزاد  مناطق  بتوان 
درون محور و از قطب های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات محور 

کشور بدل نمود. 
مجاورت  در  آزاد  مناطق  متنوع  گستره  واسطه  به  ایران  در 
امیدوار  می توان  کشور  شرق  و  غرب  جنوب،  شمال،  مرزهای 
مناطق  منطقه ای،  اقتصادی  تبادالت  ارتقای سطح  در  که  بود 
اقتصاد  برای  رشد  و  ثبات  بازگشت  پیشگامان  به  بتوانند  آزاد 
اجرایی  قابلیت  صورتی  در  مهم  این  باشند.  کشور  منطقه ای 
خواهد داشت که نسبت به محدودیت های ایجاد شده و تعمیم 
دستورالعمل های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، 

تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. 
خلق الساعه  آیین های  و  قوانین  تسری  و  تعمیم  بی تردید 
ایجاد  و  آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمین  در  جدید الوضع  و 
مطلوب  اثرگذاری  کاهش  موجب  غیرضروری،  محدودیت های 
و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و 
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که  موجود می باشد  از ظرفیت های  استفاده  در  بازدارنده  عامل 
امید است با درایت و برنامه ریزی مناسب بتوان نسبت به اصالح 

و جلوگیری از اینگونه رویه ها اقدام نمود.  
مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب ترین امکانات کشور 
جهت  تحریم  محدودیت های  فشار  کاهش  به  کمک  برای  را 
نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی ایرانی 
برای ورود به بازارهای جهانی دارا می باشند. با توجه به ظرفیت 
مبادالت  با  آزاد  تجارت  بستر  در  آزاد  مناطق  در  شده  ایجاد 
بین المللی با کشورهای همجوار و از طریق آنها با سایر کشورها، 
و  تجهیزات  اولیه،  مواد  تامین  برای  موجود  کانال های  بهترین 
قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه 
مواجه  مشکل  با  کشور  داخل  به  آنها  انتقال  و  تهیه  تحریم ها 

می گردد، خواهند بود.
فرصت های   مهم ترین  از  آزاد  مناطق  براي  ظرفیت سازي 
اقتصادي کشور براي جذب سرمایه گذاري خارجي است. به واقع 
بخش تامین منابع مالي خارجي در بند 11 سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي که از حلقه هاي مفقوده در مناطق آزاد است را باید از 
راه جذب سرمایه گذاري خارجي و با مشارکت بخش خصوصي 
مناطق  به عملکرد  نقدها  تمامی  با وجود  برجسته کرد.  داخلي 
آزاد و چالش های پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشور، 
از سیاست های  به عنوان یکی  مناطق  این  توسعه حوزه عمل 
کلی اقتصاد مقاومتی جهت تحقق رشد پویا، بهبود شاخص های 
بیست  اهداف سند چشم انداز  به  اقتصادی و دستیابی  مقاومت 
 ساله از سوی رهبر معظم انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته و 

دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه های اقدام الزم 
در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین 

و به اجرا درآورد.
از طرفی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  پذیری اقتصاد 
ملی از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 
ویژه همسایگان،  به  و جهان  منطقه  با کشورهای  و مشارکت 
تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات 
نیاز، تشویق  ترانزیت و زیرساخت های مورد  تجارت خارجی و 
پیوند های  تنوع بخشی  و  صادرات  برای  خارجی  سرمایه گذاری 
ازجمله  منطقه،  کشورهای  با  ویژه  به  کشورها  با  اقتصادی 
اقتصاد  کلی  دیگر سیاست های  اجرایی  و  عملیاتی  راهبردهای 
مقاومتی می باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری از ساز 
و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز 
و کارهای عملیاتی و برنامه های اقدام این سیاست ها می دانند. 

بی تردید هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از 
راهکارهای برون رفت از شرایط سخت تحریم در کشور است. 
به واقع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به 
بهترین  کرده اند،  ایجاد  که  صادراتی  و  تولیدی  زیرساخت های 
این  اما  این هدف در کشور می باشند،  به  برای دستیابی  بستر 
مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم 
حذف  نیز  و  سرمایه گذاری  و  صادرات  تولید،  در  تسهیل گری 
به  موازی کاری های مجموعه ها و سازمان های سرزمین اصلی 

دست نمی آید.
تهدید تحریم ثابت نموده است که فرصت های بسیار زیادی برای 
از بسترها  این شرایط یکی  خودکفایی در کشور وجود دارد؛ در 
باشد.  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  می تواند  خودکفایی  برای 
تحریم ها، هزینه تامین کاال را بر دوش کشور سنگین می کند و 
این امر باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می شود، با عنایت 
به مزیت ها و فرصت های ایجاد شده در مناطق آزاد می توان با 
از کشور،  مناطق  این  در  اقتصاد  آزادسازی حوزه  و  برنامه ریزی 
قسمت قابل توجهی از این بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای 

داخلی را به واسطه ظرفیت های مناطق آزاد کاهش داد.
منافع  تعریف  و  سازنده  تعامل  جهت  در  برنامه ریزی  بی شک 
راهکارهای  از  یکی  می تواند  همسایه  کشورهای  با  مشترک 
حلقه های  ایجاد  واسطه  به  اقتصادی  فشارهای  از  برون رفت 
با محوریت  با همسایگان کشور  ترانزیتی  و  تولیدی، صادراتی 

مناطق آزاد باشد.
داخل کشور  در  به هم افزایی  نیاز  از همیشه  بیش  امروز  شاید 
میان تمامی سازمان ها و مجموعه های تصمیم گیر و تصمیم ساز 
داریم؛ مسلما در صورت رفع تحریم های داخلی که به واسطه 
موازی کاری ها و یا بروکراسی های پیچیده اداری در کنار عدم 
اداره  قانون چگونگی  آزاد که در  به مناطق  اختیارات  واگذاری 
مناطق آزاد کشور به صراحت بیان شده است، می توانیم شاهد 
شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار 

از تحریم های با اهرم مناطق آزاد کشور باشیم.
آزادانه  فعالیت  جهان،  در  آزاد  مناطق  عملکرد  رکن  مهم ترین 
از  خارج  تعامالت  و  اقتصاد  حوزه  در  محدودیت  بدون  و 
کشورهای  با  اصلی  سرزمین های  معمول  بروکراسی های 
عضوی  عنوان  به  نیز  ایران  آزاد  مناطق  است؛  خود  پیرامونی 
از این رویکرد مستثنی نیستند و  از زنجیره مناطق آزاد جهان 
باید بر پایه اصول و مبانی بین المللی در این مسیر حرکت کنند 
داخلی  تعامل سازنده مجموعه های  و  این مستلزم همکاری  و 
کشور است؛ در غیر این صورت نمی توانیم با اعمال محدودیت 
و یا زدن برچسب های اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت 

کنونی، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی داشته باشیم.
در شرایط کنونی و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، باید از 
همه ظرفیت ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره 
ببریم؛ بی شک در این مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به 
خودکفایی در کنار فعالیت و تعامالت اقتصادی با سایر کشورها 
بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد هستند 
راه های  بهترین  می توانند  دهه  سه  حدود  در  تجربه ای  با  که 

تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی باشند.

نقض قوانین، مانع اصلی مناطق آزاد در رسیدن به توسعه متوازن:

دائمیاحکاممصائب
آزادمناطقبرنامه

درکشورتوسعه
اجرای65ماده

حرکت قشم 
در مسیر توسعه 

در سال جهش تولید

افزایش ظرفیت 
واحدهای تولیدی، 

راهبرد اصلی 
منطقه آزاد انزلی 

در سال جهش تولید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم تاکید کرد:

در دیدار دکتر روزبهان با امام جمعه 
شهرستان بندر انزلی عنوان شد:

همراهی سازمان 
منطقه آزاد اروند 
با دانشکده علوم 
پزشکی، از ابتدای 

شیوع کرونا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
بیان داشت:

8

3

6

گفت و گو با معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش:

2

جزیره کیش، الگوی موفق 
مدیریت مهار یک پاندمی
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جزیره کیش، الگوی موفق مدیریت مهار یک پاندمی
گفت و گو با معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش:

تجربه نمودن جهانی متفاوت با شیوع ویروس کرونا 
برای همه ساکنین این دهکده خاکی، موضوعی بود 
که اذهان را به خود معطوف کرد. تغییر سبک زندگی 
و نحوه رویارویی و مقابله با این بیماری ناشناخته را 
می توان آزمونی ویژه برای بشریت در قرن21 نامید. 
در سراسر ایران و جهان متولیان امر با همراهی آحاد 
مردم به مبارزه با کووید19 پرداختند و این جدال که 
کماکان ادامه دارد، دستاوردهای گوناگونی را از خود 
به جای گذاشته که قابل تامل است. اما در جزیره 
کیش مقابله با ویروس کرونا کمی متمایزتر از سایر 
نقاط کشور صورت گرفت، تا جایی که معاون اول 
رئیس جمهور  از مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش 
درخصوص تدابیر اتخاد شده در راستای کنترل شیوع 
این بیماری قدردانی کرده و این منطقه را به عنوان 
الگویی برای ایران زمین معرفی نمود. به همین سبب 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  پورعلی  سعید  دکتر  با 
سازمان منطقه آزاد کیش به گفت و گو نشستیم که 

در ذیل می خوانید.

آغاز اقدامات پیشگیرانه کیش
پیش ورود کرونا به جزیره

منطقه آزاد کیش تقریبا جزء اولین مناطق در کشور 
بود که با شیوع ویروس کرونا در جهان، اقداماتش 
را آغاز نمود. اولین جلسه ما در سازمان منطقه آزاد 
کیش درخصوص ویروس کرونا 10بهمن ماه تشکیل 
شد و در آن جلسه به جهت اینکه این ویروس به 
نامساعدی  روانی  جو  و  می کرد  پیدا  سرعت شروع 
را هم ایجاد نموده بود، یک اتاق رسانه ای را تشکیل 
اجازه دادیم  نفر فقط  به دو  ابتدا  دادیم و در همان 
که در جزیره در مورد ویروس کرونا صحبت کند؛ 
در  بودند.  نادعلی  دکتر  دیگر  نفر  و  رضانیا  دکتر 
جلسه شورای اداری98/11/16 هم در مورد ویروس 
کرونا اطالع رسانی به روسای دستگاه های اجرایی و 

اعضای شورای اداری انجام شد.
کشور  برای  موضوع  اینکه  دلیل  به  اسفندماه  در 
ایران  بیماری ها در  اولین ثبت  خیلی چالشی شد و 
اتفاق افتاد، ما در تاریخ 98/12/1 مجددا جلسه ای را 
برگزار نمودیم و در آن جلسه آخرین تغییر و تحوالت 
موضوع را هم در سطح چین و هم در بحث ورود به 
ایران مورد بحث قرار دادیم. ولی نکته کلیدی و مهم 
با دستور  تاریخ 98/12/5  بود که در  این  اقداماتمان 
شورای  نوروزی،  ستاد  سازمان،  محترم  مدیرعامل 
مدیریت بحران و برخی اختیارات شورای تامین به 
شورای سالمت کیش تفویض شد و ستادی تحت 
با  کرونا  ویروس  با  مقابله  و  مدیریت  ستاد  عنوان 
اختیارات تصمیم گیری و ضمانت اجرایی باال شکل 

گرفت.

قرنطینه حداکثری، الگوی راهبردی کیش
از همان ابتدا در جزیره کیش چند سیاست را دنبال 
قرنطینه  سمت  به  رفتن  سیاست،  اولین  کردیم، 
حداکثری بود؛ زیرا می دانید در دنیا دو شیوه مواجهه 
و مقابله با کرونا وجود داشت؛ الگوی اول قرنطینه بود 
که چین پاسخ گرفته بود؛ الگوی دوم که الگویی بود 
که اجرا نشده بود و عمال بعد هم که اجرا شد ناکام 
ماند، الگوی همه گیری جمعی بود. ما در بحث الگوها 

به سمت الگوی قرنطینه حداکثری رفتیم.
سیاست دوم ما این بود که نظام بیماریابی را تقویت 
به  بودیم  حساس  خیلی  اساس  همین  بر  کنیم. 
اینکه بتوانیم کسانی را که در جزیره مبتال هستند 
و عالئم دار شده بودند، سریع شناسایی کنیم و پیرو 
آن، رصد تماس های دو هفته اخیر بیمار را هم بیابیم. 
یک اقدام دیگری هم که بالفاصله انجام شد، بحث 
و  بهداشت  اصول  عمومی،  سالمت  سواد  افزایش 
حفاظت فردی بود که در این بخش هم بحث های 
بسیار مفصلی را در جزیره انجام دادیم و نکته دیگری 
که باز به عنوان یک سیاست دنبال کردیم، گندزدایی 
اقدامات ضدعفونی  انجام  و  در سطح جزیره  وسیع 
و دستگاه های  بین مردم  اقالم ضدعفونی  توزیع  و 

اجرایی بود. 
اقدام دیگری که کمک کرد تا بتوانیم سرعت شیوع 
کرونا را در جزیره کنترل نماییم، ایزوالسیون افراد 
مشکوک بود. هدف ما از ایزوالسیون، قطع زنجیره 

انسانی انتقال بود.

مقابله با کرونا در کیش با اتخاذ 
فرآیندهای 12گانه

تقریبا 12فرآیند را در شورای سالمت جزیره کیش 
دنبال کردیم و بالغ بر 200تصمیم در این خصوص 

اخذ شد. 
با  فرآیند اول، فرآیند پیشگیری بود که این فرآیند 
محوریت مرکز توسعه سالمت انجام شد. فرآیند دوم، 
فرآیند درمان بود که آن هم با محوریت بیمارستان 
کیش انجام گردید. برای تاب آوری بیمارستان کیش 
در این شرایط، تجهیزات مورد نیاز را فراهم نمودیم؛ 
یعنی در گام اول 20تخت آماده شد و در گام دوم 
و  گردید  مهیا  150تخت  سوم  گام  در  و  80تخت 
پیش بینی اینکه تا 200تخت هم بتواند خدمات ارائه 

شود، صورت گرفت.
 به موازات آماده سازی بیمارستان، همزمان قراردادی 
عنوان  به  خصوصی  بیمارستان  یک  با  هم  را 
بیمارستان پشتیبان منعقد نمودیم که ۳۳تخت داشت. 

و  به موقع  ما  اگر مداخالت  بود که  این  پیش بینی 
برنامه ریزی شده نباشد، بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصصی کیش تا 200تخت را برای ارائه خدمات 
به کیشوندان آماده نماید. خوشبختانه مداخالتی که 
در حوزه پیشگیری انجام شد ازجمله توزیع رایگان 
تعطیلی  کیشوندان،  بین  در  فردی  حفاظت  اقالم 
آموزشگاه ها،  و  مهدکودک ها  دانشگاه ها،  مدارس، 
لغو مراسم های فرهنگی هنری، تعطیلی جنگ های 
از  بیش  تولید  همایش ها،  نمایشگاه ها،  شبانه، 
100کلیپ و موشن گرافیک کوتاه با رویکرد آموزش 
در فضای مجازی، تولید بروشور تبلیغاتی، پوستر و 
بنر و نصب در سطح شهر، ضدعفونی کردن بندر، 
عمومی  نقل  و  حمل  سیستم  مساجد،  فرودگاه، 
مردمی  دروس  راه اندازی  اجرایی،  دستگاه های  و 
ویروس،  به  ابتال  از  جلوگیری  برای  خودمراقبتی 
عدم قطع آب و برق مشترکین تا اطالع ثانوی به 
دلیل شرایط خاصی که پیش آمده بود که همچنان 
ادارات،  به  بهداشتی  پروتکل های  ابالغ  دارد،  ادامه 
بیماران  کلینیک  دو  راه  اندازی  صنوف،  و  نهادها 
جداسازی  کیش،  بیمارستان  در  تنفسی  و  تب دار 
آن  انتقال  و  بیمارستان  کلینیک  تخصصی  بخش 
خدمات  ارائه  حفظ  برای  علی)ع(  امام  کلینیک  به 
مشکوک  بیماران  ادغام  عدم  و  بیمارستان  جاری 
رایگان  کنندگان،  مراجعه  و  بیماران  به  مبتال  یا 
کرونا  نظر  از  که  بیماری  درمان  هزینه های  کردن 
مثبت قلمداد شده بودند، تولید بیش از 60مصاحبه 
انجام  جزیره،  در  مرتبط  مسئولین  با  اختصاصی 
توسط  رادیویی  و  تلویزیونی  100مصاحبه  از  بیش 
سخنگویان شورای سالمت، تشکیل جلسه با فعاالن 
موضوع  با  1۳استاپ موشن  تولید  مجازی،  فضای 
توجه به سالمت روانی کسانی که در قرنطینه قرار 
داشتند و اجرای برنامه های زنده رادیویی که پیرامون 
به  کرونا  دوران  در  بهداشت  و  پیشگیری  مسائل 
روزانه  مستمر  پخش  بود،  پاسخگو  روزانه  صورت 
تقریبا 20کالکت موشن گرافیک و کلیپ آموزشی در 
فضای مجازی و صدا و سیمای کیش و همچنین 
اعطای مرخصی به کلیه افرادی که دارای بیماری 
سرطان  و  کلیوی  تنفسی،  عروقی،  قلبی،  دیابت، 
زمینه ای  بیماری های  این  اینکه  جهت  به  بودند 
افراد را مستعد می کرد که یا سریع مبتال شوند و یا 
اگر ابتال پیدا می کردند نرخ مرگ و میر در این نوع 
مبتالیان افزایش پیدا می کرد، ساعت کاری سازمان  
تا 1۳ کاهش  به 9  تاریخ 98/12/11  از  را  ادارات   و 
دادیم و دورکاری فعالیت اداری کارکنان شاغل در 
اجرا  که  کردیم  تاکید  هم  را  اجرایی  دستگاه های 
بانک ها،  ادارات،  در  مراجعات  کاهش  برای  شود، 
بیمه ها و شرکت های خصوصی برنامه ریزی نمودیم 
رسیدگی های غیرضروری  نمودن  موکول  از طریق 
برخی از موارد به بعد از تعطیالت نوروز که در نتیجه 
در اسفندماه کاهش مراجعات را داشتیم یا از طریق 
افزایش ضوابط ایمنی و بهداشت براساس پروتکل ها، 
محیط های مراجعه مردم را به لحاظ بهداشتی ایمن 

کردیم. 
با همین اقدامات و مداخالت بود که به این دستاورد 
بزرگ رسیدیم که حتی 20تخت اولیه هم هیچگاه 
به طور همزمان پر نشد و بسیاری از بیمارانی را که 
ما در نتیجه نظام بیماریابی شناسایی کردیم، چون به 
موقع بود، خوشبختانه وارد مراحل حاد بیماری نشدند 
تنفسی  از دستگاه  یا  وارد ICU شوند  که بخواهند 

استفاده کنند.

فعال سازی نقاهتگاه، جهت حفظ سالمت 
حداکثری بیماران

در حوزه فرآیند قرنطینه سازی که سومین فرآیندی 
بود که در شورای سالمت دنبال می شد، محوریت 
اقدام، مرکز توسعه سالمت و خود سازمان بود. برای 
قرنطینه سازی، بحث اصلی را روی قرنطینه خانگی 
متمرکز کردیم و در کنار آن فرآیند آماده سازی برخی 
از مکان ها را برای قرنطینه دنبال نمودیم. هم اکنون 
مجموعه پدیده با ظرفیت نزدیک به 1500نفر برای 
به  که  مسافرینی  قرنطینه  و  است  آماده  قرنطینه 

جزیره برمی گردند را در آن مکان انجام می دهیم.
فرآیند چهارم، فرآیند فعال سازی نقاهتگاه بود. همان 
طور که می دانید توصیه این است که بیماران کمتر 
بگیرند.  قرار  بیمارستان  مثل  آلوده ای  محیط  در 
تحقیقات نشان می داد که دو مکان جزء مکان های 
آلوده ای هستند که امکان سرایت را افزایش می دهد؛ 
نقل  و  حمل  سیستم  دیگری،  و  بیمارستان  یکی 
کمتری  زمان  بیماران  که  این  برای  است.  عمومی 

در بیمارستان باشند، طول مدت درمان  و بستری  شان 
نقاهتگاهی  فعال سازی  طریق  از  بیمارستان  در  را 
که تقریبا نزدیک به حدود 500نفر ظرفیت داشت، 
 کاهش دادیم. همچنین برای اینکه از آلودگی سیستم 
حمل و نقل عمومی جلوگیری کنیم، روزانه تقریبا 
و  را ضدعفونی  عمومی  نقل  و  تمام سیستم حمل 
گندزدایی می کردیم. در حال حاضر بیمارانی که دوره 
بستری را به شکل حداقلی طی می کنند، بالفاصله 
به نقاهتگاه منتقل می شوند تا از محیط بیمارستان 

دور شوند.

کاهش حداکثری پروازها به کیش 
در ایام کرونا

با  که  بود  جزیره  از  خروج  و  ورود  پنجم،  فرآیند 
محوریت شرکت توسعه بندر و فرودگاه و کیش ایر 
از 19بهمن   ماه  حدودا  کردیم.  کنترل  را  فرآیند  این 
با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری میزان پروازها 
به جزیره کیش را از روزانه ۴0 تا ۴5پرواز به روزانه 
5پرواز تقلیل دادیم و فقط کیش ایر با مجوز سازمان 
هواپیمایی اجازه داشت که مسافر به جزیره منتقل 
کند و صرفا از 5مبدا پروازی می توانستند به جزیره 
بندرعباس،  تهران،  از:  بودند  عبارت  که  کنند  سفر 
در  پروازها هم  و مشهد که همین  اصفهان  شیراز، 
اول اسفندماه با تصمیم شورای سالمت به یک پرواز 
در روز و از یک مبدا آن هم تهران کاهش پیدا کرد. 
و  نشدیم  قائل  ممنوعیتی  کیش  از  خروج  برای 
نزدیک  فرودین ماه   آخر  تا  اسفند  نوزدهم  از  تقریبا 
و  هوایی  شکل  به  کیش  جزیره  از  نفر  1۷هزار  به 
با پروازهای کیش ایر خارج شدند. در حوزه بندر هم، 
ورود ماشین های سرزمین اصلی و ماشین هایی که 
را محدود  بودند  اصلی  در سرزمین  با پالک کیش 
کردیم. ورود مسافر در گام اول کاهش پیدا کرد و 
در گام دوم که اول فروردین ماه بود، ورود مسافر از 
دریا متوقف شد؛ ولی در مبادی خروجی خدمات ارائه 
نفر  نزدیک هفت هزار  این طریق هم  از  و  می شد 
از  از طریق دریا  انتهای فروردین ماه  تا  از 19اسفند 

جزیره خارج شدند.

تهیه و تامین کلیه اقالم دارویی و 
تجهیزات بیمارستانی در کیش

فرآیند ششم، فرآیند تامین اقالم دارویی و تجهیزات 
دنبال  سازمان  توسعه  معاونت  محوریت  با  که  بود 
در  مستقر  صنایع  کمک  با  بخش  این  در  می شد. 
جزیره، نزدیک به 20هزار لیتر الکل طبی به صورت 
اسپری 80درصد در ظروف ۳۳0میلی لیتر تولید شد و 
بخش عمده ای از آن در سطح جزیره بین کیشوندان 
توزیع گردید. حدود ۳00هزار محلول و ژل ضدعفونی 
بیشتر صرف  تولید شده است که  کننده در منطقه 
تامین محیط بهداشتی و ایمنی جزیره گردید. حدودا 
۴هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده دست نیز در جزیره 

تولید شد. 
برای تامین تجهیزات محافظتی پرسنل بیمارستان 
و مرکز توسعه سالمت که از نزدیک با مشکوکین 
۴5هزار  حدود  بودند،  تماس  در  کرونا  بیماری  به 
ماسک و 55هزار دستکش و 100لباس بیمارستانی 
اختیار  در  و  شد  تهیه  فیلتردار  1250ماسک  و 
مرکز  همچنین  و  درمان  و  بهداشت  مجموعه های 
دستگاه های  بین  در  هم  بخشی  و  توسعه سالمت 

اجرایی توزیع گردید. 
همچنین در بحث تجهیزات بیمارستانی، مانیتورینگ 
آفتالموسکوپ،  و  ست اتوسکوپ  دیواری،  و  پرتابل 
برقی  بستری  تخت  پرتابل،  و  دیجیتال  فشارسنج 
تخت  مکانیکی،  برقی  بستری  تخت  سه شکن، 
بیمار، پایه سرم پرتابل، تشک مواج و تشک فوم را 
خریداری نموده و در اختیار بیمارستان قرار دادیم که 

ظرفیت عملیاتی افزایش یابد.

تشکیل ستاد اقتصادی مقابله با کرونا 
در کیش

در فرآیند اقتصادی هم به جهت مقابله و مدیریت با 
تبعات اقتصادی کرونا، بالفاصله کمیته اقتصادی با 
محوریت مقاومت اقتصادی و سرمایه گذاری تشکیل 
شد که پیرامون تسهیالت، تخفیف ها، پیگیری برآورد 
خسارت ها، پیگیری تسهیالت و واگذاری تسهیالت 

به آسیب دیدگان در این بخش دنبال می شود.
فرآیند بعدی، تامین اقالم عمومی و ارزاق جزیره بود 
که به جهت اینکه جزیره ویژگی جغرافیایی خاصی 
دارد، باید مراقبت می کردیم تا اقالم غذایی به طور 
مستمر دریافت شود، که خوشبختانه هیچ مشکلی 

برای بحث تامین نیازهای اساسی، اقالم دارویی و 
بهداشتی و خوراکی در کیش نداشتیم. نان جزیره به 
طور مرتب تامین شد و سوپرمارکت ها اقدام به ارائه 
محصوالت مورد نیاز و مورد تقاضای مردم کردند. 
داروخانه ها داروها را در اختیار مردم گذاشتند و فرآیند 
تامین اقالم و ارزاق عمومی بدون کوچکترین خللی 

اتفاق افتاد.

تولید برنامه های متنوع آموزشی و 
سرگرمی جهت گذران دوران قرنطینه

گذران  و  فراغت  رسمی،  آموزش  فرآیندهای  بحث 
ایام  این  در  هم  خانگی  قرنطینه  در  فراغت  اوقات 
مدنظر بود. در کنار تمهیداتی که در سطح ملی دیده 
شد، ما نیز در سطح آموزش رسمی با صدا و سیمای 
آموزشی  تلویزیونی  برنامه های  تولید  جهت  کیش 
با  خوشبختانه  و  دادیم  انجام  را  نزدیکی  همکاری 
کالس های  جزیره،  معلم های  ظرفیت  از  استفاده 
در  گردید.  برگزار  دانش آموزان  برای  آموزشی 
معلمان  با  دانش آموزان  اینکه  به جهت  بخش  این 
استقبال خوبی هم  بودند، مورد  ارتباط  خودشان در 

واقع شد.
قرنطینه  در  فراغت  اوقات  گذران  بحث  حوزه  در 
مجازی  فضای  در  متنوعی  برنامه های  هم  خانگی 
پیش بینی شد که این برنامه های متنوع با همت و 
تالش هنرمندان جزیره در حوزه های پاتوق های شعر 
و ادب، مسابقات کتابخوانی، مسابقات قطعات ادبی و 

هنری انجام گردید.
هم  مجازی  فضای  مدیریت  و  اطالع رسانی  حوزه 
فرآیند  این  که  بود  ما  اصلی  فرآیندهای  از  یکی 
خبرگزاری های  نمایندگی  وسیما،  صدا  اتکای  به 
رسمی در سطح جزیره، نمایندگان و سرپرستی های 
روزنامه های رسمی و فضای مجازی اطالع رسانی به 
خوبی انجام شد. در واقع هدفمان این بود که جلوی 
جعل خبر، گسترش شایعه، گسترش اخبار نادرست 
گرفته شود. در این مدت خوشبختانه با همکاری همه 
رسانه های جمعی یک آرامش روانی بسیار خوبی در 

سطح جزیره فراهم کردیم.

بهره گیری از نیروهای مردمی و بسیج 
برای کنترل قرنطینه

آخرین مورد هم بحث فرآیند مدیریت مشارکت های 
این مدیریت هم  بود که  نهادهای مدنی  مردمی و 
در جذب کمک برای تامین اقالم دارویی از سوی 
سرمایه گذاران و هم جلب کمک برای تامین اقالم 
حفاظت فردی و بهداشت در سطح جزیره و همچنین 
برای تهیه دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی به خوبی 
انجام شد. در حال حاضر از ظرفیت نیروهای داوطلب 
و نیروهای بسیج برای کنترل قرنطینه و همچنین 
خدمات رسانی به افرادی که در نقاهتگاه هستند، به 

خوبی استفاده می کنیم.
شده،  اتخاذ  200تصمیم  تقریبا  و  12فرآیند  این 
خوشبختانه باعث شد که سرعت شیوع ویروس کرونا 
در کیش کنترل شود و توانستیم شکل انتقال ویروس 
را در جزیره از کوهانی شدن به مسطح شدن تبدیل 
تاب آوری  می شد،  کوهانی  نمودار  این  اگر  نماییم؛ 
بیمارستان بسیار آسیب پذیر بود؛ ولی خوشبختانه با 
توانستیم  و  توزیع، خطی شد  اقدامات، سرعت  این 
تقریبا نزدیک به 15درصد از کادر بیمارستان را درگیر 
تنها 20تخت  نه  که  معنا  بدین  کنیم.  این موضوع 
اولیه پر نشد، بلکه فقط 15درصد از کادر بیمارستانی 
درگیر موضوع کنترل سرعت شیوع و همچنین امر 

درمان برای مبتالیان شدند.

هماهنگی و همدلی، عامل موفقیت کیش 
در مهار کرونا

به عقیده بنده، موفقیت نسبی، مدیریت و مقابله با 
بیماری کرونا در کیش، ریشه در این موضوع داشت 
که ما بیماریابی را اصل قرار دادیم؛ قرنطینه کامل 
مدنظر قرار گرفت و فاصله گذاری اجتماعی را مرتبا 
که  درمان  بخش  و  بهداشت  بخش  کردیم.  تاکید 
2بخش از مکانیزم های مهم مقابله بودند، با همدیگر 
به خوبی و با هماهنگی باال همکاری کردند؛ بخش 
پیشگیری،  مباحث  در  ویژه  صورت  به  بهداشت 
بخش  و  بیماری  از  پس  مراقبت های  و  بیماریابی 
داروها،  تامین  بیماران،  کردن  بستری  در  درمان 
بیماران  برای  داروها  گذاشتن  اختیار  در  تشخیص، 
که  شد  این  سبب ساز  نقاهتگاه  در  درمان  ادامه  و 

توفیقات مطلوبی را به همراه داشته باشد.
از دیدگاه مدیریتی به چند نکته در اقدامات منطقه 
آزاد کیش باید توجه کنیم؛ یکی از مهم ترین نکات 
این بود که راهبرد کاهش آسیب را هم تقویت کردیم 
و هم استمرار بخشیدیم، به این معنا که تالش مان 
این بود که اندازه اپیدمی را در جزیره کوچک کنیم و 
تاخیر در منحنی ایجاد اپیدمی به وجود بیاوریم. نکته 
بعدی توجه به راهبرد مهار بود. ایزوالسیون بیماران 
پس از شناسایی، انجام تست که اخیرا با خرید دستگاه 
تست سنجی که طی ۴5دقیقه می تواند تست فرد را 
اعالم کند، امکان اینکه تست گسترده و حداکثری 
دهیم،  انجام  هوشمندانه  غربالگری  با  جزیره  در  را 
همراهان  ویژه  به  مردم  آموزش  است.  فراهم شده 
بیمار و کسانی که مشکوک به ابتال بودند، یکی از 
محورهای راهبرد مهار بود. تشدید نظارت مراقبان 
بهداشت برای اجرای دقیق فرآیند ایزوالسیون این 

هم یکی دیگر از ارکان راهبرد مهار بود. 
تفاهم نظری  به یک  اکنون  در غربالگری هدفمند 
تخت های  اشغال  زمان  که  رسیده ایم  باالیی  بسیار 
در  درمان  ادامه  و  باشد  حداقلی  بیمارستانی 

تست های  انجام  توسعه  در  گیرد.  صورت  نقاهتگاه 
طریق  از  آن  کیفیت  ارتقاء  و  ویروس  تشخیص 
به  روز  تکنولوژی  از  استفاده  و  نمونه گیری  بهبود 
یک تصمیم جدی رسیدیم و یکی از ارکان راهبرد 
به  بیماری  مراقبت  نظام  تقویت  واقع  به  ما  مهار 
چراکه  است؛  شیوع  دوم  موج  از  پیشگیری   منظور 
اپیدمیولوژیست ها اعتقاد دارند که احتماال موج دوم 
شیوع از 9 تا 25اردیبهشت ماه آغاز شود. برای اینکه 
موج دوم را هم کنترل کنیم، کماکان تقویت سیستم 
مناسب  و  برای کاهش مستمر  را  منطقه  بهداشتی 
مورد  تقویت  و  مراقبت  جهت شناسایی، تشخیص، 
با  را  بهداشتی  شبکه  ظرفیت  می دهیم.  قرار  تاکید 
آوردن نیروهای داوطلب برای مراقبت و نظارت های 
بهداشتی افزایش می دهیم. کمبودهای بین بخشی 
را بین بخش بهداشت و درمان، نیروهای امنیتی و 
انتظامی و بخش های اداری سازمان تقویت می کنیم.
یکی دیگر از مواردی که مورد توجه  شورای سالمت 
بود، اینکه بتوانیم مشارکت مردم و جامعه را در رعایت 
مسائل بهداشتی و همکاری در اجرای موثر سیاست های 
ستاد مقابله با کرونا، طرح فاصله گذاری اجتماعی و 
ایزوالسیون جلب نماییم که با همکاری بسیار خوب 
مردم روبه رو شد. هر جایی که محدودیت سازی ایجاد 
کردیم، چون توأم با اقناع افکار عمومی بود، با کمترین 

هزینه، محدودیت سازی ها انجام شد.
موضوع دیگری که باید به عنوان یک تجربه نگاه 
همکاری  گفتمان  مرتب  ما  که  است  این  کنیم، 
بیماری  سرکوب  زمان  تا  منطقه  در  را  بین بخشی 
شد.  جزیره  در  غالب  گفتمان  این  و  کردیم  تکرار 
بخش های  و  نقل  و  حمل  بازار،  خصوصی،  بخش 
اداری کامال در این گفتمان همکاری بین بخشی با ما 
همراه شدند و خود آنها مروجان اصلی تصمیمات و 

مصوبات شورای سالمت بودند.

اقشار آسیب پذیر کیش، در اولویت 
دریافت خدمات

موضوعی که دکتر مظفری مدیرعامل محترم سازمان 
بهداشتی  نیازهای  بود که  این  داشتند،  تاکید  بسیار 
گردد،  توزیع  جزیره  در  عادالنه  به شکل  درمانی  و 
و  آسیب پذیر مدنظر  اقشار  توزیع  این  در  مخصوصا 
توجه ویژه باشند. به همین جهت ما حتی در دو نوبت 
اقالم بهداشتی را خانه به خانه در جزیره بین ساکنین 
با تاکید بر مناطق آسیب پذیر بیشتر توزیع کردیم و در 

دسترس مردم قرار دادیم.
نکته دیگری که بدان توجه ویژه ای نمودیم، بحث 
آسیب پذیر  برای گروه های  بسته های سالمت محور 
بودند،  عروقی  قلبی  بیماران  که  کسانی  برای  بود؛ 
مبتالیان به فشار خون و کسانی که دیابت داشتند، 
دریافت کنندگان پیوند، افراد با ضعف سیستم ایمنی و 
زنان باردار بودند. به دلیل اینکه مرکز توسعه سالمت، 
بانک اطالعات خوبی از این افراد داشت، آنان  را در 
دریافت بسته های حمایتی سالمت محور در اولویت 

قرار دادیم.
و  بهداشتی  نظام  ضعف  نقاط  شناسایی  همچنین، 
درمانی جزیره هم در حوزه نیروی انسانی و هم در 
بخش تجهیزات و ملزومات از دیگر اقدامات بود و 
سعی کردیم از این دو نقطه آسیبی به فرآیند مدیریت 
و مقابله با ویروس وارد نشود. بر همین اساس، تامین 
تجهیزات و امکانات و به کارگیری نیروهای مردمی 
با هدف مشخصی دنبال شد و خوشبختانه باعث شد 
که از این ظرفیت به خوبی بهره ببریم. در این بین، 
همراهی نهادهای دینی و مذهبی با ستاد مقابله با 
کرونا بسیار عالی بود. در مقطعی که نماز جمعه را 
تعطیل کردیم، نگران بودیم که شاید همراهی نشود؛ 
ولی خوشبختانه هم در جامعه اهل سنت و هم در 
جامعه شیعیان جزیره به ویژه ائمه جمعه شیعیان و 
در مقطعی هم  و  ما همکاری کردند  با  اهل سنت 
مساجد را به جهت اینکه از تجمعات جلوگیری کنیم، 
اعالم کردیم که نماز جماعت برگزار نشود؛ در آن 
به  سنت  اهل  جامعه  و  شیعیان  جامعه  هم  مقطع 

بهترین نحو همراهی نمودند.

بازگشت آرامش به جزیره کیش
تمامی فرآیندها و سیاست های اتخاذ شده در طول 
تا  باشیم  آماده  امروز  که  شده  باعث  مدت،  این 
اصفهان،  تهران،  از  کیشوند  نفر  ۷هزار  به  نزدیک 
نکات  تمام  رعایت  با  و  مرور  به  مشهد  شیراز، 
اول  از  همچنین  شوند.  منتقل  جزیره  به  ایمنی 
اردیبهشت ماه تمام بازارهای جزیره کیش در نوبت 
عصر یعنی از ساعت 6بعدازظهر تا 10شب مجددا 
با رعایت تمام مسائل و پروتکل های بهداشتی که 
ستاد ملی کرونا ارسال کرده و رعایت کامل بحث 
اجتماعی  فاصله گذاری  و  فیزیکی  فاصله گذاری 
دارد  موضوع  این  از  نشان  که  و  شدند  بازگشایی 
که جزیره کیش در مدیریت کنترل شیوع ویروس 
کرونا توفیق داشته است، ولی تا مهار کامل بیماری 

راه طوالنی در پیش داریم. 
در جزیره کیش توصیه سازمان بهداشت جهانی برای 
کنترل ویروس کرونا را عینا اجرا کردیم: بیماریابی را 
فعال کنید، موارد در تماس با بیماران را رهگیری و 
ردیابی کنید، قرنطینه کنید و درمان نمایید؛ این چهار 
محوری بود که در جزیره روی آنها اصرار داشتیم و 
تقریبا سیستم بهداشت و درمان با همین مکانیسم 
کار خود را انجام داد و خوشحال هستم که در این 
فرآیند همراهی نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و 
نیروهای مردمی در حداکثر با ما بود و خوشبختانه 
اکنون یک آرامش روانی نسبی در زمین جزیره کیش 

حاکم است.

گفت و گو:
مرضیه حسینی



به منظور افزایش ارائه خدمات بانکی و رفع 
کارهای  و  کسب  و  اقتصادی  فعاالن  موانع 
کارگروه  نشست  کرونا،  بحران  آسیب دیده 
حضور  با  مالی  خدمات  توسعه  و  بانکی 
معاون  و  مدیره  هیات  عضو  طالب پور  وحید 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
انزلی به اتفاق مدیران سرمایه گذاری و صنایع 
سرمایه گذاران  انجمن  رئیس  سازمان،  این 
هیات  و  بازار  جامعه  اعضای  کارآفرینان،  و 
روسای  همچنین  و  صنعتی  شهرک  مدیره 
منطقه  در  مستقر  عامل  بانک های  شعبات 
آزاد انزلی به همراه معاونین ذی ربط مدیریت 
بانک ها در سالن جلسات سازمان  این  شعب 

برگزار شد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد انزلی در این نشست ضمن تقدیر 
بانک های عامل در دوره  استمرار خدمات  از 
یاد  داشت  گرامی  و  کرونا  ویروس  شیوع 
عزیزانی که در مجموعه شبکه بانکی کشور 
به واسطه ارائه خدمات مستمر به دلیل ابتال 
به این بیماری، جان خود را از دست داده اند، 
ارائه شده در  براساس گزارشات  عنوان کرد: 
بانک های  اکثر  خوشبختانه  کارگروه،  این 
اقساط  استمهال  موارد  منطقه  در  مستقر 
اسفند ماه ۹۸ و دو ماه اول سال ۱۳۹۹ کسب و 
کارهای متاثر از شیوع کرونا که در بخشنامه 
من جمله  شده،  اشاره  آنها  به  مرکزی  بانک 
مراکز تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، 
مراکز  و  هتل ها  رستوران ها،  دستی ،  صنایع 
اقامتی و مراکز ورزشی و فرهنگی را در سطح 
منطقه اعمال کرده اند و در این ارتباط فعاالن 
بانک  ابالغی  ۱۰رسته  مشمول  اقتصادی 
مرکزی که اقساط آنها در ماه های اسفند ۹۸، 
فرودین ۹۹ و اردیبهشت ۹۹ بوده می توانند از 
این امکان با ارائه درخواست به بانک مربوطه 
را  ماه های موصوف  اقساط  و  نمایند  استفاده 

استمهال نمایند. 
طالب پور افزود: در این جلسه توافق گردید که 
سازمان  منابع  شامل  منطقه  موجود  منابع  از 
به  جدیدی  تسهیالت  خصوصی  بخش  و 

واحد های متقاضی ارائه گردد.
وی با اشاره به عملکرد بانک های عامل منطقه 
در راستای حمایت از فعاالن اقتصادی اظهار 
تومان  ۱۵۰میلیارد  بر  بالغ  سال ۹۸  در  کرد: 
بخش های  در  ۲۳۵۶متقاضی  به  تسهیالت 
مختلف تولید و کشاورزی، گردشگری، ساخت 
پرداخت  بازرگانی  و  اصناف  ساختمان،  ساز  و 
صادرات،  بانک های  زمینه  این  در  که  شد 
سوم  تا  اول  رتبه های  ترتیب  به  ملی  و  رفاه 

برگزاری نشست کارگروه بانکی و توسعه خدمات مالی منطقه آزاد انزلی

اقتصادی منطقه طی سال گذشته توانسته اند 
از این تسهیالت کم بهره در بخش گردشگری 
و افزایش فرصت های شغلی در حوزه روستا 
استفاده نمایند و این فرصت مناسب در اختیار 
و  است  گرفته  قرار  منطقه  اقتصادی  فعاالن 
نیز  جاری  سال  در  که  است  امیدواری  جای 

این تسهیالت به صورت هدفمند ادامه یابد.
وی، یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در 
این نشست را اعتبار سنجی فعاالن اقتصادی 
منطقه  سازمان  شد  مقرر  افزود :  و  کرد  بیان 
همکاری  با  عامل  بانک های  و  انزلی  آزاد 
پرداخت  زمینه  در  اعتبارسنجی  ضمن  هم 
تسهیل گری  اقتصادی  فعاالن  به  تسهیالت 
ترهین  درخصوص  و  نمایند  مبذول  بیشتری 
سوی  از  وثیقه  عنوان  به  تجاری  غرفه های 
رفع  منظور  به  نیز گفت و گوی خوبی  مالکان 
بانک های  و مقرر شد  انجام شد  قبلی  موانع 
در  حقوقی  بررسی های  انجام  از  پس  عامل 
نتایج و گزارشات  این کارگروه ،  جلسات آتی 

الزم را در این زمینه ارائه دهند. 
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی 
تعهدات  رفع  و  ارزی  خدمات  درخصوص 
اقتصادی در حوزه  فعاالن  به  ارزی و کمک 
رایزنی های  طبق  گفت :  صادرات  و  واردات 
بانک های  شعب  اکثر  شد  مقرر  شده،  انجام 
به  را  خود  شعبه  سطح  منطقه ،  در  مستقر 
سطح ارزی ارتقاء داده و در شرایط فعلی نیز 
موجود  منتخب  شعبات  از  برخی  است  الزم 
با حضور مستمر مسئول خدمات ارزی استان 
ارائه  به  نسبت  منطقه  مرتبط  بانک های  در 

البته  که  نمایند  اقدام  بخش  این  در  خدمات 
این خدمات نیازمند تقویت و توسعه از سوی 
بانک های مرتبط می باشد و به همین جهت 
این موضوع مورد رصد و پیگیری این کارگروه 

در طول سالجاری قرار خواهد گرفت.
طالب پور با اشاره به اهتمام ویژه سازمان منطقه 
انزلی نسبت به تحقق شعار سال اظهار  آزاد 
سازمان  برنامه های  مهم ترین  از  یکی  کرد : 
پیگیری  جاری،  سال  در  انزلی  آزاد  منطقه 
همزمان  و  شماره ۳  صنعتی  شهرک  احداث 
واحدهای  موجود  ظرفیت  توسعه  و  حفظ 
راکد  واحدهای  فعال سازی  و  منطقه  تولیدی 
این واحدها به چرخه تولید است  بازگشت  و 
و در این زمینه نقش بانک های عامل بسیار 
شد  مقرر  ارتباط  همین  در  که  است  کلیدی 
و  خدماتی  تولیدی،  راکد  واحدهای  فهرست 
سرمایه گذاری که طی سنوات قبل به تملک 
بانک ها درآمده، در اختیار سازمان منطقه آزاد 
ازجمله  مختلف  تدابیر  با  تا  گیرد  قرار  انزلی 
الزم ،  قضایی  و  حقوقی  پیگیری های  انجام 
صدور مجوزات جدید مورد نیاز ، اخذ مصوبات 
یا  و  استان  و  کارگروه های تخصصی منطقه 
این  جدید،  سرمایه گذاران  نمودن  جایگزین 
واحدها مجدد به چرخه کسب و کار برگردند.

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
این  نمود:  عنوان  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه 
جهت  جاری  سال  پایان  تا  مستمرا  کارگروه 
پیگیری تصیمات متخذه و ارائه راهکارها به 
منظور توسعه خدمات بانکی و رفع مشکالت 

فعاالن اقتصادی، تشکیل جلسه خواهد داد.

زمینه  در  این،  بر  و عالوه  نموده اند  را کسب 
تا  ازسال های ۹۵  نیز  صنایع  بهین یاب  سامانه 
۹۸ مجموعا حدود ۵۵میلیارد تومان تسهیالت 
به فعاالن اقتصادی منطقه آزاد انزلی پرداخت 
بانک  از سوی  پرداختی ها  که ۶۵درصد  شده 
ملی بوده است و این بانک در این بخش حائز 

رتبه اول شده است.
طالب پور در ادامه به ارائه طرح های حمایتی 
به  توجه  با  که  اقتصادی  فعاالن  متناسب 
کارشان  و  کسب  کرونا  ویروس  شیوع 
خاطرنشان  و  پرداخت  است  آسیب دیده 
هیات  محترم  ریاست  رایزنی های  با  کرد : 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
مقرر  گیالن،  استان  معزز  استاندار  با  انزلی 
تومانی  ۲۵۰۰میلیارد  تسهیالت  محل  از  شد 
کم بهره جبران آسیب های کرونا استان، سهم 
آسیب دیده  واحد های  برای  هم  مشخصی 
برآورد  طبق  تا  شود  گرفته  نظر  در  منطقه 
منطقه  برای  گرفته  صورت  خسارت های 
گردشگری ،  حوزه های  اولویت  با  انزلی  آزاد 
دستورالعمل  ابالغ  از  پس  تولید  و  خدمات 

مربوطه اختصاص یابد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد انزلی از امکان برخورداری فعاالن 
و  تبصره ۱۸  تسهیالت  طرح  از  اقتصادی 
توسعه  صندوق  طریق  از  تسهیالت  دریافت 
اشتغال  به خصوص در حوزه طرح های  ملی 
فراگیر خبر داد و بیان کرد : با توجه به گزارش 
بانک های  سوی  از  جلسه  این  در  شده  ارائه 
فعاالن  از  تعدادی  بانک،  پست  و  کشاورزی 

به منظور افزایش ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی و رفع موانع صورت گرفت:

اخبار منطقه آزاد انزلی

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد انزلی از تهیه و به روز رسانی بسته فرصت های 
جدید سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی همزمان با 
نامگذاری سال ۹۹ با نام و رویکرد جهش تولید از 

سوی مقام معظم رهبری خبر داد.
وحید طالب پور با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری 
جدید امکان سنجی از سوی این سازمان در قالب 
۴۴طرح و پروژه تعریف شده، اظهار داشت: طرح های 
احصاء شده برای سرمایه گذاری در سطح محدوده 
منطقه آزاد انزلی، براساس زیرساخت های ایجاد شده 
از سوی سازمان و بخش خصوصی که بر ظرفیت ها 
و توانمندی های این منطقه در حوزه های مختلف 
سرمایه گذاری افزوده، پتانسیل های جغرافیایی، فعال 
شدن کریدورهای بین المللی و نقش محوری این 
منطقه در ارتباط با روابط ایران با اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا بازتعریف شده است.
کارشناسی  بررسی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انزلی  آزاد  منطقه  در  گذاری  سرمایه  طرح های 
طرح های  اجرای  مسیر  در  حاصله  تجربیات 
سرمایه گذاری پیشین منطقه نیز مورد توجه قرار 
گرفته، اضافه کرد: از سوی دیگر، اسناد فرادستی 
چون طرح جامع مصوب منطقه آزاد انزلی، احکام 
اقتصاد  منشور  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
مقاومتی و سند چشم انداز ۲۰ساله ایران اسالمی، 
در کنار شاخص های اقتصادی تغییر یافته کشور، 

در بسته های جدید لحاظ شده اند.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
الزامات تخصصی در نظر گرفته شده در ۴۴فرصت 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی را از قرار ذیل 
جدید،  دانش  و  تکنولوژی  انتقال  نمود:  عنوان 
نیازهای  گرفتن  نظر  در  و  بودن  صادرات محور 
بازارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه ای، رعایت 
الزامات زیست محیطی به همراه دانش بنیان بودن 
سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده، از مهم ترین 
الزامات سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی در قالب 
بسته جدید سرمایه گذاری در این منطقه می باشد. 
طالب پور درخصوص تنوع حوزه های سرمایه گذاری 
تدوین شده در منطقه متبوع خود گفت: گردشگری، 
بندری،  تفریحی و سالمت، لجستیک و خدمات 
تولیدی-صنعتی، فرآوری محصوالت کشاورزی و 
شیالت و در نهایت خدمات، سرفصل های موضوعی 
فرصت های سرمایه گذاری جدید منطقه آزاد انزلی 
بوده که با توجه به این تنوع، امکان بهره برداری از آن 
را برای عالقه مندان به سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف فراهم شده است.
به روز  و  شفاف  اطالعات  ارائه  کرد:  اضافه  وی 
درخصوص مشخصات اولویت های سرمایه گذاری 
در این  منطقه، نظیر حجم سرمایه و زمین مورد 
نیاز، مدت اجرای آنها، نوع بازار و… از مهم ترین 
جدید  بسته  تدوین  در  شده  بررسی  مولفه های 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی است.
منطقه  سازمان  و سرمایه گذاری  اقتصادی  معاون 
آزاد انزلی در پایان از اهتمام جدی سازمان متبوع 
خود جهت ارائه خدمات به موقع به سرمایه گذاران 
فرصت های  افزود:  و  داد  خبر  اقتصادی  فعالین  و 
پرتال  در  انزلی  آزاد  منطقه  جدید  سرمایه گذاری 
سازمان به آدرس www.anzalifz.ir به صورت 
فایل قابل دسترس می باشد و در عین حال برای 
سواالت بیشتر، عالقه مندان می توانند به مدیریت 

جذب سرمایه گذاری سازمان مراجعه نمایند.

معرفی 44فرصت جدید 
سرمایه گذاری منطقه آزاد 

انزلی در سال99

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی به همراه معاون فرهنگی، 
حوزه  مدیرکل  و  گردشگری  و  اجتماعی 
االسالم  حجت  با  سازمان،  این  ریاست 
امام  والمسلمین سیدعبدالجواد شمس الدین 
ایشان،  دفتر  در  بندرانزلی  جمعه شهرستان 

دیدار و گفت و گو کردند.
محمدولی روزبهان در این دیدار با بیان اقدامات 
جهت  در  سازمان  این  تشویقی  و  حمایتی 
آثار منفی ویروس کرونا بر کسب و  کاستن 
کارهای این منطقه، تحلیلی از وضعیت فعلی 
منطقه در حوزه های مختلف و افق پیش روی 
در چارچوب برنامه های سازمان متبوع خود را 
ارائه نمود و اظهار داشت: یکی از رویکردهای 
سازمان که از سال جاری با جدیت بیشتری 
جنبه های  تقویت  گرفته،  قرار  دستورکار  در 
این  و  است  اجتماعی  و  آموزشی  فرهنگی، 
در  که  شده  تعیین  اساس  این  بر  راهبرد 
منطقه ای چون منطقه آزاد انزلی با کاربردهای 
فرهنگی- به مسائل  توجه  تجاری-صنعتی، 

حائز  نیز  منطقه  ساکنین  با  مرتبط  اجتماعی 
اهمیت می باشد.

وی با اشاره به عنایت مقام معظم رهبری به 
نامگذاری های سال های اخیر که ظرف یک 
اقتصادی  مسائل  به  معطوف  گذشته  دهه 
ترتیب رونق  به  شده و در دو سال گذشته 
و جهش تولید را به عنوان پایه اصلی نظام 
راهبرد سال اعالم کرده اند، تصریح کرد: این 
مهم، بیانگر اهمیت باالی مسائل اقتصادی 
تمامی  سوی  از  جدیت  با  باید  که  است 

نهادها مورد توجه قرار گیرد.
این  برنامه های  درخصوص  روزبهان 

افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، راهبرد اصلی 
منطقه آزاد انزلی در سال جهش تولید

ضمن تقدیر از تالش های دکتر روزبهان و 
اهداء  و  تامین  تهیه،  در  ایشان  اقدامات 
مردم  به  بهداشتی  ملزومات  و  تجهیزات 
معیشتی  کمک  و  شهرستان  بیمارستان  و 
از  منطقه،  نیازمند  خانواده های  و  کسبه  به 
تالش های دکتر مسرور رئیس هیات مدیره 
معاونت  فاتحی  آقای  و  سابق  مدیرعامل  و 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  سابق 
و  نمود  تقدیر  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
فعالیت های  تداوم  ضمن  امیدواریم  افزود: 
مدیریت قبل، نسبت به رشد، ارتقاء، تطبیق 
به شعار  با توجه  آینده  برنامه های  تنظیم  و 

سال موفق باشید.
سیدعبدالجواد  والمسلمین  االسالم  حجت 
شمس الدین با اشاره به ضرورت توجه ویژه به 
صادرات به عنوان یکی از رویکردهای اصلی 
مناطق آزاد، خواستار توجه منطقه آزاد انزلی به 
این موضوع به عنوان وجه تمایز ویژه  منطقه 

شد و اظهار داشت: صادرات یکی از مهم ترین 
مولفه های دستیابی به رشد اقتصادی است و 
توجه به صنایع صادرات محور در منطقه آزاد 
انزلی بسیار بهتر از صنایعی است که نیازمند 
در  مهمی  گام  چراکه  بود،  خواهند  واردات 
اقتصادی کشور  استقالل  به  مسیر دستیابی 
معموال  که  است  حالی  در  این  و  می باشد 
توجه  کمتر  صادرات  موضوع  به  کشور  در 

می شود.
وی با بیان ظرفیت های متنوع استان گیالن 
طیور  و  آبزیان  کشاورزی،  حوزه های  در 
فرآوری  و  تبدیلی  صنایع  ایجاد  کرد  تاکید 
زمینه  شیالتی  و  کشاورزی  محصوالت 
می شود  استان  در  اقتصادی  بزرگ  تحول 
زمینه ها،  این  در  فعالیت  به  توجه  گفت:  و 
تحریمی  شرایط  در  باال  ارزآوری  بر  عالوه 
و  مفید  دولت  برای  تنها  نه  کشورمان، 
ارزشمند است، بلکه می تواند جایگاه داخلی 

ویژه ای برای این منطقه به ارمغان آورد.
پایان  در  بندرانزلی  شهرستان  جمعه  امام 
متوازن  توسعه  الزامات  به  توجه  خواستار 
از  انزلی  بندر  شهرستان  شدن  متنفع  و 
به  توجه  با  افزود:  و  شد  آزاد  منطقه  منافع 
تجاری،  صنعتی،  مختلف  ظرفیت های 
بندری و صنعت گردشگری، توسعه محدوده 
و  پیشرفت  در  شهرستان  به  منطقه  این 
شهرستان  و  منطقه  اقتصادی  شکوفایی 
بسیار موثر است و در این میان با هم افزایی 
و  استان  شهرستان،  این  توانمندی های 
رشد  زمینه  انزلی  آزاد  منطقه  محوریت  با 
صنعت  مختلف  بخش های  در  استان  کل 

گردشگری پدید می آید.

شعار  کردن  عملیاتی  منظور  به  سازمان 
این  در  در سال جاری، گفت:  تولید  جهش 
تولیدی  کارخانجات  ظرفیت  افزایش  راستا 
منطقه،  محدوده  در  فعالیت  به  مشغول 
در  تسریع  نیمه راکد،  واحدهای  فعال سازی 
احداث  در دست  واحدهای  عملیات ساخت 
و جذب واحدهای تولیدی-صنعتی جدید در 
دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی می باشد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
محوری  راهبرد  دومین  انزلی  آزاد  منطقه 
سازمان متبوع خود در سال جهش تولید را 
آغاز عملیات احداث شهرک صنعتی ناحیه ۳ 
در این منطقه عنوان کرد و افزود: شهرک 
صنعتی شماره۳ عالوه بر آثار اقتصادی مثبت 
با فراهم نمودن زمینه اشتغال زایی  و موثر، 
مستقیم برای بیش از ۲هزار نفر، برای مردم 

و جوانان استان امیدوار کننده است.
امام جمعه شهرستان بندر انزلی در این دیدار 

در دیدار دکتر روزبهان با امام جمعه شهرستان بندر انزلی عنوان شد:

با  کاسپین«  آب  »پارس  هلدینگ 
ناحیه۲  صنعتی  شهرک  در  سرمایه گذاری 
»شرکت  ایجاد  به  اقدام  انزلی،  آزاد  منطقه 
راش کیان کاسپین منطقه آزاد انزلی« کرده و 
در زمینه طراحی و تولید دستگاه ازن ژنراتور 
از طریق اجرای مهندسی معکوس مشغول به 

فعالیت است.
تنها  نه  خود،  شایسته  اقدام  با  شرکت  این 
با  بلکه  است،  شده  کشور  از  ارز  خروج  مانع 
گام برداشتن در مسیر صادرات و با عنایت به 
دستگاه ها  این  قوی  ضدعفونی کننده  کارکرد 
تولیدی  محصوالت  کرونا،  شیوع  دوران  در 
مهم  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  واحد  این 
ایفای  قابلیت  از  محیط،  کردن  ضدعفونی 

نقش برخوردار است.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
حمایت از شرکت های نوآور و صادرات محور، 
اقدام  با اجرای بسته های حمایتی و تشویقی 
به حمایت از شرکت هایی که با تولیدات خود، 
کشور را از واردات بی نیاز می کنند پرداخته و 
موفق  نمونه های  این  از  یکی  مزبور  شرکت 

است.

اجرای مهندسی معکوس تولید 
ازن ژنراتور در منطقه آزاد انزلی

بی نیازی از واردات، امکان صادرات و ابزاری 
جهت ضدعفونی کردن محیط:
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گزارش:
علی جعفری

رئیس  الریجانی  علی  دکتر  سال 1396  16فروردین ماه  در 
سینجلی  محمد  به  نامه ای  طی  اسالمی  شورای  مجلس 
جاسبی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور 

می نویسد:
»با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده )1( قانون مدني و در 
اجراي مفاد تبصره ماده)1( قانون مذکور، یك نسخه تصویر 
در  درج  براي  کشور  توسعه  برنامه هاي  دائمي  احكام  قانون 

روزنامه رسمي ارسال مي گردد«. 
روحانی  دکتر  به  خطاب  هم  اسفندماه 1398  یكم  تاریخ  در 

رئیس جمهور محترم طی نامه ای اشعار می دارد: 
نامه شماره 52412/10/220 مورخ 1394/8/4 در  به  »عطف 
اساسي  قانون   )123( سوم  و  بیست  و  یكصد  اصل  اجراي 
برنامه هاي  دائمي  احكام  قانون  ایران  اسالمي  جمهوري 
توسعه کشور که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمي 
یكشنبه  روز  علني  جلسه  در  تصویب  با  بود،  گردیده  تقدیم 
به  نگهبان،  محترم  شوراي  تایید  و  مورخ 1395/11/10 

پیوست ابالغ مي گردد«.
در مقدمه این الیحه قانونی هم عنوان شده است: 

پنج  ساله  برنامه  قانون  ماده)122(  بند )الف(  موجب  به  الف( 
ششم توسعه...، حكم ماده )1( قانون احكام دائمي برنامه هاي 
قانون صدرالذکر  احكام  بر  توسعه کشور مصوب سال 1395 

حاکم است.
ب( با توجه به بند )ز( تبصره 21 قانون بودجه سال 1396 کل 
طول  در   )1 ( و  تبصره)20(  )ب(  و  بندهاي )الف(  در  کشور، 
اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور، در موارد مغایرت، 
حاکم  توسعه  برنامه هاي  دائمي  احكام  قانون  ماده )1(  حكم 

است.
تصویب  با  73ماده  در  کشور  توسعه  دائمی  احكام  قانون 
ماده)73(  در  و  است  منتشر شده  نگهبان  مجلس و شورای 
برنامه  قانون  انقضاي  از  پس  قانون  این  است:  شده  نوشته 
الزم االجراء  ایران  اسالمي  جمهوري  توسعه  پنجم  پنج ساله 

است.
روزنامه دنیای اقتصاد هم در تاریخ 22آذرماه سال 1394 طی 
یك گزارش مبسوط به واکاوی دالیل صدور الیحه احكام 
دائمی توسعه دولت که در آن زمان در 52ماده تنظیم شده 

بود، می پردازد و می نویسد:
آن طور که در ابتدای این الیحه پیشنهادی دولت آمده، با 
توجه به ماهیت دائمی برخی از احكام مندرج در قوانین برنامه 
توسعه کشور که تكرار آنها منجر به حجیم شدن این قوانین 
شده، دولت به دنبال آن بوده که برای رفع این مشكل و در 
بستر  که  شده  یاد  برنامه های  دائمی  احكام  احصای  جهت 
توسعه را فراهم می کند، این الیحه را تدوین کند. بر اساس 
26مهرماه  در  وزیران  هیات  مورد  همین  در  دولت،  اعالم 
امسال الیحه تنظیم برخی از احكام برنامه های توسعه کشور 
را به قید یك فوریت تصویب و برای انجام تشریفات قانونی 

تقدیم مجلس شورای اسالمی کرده است.
هم  الیحه  این  توجیهی  مقدمه  در  اقتصادنیوز،  گزارش  به 
دائمی  ماهیت  با  احكامی  اخیر  سال های  در  که  شده  اشاره 
بنا بر ضرورت در برنامه های توسعه تكرار شده و این مسئله 
برای  متعدد  تكالیف  با  برنامه ها  این  شدن  حجیم  به  منجر 
دولت شده است. موضوعی که شاید در برخی از این الیحه 
52ماده ای صدق نكند، چراکه برای اولین مرتبه است که در 
برنامه های توسعه مدنظر قرار می گیرند. یا اینكه حداقل در 
همه پنج برنامه های تصویب شده پیش از این حضور پررنگی 
شورای  به  مربوط  قوانین  موارد،  این  ازجمله  نداشته اند. 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، تشكیل شورای عالی 
استان ها،  منطقه ای  آب  شرکت  انحالل  سرزمین،  آمایش 
آمار  به مرکز  آمارهای رسمی  تایید  انتشار و  منحصر کردن 
اقتصاد  در  آنها  ظهور  که  است  دیگر  مورد  چندین  و  ایران 

ایران تقریبا تازگی دارد.
داریم،  را  آن  بررسی  قصد  نوشتار  این  در  که  موضوعی  اما 
ماده 65 قانون احكام دائمی است که در سال 96 برای اجرا 
به دستگاه های مرتبط از طریق روزنامه رسمی و به دستور 

رئیس مجلس ابالغ شده است! در این ماده عنوان می شود:
ماده65: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و 
ایفاي نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست 
اقتصادي  ایجاد رشد  ساله نظام، اعمال مدیریت یكپارچه و 
اقتصاد  اثرگذار  تعامل  و  همپیوندي  مناطق،  این  در  مناسب 
ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوي توسعه ملی در بخش هاي 

مختلف:
الف( مدیران سازمان هاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف 
کلیه  و  می شوند  محسوب  منطقه  مقام  باالترین  دولت، 
وظایف، اختیارات و مسئولیت هاي دستگاه هاي اجرایی دولتی 
مستقر در این مناطق به استثناي نهادهاي دفاعی و امنیتی، 
به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصرا براساس 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی و اصالحات 

بعدي آن و قانون کار اداره می شوند.
مسئولیت هاي  و  اختیارات  وظایف،  واگذاري  تبصره1: 
دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان 

صورت می پذیرد.
شوراهاي  مصوبات  مورد  در  فرماندار  اختیارات  تبصره2: 
اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه 

آزاد واگذار می شود. 
ب( کاالهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه 
نسبت  به  کشور  نقاط  سایر  به  ورود  هنگام  به  اقتصادي 
مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به 
از پرداخت حقوق  کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و 

ورودي معاف است.
تبصره1: مواد اولیه و کاالهاي واسطه اي خارجی به کار رفته 
پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد  به  تولید، مشروط  در 

اولیه و کاالي داخلی محسوب می شود.
تبصره2: مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهاي 
تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي که 
درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در 
تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به 
کار گرفته شود، در حكم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت 

حقوق ورودي معاف است.
از  جاري  قوانین  طبق  که  مربوط  بندري  هزینه هاي  پ( 
می شود،  دریافت  بندري  خدمات  بابت  شناورها  و  کشتی ها 
در صورتی که این بنادر توسط بخش هاي خصوصی، تعاونی 
آزاد  مناطق  محدوده  در  تجاري-صنعتی  آزاد  مناطق  و 
مربوطه  آزاد  مناطق  سازمان هاي  توسط  باشند،  شده  ایجاد 
به ثبت و ترخیص  آزاد مجازند نسبت  اخذ می شود. مناطق 

کشتی ها طبق قوانین جاري و بین المللی اقدام کنند.
نیز  و  کشور  از  خارج  و  آزاد  مناطق  بین  کاال  مبادالت  ت( 
سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض به استثناي عوارض موضوع 
آزاد تجاري- صنعتی  اداره مناطق  قانون چگونگی  ماده)10( 
جمهوري اسالمی ایران مصوب )137 7/6/2( مالیات و حقوق 

ورودي معاف می باشند.
ث( به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي 
نمایندگی  ایجاد  بین المللی،  معتبر  تحقیقاتی  و  آموزشی 
اعالم  طبق  بر  خارجی  معتبر  و  داخلی  دانشگاه هاي 
در  خصوصی  دانشگاه هاي  تاسیس  و  ذیربط  وزارتخانه هاي 
مناطق آزاد تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادي با رعایت قوانین 

مربوط مجاز است.
رعایت  با  تجاري- صنعتی  آزاد  مناطق  آبی  محدوده  ج( 
نیروهاي  تایید ستاد کل  به  که  دفاعی  و  امنیتی  مالحظات 
مسلح می رسد، به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق 
آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاري- صنعتی ایران مصوب ) 7/6/1372( و اصالحات 

بعدي آن برخوردار است.
تجاري،  آزاد  مناطق  چهره  از  فقر  زدودن  منظور  به  چ( 
سازمان هاي مناطق آزاد موظفند حداقل یك درصد از محل 
وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق 
را از طریق نهادهاي حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی 

این مناطق اختصاص دهند.
گزارش  یك  حقوقی طی  کارشناس  پاشاکی  کریمی  سجاد 
تاریخ 3آبان ماه 1397  در  نیوز در  بولتن  تارنمای  مفصل در 
قالب یك گزارش انتقادی از ماده 65 قانون احكام توسعه ای با 
عنوان »نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛ از تئوری تا 
عمل باالترین مقام اجرایی مناطق آزاد چقدر فاصله است«، 

می نویسد:
ماده 27 از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
الحاقی سال 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند )الف ( 
ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه، بند )الف( ماده 112 قانون 
احكام  قانون  ماده 65  )الف(  بند  نیز  و  توسعه  پنجم  برنامه 
برای  را  جایگاه خاصی  تا  در تالشند  توسعه، همگی  دائمی 
سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از حیث شئونات اداری 
بر  مشتمل  که  آزاد  مناطق  گستره  این  با  اما  نمایند،  ایجاد 
زیست  انفالی،  عرصه های  شامل،  که  است  بخش هایی 
امنیتی  روستا(،  و  )شهر  انسانی  سكونتگاه های  محیطی، 
قوانین  اساسی و سایر  قانون  از اصول  و... می شود؛ مستفاد 
امكان واسپاری کلیه اختیارات دستگاه های اجرایی به روسای 
از  مالک  وحدت  با  اینكه  کما  نمی باشد؛  امكان پذیر  منطقه 
نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان درخصوص قانون اصالح 
مصوب  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
سال 1378، ماده 27 قانون صدراالشاره نیز که در سال 1375 
افزوده  اولیه  قانون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  توسط 
شد، مشمول لغو شرعی می گردد هر چند که این ماده توسط 
بند )الف( ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند )الف( 
ماده 65 قانون احكام دائمی توسعه تخصیص خورده و دیگر 

حاکمیت ندارد.
استدالل های  با  این گزارش تالش می کند  در  وی مجدانه 
7گانه خودش، صندلی اختیار و مسئولیت تام مدیران مناطق 
انقالبی بكشد و در استدالل  با روحیه ای  از زیرشان  آزاد را 

دوم می گوید: 
به  اجرایی  مقام  باالترین  عنوان  اطالق  اینكه  به  توجه  با 
برعهده  تجمیع  نمی تواند  آزاد  مناطق  سازمان های  روسای 
قرار دادن اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی دولتی را 
به ویژه در حوزه حاکمیتی به همراه داشته باشد و استدالل 
برنامه  قانون  ماده 112  )الف(  بند  از  عام  اطالق  بر:  مبنتی 
پنجم توسعه و بند )الف( ماده 65 قانون احكام دائمی توسعه 
ماده 6  چون  موادی  و  بوده  حاکم  سازمان،  این  جایگاه  در 
)تصریح عنوان باالترین مقام در امور اقتصادی و زیربنایی( 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح  قانون  ماده 27  و 
نحوه  خصوص  )در  سال 1375  مصوب  تجاری- صنعتی 
نمی   الزم الرعایه  دستگاه ها(،  اختیارات  واگذاری  و  تفویض 
باشند، اما از آنجایی که مجددا فراز پایانی بند )الف( مواد 112 
و 65، اداره سازمان های منطقه آزاد را به قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 با اصالحات 
این   27 و  ماده 6  لذا  است،  داده  احاله  کار،  قانون  و  بعدی 
قانون مجددا اعتبار اجرایی خود را خواهند یافت و یا تفسیر 
فراز اول بند )الف( می بایست مضیق در ماده 6 تفسیر گردد. 
همچنین توجه به این نكته که، به استناد بند 1 الیحه مصوب 
مجلس شورای اسالمی درخصوص اصالح قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی )نهایی نشده( که طی آن 
حذف عبارت »در زمینه های اقتصادی و زیر بنایی« از ماده 6 
بند 1  استناد  به  مصوبه  این  اما  گردید،  تصویب  قانون  این 
نظریه شماره 75/21/0285 مورخ 75/1/28 شورای نگهبان 
در  شد،  تلقی  اساسی  قانون  شصتم  اصل  مغایر  )پیوست6( 
نتیجه این موضوع نشان می دهد که این تفسیر موضوع اعتبار 
مفهوم باالترین مقام اقتصادی و امور زیربنایی، درخصوص 
جایگاه روسای سازمان های مناطق آزاد، به حقیقت و نظر 

شورای نگهبان نزدیك تر است.
ماهوی  تببین  در  گزارش  مفصل ترین  که  گزارش  این  در 
ماده 65 قانون احكام توسعه ای است، به عنوان نتیجه گیری 

کلی بیان می شود:
آنچه که از استدالالت یاد شده حاصل می شود، عدم اجرای 
صحیح قانون و استفاده روسای سازمان های مناطق آزاد از 
این مواد به منظور در اختیار گرفتن وظایف سایر دستگاه های 
ایجاد  اختیار،  تفویض  همچون،  مختلفی  طرق  از  اجرایی 
نمایندگی دستگاه اجرایی در منطقه آزاد، واسپاری امور و در 
صورت عدم اجرای این موارد، تالش برای ایجاد تفاهم نامه 
همكاری است. اما باید توجه داشت، اینگونه اقدامات چنانچه 
منبعث با نص صریح قوانین نباشند، قابل اجرا نبوده و قابلیت 
توجه  با  را خواهند داشت.  از طریق مراجع صالحه  پیگیری 
اساسی  قانون  اصل 53  برخالف  منطقه  درآمد های  اینكه  به 
ناشی  درآمدهای  لذا  نمی شود،  واریز  کل  خزانه  حساب  به 
کل  خزانه  حساب  به  می بایست  که  شده  واسپاری  امور  از 
واریز  آزاد،  مناطق  درآمدهای  حساب  به  یابد،  تحقق  کشور 
خواهند شد و این موضوع خود یكی از بزرگترین معضالت و 
تخلفات پیش رو خواهد بود. در نتیجه اساسا به نظر نمی رسد 
امور حاکمیتی قابلیت واگذاری داشته باشد، چراکه سرچشمه 
وجودی یك اداره یا دستگاه اجرایی می باشد که در صورت 
دستگاه  آن  وجودی  دالیل  اسقاط  باعث  عمال  واگذاری، 

اجرایی خواهد شد.
است،  شده  قید  هم  نوشتار  این  ابتدای  در  که  طور  همان 
ارائه می شود و بعد  الیحه ای که از طرف دولت به مجلس 
از تصویب به عنوان »قانون« برای ابالغ به دولت فرستاده 
می شود، ولی با اتمام زمان قانونی به دلیل عدم ابالغ رسمی 
دولت، رئیس مجلس دستور ابالغ و اجرای قانون در روزنامه 
دچار  نیز  آن  مواد  که  است  معلوم  می کند،  صادر  را  رسمی 
آن  به  تنها  نه  و  می شود  جالبی  تاویل های  و  تفسیر  چنین 
البته  عمل نمی شود، بلكه کال از حیز انتفاع ساقط می شود. 
این سنت دیرینه در ایران  است که قوانین در نتیجه تراوشات 
ذهنی فرهیختگان این جامعه، به سادگی نوشته می شود اما 
در مرحله ابالغ و اجرا، به خاطر منطبق نبودن آن با منافع 
افراد و گروه های مختلف یا اجرا نمی شود، یا دچار تاویل و 
)مثل  زمان می شود  یا مشمول مرور  و  قرار می گیرد  تفسیر 
ماده 18 قانون مناطق آزاد که بدون اینكه اجرا شود، از سوی 

شورای نگهبان به دلیل مرور زمان لغو می شود(.

ضرورت اجرای کامل ماده65 قانون احکام دائمی 
توسعه کشور

اما ماده 65 قانون احكام دائمی توسعه کشور باید اجرا شود، 
چراکه امروز مدیریت در مناطق آزاد مانند رانندگی کسی است 
که با خودروی آموزشگاه رانندگی می کند و فقط اختیار فرمان 
آن هم به صورت مشروط در دست اوست و کالچ و ترمز 
از طرف نفر بغل دستی یا همان »استاد«  به وقت مقتضی 
کشیده می شود. این نحوه مدیریت باعث شده است اعتماد 
فعالین اقتصادی هم به آینده مناطق آزاد و نحوه تامین منافع 
با شروع   قانونی آنها دچار خدشه گردد. زیرا همان طور که 
مشاهده  دالر  قیمت  افزایش  و  ترامپی  تحریم های  دوباره 
کردیم، دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف در خود دولت!!! 
با  روز  هر  قانون،  برخالف  حاکمیتی،  دستگاه های  سایر  نه 
با  آزاد را  دستور العمل های خلق الساعه کالچ و ترمز مناطق 
شدت و حّدتی بیشتر از سرزمین اصلی می کشیدند و مدیران 
اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  مقابل  در  را  آزاد  مناطق 
مناطق قرار می دادند. اما نتیجه این نوع رفتار خالف قانون 
شرایط  از  بهتر  چیزی  آزاد،  مناطق  مدیریتی  اختیارات  با 
سرزمین  دستگاه های  از  بدتر  که  نیست  آزاد  مناطق  امروز 
اصلی گرفتار دستورالعمل های متعدد و گاها متضاد می باشند 
کالف  و  پیچیده  بروکراسی  این  از  هم  اقتصادی  فعالین  و 
تا  ایجاد شده اند  آزاد  سردرگم می نالند؛ در حالی که مناطق 
مدیری که قابل اعتماد و مسلط بر منافع کالن کشور است، 
بتواند در سایه تجربه و دانشی که دارد در سریع ترین زمان 
یك  شروع  امكان  مكفی،  مسئولیت  و  اختیارات  با  ممكن 

کسب و کار را ایجاد نماید.

مناطق آزاد، پیشران توسعه متوازن در کشور
اما در سال »جهش تولید« که مقام معظم رهبری تمام افراد 
و ارگان های کشور را برای تحقق این شعار مكلّف کرده اند، 
ما باید تكلیف خودمان را با »قانون« وجدانی روشن کنیم که 
آیا می خواهیم به قانون عمل کنیم یا نمی خواهیم؟! موضوع 
تكلیف مان،  سال  دویست  از  بعد  است  الزم  که  این  دیگر 
نوع نگاه مان و موضع خودمان )بخوانید خودتان( را با مفهوم 
وقتی  توسعه  دائمی  احكام  قانون  کنیم .  روشن  »توسعه« 

نوشته و ابالغ شده است که: 
»با توجه به ماهیت دائمی برخی از احكام مندرج در قوانین 
برنامه توسعه کشور که تكرار آنها منجر به حجیم شدن این 

قوانین شده، دولت به دنبال آن بوده که برای رفع این مشكل 
و در جهت احصای احكام دائمی برنامه های یاد شده که بستر 

توسعه را فراهم می کند، این الیحه را تدوین کند«.
گرفته  نظر  در  محتوم  و  الزم  امری  عنوان  به  توسعه  پس 
تا  شود  پیموده  باید  که  راهی  یك  عنوان  به  و  است  شده 
امروز هستند  آنچه  از  بهتر  به سرانجامی  ملت  و  ملك  این 
خواست  یك  تنها  نه  پس  برسند.  معیشت  و  رفاه  نظر  از 
اجتماعی است بلكه یك اراده حاکمّیتی در پشت این قانون 
و  مواد  طور  این  وقتی  اما  دارد.  وجود  توسعه  تحقق  برای 
تبصره آن مورد هجوم تفسیر، فراموشی و انكار قرار می گیرد، 
چنانچه در مورد ماده 65 و در مورد یكی از پرظرفیت ترین و 
آینده دار ترین مراکز توسعه اقتصادی کشور یعنی مناطق آزاد 
انجام شده، نشان می دهیم که ما با همه چیز شوخی داریم 
حتی با کارآمدی حاکمّیت؟!!!  چون که امروز مهم ترین نماد 

کارآمدی حكومت ها، توسعه متوازن و مستمر می باشد.
از آن گذشته  و مهم تر از همه چیز، مقام معظم رهبری طی 
نزدیك یك دهه به صورت متداوم با تاکید بر وجوه مختلف 
توسعه اقتصادی به صورت کامل و دقیقی فرمان حرکت به 
سمت توسعه را به صورت مكرر صادر می کنند، اما متاسفانه 
متعدد  جلسه های  و  کنفرانس ها  شده،  مشاهده  بیشتر  آنچه 
شعارهای  مختلف  ابعاد  تبیین  برای  کارشناسان  و  مسئولین 
برای  بسترسازی  و  اجرایی  راهكارهای  تبیین  نه  بود،  سال 
نهادینه سازی و اجرای قوانین توسعه محور. همانند کسی که 
به جای ماه به انگشت اشاره تمرکز می کند و در مورد خط و 
خطوط و زیبایی ناخن، غزل های عاشقانه و عارفانه می سراید.

و  از جیب خودشان  آزاد  مناطق  امروز  گفت  باید  نهایت  در 
فعالین اقتصادی و در سایه سعه صدر و همراهی مردم مناطق 
آزاد، زیرساخت های اساسی سرمایه گذاری و توسعه را فراهم 
کرده اند و مناطق مرزی را به مناطقی امن و آماده کار و تالش 
واقعی  پشتوانه  اما  نموده اند؛  تبدیل  ملی  منافع  تامین  برای 
مناطق،  این  در  جانبه  چند  و  متوازن  »توسعه«  امر  تحقق 
تجمیع اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت مناطق آزاد است 
یا  غیرحاکمیتی  و  غیرامنیتی  امور  در  حداقل  بتوانند  آنها  تا 
همان سیاست سفلی، به قول حكمای قدیم به تدبیر منزل 
بپردازند. این مهم نه تنها برای تحقق توسعه ضروری است، 
بلكه برای تامین امنیت ملی حداکثری، بنیادی و با مشارکت 

همگانی در مفاصل حساس مرزی کشور الزم می باشد.
باید بدانیم قانون نوشته می شود برای اجرا و در اجرا است که 
نقصان و ایراد آن باید مورد رصد قرار گیرد، نه قبل از اجرا. 
قانون اگر قانون است، باید اجرا شود تا کشور در مسیر امن 
و آرام، توسعه با کمترین هزینه و بیشترین سود قرار گیرد. 
تمسخر قانون، پشت هم اندازی و مشمول مرور زمان کردن 
قانون آن هم قوانینی که تعیین کننده سرنوشت عمومی یك 
کجی  دهن  یك  بلكه  هنر،  یك  نه  است،  محیط  و  جامعه 

بزرگ سیاسی-امنیتی است.

نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصاد ملی
از  یكی  شاید  اقتصادی  سیستم  هر  شكست  یا  و  موفقیت 
و  استوار  نظامی  انتخابی  سوی  به  را  ما  که  باشد  راه هایی 
پیروز رهنمود می سازد و می توان از آن به عنوان یك نقشه 
راه در جهت برطرف نمودن چالش ها و خالهای موجود و یا 
تقویت نمودن ساختارها و حتی بازسازی مجدد چینش ها و 
رویه ها استفاده نمود. در طول چند دهه گذشته به ویژه بعد 
نظام های  نوساخت  حتی  و  بازسازی  دوم،  جهانی  جنگ  از 
اقتصادی مشخصا در دو قطب باز و برنامه ریزی شده، انجام 
می افكنیم،  کشورها  به  که  نگاهی  زمان،  گذر  با  می گرفت. 
اقتصاد  الگوی  توانسته اند  که  کشورهایی  می شود  مشاهده 
کشور خویش را به الگوی اقتصاد آزاد مبدل کنند، در عمل 
گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. می توان گفت این کشورها 

اقتصاد  بر  مبتنی  نگرش  از  را  خود  اقتصادی  نظام  مبنای 
درون گرایی بر اقتصاد برونگرایی و تجارت آزاد تغییر داده اند. 
درون گرای  ساختار  یك  از  می خواهند  که  کشورهایی 
اقتصادی عبور کنند و به یك ساختار باز اقتصادی برسند و 
خود را در عرصه های بین المللی مطرح نمایند، قطعا مناطق 
آزاد، می توانند کارکردهای بهتری را برای آنها داشته باشند. 
در حقیقت مناطق آزاد دروازه های ورود به بازارهای جهانی 
در  داخلی  اقتصاد  و فرصت های  پتانسیل ها  از  بهره گیری  با 
تجارت بین الملل است. برای پی بردن به جایگاه مناطق آزاد 
ابتدا مفاهیم مناطق  یافتگی، می بایست در  در مسیر توسعه 
بررسی  اقتصادی مورد  ابزار رشد و توسعه  به عنوان  را  آزاد 
قرار داد. قطعا پی بردن به خاستگاه اصلی ایجاد مناطق آزاد 
مبتنی  را  تجاری- اقتصادی  برونگرایانه  سیاست های  که 
و  کشور  اقتصادی  توسعه  منظور  به  صادرات  گسترش  بر 
توسعه تجارت، برقراری ارتباط بین المللی، تحرک در اقتصاد 
تجویز  جهانی  تجارت  سازمان  به  الحاق  نهایتا  و  منطقه ای 
می کند، می تواند درک مبرهنی از این مجموعه عظیم بدست 

آورد. 
ابزاری در تحول عظیم  آزاد به عنوان  این راستا مناطق  در 
اقتصادی مورد توجه کشورها قرار گرفته اند. با نظر به اینكه 
عمدتا مناطق آزاد کشورمان با هدف افزایش توان صادرات و 
در نهایت رونق توسعه اقتصادی کشور تاسیس شده اند، از این 
رو اقتصاد ملی و مناطق آزاد را نمی توان دو بخش منفك در 
نظر گرفت. تالش در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی 
مناطق آزاد در کنار بهبود عملكرد سایر نهادهای اقتصادی و 
سیاسی می تواند به پیشبرد اهداف کالن اقتصادی منجر شود 
به همراه  را  اقتصاد کشور  به دنبال آن رشد ساختار کلی  و 

داشته باشد. 
اینجا مطرح می شود، این است که  مهم ترین سوالی که در 
مناطق آزاد چگونه و با چه شرایطی می توانند موجبات رشد و 

توسعه اقتصاد ملی را فراهم می آورند؟ 

نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی
بیندازیم،  بین المللی  گروه بندی های  بر  نگاهی  بخواهیم  اگر 
و  یافته  توسعه  به دو دسته  خواهیم دید که عمدتا کشورها 
کشورهای در حال توسعه تقسیم شده اند. قاعدتا کشورهای 
توسعه یافته، کشورهایی هستند که توانستند انقالب صنعتی 
و تحوالت وابسته به آن را با موفقیت پشت سر بگذارند و 
تحت  غربی  دیدگاه های  در  که  توسعه  حال  در  کشورهای 
از آنها یاد می شود، به علل  عنوان کشورهای جهان سومی 
جاری  مشكالت  سایر  و  تاریخی  عوامل  همچون  مختلف 
با  را  صنعتی«  »انقالب  یا  صنعتی  تحوالت  نتوانسته اند 
توسعه  موضوع  گفت،  می توان  بگذارند.  سر  پشت  موفقیت 
به  و  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  جدی  طور  به  اقتصادی 
موضوع  و  شد  مطرح  دهه 1960  از  بعد  سال های  در  ویژه 
صورت  به  بلكه  انحصاری  صورت  به  نه  اقتصادی  توسعه 
که  گونه ای  به  شد،  بیان  جهان  بین کشورهای  در  عمومی 
در هر گردهمایی از آن سخن به میان آمد و به یك مسئله 
به عنوان  تبدیل شد و  برای دولت ها  امر ضروری  حیاتی و 
اصلی در راستای تداوم حكومت ها به حساب آمد. از همین 
توسعه  به  دستیابی  مسیر  در  توسعه  حال  در  کشورهای  رو 
این  تحقق  جهت  ابزارهایی  از  استفاده  درصدد  اقتصادی، 
مهم برآمدند. »مناطق آزاد تجاری- صنعتی« ازجمله ابزاری 
با  مناطق  این  چراکه  کرد؛  جلب  خود  به  را  نظرها  که  بود 
برخورداری از قوانین و مقرراتی خاص و ویژگی های مكانی 
اقتصاد  از  باالتر  در سطحی  منحصربه فرد  زیرساخت های  و 
داخلی، به منزله نیروی محرکه برای تداوم حرکت در مسیر 
توسعه اقتصادی اولین بار در اروپا امتحان خود را پس داده 
بودند و پس از جنگ جهانی دوم که ساختارهای اقتصادی 

نقض قوانین، مانع اصلی مناطق آزاد در رسیدن به توسعه متوازن:

مصائب اجرای ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه کشور در مناطق آزاد

کشورها در هم پاشیده بود، تنها گزینه ای به حساب آمد که 
می توانست اقتصاد کشورها را از حالت انزوا و رکود خارج کند 

و اقتصادی باز و برونگرا را به ارمغان آوردند. 
ایران نیز جزء کشورهای در حال توسعه به حساب می آید که 
پتانسیل ها و ظرفیت های باالیی را جهت دستیابی به پیشرفت 
بودن  دارا  وجود  با  بگوییم  باید  اما  می باشد.  دارا  اقتصادی 
نیروی انسانی فراوان و شرایط متنوع اقلیمی و منابع متفاوت 
طبیعی و نفت فراوان و البته جذابیت های گردشگری بی مانند 
و آثار باستانی فراوان، تاکنون موفق به دستیابی به این مهم 
کشورهای  به  بین المللی  سطح  در  نگاهی  اگر  است.  نشده 
صنعتی و همچنین کشورهایی که جدیدا به گروه کشورهای 
بازرگانی  که  درمی یابیم  بی اندازیم؛  پیوسته اند،  شده  صنعتی 
بین المللی می تواند موتور توسعه باشد، علی الخصوص که در 
جهان امروز سرعت تغییر در تكنولوژی به قدری سریع است 
تمامی  نمی توانند  خود  خودی  به  کشورها  از  کدام  هیچ  که 
کاالهای مورد نیاز سایر کشورها را تولید نمایند و بدون شك 
پیشرفت بدون همكاری و تبادالت اقتصادی با دیگر کشورها 

ممكن نیست. 
به دلیل آنكه یكی از روش های گسترش بازرگانی بین المللی، 
اکثر  می باشد،  صنعتی  و  تجاری  آزاد  مناطق  از  استفاده 
ابزار را توصیه کرده اند،  این  از  صاحب نظران، کمك گرفتن 
برای  این عامل می تواند عاملی  از  استفاده  اینكه  مخصوصا 
و  بوده  اقتصادی  انتقال  از  حاصل  تالطم های  از  جلوگیری 

کارآیی اقتصاد کشور را بهبود دهد. 
مناطق آزاد از روش های زیر می توانند به توسعه اقتصاد ملی 

کمك کنند:

سرعت در تامین مواد اولیه کارخانه های 
داخل کشور

آزاد فرآیند سفارشات کارخانه های داخلی را تسهیل  مناطق 
سفارشات  دریافت  در  سرعت  افزایش  قطعا  می بخشند. 
سبب  نهایت  در  و  هزینه ها  در  صرفه جویی  باعث  می تواند 
کاهش بهای تمام شده محصول ساخته شده در داخل کشور 
صدور  روند  بهبود  و  رقابتی  توان  افزایش  موجبات  و  شود 

محصوالت را فراهم آورد.

کاهش نرخ بیکاری از مسیر مناطق آزاد
عملی  و  علمی  پشتوانه  با  کشور  آزاد  مناطق  که  هنگامی 
خود  با  نیز  را  شغلی  فرصت های  می شوند،  ایجاد  مناسب 
اقتصادی، تجاری و  انجام امور صنعتی،  به همراه می آورند. 
گردشگری درون مناطق آزاد ظرفیت های شغلی متعددی را 
ایجاد می کنند که با تكیه بر آنها می توان نرخ بیكاری را در 
قابل  حد  تا  همجوار،  مناطق  در  حتی  و  مناطق  این  درون 
نیز  سودآوری هایی  با  که  چند  هر  داد،  کاهش  مالحظه ای 
همراه می باشند که دست آخر مقداری از آنها به درون اقتصاد 
بسیاری  فعالیت های اصلی و جانبی  میزبان منتقل می شود. 
بانكی،  امور  خدماتی،  بازرگانی،  صنعتی،  شرکت های  نظیر 
بیمه ای، انبارداری، تخلیه و بارگیری، بسته بندی و... هستند 
که در سایه مناطق آزاد ایجاد می شوند و می توانند کمبودهای 

شغلی موجود در این مناطق را تا حدودی برطرف نمایند.

توسعه صادرات کشور و افزایش درآمدهای ارزی
توسعه  به  پرداختن  آزاد،  مناطق  نوین  کارکرد  برجسته ترین 
صادرات کشور است. همان گونه که از عنوان مناطق پردازش 
صادرات، که عنوانی با پیشینه غنی بوده است، برمی آید؛ مناطق 
آزاد سكویی برای توسعه و گسترش صنعت صادرات کشور 
از تزلزل اقتصادی  محسوب می شوند. در این میان استفاده 
می تواند  همسایه  کشورهای  سیاسی  ثبات  عدم  از  برگرفته 
موقعیت های مناسب و چشمگیری برای صادرکنندگان ایرانی 

به وجود آورد تا بازارهای مناسبی را برای تولیدات خود ایجاد 
نمایند. با تكیه بر کارکردها و پتانسیل های مناطق آزاد کشور 
می توان کوشید تا هرچه سریع تر و عمیق تر بازارهای تشنه و 
نیازمند را در اختیار گرفته و پایگاهی مناسب و قابل اعتماد 
با رعایت اصول و ارزش های حاکم بر کشورهای واردکننده، 
فراهم  بلندمدت  و  کوتاه مدت  در  خود  کشور  تولیدات  برای 
مستمر  تحلیل های  و  تجزیه  مستلزم  امر  این  تحقق  آورد. 
محیط می باشد؛ محیطی که قرار است به عنوان بازار هدف 
انتخاب شود. قطعا توسعه صنعت صادرات کشور می تواند تا 
موجود  مشكالت  و  ملی  اقتصاد  ارزی  کمبودهای  حدودی 
پیشرفت  یاری  به  و  نماید  برطرف  را  تراز تجاری  تعادل  در 

اقتصاد ملی برآیند.

خروج از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت
وابستگی  پی کاهش  در  ما  اقتصاد،  متنوع کردن  فرآیند  در 
اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، رسیدن به یك 
اقتصاد آزاد و تفكیك درآمدهای اقتصادی کشور می باشیم. 
باال بردن توان تولیدی، به خصوص تولید کاالهای صادراتی 
اقتصاد  به  تنوع بخشیدن  به نفت و  سبب کاهش وابستگی 
کشور می شود. با توجه به مطالبی که در باب مناطق پردازش 
نقش مهم  به  گفته شد، می توان  آزاد  مناطق  یا  و  صادرات 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایجاد تنوع اقتصادی و خارج 
با  آزاد  مناطق  برد.  پی  تك محصولی  اقتصاد  یك  از  شدن 
پذیرش قوانین و مقررات خاص، زیرساخت ها و روساخت های 
منحصربه فرد و با تكیه بر کارکردهای نوین خود بستر الزم 
مجموع  با  و  می آورند  فراهم  دیگر  صنایع  فعالیت  جهت  را 
اهدافی که برای خود در نظر دارند، به تدریج اقتصاد کشور 
را از یكنواختی و انجماد خارج کرده و به سمت یك اقتصاد 
پویا و متنوع سوق می دهند. در پی آن می توان شاهد توسعه 
مهم  دستاوردهای  از  که  باشیم  کشور  اقتصادی  اقتصاد 
برای آن  به عنوان یك هدف  اقتصادی است و  تنوع سازی 

تلقی می شود.
صدور  افزایش  و  غیرنفتی  محصوالت  تولید  افزایش  با 
تولیدی  سیستم  کلیت  ساختن  منعطف  و  مختلف  کاالهای 
اقتصاد، توان آن سیستم اقتصادی جهت کاهش ریسك های 
حاصل از صدور نفت و دیگر کاالهای وابسته افزایش می یابد. 
این روند باعث بهبود وضعیت تجارت یك اقتصاد می شود. 
میزان  شود،  متنوع  اقتصاد  یك  که  زمانی  دلیل  همین  به 
می یابد.  بهبود  کشور  تجاری  بازدهی  و  کاهش  ریسك ها 
توان  افزایش  باعث  تولید  سیستم  شدن  منعطف  همین طور 
تولیدی کشور می شود که در جواب تغییرات تقاضا و عرضه 
افزایش  و  تولید  میزان  بهبود  برای  بین المللی  بازارهای  در 

درآمد ارزی الزم است.
تاسیس  اهداف  از  شد،  اشاره  نیز  متن  در  که  همان گونه 
مناطق آزاد، تمرکز بر تولید کاالهای صادراتی و باال بردن 
توان صادرات غیرنفتی کشور است. لذا مناطق آزاد به عنوان 
دروازه های ورود به بازارهای جهانی، سبب بهبود فعالیت های 
ایجاد  جهت  الزم  سرمایه های  جذب  و  کشور  تجاری 
تحرک های اقتصادی می شوند و رشد و توسعه اقتصادی را 

به ارمغان می آورند.
نوع دیگری از صنعت که در این مناطق می تواند پیروز بوده 
و باعث جذب ارز و همچنین ارتباطات فرهنگی موثر شود، 
توریسم است. پس این توان وجود دارد که با فراهم کردن 
این  در  صنعتی،  موارد  سایر  کنار  در  توریستی  جذابیت های 
مناطق، این صنعت پویا را گسترش داده و به درآمدهایی حتی 
ابعاد فرهنگی  البته توجه به  بیش از درآمدهای نفتی رسید. 

توریسم، مهم تر از بحث اقتصادی و مالی آن است.

محرومیت زدایی با ابزار مناطق آزاد
کیش،  انزلی،  اروند،  )ارس،  کشور  آزاد  مناطق  مكان یابی 
نواحی  در  که  است  گونه ای  به  ماکو(  چابهار،  قشم، 
اغلب  آنها  مناطق همجوار  که  واقع شده اند،  مرزی کشور 
تزریق  شك  بدون  هستند.  همراه  محرومیت هایی  با 
درآمدهای حاصله و تكنولوژی های جذب شده در مناطق 
در  گامی  می تواند  همجوار  مناطق  اقتصاد  درون  آزاد، 
از  یكی  باشد.  مناطق  این  اقتصادی  شرایط  بهبود  جهت 
در  گردشگری  صنعت  بهبود  و  توریست  جذب  معیارهای 
از  مناطق  این  برخورداری  در سطح کشور،  و  آزاد  مناطق 
فرهنگ و اقتصادی پویا است تا بتواند به تغییرات محیطی 
پاسخ مناسب دهند. جهت دستیابی به این مهم، تحوالت 
اقتصادی الزم، ضرورت می یابد که  و  اجتماعی  فرهنگی، 
یا  و  به درون مناطق همجوار  فرآیند  این  انتقال  و  تسری 
است،  بدیهی  امری  مناطق  این  توسط  آن  از  الگوبرداری 
و محرومیت های  با ضعف  معموال  که  مناطق همجوار  لذا 
این  طی  هستند،  مواجه  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
و  از فرهنگ  باالتری  به درجات  و  فرآیند جهش می یابند 

رسید. خواهند  اقتصاد 

انتقال فن آوری و ارتقای مهارت های مدیریتی
سایر  از  بیشتر  اقتصادی  آزاد  مناطق  در  فعال  بنگاه های 
بنگاه ها با دنیای خارج در ارتباط می باشند. از این رو می توان 
از آنها به عنوان پیشران های انتقال فن آوری ها و نوآوری های 
بهره جست.  کشور  مرزهای  داخل  به  مدرن،  جهان  روزآمد 
بنگاه های فعال در این مناطق قادرند تا از طریق الگوبرداری 
و  فن آوری  دانش های  به  بین المللی،  موفق  بنگاه های  از 

متخصصین  از  بهره گیری  و  شغلی  مهارت های  مدیریتی، 
آزاد دست  مناطق  در  داخلی موجود  خارجی در شرکت های 

یابند.

جذب سرمایه گذاری های خارجی
سوق دادن جریان سرمایه به درون کشور و تشریك مساعی 
با سرمایه گذاران خارجی به عنوان یكی از روش های مرسوم 
و  صادرات  بهبود  راستای  در  بین المللی  بازارهای  با  پیوند 
توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای مزبور برشمرده 
کشور،  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  فرآیند  در  می شود. 
عوامل زیادی مثل انگیزه های اقتصادی، فنی و مالی، عوامل 
حمایتی، عوامل سیاسی و جغرافیایی و سازمان های ذیربط در 
تسهیل انتقال سرمایه دخالت دارند که این عوامل بر جذب 
این سرمایه ها در مناطق آزاد تجاری نیز موثر بوده اند. با تاکید 
بر این که یكی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاری خارجی در 
این  صادراتی  پتانسیل های  از  استفاده  تجاری،  آزاد  مناطق 
و  امكانات  نسبی،  مزیت های  مانند  عواملی  است،  مناطق 
انسانی  نیروی  کیفیت  و  آزاد  مناطق  موجود  زیرساخت های 
در  بر جذب سرمایه های خارجی  موثر  از عوامل  نیز  موجود 
قانونی سرمایه گذاری  برخی مزیت های  مناطق هستند.  این 
در مناطق آزاد تجاری ایران عبارتند از: آزادی کامل ورود و 
خروج سرمایه، معافیت مالیاتی 20ساله فعالیت های اقتصادی، 
تضمین کامل سرمایه ها خارجی و سود حاصل از آن، استفاده 
از معافیت گمرکی برای ورود کاالهای ساخته شده در منطقه 
آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده، آزادی مشارکت 
سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100درصد، صدور ویزا برای 
خارجیان در مبادی ورودی منطقه آزاد، فروش و اجاره زمین 
سرمایه گذاران  به  زمین  اجاره  و  داخلی  سرمایه گذاران  به 

خارجی.

سخن پایانی
به  اقتصادی  وابستگی  دلیل  به  ایران  اسالمی  در جمهوری 
انگیزه  عدم  و  سرمایه گذاری  باالی  ریسك  وجود  و  نفت 
و  مصرف  واردات،  همواره  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران 
بوده  حاکم  کشور  اقتصادی  فضای  بر  فن آوری  تولید  عدم 
است. لذا برطرف نمودن موانع تجاری و ایجاد شرایط مناسب 
و  تك محصولی  اقتصاد  از  رهایی  جهت  الزم  تسهیالت  و 
توسعه صادرات  و  نفت  بدون  اقتصاد  به یك  نسبی  رسیدن 
غیرنفتی در صدر دستورالعمل های کاری دولت ها قرار گرفت 
و مناطق آزاد تجاری- صنعتی به عنوان مكانی جهت استقرار 
صنایع تولیدکننده یا محصوالت صادراتی و جذب سرمایه در 

صنایع مولد، مورد توجه قرار گرفتند.
مناطق آزاد با پذیرش قوانین و مقررات خاص، زیرساخت ها 
و روساخت های منحصربه فرد و با تكیه بر کارکردهای نوین 
خود، بستر الزم را جهت فعالیت صنایع دیگر فراهم می آورند 
به تدریح  برای خود در نظر دارند،  اهدافی که  با مجموع  و 
اقتصاد کشور را از یكنواختی و انجماد خارج کرده و به سمت 
یك اقتصاد پویا و متنوع سوق می دهند. مناطق آزاد با تكیه 
بر کارکردها و اهداف زیر به موجبات پیشرفت اقتصاد ملی 

را فراهم می آورند:
 سرعت در تامین مواد اولیه کارخانه های داخل کشور 

 کاهش نرخ بیكاری در کشور 
 توسعه صادرات کشور و افزایش درآمدهای ارزی، 

 خروج از اقتصاد تك محصولی و متنوع سازی اقتصاد مبتنی 
بر نفت 

محرومیت زدایی 
جذب  و  مدیریتی  مهارت های  ارتقای  و  فن آوری  انتقال   

سرمایه گذاری های خارجی )جریان سرمایه(
جهت  در  تالش  و  کشور  آزاد  مناطق  موفقیت  شك  بدون 
روی  بر  را  تاثیرات خود  گرفته شده،  نظر  در  اهداف  تحقق 
حجم صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور نشان 
می دهد. بنابراین هرچه سطح عملكرد کمی و کیفی مناطق 
آزاد بهبود یابد، می توان به هدف و چشم انداز مذکور نزدیك تر 

شد. 
اهداف  به  دستیابی  در  آزاد  مناطق  گفت  می توان  به جرأت 
موازی کاری های  قبیل  از  جدی  مشكالت  با  بعضا  خود 
دستگاه های اجرایی در سرزمین اصلی، صدور بخشنامه ها و 
مصوبات غیرکارشناسی و دخل و تصرف در قانون چگونگی 
زیرساخت ها  نبود  سرمایه گذاری،  ریسك  آزاد،  مناطق  اداره 

و... مواجه هستند. 
اقدام به طرح پیشنهاداتی جهت خروج مناطق  پایان  لذا در 
آزاد از وضعیت موجود نموده ایم. امید است که گامی اساسی 
در راستای ارتقاء سطح این مناطق از کشور و بهبود عملكرد 

آنها برداشته شود.
 وحدت تصمیم گیری و حمایت قاطع دولت 

انجام  و  آزاد  مناطق  نوین  کارکردهای  جهت  در  تالش   
ماموریت های سازمان

 بازنگری و شفاف سازی در قوانین و مقررات
 تجدیدنظر در شیوه های مدیریتی

 ترمیم و توسعه زیرساخت ها
 استفاده از دانش فنی و مدیریت افراد متخصص

اهداف  پیشبرد  جهت  در  دیپلماسی  دستگاه های  تقویت   
اقتصادی مناطق آزاد

در  مفاهیم  و  نظری  مبانی  به  استحكام بخشی  و  تقویت   
زمینه مناطق آزاد
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان داشت:

خویش  اسیر  را  جهان  که  بیماری  کووید 19؛ 
کرده و البته ایران را. کروناویروس شاید کمی 
با تاخیر به جنوب غرب کشور رسید، اما نهایتا 
و  کرد  خود  درگیر  نیز  را  از کشور  بخش  این 

مقام های مسئول را در پی اندیشیدن تدبیر.
آبادان و خرمشهر )منطقه آزاد اروند( دو شهر 
ایام روزهای  این  بیدار و پرهیاهو، در  همیشه 
سختی را گذراندند. حفظ فاصله اجتماعی و در 
زندگی  که شریان  مردمانی  برای  ماندن  خانه 
در شهرهایشان جاری بود، یعنی سبک دیگری 

از حیات.
سازمان منطقه آزاد اروند در این روزهای کرونا 
رسالتش  ارگان ها،  و  نهادها  دیگر  مانند  زده، 
مبارزه با این بحران جهانی شد و ارائه خدمات 
بار  از  بخشی  بتواند  شاید  که  راهکارهایی  و 

سنگین روی دوش کادر درمانی را کمتر کند.
سازمان منطقه آزاد اروند با سکانداری اسماعیل 
مدیره؛  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  زمانی 
تالش کرد تا پا به پای رئیس ستاد مبارزه با 
کروناویروس که توسط خود او انتخاب شد، در 
خط مقدم حضور داشته باشد و با ارائه خدمات 
و نظارت بر امور، زنجیره انتقال این بیماری را 

در منطقه به حداقل برسانند.
ضمن  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ابراز امیدواری از اینکه به زودی شاهد جهانی 
حیات  دوباره  و  باشیم  کروناویروس  از  عاری 
بشری جان تازه ای به خود گیرد، اظهار داشت: 
سازمان  دارند،  اطالع  مردم  که  همانگونه 
ابتدای شیوع این بیماری  از  اروند  منطقه آزاد 
در  مستمر  پیگیری های  و  جلسات  تشکیل  با 
بحث  در  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  کنار 
داشته  همیشگی  حضور  درمان،  و  پیشگیری 
وجود  با  اروند  آزاد  منطقه  خوشبختانه  است. 
مواد  تولید  ۴واحد  الکل سازی،  فعال  ۲واحد 
تولید  ۲واحد  شوینده،  و  کننده  ضدعفونی 
از  یکی  ماسک،  تولید  ۲واحد  و  اکسیژن 
مناطقی است که کمترین مشکل را در تامین 
مایحتاج بهداشتی مردم در این روزهای درگیر 
ظرف  و  زودی  به  و   دارد  کروناویروس  با 
دستکش  تولید  کارخانه  تنها  نیز  آینده  ۲ماه 
بخش  سرمایه گذاری  با  نیز  خوزستان  استان 
راه اندازی  اروند  آزاد  منطقه  در  خصوصی، 

خواهد شد.
زحمات  از  تقدیر  ضمن  زمانی  اسماعیل 
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان ها، 
خاطرنشان کرد: تالش می کنیم تا این عزیزان 
شخصی  حفاظت  وسایل  زمینه  در  کمبودی 
از حضور  نیز جهان  به زودی  باشند و  نداشته 
ثبات  به  و  امان شود  در  ناخوانده  مهمان  این 

برسد.

صدور بیانیه های مشترک
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند به همراه دیگر اعضای ستاد مبارزه با 
کرونا ویروس منطقه، در  ۴بیانیه مشترک، بر 
ضرورت پایش و کنترل بیماری کروناویروس 
با  هم راستا  بیانیه ها  این  در  و  کردند  تاکید 
تصمیات دولت و شورای تامین منطقه، تدابیر 
الزم جهت حفظ فاصله اجتماعی، منع عبور و 
مرور در ورودی های شهرها و تعطیلی مشاغل 

پرخطر و... را با جدیت تمام دنبال کردند.  

واریز بسته حمایتی به حساب 
خانوارهای متضرر از کرونا توسط 

سازمان منطقه آزاد اروند
با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، 
برخوردار  کم  اقشار  اختیار  در  حمایتی  بسته 

تحت پوشش نهادهای حمایتی، قرار گرفت.
کشور ما این روزها همچون دیگر کشورهای 
کرونا  نام  به  ناخوانده ای  مهمان  درگیر  جهان 
شده است، ویروسی که در کنار تمام مشکالتی 
را  کم برخوردار  خانواده های  داشته،  پی  در  که 
بیش از پیش با مشکالت معیشتی مواجه کرده 
است. به همین جهت سازمان منطقه آزاد اروند 
در اقدامی مثبت و در راستای حمایت از اقشار 
و  کروناویروس  شیوع  دوران  در  آسیب پذیر 
تعطیلی بخشی از مشاغل و با توجه به اینکه 
افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی نظیر 
کمیته امداد امام)ره(، بهزیستی و خانواده های 
تحت حمایت انجمن زندانیان بیشتر از دیگران 
در  که  بر مصوبه ای  بنا  دارند؛  به حمایت  نیاز 
تصمیم  نمود،  تصویب  سازمان  مدیره  هیات 
دولت  حمایتی  بسته های  بر  عالوه  گرفت 
پوشش  تحت  فرد  هر  برای  ملی،  و  مرکزی 
یکصد هزار تومان کمک هزینه در نظر بگیرد.

بحران  از  تألم  اظهار  ضمن  زمانی  اسماعیل 

ایجاد شده و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد بخش 
خانوارهای  خصوصا  خانواده ها  از  عمده ای 
شرایط  روزها  این  داشت:  اظهار  کم برخوردار، 
افراد زیادی درگیر  به گونه ای رقم خورده که 
سازمان  در  ما  شده اند،  معیشتی  مشکالت 
که  امکاناتی  به  توجه  با  اروند  آزاد  منطقه 
در  تا   کردیم  تالش  توان  حد  در  و  داشتیم 
کنار حمایت از دانشکده علوم پزشکی و کادر 
حمایت  در  کوچک  چند  هر  سهمی  درمانی ، 
داشته  نیز  منطقه  کم برخوردار  خانواده های  از 

باشیم. 

تغییر وظایف فرهنگی با شیوع کرونا 
در اروند و ساخت برنامه های مجازی

وظایف  حوزه  کروناویروس  شیوع  با  نوروز99 
سازمان  در  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
سال  هر  کرد.  تغییر  نیز  اروند  آزاد  منطقه 
معاونت  نو،  سال  ایام  به  شدن  نزدیک  با 
و  تحرک  پر  نوروز  یک  تدارک  در  فرهنگی 
شاد با اجرای برنامه های ویژه برای مهمانان و 
اروندنشینان بود؛ اما امسال با شیوع کووید19، 
ورق به گونه ای دیگر برگشت و حوزه وظایف 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری نیز تغییر کرد.

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 
سازمان منطقه آزاد اروند با ساخت برنامه های 
مشترک با صدا و سیما و بخشی هم در فضای 
مجازی و میدانی در ایام نوروز تالش کرد این 
بحران را به فرصت تبدیل نموده تا با خالقیت 
و نوآوری سبک دیگری از تفریح و سرگرمی را 

همه با هم در خانه تجربه کنند.
فرهنگی  امور  توسط  برنامه ها  این  از  بخشی 
هنرمندانی  و  گروه ها  تمام  و  شد  برده  پیش 
جهت  اطالع رسانی  و  آموزش  بحث  در  که 
خالقانه  ایده های  ویروس  این  از  پیشگیری 
داشتند مورد، حمایت این معاونت قرار گرفتند.

تامین ۴0 هزار ماسک جراحی 
سه الیه توسط سازمان 

منطقه آزاد اروند
و خرمشهر،  آبادان  در  ویروس کرونا  با شیوع 
۴0هزار ماسک جراحی سه الیه توسط سازمان 
به  تحویل  و  شد  خریداری  اروند  آزاد  منطقه 

دانشگاه علوم پزشکی آبادان گردید.
در  جدید  ویروس  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
کشور و تشکیل ستادهای پیشگیری و مبارزه 
سازمان  تمام شهرستان ها،  در  ویروس  این  با 
مستمر  همکاری  نیز حسب  اروند  آزاد  منطقه 
با دانشگاه علوم پزشکی آبادان، تعداد ۴0هزار 

ماسک جراحی سه الیه را خریداری و در اختیار 
ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس جدید، 

قرار داد.
این محموله با توجه به اهمیت سالمتی کادر 
اولویت بندی ها، جهت استفاده  درمانی و طبق 
علوم  دانشکده  اختیار  در  درمانی،  مراکز  در 

پزشکی آبادان قرار گرفت.

اجرای طرح ضدعفونی معابر عمومی 
توسط سازمان منطقه آزاد اروند

با  دیگر،  اقدامی  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
شیوع  با  مقابله  برای  که  دستگاه هایی  سایر 
حفظ  به  کمک  راستای  در  و  کرونا  ویروس 
سالمت شهروندان، اقدام به ضدعفونی کردن 
معابر عمومی نموده اند، همراهی نمود و در این 
عملیات بیش از ۲۵0هزار لیتر مواد ضدعفونی 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با نظارت و همکاری  این طرح که  در اجرای 
آبادان  شهرهای  بهداشت  اداره  کارشناسان 
و  اماکن  ابتدا  می شود،  انجام  خرمشهر  و 
و  گندزدایی  اقدامات  مناطق مشخص، سپس 

ضدعفونی عملیاتی خواهد شد.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد اروند هر شب 
عالوه بر توزیع مواد ضدعفونی برای نیروهای 
مردمی و جهادی، به شکل پیوسته محالت و 
با کمک  را  آبادان و خرمشهر  معابر شهرهای 
و  صنعتی  شهرک های  نشانی  آتش  نیروهای 
سایت شلمچه، ضدعفونی و گندزدایی می کند 
ادامه  آمده  پیش  بحران  پایان  تا  امر  این  و 

خواهد داشت.

تشدید اقدامات پیشگیرانه در ورود و 
خروج به منطقه آزاد اروند

توسط  که  موثری  فعالیت های  از  دیگر  یکی 
تشدید  گرفت،  صورت  آزاد  منطقه  سازمان 
به  خروج  و  ورود  در  پیشگیرانه  اقدامات 
شهرهای آبادان و خرمشهر )منطقه آزاد اروند( 

در ایام نوروز بود که اجرایی گردید.
توسط  شده  انجام  اقدامات  بررسی  جلسه  در 
حضور  با  که  کروناویروس  با  مبارزه  ستاد 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  خوزستان،  استاندار 
آزاد اروند، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان 
بررسی  برگزار شد،  این ستاد  اعضای  دیگر  و 
کم  درخصوص  جدید  تصمیمات  و  مشکالت 
کردن چرخه انتقال این بیماری در منطقه مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، محدودیت در تردد از مهم ترین 
و  بود  کروناویروس  ستاد  بیانیه  بندهای 

این شرایط  از  آیین نامه هایی برای برون رفت 
دستگاه های  مسئولین  کمک  با  که  شد  وضع 
اجرایی، مردم ملزم به رعایت آن شدند تا این 

بحران هر چه زودتر از منطقه خارج شود.

مرکز نفس منطقه آزاد اروند، از 
مجهزترین نقاهتگاه های بیماران 

کووید19 کشور
علوم  دانشکده  که  میثاق  مرکزی  نقاهتگاه 
سپاه  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  پزشکی، 
بانیان  نور،  راهیان  ستاد  و  و خرمشهر  آبادان 
و  مجهزترین  بزرگ ترین،  از  یکی  بودند؛  آن 
در  که  می باشد  کشور  نقاهتگاه های  بهترین 
قرار  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  اختیار 

گرفته است.
این اولین ارودگاه در محدوده منطقه آزاد اروند 
به کروناویروس است که  بیماران مبتال  برای 
در صورت نیاز دانشکده علوم پزشکی به مکان 
دیگر، اردوگاه شهید باکری نیز جهت استفاده 

الزم در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
نیاز  براساس  نقاهتگاه  این  تاسیس 
توجه  با  و  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده 
مطرح  بهداشت  وزرات  در  که  پروتکلی  به 
شورای  مصوبات  راستای  در  همچنین  و 
اروند صورت گرفته است  آزاد  تامین منطقه 
نفس  مرکز  اسم  به  که  نقاهتگاه  این  در  و 
نامگذاری  تنفسی  حاد  بیماران  از  مراقبت  و 
طالقانی  بیمارستان  در  که  بیمارانی  شده، 
به  و  اولیه  ترخیص  از  بعد  هستند،  بستری 
مرکز  این  به  نقاهت  دوره  گذراندن  جهت 
و  ویروس  انتقال  از  تا  می شوند  داده  ارجاع 
افراد  این  خانواده  به  آن  از  ناشی  عوارض 
اقدام ،  این  با  بی شک  که  گردد،  جلوگیری 
از مشکالت  بسیاری  و  بیماری  بیشتر  شیوع 

شد. خواهد  مرتفع 
که  بیمارانی  برای  شده  طراحی  نفس،  مرکز 
دوره حاد و عالمت دار آنها در بیمارستان طی 
زمان  مدت  آن  و  درمان  ادامه  برای  و  شده  
الزمی که می بایست تا 1۴روز سپری کنند را 
بعد از ترخیص از بیمارستان، در این نقاهتگاه 

سپری کنند.
دانشگاه  علمی  هیات  توسط  مرکز  این 
پرستاری  آخر  ترم  دانشجویان  و  پرستاری 
مدیریت می شود که هدف اصلی از ایجاد چنین 
مکانی، کمک به کادر پزشکی بیمارستان ها و 
کم کردن فشار کاری زیادی که آنها متحمل 

می شوند، بوده است.
برای  رفاهی  امکانات  تمام  نفس،  مرکز  در 

اینترنت  تلویزیون،  حمام،  نظیر  بیماران 
سرمایشی،  و  گرمایشی  خدمات  وای فای، 
است،  نیاز  مورد  که  امکاناتی  دیگر  و  خوراک 

به صورت کامال رایگان ارائه می شود.
تجویز  بیماران  برای  که  داروهایی  همچنین 
سوی  از  رایگان  صورت  به  است،  شده 
در  و  می گیرد  قرار  اختیارشان  در  بیمارستان 
انضمام  به  می شود؛  داده  آنها  به  مقرر  ساعت 
اینکه هر ۲ساعت یک بار توسط پرستار مرکز، 
عالئم حیاتی آنها کنترل می  شود تا اگر نیاز به 
مراقبت بیشتری داشته باشند، انجام گیرد و یا 
بیمارستان  به  مجددا  حاد،  مشکل  صورت  در 

ارجاع داده شوند.
شایان ذکر است مرکز نفس )مرکز مراقبت از 
بیماران حاد تنفسی( با ظرفیت پذیرش ۵0نفر 
اردوگاه  محل  در  عصر  و  صبح  شیفت  دو  در 
میثاق واقع در آبادان، کوی ولیعصر)عج(، بلوار 

میثاق آماده ارائه خدمت به بیماران است.

راه اندازی نخستین  کارخانه تولید 
دستکش استان خوزستان 

در منطقه آزاد اروند
تولید  کارخانه  تنها  آینده  ۲ماه  ظرف 
با  خوزستان  استان  مصرف  بار  یک  دستکش 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، در منطقه آزاد 

اروند راه اندازی می شود.
تولید  کارگروه تسهیل جهش  اولین جلسه  در 
سازمان  معاونین  و  مدیرعامل  حضور  با  که 
شهرستان های  فرمانداران  اروند،  آزاد  منطقه 
علوم  دانشکده  رئیس  خرمشهر،  و  آبادان 
آبادان و معاونت غذا و دارو و جمعی  پزشکی 
گردید،  برگزار  شرکت ها  روسای  و  مدیران  از 
مقرر شد تا ظرف ۲ماه آینده تنها کارخانه تولید 
استان خوزستان در  بار مصرف  دستکش یک 

منطقه آزاد اروند راه اندازی گردد.

اهداء 1۴00گان توسط سازمان 
منطقه آزاد اروند به دانشکده علوم 

پزشکی آبادان
شخصی(  حفاظت  ) لباس  1۴00گان  اهدای 
در  منطقه که  بیمارستان های  درمانی  کادر  به 
به  مبتال  بیماران  درمان  و  خدمات  ارائه  حال 
آزاد  منطقه  سازمان  توسط  کویید 19هستند، 

اروند صورت گرفت.
سال های  از  که  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
بهداشت  سطح  ارتقاء  راستای  در  و  گذشته 
علوم  دانشکده  از  حمایت  منطقه،  درمان  و 
پزشکی آبادان را در دستورکار خود قرار داده، 
امسال با شیوع بیماری کرونا، این حمایت ها را 

با شتاب بیشتری پیش می برد.
این سازمان از ابتدای شیوع ویروس کرونا در 
کشور خصوصا منطقه آزاد اروند، در کنار مبلغی 
وسایل  هزینه  که  تومان  ۳00میلیون  معادل 
طی  نموده،  درمانی  کادر  شخصی  حفاظت 
دانشکده  برای  نیز  ماسک  ۳۵هزار  مدت  این 
ساخت  در  مشارکت  با  و  تهیه  پزشکی  علوم 
موثر  گام  یک  ویروس شناسی،  آزمایشگاه 
بیماری،  این  زودهنگام  تشخیص  زمینه  در 

برداشته است.

تاسیس آزمایشگاه ویروس شناسی 
در منطقه آزاد اروند

دانشکده  مولکولی  ویروس شناسی  آزمایشگاه 
سازمان  ویژه  حمایت  با  آبادان  پزشکی  علوم 

منطقه آزاد اروند راه اندازی شد.
بیمارانی که مشکوک  زین پس  است،  گفتنی 
به عالئم بیماری کووید 19 هستند و به مراکز 
بیماری،  تایید  برای  می کنند،  مراجعه  درمانی 
و  داده  ارجاع  آزمایشگاه  این  به  تست هایشان 
در کمترین زمان و به صورت روزانه این کار 

انجام می شود.
بالغ بر یک میلیارد  با اعتباری  این آزمایشگاه 
و ۴00میلیون تومان به صورت مشترک توسط 
علوم  دانشکده  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 

پزشکی آبادان تامین اعتبار شده است.
ماه  یک  آزمایشگاه  این  ساخت  خوشبختانه 
به مرحله  نبرده و در حال حاضر  زمان  بیشتر 

بهره برداری رسیده است.
ازجمله امتیازات این آزمایشگاه که می توان بدان 
اشاره کرد، این است که در تشخیص کروناویروس 
ارجاع  به  نیازی  بیماری ویروسی دیگری،  و هر 
تمام  و  ندارد  وجود  تهران  و  استان  به  بیماران 
انجام خواهد شد و  آزمایش ها در همین منطقه 
بی شک پزشکان سریع تر به نتیجه رسیده و بیماران 

هر چه زودتر تعیین و تکلیف می شوند. 
ویروس شناسی  آزمایشگاه  است،  ذکر  شایان 
اروند برای ارائه خدمات به بیماران منطقه آزاد 
آمادگی الزم  و شهرستان های همجوار،  اروند 

را دارا است.

گزارش:
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند



یادداشت

گمركات كشور بايد با سرعت عمل باال و به موقع، از يك سو مانع خواب سرمايه و 
دپوي كاال در گمركات و انبارها شوند و اجازه ندهند كه هزينه نگهداري، انبارداري و 
حمل  و نقل و... افزايش يابد و از سوي ديگر، به موقع، كاالی مورد نياز بخش توليد 
و مردم را به بازار برسانند و از افزايش بي رويه قيمت ها جلوگيري كنند تا به تقويت 

قدرت رقابتي توليدكننده داخلي كمك كنند.
درون زا بودن اقتصاد؛ يعني حمايت از توليد و در عين حال اتكا به توانايي هاي داخلي و در 
مقابل، برون زا بودن؛ يعني بهبود جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و دنيا، توسعه صادرات، 
انتقال دانش فني، واردات به موقع مواد اوليه و ماشين آالت، كه البته اين امر نيازمند 
مجموعه  اي از سياست هاي تجاري اثرگذار و كارآمد است كه از طريق گمركات كشور 
به عنوان مرز تجاري ايران و جهان تحقق خواهد يافت. براي تحقق اين امر، از يك سو 
بايد با سرعت عمل باال و به موقع، واردات مواد اوليه و ماشين آالت و كاالهاي مورد نياز 

توليد، وارد كشور شود تا خط توليد به موقع، مواد اوليه مورد نياز را تامين كند. 
ايران، اصالح سياست هاي  با تحوالت گمرك  اميد و  خوشبختانه در دولت تدبير و 
صادرات  توسعه  به  كمك  براي  همچنين  است.  گرفته  قرار  دستوركار  در  گمركي 
و  گمركات  شدن  الكترونيكي  روند  توليد،  اوليه  مواد  واردات  به  كمك  و  غيرنفتي 
بدون  توليدكنندگان  و  بازرگانان  از  بسياري  و  گرفته  قرار  در دستوركار  اظهارنامه ها 
مراجعه به گمركات، اظهارنامه واردات و صادرات را از طريق اينترنت تكميل مي كنند 
و بسياري از كارها به صورت الكترونيكي انجام مي شود و روند كار در تمام مراحل 
قابل رويت است. اين روند باعث مي شود كه ميزان تخلفات كاغذي و فسادها كاهش 

و سرعت عمل اظهار تا ترخيص كاال نيز افزايش يابد. 

رویه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزی
ايران در سرآغاز تحولی بزرگ قرار دارد كه با كاهش زمان و هزينه فعاالن تجاری 
و توليدی به هنگام ترخيص كاالهايشان از گمرك همراه بوده و تاثير چشمگيری در 
تسهيل تجارت داشته است. اين سيستم كه در واقع نخستين مرحله از پياده سازی 
سامانه جامع گمركی است، شرايطی را فراهم ساخته تا صاحبان كاال بدون مراجعه 
فيزيكی به گمرك و از محل دفتر كار يا هر نقطه ديگری تنها با دسترسی به اينترنت، 
اطالعات مربوط به كاالهای وارداتی خود را به گمرك اظهار كنند و مراحل بعدی 
عمليات ترخيص را به صورت الكترونيكی انجام دهند و فقط برای انتقال كاالی خود 
به گمرك مراجعه نمايند.كارهايی كه در گمرك در حال انجام است، در اين حوزه 
كاری اقدامات بسيار بزرگی بوده و گمرك در حال مكانيزه و يكپارچه كردن نظام خود 

است؛ به طوری كه كمترين نقش را افراد داشته باشند. 
است:  داشته  اظهار  خصوص  اين  در  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبير 
مهم ترين اقدامی كه بايد برای رفع مشكل اشتغال صورت گيرد، اين است كه صنايع 

ما در جايی كه ظرفيت دارند اشتغال بيشتری را ايجاد كنند.
سيستم مكانيزه برای تمام مرزها كشور اجرايی مستقر شده است و سيستم گمركی مناطق 
آزاد بايد به اين سيستم متصل شده، به طوری كه هم از نظر طبقه بندی كاال در گمرك كشور 
و هم در نظام قيمت گذاری در گمرك، مناطق آزاد مطابق نظام قيمت گذاری گمرك كشور 
خواهند شد. وصل كردن اين دو سيستم، به مديريت كمك زيادی خواهد كرد و مسائل 

گمركی سالم سازی بسياری را انجام خواهد داد و از تخلفات احتمالی پيشگيری خواهد كرد.
مرتضی بانك دبير شورايعالی مناطق آزاد چندی پيش 3سامانه هوشمند مديريتی و 
گردشگری و ثبتی در جزيره كيش رونمايی كرد. سامانه مديريت هوشمند كيش ، شامل 
زير سامانه های اطالعات مديريت ، هوش تجاری و داشبورد مديريتی، به منظور فراهم 

كردن ابزارهای هوشمند مديريتی در منطقه آزاد كيش طراحی و ايجاد گرديده است.
اين سامانه هوشمند ، اطالعات مديريتی مورد نياز را به صورت مكانيزه با برقراری 
ارتباط آنالين با ساير سامانه ها و يا به صورت نيمه مكانيزه با در اختيار گذاشتن وب اپ 
برای ورود اطالعات توسط صاحبان كسب و كارها جمع آوری می كند و با استفاده از 
اقدام  الگوريتم های هوش مصنوعی نسبت به پردازش و تحليل هوشمند اطالعات 
و ابزارهای مورد نياز برای مديريت هوشمند را در اختيار كليه ذينغعان قرار می دهد. 

يكی ديگر از اقدامات صورت گرفته اين است كه براي تشخيص هويت كاال، كدهاي 
اظهاري و اطالعات مانيفست الكترونيكی مورد تاييد گمرك خواهد بود و شركت هاي 
نيز هويت كاال را به گمرك اعالم خواهند كرد و گمرك براساس مدارك  بازرسي 
به ترخيص كاالهاي  بازرسي، نسبت  اسناد ضميمه شركت هاي  بانك و  تاييد  مورد 
مسير سبز و زرد اقدام خواهد كرد. هيچ جاي دنيا نيز، در گمرك، بازرسي تحت عنوان 
ارزياب نداريم، بلكه در همه جا، هويت كاالها از سوي شركت هاي بازرسي، تعيين 
و به گمرك اعالم مي شود. از اين رو، گمرك در حال به روزرساني فعاليت ها خود به 
ويژه در زمينه الكترونيكي شدن امور مطابق با استانداردهاي روز دنياست و اقدامات 

قابل دفاعي در اين زمينه صورت گرفته است.

WCO نسخه جدید دیتا مدل
سازمان جهانی گمرك با تالش و همكاری تيم پروژه ديتامدل خود موفق به نهايی 
استانداردهای  از  مجموعه ای  كه  شد   WCO ديتامدل  )0.6.3(3/6/0 نسخه  كردن 
بين المللی ديتا و اطالعات مورد نياز گمرك و سازمان های دولتی ديگر را دربردارد. 
برای  اطالعات  از  بتوان  آن  وسيله  به  كه  روشی  به  دستيابی  هدف  با  نسخه  اين 
تسهيل و كنترل بهتر تجارت جهانی استفاده كرد، طراحی شده است. اين ديتامدل 
ديتا،  عناصر  تعريف  متفاوت،  مرزی  رويه های  برای  متفاوتی  ديتاهای  دسته  شامل 
اين  در  است.  پيشنهادی  كدهای  فهرست های  و  ديتا  برای  پيشنهادی  فورمت های 
مدل های  كه  معنادار  اطالعات  واحدهای  به  منطقا  )داده ها(  ديتا  عناصر  ديتامدل، 
اطالعاتی خوانده می شوند، تقسيم می گردد. اين مدل های اطالعاتی مانند بلوك های 
ساختمانی با قابليت استفاده مجدد هستند كه می توان اسناد الكترونيكی و الگوهای 

تبادل اطالعات را به وسيله آنها ساخت.
الگوهای  بسته ها  اين  كه  است  اطالعاتی  بسته های  شامل  همچنين  ديتامدل  اين 
گزارش  كاال،  اظهار  مانند  تجاری  پروسه های  با  و  هستند  الكترونيكی  استاندارد 
محموله، گزارش انتقال، مجوزها و گواهينامه ها مرتبط می باشند. در واقع كتابخانه ای 
از اجزای ديتا و الگوهای اسناد الكترونيكی است كه می توان از آن برای تبادل موثر 

اطالعات تجاری استفاده كرد. 
اروپا  اتحاديه  گمركی  جديد  ديتامدل  شامل  ديتامدل  جديد  نسخه  آن،  بر  عالوه 
گمركی  جديد  ديتامدل  است.  نيز   DTP آن   از  مشتق  اطالعاتی  بسته  و   CDM
اتحاديه اروپا براساس ديتامدل سازمان جهانی گمرك طراحی شده و شامل الحاقات 
برای ملزومات ديتای  به عنوان مرجعی  اروپا است و  اتحاديه  فنی كدهای گمركی 
استاندارد و هماهنگ گمركی برای اعضای اتحاديه اروپا به كار ميرود. نسخه جديد 
ديتامدل  WCO همچنين شامل گزارش تطابق مدل اطالعاتی آسيكودا با ديتا مدل 
)سند  واردات  و  ديتای صادرات  ملزومات  زمينه  در  سازمان جهانی گمرك خصوصا 
اداری واحد ياSAD ( است. اين گزارش برای كاربران آسيكودا به عنوان مرجعی جهت 

تبادل هماهنگ اطالعات برمبنای ديتامدل WCO كاربرد دارد. 
عالوه بر تمامی موارد فوق، بسته جديد شامل چندين عنصر ديتايی اصالح شده و 
جديد براساس درخواست های به روز كردن و نگهداری از اطالعات DMR است كه 
آمريكا،  اياالت متحده  مالزی، هلند، عمان، سوئد،  غنا،  اروپا،  اتحاديه  كانادا،  توسط 
كميسيون اقتصادی اروپای سازمان ملل برای TIR-E و همچنين كنفرانس تجارت 

و توسعه سازمان ملل برای آسيكودا ارسال شده بود، نيز است. 
اين ديتامدل  ابزاری برای طراحان نرم افزار است، در  برنامه نويسی XML كه  زبان 
ابزار،  اين  است.  گرفته شده  كار  به   XML اسناد و محدوديت  توضيح ساختار  برای 
باشند.  داشته  دسترسی  آن  ساختار  و  ديتا  عناصر  به  كه  می سازد  قادر  را  كاربران 
اين  و  است  دسترس  در  رايگان  به  دولتی  سازمان های  تمامی  برای  مدل  ديتا  اين 
با تيم ديتامدل سازمان جهانی گمرك تماس  سازمان ها می توانند در اين خصوص 
حاصل كنند. ساير عالقه مندان نيز می توانند اين ابزار را از طريق وبسايت انتشارات 

WCO خريداری كنند.

تسهیل تجارت در مناطق آزاد با هوشمندسازی امور گمرکی

سارا شفيق نيا
دانشجوي مدیریت كارآفریني
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دستيابی به شعار سال، از مسير مناطق آزاد ویژه اقتصادی:

كشور  اقتصاد  استراتژيك  ظرفيت های  آزاد،  مناطق 
تحريم  دوران  در  بسزايی  تاثير  می توانند  كه  هستند 
كه  مناطقی  باشند؛  داشته  اقتصادی  سخت  شرايط  و 
با ايجاد بسترهای زيرساختی كالن و نيز تعامل نسبی 
موتور  يك  مانند  به  می توانند  همجوار  كشورهای  با 
محرك در مسير كاهش تاثير تحريم ها بر بدنه اقتصاد 
جهش  بی شك  باشند.  داشته  سازنده  نقشی  كشور، 
توليد و به تبع آن توسعه نگاه توليدات صادرات محور، 
يكی از مهم ترين پيشرانه های توسعه مناطق آزاد است 
كه نياز به توجه و عظم ملی در رسيدن به اين هدف 

دارد.
گشايش های  و  امكانات  فرصت ها،  سال  سال 99، 
اقتصادی در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی از طريق تبديل 
و  به ظرفيت سازی ها  اقتصادی  درون زای  پتانسيل های 
اخذ نوآوری های فناورانه و تعامل با اقتصاد كشورهای 

پيرامونی است. 
مبادله های تجاری و مشاركت از طريق توليد محصوالت 
كمپين های  و  برندها  جلب  و  خارجی  ليسانس  تحت 
و  آزاد  مناطق  در  سرمايه گذاری  و  توليد  برای  خارجی 
اين  فعاليت های گذشته  بازنگری در  با  اقتصادی،  ويژه 
مناطق، مستلزم نگاهی نو در تحقق جهش توليد است. 
به نظر می رسد مناطق آزاد بايد منابع جديد درآمدی خود 
با كشورهای  كارهای جديد  و  تعريف ساز  از طريق  را 
برای  را  الزم  تمهيدات  و  كرده  پيگيری  پيرامونی 
گفت و گو با روسای مناطق آزاد كشورهای همجوار ايران 

حسب محدوده های مساحتی خود دنبال كنند. 
 

تشکيل كميته فرامنطقه ای بهبود فضای 
كسب و كار در مناطق آزاد

آنچه بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد، استفاده از 
امكانات بالقوه برای هدايت فعاالن اقتصادی كشورهای 
طريق  از  يا  مستقيم  سرمايه گذاری  جهت  پيرامونی 
مشاركت با سرمايه گذاران داخلی در شرايط كنونی است. 
اگر پيش تر، مجوزهای واردات و اخذ  به عبارت ديگر، 
عوارض كاال، عاملی برای توسعه تجارت مناطق آزاد به 
شمار می رفت، اكنون واردات به اين مناطق، به ضد خود 
تبديل شده و تاكيد بيش از اندازه بر آن، از اعتبار مناطق 

آزاد خواهد كاست. 
اكنون توليد كاالی ساخته شده وارداتی برای مجتمع های 
تجاری در مناطق آزاد بايد از طريق مشاركت كشورهای 
سازنده با توليد در مناطق آزاد صورت گيرد. اين موضوع 
يكی از برنامه های كليدی است كه در سال99 بايد در 
مناطق آزاد دنبال شود تا هم با توليد كاالی خارجی در 
مناطق آزاد، نياز واحدهای تجاری مجتمع های تجاری و 
اداری تامين گردد و هم نياز ملزومات صنعت گردشگری 
در مناطق آزاد برای جلب رضايت مسافران جبران شود؛ 
نيز به كشورهای  با جهش توليد، صادرات  آنكه  ضمن 

همسايه گسترش پيدا می كند.
تدوين بسته های سياستی و حمايتی در مناطق آزاد برای 
رونق بخشيدن به توليد، مستلزم كمك به كارآفرينی و 
سال  در  نو  نگاه  الزامات  از  كار  و  فضای كسب  بهبود 
كميته  بايد  خصوص،  اين  در  می رود.  شمار  به  جديد 

فرامنطقه ای بهبود فضای كسب و كار تشكيل گردد.

برندسازی كاالی ایرانی با استفاده 
از مزایای مناطق آزاد 

اقتصادی  شرايط  از  استفاده  ديگر،  اهميت  حائز  نكته 
افزايش  و  توليد  جهش  هدف  با  همسايه  كشورهای 
اهميت  به  می توان  موارد  اين  ازجمله  است.  صادرات 
اتحاديه  و  ايران  ميان  تجاری  آزاد  منطقه  يك  ايجاد 
فقدان  می تواند  كه  كرد  اشاره  اوراسيا  اقتصادی 
جبران  ايران  آزاد  مناطق  در  را  اروپايی  سرمايه گذاران 

كند.
در مجمع اقتصادی اوراسيا پنج كشور روسيه، قزاقستان، 
و  دارند  عضويت  ارمنستان  و  بالروس  قرقيزستان، 
تجارت  تسهيل  و  آزادسازی  آنها،  هدف  مهم ترين 
و  تعرفه ای  موانع  حذف  و  عضو  كشورهای  بين  كاال 
اقتصادی،  مالی،  همكاری های  است.  غيرتعرفه ای 
در  غالب  فعاليت های  از  آموزشی  و  انرژی  گردشگری، 
مجمع اوراسياست كه با ساز و كارهای مناسب می تواند 
به اهداف توسعه فعاليت های اقتصادی و تجاری متقابل 

مناطق آزاد كمك شايانی كند.

ساماندهی واردات و صادرات
مشاركت  افزايش  صادرات،  و  واردات  ساماندهی 
مردمی و تكيه بر بخش خصوصی موجب رونق توليد، 
همچنين  می شود.  مردم  معيشت  بهبود  و  اشتغال زايی 
كمبود درآمد دولت، كاهش فروش نفت و وقوع حوادث 
غيرمترقبه ازجمله بيماری كرونا در كشور، چالش هايی 
را در زمينه اقتصادی ايجاد كرده كه رفع آن به جهش 

توليد وابسته است.  
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  بدخواهان  و  دشمنان 
تحريم ها  شديدترين  تاريخ  طول  در  همواره  ايران 
هر  داده  نشان  ايران  اما  كردند،  تحميل  كشور  بر  را 
تكيه  و  مضاعف  تالش  با  گرفته،  قرار  تنگنا  در  وقت 
بر دانش داخلی، به توسعه، رونق، توليد علم و ثروت و 

اشتغال زايی برای جوانان دست يافته است. 
كاهش  و  نفت  فروش  كاهش  وجود  با  جاری  در سال 
به  كشور  بودجه  از  توجهی  قابل  بخش  كشور،  بودجه 
ريشه كنی  و  كنترل  از  ناشی  مشكالت  رفع  منظور 
تجربه،  براساس  شد.  گرفته  نظر  در  كوويد19  بيماری 
تكيه بر داشته های بومی موجب پيشرفت كشور شده و 
هرگاه اميد به بيرون از كشور دوخته شود، چالش های 
است  اميد  می شود؛  بيشتر  اقتصادی  و  سياسی  امنيتی، 

و  مردمی  ظرفيت  بر  تكيه  با  كشور  امسال  شرايط  در 
بخش اقتصادی، كشور به شكوفايی برسد. برای تحقق 
اين مهم، مسئوالن دستگاه های اجرايی بايد با پرهيز از 
بخشی نگری و داشتن نگاه جامع، تسهيل كننده و بازوی 

بخش خصوصی به منظور جهش توليد باشند.

بيمه كردن كشور در برابر تحریم ها
امريكا  دامنه دار  تحريم های  با  مقابله  برای  بی شك 
اندازه توسعه توليد  ابزار و سالحی به  عليه ايران، هيچ 
نمی تواند كشور را در برابر بحران ها بيمه كند و جهش 
توليد موتور محرك پيشرفت كشور و توسعه اقتصادی 
تاثير  تحت  می تواند  نيز  را  سياسی  استقالل  كه  است 

خود قرار دهد.
گرفته  هدف  را  كشور  اقتصاد  بين المللی،  تحريم های 
از  بايد  اقتصاد  بر  منفی  آثار  از  برای جلوگيری  و  است 
مانند  بين المللی  تحريم های  كرد.  حمايت  داخلی  توليد 
تيغ دولبه عمل می كند؛ از سويی می تواند شرايط را برای 
در  طرفی  از  و  كند  مناسب  داخلی  توليد  توان  افزايش 
استقالل  به  داخلی،  به ظرفيت های  توجه  صورت عدم 

سياسی كشور خدشه وارد می شود.
موجود،  وضع  از  كامل  آگاهی  با  رهبری  معظم  مقام 
كردند؛  اعالم  سال  شعار  عنوان  به  را  توليد  جهش 
اهتمام خاصی  بايد  و مديران كشور  بنابراين مسئوالن 
به اين مسئله داشته باشند و در جهت رسيدن به توسعه 

و شكوفايی توليد تالش كنند.
و  پتانسيل  باور  توليد،  جهش  به  رسيدن  در  اول  گام 
ظرفيت های داخلی است كه می تواند منجر به شكوفايی 
كشور  آن،  تحقق  كه  امری  شود؛  داخلی  استعداد های 
را در برابر محدوديت های خارجی بيمه می كند. نيروی 
كه  است  كشور  اقتصاد  قوت  نقطه  متخصص،  انسانی 
بايد ضمن بها دادن به آن، زمينه فعاليت آنها در چرخه 

اقتصادی فراهم شود.
همچنين واردات كاال های مشابه داخلی، توليدكنندگان 
دلسرد می كند.  و سرمايه گذاری  توليد  افزايش  را  برای 
با ممنوعيت واردات كاال هايی كه در داخل  بايد  دولت 
توليدكنندگان  رقابت  برای  را  عرصه  می شود،  توليد 
از  ارز  خروج  از  جلوگيری  ضمن  تا  كند  فراهم  ايرانی 

كشور، توليد داخلی جهش پيدا كند.
است  اقتصادی  مسائل  كشور،  كنونی  مسئله  مهم ترين 
را  نگاه ها  تمام  توليد  مباحث  نيز  اقتصادی  در بخش  و 
به خود جلب كرده است. برای اينكه كارآفرينان بتوانند 
بايد شرايط  ادامه دهند،  توليد خود را در كمال آرامش 
اجتماعی برای آنها ميسر شود تا قدرت كارآفرين ها ابتدا 
در محله، سپس در استان، كشور، منطقه و بعد جهانی 

نمايان شود.
اگر بخواهيم توليد را گسترش دهيم، بايد از سطح كشور 
بين المللی شويم؛  بازار های صادراتی  خارج شده و وارد 
همچنين قوای سه گانه برای حمايت از كارآفرينان بايد 
به  طور واقعی وارد عمل شوند تا توليد مدنظر مقام معظم 
رهبری جهش پيدا می كند و از سويی ديگر اشتغال زايی 
هم صورت گيرد؛ چراكه مهم ترين عامل موثر بر جهش 
توليد، مناسب سازی شرايط اجتماعی برای اين موضوع 
است؛ زمانی كه توليد افزايش پيدا كند، عرضه زياد شده 
و قيمت ها كاهش می يابد؛ اما نكته مهم اين است كه 
تمام ابعاد حمايت از توليدكنندگان و كارآفرينان بايد در 
عمل آشكار شود نه در شعار، زيرا در سال های گذشته با 
وجود تاكيد مقام معظم رهبری بر رونق توليد و حمايت 
توليدكننده خورده  به  بيشترين ضربه  توليدكنندگان،  از 

است.

رشد كيفی توليدات، مهم ترین 
نياز اقتصادی كشور 

حال  در  كشور  اقتصاد  نيازهای  اساسی ترين  از  يكی 
هم  دليل  همين  به  است.  توليدات  كيفی  رشد  حاضر، 
بود كه به  طور هوشمندانه ای امسال، سال جهش توليد 
نام گرفت. جمعيت متقاضی شغل در كشور روبه فزونی 
است و بر كسی وضعيت اسفناك توليد كه به دنبال آن 
ورشكست  معتبر  توليدی  كارخانه های  از  زيادی  تعداد 
جانب  از  بارها  كه  مسئله ای  اما  نيست؛  پوشيده  شدند، 
بخش خصوصی مطرح  شده و دولت هم البته بسيار از 
آن سخن گفته است، حذف قوانين زائد و دست و پاگير 
برای توليد است. دولت با وجود تالش وافری كه برای 
انجام  رابطه  اين  در  بخش خصوصی  دغدغه های  حل 
داده، اما هنوز برای رفع آنها اقدام جدی ای صورت نداده 

است.
پيش رو  كليدی  اقدام  چند  خصوصی  بخش  و  دولت 
دارند؛ اول بايد موانعی را كه برای توليد دارند، بردارند 
دغدغه های  حل  بزنند.  دست  توليد  تشويق  به  و 
سود  نرخ  با  رابطه  در  خصوصی  بخش  هميشگی 
بايد  زائد  قوانين  و  اجتماعی  تامين  مشكالت  بانكی، 
نظر  به  باشد.  برخوردار  بيشتری  اجرايی  پشتوانه  از 
راهكار  چند  آرمانی،  شعار  اين  تحقق  برای  می رسد 
بازدارنده  عوامل  اينكه  اول  داريم؛  پيش رو  مهم 
قانونی  به  صورت  را  آرمان هايی  چنين  تحقق  برای 

و  كنيم  معرفی  مردم  به  حداقل  و  كنيم  ريشه يابی 
از  برخی  پرده  فساد پشت  و  رانتی  عوامل  اينكه  دوم 
در  و  برداريم  ميان   از  را  اقتصادی  سياستگذاری های 
نهايت اينكه با سودجويانی كه به  نوعی مانع عبور از 
بخش  بجنگيم.  هستيم،  اقتصادی  شرايط سخت  اين 
خصوصی بايد راهكارهای عينی تری پيش روی دولت 

بگذارد و بابت آن پيگير باشد.

تحقق جهش توليد با واگذاری اقتصاد 
به بخش خصوصی

بی ترديد محقق شدن شعار سال99 تنها به دولت بستگی 
ندارد و برای دستيابی به آن، نياز به يك عزم ملی در 
تمام بخش های حاكميتی است. در ابتدا بايد اقتصاد در 
مسير درست خود كه واگذاری به بخش خصوصی است، 
قرار گيرد؛ در نتيجه اين اقدام، ديگر مقوله های جانبی در 

كنار آن رشد پيدا خواهند كرد. 
با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و افزايش توليد 
پيدا می كند،  اقتصاد رشد  و مزيت دار،  باكيفيت  داخلی 
بازار داخلی تقويت می شود، در پی آن اشتغال افزايش 
رقابت  می تواند  خارجی  بازار  با  داخلی  بازار  و  می يابد 
خصوصی  بخش  بيشتر  ورود  و  تقويت  به  بايد  كند. 
بخش  از  منظور  گمارد؛  همت  مختلف،  حوزه های  در 
ورود  نيستند،  داخلی  سرمايه گذاران  تنها  خصوصی، 
رونق  باعث  می تواند  نيز  خارجی  سرمايه گذاران 
خود  توليدات  بايد  داخلی  بازارهای  شود.  اقتصادی 
بازار  با  بتوانند  تا  كنند  توليد  باكيفيت  و  مزيت دار  را 

خارجی رقابت كنند.
امروز اقتصاد ايران به  شدت نيازمند حمايت كار و توليد 
می تواند،  كار  كسب  و  رونق  است.  ايرانی  مزيت دار 
جوانان  برای  اشتغال  ايجاد  و  ركود  از  خروج  زمينه ساز 
به  بيكاری  بحران  اينكه  به خصوص  شود؛  كشور 

اصلی ترين مشكل اقتصادی ايران بدل شده است. 
در حال حاضر، برخی از صنايع ايران پا به پای نمونه های 
از  نيز  صنايع  از  برخی  اما  می كنند؛  رقابت  خارجی 
زيادی  امتياز  مردم  جذب  برای  قيمت،  و  كيفيت  نظر 
پاسخ  مهم  سوال  يك  به  بايد  ميان،  اين  در  ندارند. 
برای مردم مطلوب می شود؟  داد، كاالی داخلی چطور 
افزايش كيفيت، پس از بهبود شرايط توليد رخ می دهد، 
و  فراز  از  می تواند  را  كشور  اقتصاد  حتما  كه  راهی 
نشيب هايی كه هم اكنون درگير آنها هستيم، رها سازد 
رساندن صحيح  اجرا  به  برساند،  مقصود  به سرمنزل  و 
پويا،  اقتصادی  است.  مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
وابستگی  كمترين  با  غيردولتی،  و  توسعه گر، خصوصی 

به درآمدهای نفتی است. 
نتيجه  به  برای  عملی  كارهای  بايد  جديد  سال  در 
رساندن اقتصاد مقاومتی انجام شود و مهم ترين گام در 
است،  در كشور  كار  فضای كسب  و  بهبود  زمينه،  اين 
وجود  با  كه  است  70من  مثنوی  خود  كه  موضوعی 
تصويب قانونی ويژه )قانون بهبود مستمر محيط كسب 

 و كار( چند سالی است به سرانجام نرسيده است. 

توليد با هدف صادرات و حضور 
در بازار جهانی

خارجی  بايد سرمايه های  و  است  نيازمند سرمايه  توليد 
اين سرمايه  وارد كشور كنيم كه  اشكال مختلف  به  را 
با خود تكنولوژی و مديريت را نيز وارد می كند. كشور 
ما نسبت به ساير كشورها از ظرفيت های بالقوه خوبی 
برای جذب سرمايه برخوردار است، اما نيازمند استراتژی 
است  جهان  با  تعامل  و  بين المللی  سياسی،  ثبات  در 
ورود  برای  الزم  جذابيت های  قبيل،  اين   از  مسائلی  تا 

سرمايه های خارجی را ايجاد نمايد. 
صادرات  توسعه  هدف  با  بايد  توليد  در  سرمايه گذاری 
باشد و افزايش داد و ستد با دنيا می تواند ظرفيت های 
با هدف  بلندمدت  سرمايه گذاری  ازجمله  توجهی  قابل  
استفاده از بازارهای جهانی برای رشد اقتصادی ايجاد 
سرمايه گذاری  توسعه  استراتژی  در  بايد  آنچه  كند. 
ما  كه  اين   و  است  جهانی  رقابت  حوزه  بيفتد،  اتفاق 
با هدف توليد صادراتی و پيروزی در بازارهای جهانی 
ريسك  اشتغال،  بحث  در  بورزيم.  اهتمام  توليد  به 
باالی  ريسك  است.  مهم  كشور  در  سرمايه گذاری 
به  تمايلی  افراد  كه  می شود  موجب  سرمايه گذاری 
شديد  بيماری  اين  كه  باشند،  نداشته  سرمايه گذاری 
اقتصادی است كه در هيچ كجای دنيا اين طور نيست 
كشور  در  سرمايه گذاری  ميانگين  از  سپرده  سود  كه 

باالتر باشد.
خوبی  به  فوق الذكر،  موارد  به  توجه  با  و  نهايت  در 
اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  كه  دريافت  می توان 
مناسب ترين بستر برای توسعه و جهش توليد هستند، 
اين مناطق سبب می شود  قوانين و مزيت های  چراكه 
و  توليد  فرآيند  در  كمتری  بروكراسی  با  توليدكننده  تا 
باشد.  مواجه  نياز  مورد  اوليه  مواد  و  ماشين آالت  تهيه 
و  آزاد  مناطق  به  مضاعف  و  ويژه  توجه  روی،  اين  از 
ويژه در سال جهش توليد می تواند به تحقق اين مهم، 

منجر گردد.

گزارش:
مهرناز عالمی

گزارش



اخبار منطقه آزاد قشم

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم گفت: با وجود مشکالت پیش رو ازجمله 
و  توسعه  در مسیر  قدرت  با  ویروس کرونا،  شیوع 
درخصوص  رهبری  معظم  مقام  بیانات  اجرای 

جهش تولید تالش خواهیم کرد.
حمیدرضا مومنی در جلسه شورای برنامه ریزی این 
سازمان افزود: بروز بحران شیوع ویروس کرونا در 
کشور گرچه برای بسیاری از طرح ها و برنامه های 
توسعه دولت و منطقه آزاد قشم موانع جدی ایجاد 
کرده، اما معتقدیم می توانم با شکست این ویروس 
و همکاری مردم خونگرم جزیره، چرخه توسعه را با 

برنامه های منسجم پیش بگیریم.
بحران  وقوع  احتمالی  پیامدهای  تشریح  با  وی 
در  تنش  گفت:  کشور  سال ۹۹  بودجه  در  کرونا 
به رکود  با توجه  اجتماعی  اقتصادی و  حوزه های 
گذشته  سال  انتهای  در  تجارت  و  تولید  توقف  و 
در  و  نیست  انتظار  از  دور  جاری  سال  ابتدای  و 
دوران  برنامه ریزی،  با  داریم  وظیفه  شرایط  هر 
پساکرونا را مدیریت کرده و با ایجاد فرصت های 
اقتصادی  تجار  سرمایه گذاران،  برای  اساسی 
جزیره  و  کشور  اقتصاد  چرخه  به  گردشگری  و 

کمک کنیم.
مومنی برای تداوم کار و فعالیت مجموعه سازمان 
منطقه آزاد قشم در سال ۹۹ نکاتی را متذکر شد و 
عنوان  به  ما  همه  که  موضوعی  مهم ترین  افزود: 
باید  آغاز سال جدید  در  راه  و چراغ  اساسی  اصل 
انضباط  و  نظم  قاطع  رعایت  کنیم،  توجه  آن  به 

در کار است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزایش کیفیت 
برای  خود  نظر  مورد  نکات  از  دیگر  یکی  را  امور 
شروع فعالیت ها در سال جدید خواند و تاکید کرد: 
همه واحدهای سازمانی به کار خود به عنوان تولید 
یک محصول نگاه کنند، به این معنی که کیفیت 
یک  محصول  کیفیت  مانند  به  مدیریت  یک  کار 

کارخانه تولیدی باید نمود پیدا کند.
را  سازمان  این  در  کارها  کیفیت  افزایش  مومنی 
یادآور  و  دانست  کارکنان  کیفیت  ارتقاء  به  منوط 
شد: این موارد زمانی در افزایش کیفیت کار نتیجه 
شرایط  این  در  مسئولیت پذیری  با  همه  که  دارد 
سخت از هرگونه مسامحه، اهمال و سهل انگاری 
نسبت به وظایف شان بپرهیزند و نسبت به تخلفات 

در محیط کاری حساس باشند.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
یادآوری نکته بعدی تصریح کرد: اعضای خانواده 
سازمان موظف هستند در برخورد با ارباب رجوع در 
نهایت دقت و احترام رفتار و نسبت به انجام امور 
آنان در اسرع وقت در جهت رعایت شأن و منزلت 

اقدام کنند.
مکاتبات  و  اداری  سیستم  شدن  مکانیزه  وی 
خواهد  کامل  آینده  ماه  شش  در  که  را  سازمان 
شد، عاملی مهم در شفافیت امور و رعایت حقوق 

ارباب رجوع دانست.
را  جزیره  در  عمرانی  پروژه های  اجرای  مومنی 
و  برشمرد  جدید  سال  مهم  برنامه های  دیگر  از 
را  جزیره  هوای  و  حال  آبادانی،  و  عمران  گفت: 
کنار  در  تا  است  وظیفه مسئولین  و  خوب می کند 
مسائل سخت افزاری، به تقویت روحیه قشموندان 
در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا توجه کنیم.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم با تاکید ویژه به مسئولین معاونت عمرانی 
درخصوص ۱۸پروژه اساسی قشم افزود: با جدیت 
وظیفه اجرای این پروژه ها را با هدف تحول جزیره 

در سال ۹۹ پیش بگیرند.
مدیریت  توسعه  معاون  گزارش،  این  براساس 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با ارائه 
گزارشی مبسوط وضعیت بودجه سال ۹۹ کل کشور 
و  از طریق جدول  را  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  و 

نمودار تحلیل و تبیین کرد.
مختلف  بخش های  بررسی  با  سعادت فر  عابدین 
این دو بودجه و مقایسه آن با یکدیگر اعالم کرد: 
به  نسبت  سازمان  بودجه  بخش ها،  از  بسیاری  در 
بودجه کل کشور از وضعیت بهتری برخوردار است.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
منطقه  سازمان  سال ۹۹  بودجه  گزارش،  این  در 
واقع  خوش بینانه،  سناریو  چهار  در  را  قشم  آزاد 
و  داد  قرار  بررسی  مورد  ویژه  و  بدبینانه  گرایانه، 
سناریوها،  این  از  کدام  هر  خصوصیات  تشریح  با 
از  هرکدام  اجرای  نتایج  از  را  خود  پیش بینی های 

آنها مطرح کرد.
مدیران  و  معاونان  از  برخی  جلسه،  این  ادامه  در 
سازمان نیز نقطه نظرهای خود را درخصوص این 

گزارش بیان کردند.

حرکت قشم در مسیر 
توسعه در سال جهش تولید

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح شد:

جهش دستاوردهای فناورانه در منطقه آزاد قشم
سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
منطقه آزاد قشم گفت: در دیدار رئیس هیات 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  با 
بودجه ویژه ای از طرف این معاونت به فاز یک 
پروژه تاسیس مرکز شتاب دهی شهر هوشمند 

قشم اختصاص داده شد.
این مطلب ضمن  اعالم  با  محمدرضا عباسی 
فناوری  و  علمی  معاون  استقبال  به  اشاره 
منطقه  فناوری  دستاوردهای  از  رئیس جمهور 
واحدهای  برای  بودجه  این  افزود:  قشم  آزاد 

فناوری و تجهیز این مرکز اختصاص یافت.
وی درخصوص موارد مطرح شده در این دیدار 
به ارائه گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته 
در  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  جهت  در 
جزیره قشم اشاره کرد و گفت: در این گزارش 
به موفقیت منطقه آزاد قشم در ساخت و تولید 

تجهیرات مقابله با کرونا اشاره شد.
راه اندازی  را  این گزارش  عباسی بخش دیگر 
سامانه کیا برای بررسی شرایط افراد متقاضی 
آنها  برای  ویزا  و صدور  قشم  جزیره  به  ورود 

به  جزیره  ورودی  مبادی  کنترل  همچنین  و 
آزاد  از موفقیت های منطقه  عنوان یکی دیگر 
قشم در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا 

اعالم کرد.
گزارش  این  مجموع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مورد استقبال معاون رئیس جمهور قرار گرفت، 
سازمان  اینکه  از  ستاری  دکتر  کرد:  تصریح 

از  موفقیت  با  و  درستی  به  قشم  آزاد  منطقه 
شیوع ویروس کرونا در جزیره قشم جلوگیری 

کرده است، اظهار رضایت نمود.
سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
معاون  موافقت  از  همچنین  قشم  آزاد  منطقه 
تمدید  با  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی 
اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار به واحدهای 

مستقر در مرکز بین المللی رشد قشم خبر داد 
و گفت: به دستور دکتر ستاری، قرار شد میزان 

این اعتبار از سقف فعلی باالتر برود.
مرهون  را  دستاوردها  این  تمامی  عباسی، 
و  مدیره  هیات  رئیس  تالش های  و  درایت 
و  خواند  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
معاون  شد  مقرر  ایشان،  دعوت  با  شد:  یادآور 
علمی و فناوری رئیس جمهوری اسالمی ایران 
از موفقیت های  بازدید  برای  اولین فرصت  در 
منطقه سفر  این  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

کنند.
گفتنی است، در دیدار حمیدرضا مومنی رئیس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  با  قشم  آزاد 
ایران، دکتر  فناوری رئیس جمهوری اسالمی 
پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی 
ستاد  دبیر  محمدی  مهدی  دکتر  و  فناوری 
توسعه فناوری های حوزه اقتصاد و دیجیتال و 
هوشمندسازی این معاونت و دکتر علی یدقار 
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم نیز 

حضور داشتند.

خدمات  و  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت:  هرمزگان  استان  درماني  بهداشتي 
عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم برای ایجاد 
کووید ۱۹  بیماری  بحران  شرایط  در  آمادگی 

جلوتر از استان بوده است.
حسین فرشیدی در جلسه مشترکی با حضور 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
دانشگاه  درمان  معاون  قشم،  آزاد  منطقه 
شبکه  مدیر  هرمزگان،  استان  پزشکی  علوم 
مدیر  قشم،  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
بیمارستان پیامبر اعظم)ص( به همراه جمعی 
از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، 
هنگام  به  و  مدبرانه  اقدامات  از  تقدیر  ضمن 
آزاد قشم  منطقه  و مجموعه  مومنی  مهندس 
بیماری  با  مقابله  برای  آمادگی  ایجاد  جهت 
کووید ۱۹ در جزیره بیان داشت: مدیریت بسیار 
خوب شما در پشتیبانی از کادر درمانی و ارتقاء 
ایمنی سالمت قشموندان، برای کنترل کرونا 

در قشم قابل تقدیر است.
در  همچنان  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
قطعا  افزود:  می بریم،  سر  به  بیماری  حاد  فاز 
دستورالعمل های  بحران،  این  از  گذر  از  بعد 
بهداشت جهانی تغییر خواهد کرد و این نکات 
برای مقابله با کروناویروس، براساس اقلیم و 
جغرافیای هر کشور و منطقه، متفاوت و خاص 

آن ناحیه خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان هرمزگان ادامه داد: در ابتدای کار، 

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم با تاکید بر ضرورت همگرایی 
تولید در سال جدید و همکاری  برای جهش 
فعاالن اقتصادی درگهان با این سازمان گفت: 
با  چگونه  آموخت  ما  به  کرونا  ویروس  شیوع 

همدیگر و در کنار هم کار کنیم.
اقتصادی  فعاالن  جمع  در  مومنی  حمیدرضا 
تجاری  مجتمع های  مدیران  و  صاحبان  و 
درگهان افزود: کار کردن در شرایط عادی هنر 
نیست، بلکه مهم این است که در شرایط ویژه 
مانند آنچه این روزها دنیا با آن مواجه می باشد 
با یکدیگر همکاری و فعالیت  یاد بگیریم که 

کنیم.
ویروس  شیوع  بحران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیست،  الهی  بالی  یک  به  بی شباهت  کرونا 
این  داریم خداوند در  انتظار  اگر  تصریح کرد: 
باید  باشد،  داشته  ما  به  ویژه ای  نگاه  شرایط 
خودمان در این مسیر پیشگام باشیم و رعایت 

موقعیت همدیگر را داشته باشیم.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
وجود کرونا موجب بهم خوردن تمام مناسبات 
معمول دنیا شد و در این شرایط برد و باخت 
قابل  عرصه ای  هیچ  در  و  کسی  هیچ  برای 

تصور نیست.
مومنی با اشاره به نحوه ارائه خدمات سازمان 
این  کرونا،  شیوع  بحران  با  قشم  آزاد  منطقه 

منطقه آزاد قشم، پیشگام مدیریت بحران کروناویروس در هرمزگان

اهمیت همگرایی در جهت تحقق جهش تولید در قشم

این منطقه آزاد هستیم.
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بهداشتی درمانی استان هرمزگان اضافه کرد: 
یکی از نگرانی های ما به لحاظ موقعیت جزایر 
قشم و کیش، کنترل ورود مسافران بوده که 
راه اندازی  با  قشم  آزاد  منطقه  خوشبختانه، 
ورود  بر  نظارت  و  کنترل  این  به  کیا  سامانه 
ساکنان و قرنطینه افراد دست یافته است. ارائه 
گواهی سالمت برای افراد به ویژه شاغالن در 
کنترل  برای  خوبی  کمک  می تواند  نیز  تردد 

این بیماری باشد.
وی همچنین از اختصاص بیش از ۲۰میلیارد 
برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  بودجه  ریال 
تجهیز بخش درمان و تامین اقالم بهداشتی، 
و  جزیره  درمانی  فضای  افزایش  به  کمک 
اختصاص دو مرکز هتلینگ به بحث نقاهتگاه 

کادر  سایر  و  پرستاران  پزشکان،  یعنی  جبهه 
درمانی همکاری کردند، بر نقش موثر فعاالن 
اقتصادی جزیره خصوصا فعاالن این حوزه از 
دوران  و  مدت  این  در  درگهان  تجاری  شهر 
فعاالن  همه  گفت:  و  کرد  تاکید  پساکرونا 
اقتصادی این شهر پیشنهادات خود را براساس 
آغاز  برنامه ریزی  هدف  با  آمده  پیش  شرایط 
براساس  تا  کنند  مطرح  خود  فعالیت های 
آن  اجرایی شدن  به  نسبت  مقررات  و  قوانین 

تصمیم سازی شود.

در  بهبود  روبه  بیماران  از  پشتیبانی  برای 
شرایط حاد تقدیر کرد و عنوان داشت: یکی از 
نگرانی های ما، حوزه زندان ها و حفظ بهداشت 
در این مراکز بود که منطقه آزاد قشم در گامی 
پیشتر، با ساخت یک مرکز قرنطینه در خارج 
از زندان برای زاندانیان تازه وارد شده و یک 
زندانیان  برای  زندان،  داخل  قرنطینه  مرکز 
بیمار، این مشکل را در جزیره رفع کرده است.
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بهداشتی درمانی استان هرمزگان در پایان به 
تعداد ۲۸مورد کرونا مثبت در قشم اشاره کرد و 
گفت: این آمار بدون هیچ فوتی، بیانگر مدیریت 
خوب در این منطقه  است. با مدیریت آرام و 
بدون استرس باید سعی کنیم کروناویروس را 
شکست دهیم و باید یاد بگیریم چگونه با این 
بیماری همانند سایر بیماری ها زندگی کنیم و 
به بهداشت فردی بیش از پیش اهمیت دهیم.
گفتنی است، در این جلسه، حمیدرضا مومنی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم، دکتر حسین فرشیدی رئیس 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غریب زاده  دکترعبداهلل  هرمزگان،  درمانی 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
شبکه  مدیر  بهزادی  حمیدرضا  هرمزگان، 
احسان  قشم،  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
به  اعظم)ص(  پیامبر  بیمارستان  مدیر  دبیری 
سازمان  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  همراه 

منطقه آزاد قشم حضور داشتند.

شروع  آن  از  پس  و  رمضان  مبارک  ماه  وی 
فصل تابستان را فرصتی برای شروع تدریجی 
در  تجاری  مجتمع های  و  بازار  فعالیت های 
صورت  در  گفت:  و  دانست  درگهان  و  قشم 
مساعد بودن شرایط، این دو  مناسبت می تواند 
جایگزینی تعطیالت از دست رفته نوروز برای 

فعاالن اقتصادی جزیره باشد.
بانکی، مسائل  از  تسهیالت  ادامه  مومنی در 
تامین اجتماعی و مالیات به عنوان مهم ترین 
و  قشم  اقتصادی  فعاالن  کلیدی  مسائل 
با  و  برد  نام  پساکرونا  دوران  در  درگهان 
فعاالن  با  بانک ها  همکاری  اهمیت  بر  تاکید 
با  کرد:  تصریح  شهر،  دو  این  در  اقتصادی 
شعبی که با فعاالن اقتصادی شهرهای قشم و 
درگهان همکاری الزم و کافی نداشته باشند، 

براساس قانون برخورد خواهد شد.
معاون  شیخ زاده  مرتضی  است؛  ذکر  شایان 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
آمار  نشست،  این  در  هم  قشم  آزاد  منطقه 
این  فعالیت های  و  خدمات  مجموعه  ارقام  و 
ویروس  شیوع  با  مقابله  بحث  در  سازمان 
کرونا را برشمرد و دو تن از فعاالن اقتصادی 
نیز  نمایندگان مجتمع های تجاری درگهان  و 
پیشنهادات و خواسته های خود را درخصوص 
و  مالیات  عوارض،  تخفیف  و  بخشودگی 

تسهیالت بانکی مطرح کردند.

رویکرد ما دریافت اطالعات بیماران از طریق 
نیاز بستری  آنها و در صورت  پایش  سامانه و 
و قرنطینه سازی بود، در حالی که االن باید به 
اقدامات  فوریت  به  تا  باشیم  ناقل  افراد  دنبال 

جداسازی و قرنطینه را انجام دهیم.
به گفته فرشیدی، نداشتن هیچ آماری از مرگ و 
میر در جزیره قشم، نکته بسیار حائز اهمیتی است و 
کنترل بیماری در کمتر از ۵درصد جامعه ۱۵۰هزار 
نفری قشم، ناشی از عملکرد خوب منطقه آزاد قشم 

در همکاری با شبکه درمان است.
کیت های  ساخت  امکان  از  همچنین  وی 
قشم  آزاد  منطقه  در  کروناویروس  تشخیص 
استقبال کرد و گفت: ما تالش داریم تا متوسط 
به  تا  برسانیم  روز  در  ۵۰۰تست  به  را  تست 
این ترتیب محدود شیوع را شناسایی و کنترل 
کنیم و در این مسیر آماده هرگونه کمکی به 

همبستگی،  از  بارز  نمونه ای  را  اقدامات 
همیاری، همکاری و کنار هم بودن در مواقع 
بحرانی خواند و گفت: به طور قطع اگر ما در 
این بحران همه دستگاه ها همراه و یاور شبکه 
به  نبودیم،  شهرستان  این  درمان  و  بهداشت 
کسب  را  فعلی  درخشان  نتیجه  حتم  طور 

نمی کردیم.
قشم  جزیره  مختلف  اقشار  از  سپاس  با  وی 
که در نهایت صبوری و متانت با ستاد مقابله 
این  مقدم  خط  سربازان  و  قشم  کرونای  با 

رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان عنوان کرد:

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در دیدار با فعاالن اقتصادی تصریح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
تاکید کرد:

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