
سرمقاله

مجید صیادنورد
 کارشناس مناطق آزاد

رابطه مجلس دهم با مناطق آزاد، ارتباط مناطق آزاد با مجلس یازدهم
در بررسی رابطه مناطق آزاد و مجلس نشینان باید به این مقدمه 
بسیار مهم توجه داشت که تصویر تحلیلی نمایندگان مجلس از 
دغدغه های  از  برآمده  تصویری  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
با  عزیزان  آن  تعامل  نوع  خود،  انتخابیه  حوزه  در  شغل  ایجاد 
دوره  مالی  حامیان  و  آنها،  انتخاباتی  ستاد  در  فعال  نیروهای 

انتخابات، قابل جستجو و تفسیر می باشد.
به عبارتی، با عنایت به این اصل که مهم ترین مشکل کشور، 
آن  بخش  نخستین  که  است  اقتصادی  مشکل  در  متمرکز 
دومین بخش  و  و خدمات  تجارت  تولید،  در  موجود  مشکالت 
نیز مشکالت ناشی از نبود و ناپایداری مشاغل موجود می باشد؛ 
در نتیجه حتی اگر بنده نیز به عنوان نماینده منتخب شهرستانی 
داشته  وجود  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  منطقه  آن  محدوده  در  که 
باشد، به عنوان نماینده مجلس شورای اسالمی انتخاب بشوم، 
در  انتخابات  دوره  در  برای عزیزانی که  اشتغال زایی  منظور  به 
ستاد بنده فعالیت می کردند یا حضور فعالین اقتصادی که با بنده 
از ظرفیت های  بهره برداری  بودند، جهت  دوران همراه  این  در 
ویژه  و  آزاد  منطقه  آن  در  اقتصادی  فعالیت  و  اشتغال زایی 
اقتصادی، لحظه ای درنگ نکرده و از این فرصت طالیی برای 
رفع مشکالت بیکاری موجود در سطح شهرستان و جلب نظر 
مردم در دوره انتخابات بعدی، به نحو احسنت استفاده می کردم.
به  آزاد  مناطق  با  اسالمی  شورای  مجلس  رابطه  دوم  بُعد 
تعبیر  به  که  رفیعی  جایگاه  و  مجلس  نظارتی  و  تقنینی  ابعاد 
بازمی گردد.  دارد،  قرار  امور  رأس  در  مجلس  خمینی)ره(  امام 
این بخش، مهم ترین، پرچالش ترین و پرفرصت ترین بخش از 
روابط نمایندگان مجلس با مناطق آزاد کشور را تشکیل می دهد. 
به ساختار  بدترین ضربه  اجرای  و  اعمال  این بخش شاهد  در 
مجلس  دهم  دوره  سوی  از  آزاد  مناطق  حاکمیتی  و  مدیریتی 
احکام  ماده ۲۶  طبق  آن  براساس  که  بودیم،  اسالمی  شورای 
دائمی برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در 

بدنه وزارت اقتصاد متمرکز گردید.

ک طحان
صاصی اخبار آزاد مناطق: باب
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

کار  و  ساز  تعیین  الزام  با  مواجهه  در  مجلس  تصمیم  بی تردید 
نظارتی بر عملکرد مناطق آزاد، از طریق تحویل جایگاه دبیرخانه 
شورایعالی به وزارت اقتصاد و امور دارایی، در آینده اثرات مخرب 
خود را بیشتر نمایان خواهد نمود و این در حالی است که بر اساس 
اساسنامه ایجاد مناطق آزاد و دبیرخانه موصوف آن؛ نهاد مزبور، 
دبیرخانه شورای عالی ای است که ریاست آن با رئیس جمهور و 
اعضای دیگر آن مشتمل بر معاونین رئیس جمهور و چند وزیر 
عضو کابینه دولت است. نیاز به توضیح نیست که این اعوجاج 
و  عملکردی  فرآیندهای  به  محترم،  قانونگذار  از سوی  قانونی 
حاکمیتی این نهاد خدشه وارد کرده! چرا؟ زمانی که دبیرخانه در 
ذیل وزارت اقتصاد تحدید می شود، شأنیت سازمان های عامل 
مناطق آزاد به عنوان ادارات کل این دبیرخانه و یا نهادی ذیل 
و  تفسیر  قابل  نیز  استانداری  یا  و  استان  کل  ادارات  از  یکی 
تنزیل می شود و این یعنی بن بست و به تعطیلی کشاندن عملی 

حاکمیت و مدیریت مناطق آزاد.
مخالفت  در  آن  از  حاصل  نتایج  و  فوق  رویه  که  این  طرفه 
صریح با نظر مقام معظم رهبری در قالب بند ١١ و بندهای ١٠ 
و ١۲ دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی قرار دارد. در عین حال 
چشم انداز  سند  چون  باالدستی  اسناد  و  توسعه  برنامه های  با 

ایران ١۴٠۴ نیز در ضدیت می باشد. 
عزیزان به این نکات بذل عنایتی نداشتند:

به بین المللی شدن تحریم های آمریکا،
به اهمیت مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد جهت جذب 

سرمایه گذاران خارجی و رونق فضای کسب و کشور،
به  نزدیک  جغرافیایی  نقاط  در  آزاد  مناطق  گرفتن  قرار  به 
مرزهای بین المللی کشورمان که از فرصت )و نه چالش( وجوه 
کشورهای  در  مرز  سوی  آن  قومیت های  با  قومی  اشتراکات 

همسایه بهره مند می باشند،
به محرومیت از توسعه این نقاط، علی رغم ظرفیت های متنوع به 

منظور دستیابی به شاخص های مختلف توسعه،

از  برون رفت  برای  کار  و  ساز  بهترین  آزاد  مناطق  اینکه  به 
گسترش قاچاق، جلوگیری از افزایش و تعمیق نگاه به بیرون از 
مرزها در میان مرزنشینان و اثرگذاری تخریبی عقب ماندگی از 

روند توسعه ای کشور در طول دهه های گذشته می باشند،
به برخالف رویه جهانی بودن فرآیندهای ایجادی مناطق آزاد 
ابتدا منطقه ای تعیین شده، سپس برای  ایران که براساس آن 
آن مدیرعامل و هیات مدیره ای منصوب می شود و در مرحله 
بعدی فی امان اهلل به دنبال تامین سرمایه و بودجه جهت احداث 
تمامی زیرساخت ها رها می شوند، در حالی که ریالی از بودجه 
عمومی جهت ایجاد آن زیرساخت های هزینه نمی شود؛ چنین 
در  کشور  آزاد  مناطق  هنوز  دهه  دو  حدود  از  بعد  که  می شود 
مرحله احداث زیرساخت ها و تبیین جایگاه قانونی و حاکمیتی 

خویش می باشند.
البته تمام بخش های این لوح، سیاه و تیره نبوده؛ بلکه دارای 

مابه ازاء های مثبتی برای نمایندگان عزیز نیز بوده است.
بر این اساس می توان به تصویب کلیات الیحه ایجاد ۷منطقه 
سوی  از  سال ۹۵  در  اقتصادی  ویژه  ١۲منطقه  و  جدید  آزاد 
نظر  با  مواجه  بار  سه  از  پس  که  کرد  اشاره  بهارستان نشینان 
با  اساسی،  قانون  با  مغایرت  دلیل  به  نگهبان  شورای  مخالف 
اصرار کمیسیون اقتصادی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت 
تبدیل شده،  به یک طرح  دیگر  که  این الیحه  در  حواله شد. 
تعداد مناطق آزاد در وهله نخست به ۸منطقه و مناطق ویژه به 
١۶منطقه افزایش یافت؛ اما در مرحله نهایی با نظر نمایندگان 
تعداد مناطق ویژه به ۹٠منطقه ویژه اقتصادی رسید! ؟ در حالی 
به  مشغول  کشور  در  اقتصادی  ویژه  ۶۸منطقه  هم اکنون  که 
فعالیت بوده، که بخش قابل توجهی از آنها درگیر دستیابی به 

اهداف خود می باشند. 
مجلس  پایانی  روزهای  در  عزیز  نمایندگان  دیگر  سوی  از 
دهم منطقه آزاد مازندران را که در آن ۳بندر مهم و سه نقطه 
جغرافیایی منفک از یکدیگر وجود دارند را به عنوان منطقه آزاد 
قرار  توجه  مورد  نیز  را  دوغارون  ویژه  منطقه  نمودند؛  مصوب 
محدوده  توسعه  و  نام  تغییر  قالب  در  را  مسیر  همین  و  دادند 
منطقه آزاد انزلی پیگیری کردند؛ موضوعاتی که جهت اخذ تایید 

شورای محترم نگهبان به این شورا ارائه شده است.
اسالمی  شورای  مجلس  روابط  بررسی  و  تحلیل  مسیر  در 
رابطه  چراکه  شد؛  خارج  انصاف  جانب  از  نباید  آزاد  مناطق  و 
امری دوسویه، دوجانبه و ذهنی است . اگرتبدیل شدن مناطق 

نمایندگان  باور  عنوان  به  کاال  قاچاق  و  واردات  کانون  به  آزاد 
مجلس را بتوان به تصویر ذهنی و ارائه آمار غلط به آن عزیزان 
حواله دهیم، اما نمی توان عملکرد ناصواب مناطق آزاد در عدم 
چالش ها،  واقعیت ها،  عرضه  منظور  به  مستمر  ارتباط گیری 
گفت وگوی  چارچوب  در  نمایندگان  به  خود  فرصت های 

کارشناسی را نادیده گرفت.
زمان  در  مجلس  نمایندگان  واکاوی سخنان  با  دیگر  از سوی 
تصویب احکام دائمی برنامه شروع توسعه، به یک نتیجه واحد 
مورد  و  بودن  پاسخگو  عدم  بر  نمایندگان  اصرار  می رسیم: 
توجه قرار نگرفتن از سوی دبیرخانه و به طور ویژه دبیر وقت 
شورایعالی مناطق آزاد، دالیل اصلی اتخاذ این تصمیم بود. در 
واقع مخالفت با شخصیت، به برخورد با شرایط قانونی مناطق 
آزاد منجر شد که گویی که تو این چنین با ما می کنی، ما بر 

گونه ای دیگر با تو می کنیم!
باید چگونه پیش بینی  را  یازدهم  با مجلس  آزاد  ارتباط مناطق 

کرد؟
و  شده  تشکیل  آینده  هفته های  و  روزها  در  مجلس  بی تردید 
به  آزاد  مناطق  حاضر  حال  در  پس  می کند،  فعالیت  به  شروع 
عنوان نهاد مدیریتی مستقر از قابلیت برقراری ارتباط، برگزاری 
ظرفیت ها،  از  بازدید  برنامه های  اجرای  و  مشترک  جلسات 
فرصت ها و چالش های موجود در هر منطقه برخوردار می باشند 
تا قبل از جمع بندی تحلیلی نمایندگان نسبت به عملکرد مناطق 
آزاد از سوی وزارتخانه های دیگر و نهادهای موازی و مخالف 
با موجودیت مناطق آزاد که قدرت خود را در فرافکنی و ایجاد 
مناطق  این  می دانند؛  آزاد  مناطق  عملکرد  درخصوص  شبهه 

بتوانند ذهنیت و تصویر درست و واقعی از خود عرضه نمایند.
در پایان باید تصریح کرد، مهم ترین فرصت این دوره از مجلس، 
به روزرسانی قانون مناطق آزاد می باشد که ابعاد مختلف آن باید 
نظر  به  چراکه  گیرد؛  قرار  کارشناسانه  بررسی  مورد  آینده  در 
کارشناسان و ذی نفعان مناطق آزاد؛ مهم ترین نقصی که منجر 
به تفسیر به رأی در اجرای قانون شده و شایعات دروغینی را 
به وجود آورده، منبعث از ضعف های قانونی و جایگاه حاکمیتی 
سازمان های متولی مناطق آزاد است. به تعبیر اولی باید پذیرفت 
دالیل  به  قانونگذار  تصریح  علی رغم  آزاد  مناطق  محدوده  در 
استنکاف  قانون  اجرای  و  همکاری  از  نهادها  سایر  مختلف، 
ورزیده و ضرب المثل در یک ملک چند پادشاه با یکدیگر سر 

سازگاری نخواهند داشت را به اثبات رسانده اند.

آخرین برگ از مجلس دهم ورق زده شد:

مناطق
همچنان در هاله ای از ابهامآزاد سرنوشت

صفحه 2 را بخوانید

صفحه 3 را بخوانید

صفحه 4 را بخوانید

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار 
داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

گزارشی از جابه جایی و اسکان 
اهالی ساختمان 6طبقه خرمشهر:

در گفت وگوی روزبهان 
با مدیرعامل منطقه ویژه لوتوس مطرح شد:

رعایت پروتکل های بهداشتی
 عامل رونق اقتصادی 
و گردشگری جزیره کیش

الزام مدیران سازمان منطقه آزاد قشم 
به اعالم دارایی های خویش

پایانی روشن
بر یک تراژدی

توسعه مبادالت تجاری میان منطقه آزاد انزلی 
و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس

صفحه 8 را بخوانید

صفحه 6 را بخوانید



اخبار منطقه آزاد کیش

و  مدیره  هیات  رئیس  سوی  از  حکمی  طی 
»خسرو  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سازمان  گردشگری  »معاون  عنوان  به  نشان« 

منطقه آزاد کیش« منصوب شد.
در حکم صادر شده از سوی غالمحسین مظفری 

خطاب به خسرو نشان آمده است:
ارزنده جنابعالی،  »نظر به شایستگی و تجربیات 
به موجب این حکم به عنوان معاون گردشگری 

منصوب می شوید.
امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
نامگذاری  تولید«  »جهش  سال  العالی(  )مدظله 
شده است، با عنایت خداوند متعال پیوسته قرین 

توفیق باشید«.
گفتنی است، خسرو نشان فارغ التحصیل دکترای 
فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشگاه تهران و 
اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
و  فقه  مدیرگروه  عنوان  به  سال ها  که  او  است. 
خدمت  دانشگاه  این  در  اسالمی  حقوق  مبانی 
کرده است، پیش از این مدیریت هنری معاونت 
فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش را 

برعهده داشت.
وی در عرصه مدیریت فرهنگی، مدیرکل فرهنگ 
مدیرکل  خوزستان،  استان  اسالمی  ارشاد  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، رئیس 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نمایشی  هنرهای  مرکز 
اسالمی، معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران 
فرهنگی، صنایع دستی  میراث  مدیرکل  و  اهواز 

و گردشگری استان خوزستان را در کارنامه دارد.
همچنین در حوزه  فعالیت های فرهنگی و هنری،  
دبیر  آبادان،  اجتماعی  فیلم های  جشنواره   دبیر 
دبیر  اصفهان،  کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره  
جشنواره  بین المللی تئاتر طنز اصفهان، دبیر  جایزه 
ادبی اصفهان، دبیر جشنواره  بین المللی تئاتر فجر، 
دبیر جشنواره  بین المللی تئاتر عروسکی تهران، دبیر 
جشنواره  بین المللی فیلم های علمی اهواز و تولید 
ناصر  کارگردانی  به  آخرین(  )تمرین  تعزیه  فیلم 
تقوایی و ثبت تعزیه در یونسکو را تجربه کرده است.

داوران  هیات  عضو  نشان،  خسرو  است،  گفتنی 
جشنواره بین المللی فیلم »علم و تصویر« فرانسه 

نیز بوده است.

انتصاب معاون گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش

با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش صورت گرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

رعایت پروتکل های بهداشتی
 عامل رونق اقتصادی و گردشگری جزیره کیش

کیش  سالمت  شورای  شده  ابالغ  مصوبات  تمام 
در قالب ساختاری جدید »تصمیم، بخشنامه، اجرا 
بیماری  شیوع  از  پیشگیری  هدف  با  نظارت«  و 
فرهنگ سازی  و  منطقه  این  سطح  در  کووید 19 
تجاری  مراکز  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

جزیره کیش الزامی است.
با  کیش  سالمت  شورای  جلسه  هجدهمین 
مدیره  هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین  حضور 
منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین  مدیرعامل،  و 
آزاد کیش و دستگاه های اجرایی مستقر در سطح 
و  اطالع رسانی  فرهنگ سازی،  محوریت  با  جزیره 
آگاهی عموم مردم و گردشگران به منظور رعایت 
مرکز  رازی  سالن  در  بهداشتی،  پروتکل های 

همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
ابتدای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سخنان خود با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر، 
مراکز  بخش های  همه  برای  که  این  با  رابطه  در 
رعایت  اجرایی  سیستم  کیش  جزیره  در  تجاری 
اظهار  است،  شده  ابالغ  بهداشتی  پروتکل های 
بهداشتی  از مراکز تجاری، ضوابط  داشت: بخشی 
ابالغ شده شورای سالمت را رعایت می کنند، ولی 
جدیت، دقت نظر و حساسیت در این زمینه وجود 

ندارد و این موضوع نگران کننده است.
ضوابط  اجرای  کرد:  تاکید  مظفری  غالمحسین 
معاونت  سوی  از  بخشنامه  قالب  در  بهداشتی 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی 

بخش  و  اجرایی  دستگاه های  نظارتی  مجموعه 
قدرتمند  و  قوی  ساختار  یک  عنوان  به  خصوصی 

با یک هم افزایی قابل اجرا است.
این که در پی تعطیلی مراکز تجاری  بیان  با  وی 
و تالش منسجم همه دستگاه های اجرایی در سه 
ماه گذشته دستاوردهای خوبی برای کنترل بیماری 
کرونا در سطح جزیره کیش صورت گرفت، اظهار 
منطقه  سازمان  بی وقفه  تالش های  حاصل  کرد: 
آزاد کیش، شورای سالمت، مرکز توسعه سالمت 

و رعایت مردم فرهنگ مدار در این منطقه به یک 
ثبات نسبی رسیدیم.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بیان 
داشت: در سطح کشور، جزیره کیش منطقه ای بود 
که در کنترل بیماری کووید19 موفق عمل کرد و 
در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی ضمن این 
می شود،  بی نتیجه  گذشته  ماه  سه  تالش های  که 
دشوار  بسیار  نیز  عادی  حالت  به  مجدد  بازگشت 

خواهد بود.

مظفری درخصوص رونق بخشیدن به فضای کسب 
و  بهداشتی  رعایت ضوابط  گفت:  در کیش  کار  و 
ثبات نسبی به دست آمده در جزیره کیش،  حفظ 

منجر به رونق اقتصادی و گردشگری خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکید کرد: مسافرانی که مقصد گردشگری 
خود را جزیره کیش انتخاب می کنند، از بدو ورود 
از  آگاهی  برای  اطالع رسانی  با  و  منطقه  این  به 
یک  عنوان  به  می توانند  بهداشتی  ضوابط  اجرای 
درخصوص  شده  تعریف  چهارچوب های  مبلغ، 
را  کیش  جزیره  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

به سرزمین اصلی انتقال دهند.
شده  ابالغ  مصوبات  آخرین  در  است،  گفتنی 
پوشش  کیش،  سالمت  شورای  جلسه  هفدهمین 
از  موثر  راهکارهای  از  یکی  عنوان  به  ماسک 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  کرونا  بیماری  شیوع 
کیش  بازارهای  مدیران  راستا  همین  در  و  است 
بهداشتی،  نکات  تمامی  رعایت  با  همراه  باید 
ضدعفونی روزانه و ورود تمامی افراد با »پوشش 
شامل  فردی  حفاظت  با  غرفه داران  و  ماسک« 
»ماسک و دستکش« در محل کار خود در بازارها 

حضور داشته باشند.
الزم به ذکر است، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و پروتکل های بهداشتی می توانیم از شیوع بیماری 
کووید19جلوگیری کنیم و این اقدام، تداوم حفظ و 
ارتقای سالمت جزیره کیش را تضمین خواهد کرد.

آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کیش وحدت، همدلی و انسجام را یکی از ویژگی 
اصلی مقاومت در مقابل دشمنان ایران معرفی کرد 
و گفت: هیچ شکافی که بتواند این وحدت، همدلی 
نباید اجازه حضور و  و انسجام را از هم جدا کند، 

ظهور یابد.
آزادسازی  سالروز  خرداد،  گرامیداشت سوم  مراسم 
فرهنگی  معاون  پورعلی  سعید  با حضور  خرمشهر 
و اجتماعی، سیدعلیرضا علوی رضوی مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
سرهنگ شهداد کناری فرمانده سپاه ناحیه مقاومت 
امام  حسن زاده  والمسلمین  االسالم  حجت  بسیج، 
جمعه، سرهنگ علی اصغر جمالی فرمانده انتظامی 
ویژه و پایگاه دریابانی و جمعی از مسئولین نظامی 
و انتظامی در سالن اجتماعات سپاه ناحیه مقاومت 

بسیج کیش برگزار شد.
پورعلی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک سوم 
خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت یاد 
قاسم  حاج  شهید  سردار  ویژه  به  شهدا  خاطره  و 
سلیمانی سرباز والیت و تعمیم دهنده خط مقاومت 
به جهان اسالم گفت: فتح خرمشهر در تمام تاریخ 
روز  در  آن  ثمرات  امروز شاهد  و  بود  زنده خواهد 
راهبردی  و  ارزشمند  بیانات  به  که  هستیم  قدس 

مقام معظم رهبری منتهی شده است.

آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کیش گفت: حمایت از تکمیل پروژه ها و طرح های 
کیش،  جزیره  بومیان  مردم شناسی  موزه  توسعه 
یکی از اولویت های مهم گردشگری در این منطقه 
می باشد که در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش 

قرار گرفته است.
موزه،  جهانی  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 
موزه  دست اندرکاران  از  قدردانی  و  تقدیر  مراسم 
با حضور سعید پورعلی  مردم شناسی جزیره کیش 
مدیران  از  جمعی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
سازمان منطقه آزاد کیش در این موزه برگزار شد.

بر  موزه  جهانی  روز  تبریک  پورعلی، ضمن  سعید 
اشاره  کیش  مردم شناسی  موزه  گسترش  ضرورت 
داشت و گفت: باید زندگی، تمدن و فرهنگ بومیان 
معرض  در  کیش  مردم شناسی  موزه  مجموعه  در 
دید و نمایش عموم مردم و گردشگران قرار گیرد.

اکوسیستم  در  موزه  که  این  بر  تاکید  با  وی 
گردشگری به عنوان یکی از جاذبه ها در هر منطقه 
و کشوری از اهمیت باالیی برخوردار است، اظهار 
داشت: شکل گیری یک موزه نیازمند اتکا به تاریخ، 

فرهنگ و تمدن یک کشور یا منطقه است.
قالب  در  را  تمدن  و  فرهنگ  تناسب  پورعلی، 
کشور،  یک  سخت افزاری  و  نرم افزاری  جنبه های 
شهر، ناحیه، قوم و قبیله برشمرد و افزود: فرهنگ 
نگرش ها،  ارزش ها،  بر  ناظر  نرم افزاری  نظر  از 

باورها و رفتارهای یک کشور و منطقه می باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
ابزارهای  را  تمدنی  ظرفیت  از  بهره گیری  کیش، 
ابزارهای  دست ساخته انسان عنوان کرد و گفت: 
نوع  معاش،  امرار  وسایل  پوشش،  زندگی،  روزمره 
معماری، نوع غذاها که مورد استفاده قرار می گیرد، 
یک  یا  منطقه  کشور،  تمدنی  ملموس  چهره های 

وحدت، همدلی و انسجام؛ ویژگی های اصلی مقاومت در مقابل دشمنان ایران

موزه مردم شناسی کیش، یکی از ابعاد توانمند سازی جامعه محلی جزیره

متوجه خواهیم شد که همین استقامت و مقاومت 
بود که به پیروزی عزتمند و باشکوه دست یافتیم.

آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کیش با اشاره به یکی از ویژگی های سوم خرداد، 
و  عزت  با  که  مقدس  دفاع  هفته  و  قدس  روز 
کرد  تاکید  است،  ارتباط  در  ما  ملی  اعتماد به نفس 
و  دانش  عملیاتی،  توان  لحظه  هر  باید  گفت:  و 

مهارتی خود را در حوزه های رزم ارتقاء دهیم.
امام جمعه کیش درخصوص روز فتح خرمشهر به 
تحلیل حرکت دشمن در این زمان و نوع مقاومت 
و  سیاسی  ادبیات  واژه  دو  به  اسالمی  نیروی 

راه اندازی شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
محل گرایی  و  بومی گرایی  کرد:  خاطرنشان  کیش 
بوم گرد  و  تاریخی  فرهنگی،  گردشگر  هر  برای 
آنقدر جذابیت و جاذبه دارد که برای آشنایی با این 
گردشگری  مقصد  فرهنگی،  و  تمدنی  جنبه های 

خود را جزیره کیش انتخاب می کنند.
همچنین در این مراسم، پورعلی با اشاره به حفظ 
عنوان  موزه ها  فرهنگی  و  تمدنی  تکثر  و  تنوع 
فرآیندهای  تاثیر  تحت  موضوع  این  نباید  کرد: 
یکسان سازی فرهنگی یا جهان گرایی قرار گیرد و 

ابعاد محلی و خاص را از دست بدهیم.
زندگی ها  تنوع  و  تفاوت ها  که  این  بیان  با  وی 
جویای  که  مردمی  برای  جغرافیایی  سطح  در 
این  به  عالقه مند  و  تاریخی  فرهنگی  اصالت های 

کشورهای حوزه مقاومت اشاره داشت و عنوان کرد: 
در ادبیات سیاسی گذشته هیچ حرفی و سخنی از 
جنگ ترکیبی نبود و امروز از جنگ ترکیبی بر علیه 
فشارهای  و  می شود  گفته  سخن  مقاومت  جبهه 
حداکثری خصوصا تحریم های گسترده، بخشی از 

همین جنگ ترکیبی است.
حجت االسالم والمسلمین حسن زاده اظهار داشت: 
وقتی جنگ، جنگ ترکیبی است، مقابله با این نوع 
باید  و  دارد  ترکیبی  بازدارندگی  به  نیاز  از عملیات 
متناسب با آنچه که دشمن به ما حمله می کند، به 

همان تناسب عمل کنیم.
همچنین، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج کیش بر 
اهمیت آزادسازی خرمشهر در تقویم کشور اشاره داشت 
و افزود: سوم خرداد که سالروز آزادسازی خرمشهر است، 
رشادت ها، شهادت طلبی های رزمندگان اسالم در جبهه 
حق علیه باطل است که در مقابل مستکبران و دشمنان 

با مقاومت ایستادگی شد تا به پیروزی برسیم.
خود  سخنان  ادامه  در  کناری  شهداد  سرهنگ 
ارزش ها،  از  پاسداری  ضرورت  بر  اشاره  با 
آرمان های  و  اسالم  رزمندگان  رشادت های 
برگزاری  با  گفت:  اسالمی  ایران  شهدای 
تجلیل  برای  که  هماهنگی هایی  و  مراسم ها 
خاطره  و  یاد  باید  می شود،  فراهم  ایثارگران  از 

شهدای رزمندگان اسالم را زنده نگه داشت.

حوزه ها هستند بسیار ارزشمند است، اظهار داشت: 
دریا  با  بومیان  که  تعاملی  نوع  ابزارهای موسیقی، 
فرهنگ  و  نشده  خالصه  دریا  کرانه  در  داشتند، 

زندگی آنان رو به دریا و با دریا است.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کیش از موزه به عنوان یکی از دانشگاه ها یاد کرد 
و گفت: خانه بومیان مردم شناسی کیش به عنوان 
تاثیر  بیشترین  تولید فرهنگی،  از کانون های  یکی 
و  کیش  جزیره  برای  روایت سازی  معرفی  در  را 
ساکنین  بومی این منطقه دارد و این اقدام یکی از 
کارهای ارزشمندی است که امروز دست اندرکاران 
با  و  آرامش  در  کیش  بومیان  مردم شناسی  موزه 
مهارت  و  دانش  روز،  تکنیک های  از  بهره گیری 

موزه داری انجام می دهند.
کیش،  جزیره  مردم شناسی  خانه  همچنین، مدیر 
حفظ  و  معرفی  را  موزه  این  راه اندازی  از  هدف 
میراث فرهنگی بومیان کیش عنوان کرد و افزود: 
خانه مردم شناسی بومیان کیش ضمن این که یکی 
از جاذبه های گردشگری، تاریخی و فرهنگی جزیره 
جشنواره های  فرهنگی،  فعالیت های  است،  کیش 
مختلف، بازی های بومی محلی در این فضا دوباره 

احیا شده است.
اقامتگاه  افتتاح طرح  از  پایان،  محمد جاسم پور در 
سنتی در سال آینده در این منطقه خبر داد و گفت: 
مصالح  و  سنتی  سبک  به  اتاق ها  موزه،  بازسازی 
بومی به کار گرفته شده است و در آینده نزدیک 
این مجموعه پذیرای گردشگران و ساکنین کیش 

خواهد بود.
در پایان این مراسم و با حضور مسئولین سازمان 
خانه  دست اندرکاران  از  کیش،  آزاد  منطقه 
تقدیر  لوح  اعطای  با  کیش  جزیره  مردم شناسی 

قدردانی شد.

وی در این مراسم بر لزوم اهمیت روز قدس، فتح 
خرمشهر و هفته دفاع مقدس اشاره داشت و افزود: 
و  مقاومت  خرداد،  سوم  روز  و  قدس  روز  ویژگی 
استقامت در راه مبارزه با متجاوزگران و اشغالگران 
و  متجاوزگران  کردن  ریشه کن  برای  و  است 
اشغالگران باید ثابت قدم و استوار باشیم، به همان 
ثابت قدمی و استواری که رزمندگان دفاع مقدس 
دیروز و رزمندگان عرصه مقاومت امروز در مقابل 

دشمنان ایستادگی کردند.
صحنه  لحظه  یک  اگر  کرد:  خاطرنشان  پورعلی 
کنیم،  مرور  ذهنمان  در  را  بیت المقدس  عملیات 

و  نگرش ها  می توان  آن  کنار  در  که  است  شهر 
باورهای فرهنگی آن کشور را هم مشاهده نمود.

اقدامات  از  افزود: یکی  ادامه سخنان خود  وی در 
گرفته،  صورت  کیش  جزیره  در  که  مهمی 
بهره گیری از ظرفیت های جامعه محلی بومی است 
که یک موزه ای تحت عنوان مردم شناسی بومیان 
کیش احداث شده و این موزه مردم شناسی امروز 
به یکی از جاذبه های جزیره کیش تبدیل گردیده 
و در سبد گردشگری این منطقه قرار گرفته است.

پورعلی بر لزوم اهمیت احیا و بازسازی جنبه های 
فرهنگی و تمدنی در منطقه ای مثل جزیره کیش 
اشاره  است،  کشور  نمونه  گردشگری  منطقه  که 
کیش  جزیره  مردم شناسی  موزه  افزود:  و  داشت 
ابعاد توانمند سازی جامعه محلی است که  از  یکی 
کیش  اصیل  و  بومی  مردم  و  کیشوندان  همت  با 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

در مراسم تجلیل از فعالین موزه مردم شناسی جزیره کیش مطرح شد:
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منطقه  سازمان  دعوت  به  ایران،  در  اتریش  سفیر 
آزاد کیش و با هدف حضور در افتتاحیه نمایشگاه 

سوم خرداد به جزیره کیش سفر کرد.
نمایشگاهی  در  حضور  منظور  به  شولتز،  اشتفان 
آزادسازی  »سالروز  گرامیداشت  مناسبت  به  که 
خرمشهر« در ساختمان امور زنان سابق برپا شده 
است، حضور یافت و دلیل پذیرفتن این دعوت را 

سفید بودن منطقه آزاد کیش مطرح نمود.
وی افزود: پیام من و همسرم با سفر به کیش برای 
جامعه جهانی این است که در این شرایط می توانند 
سفری امن به این جزیره پاک و زیبا داشته باشند.

به  تمایل  ابراز  با  ادامه  در  ایران  در  اتریش  سفیر 
اتریش،  و  کیش  روابط  بیشتر  چه  هر  گسترش 
هفته  برگزاری  برای  دوباره  برنامه ریزی  خواستار 

فرهنگی اتریش در جزیره شد.
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش، با تشریح روند کنترل کرونا در 
مهار  در  جزیره  این  موفق  راهکارهای  و  کیش 
استقبال  اتریش  سفیر  پیشنهاد  از  بیماری،  شیوع 

کرد.
منطقه  سازمان  گردشگری  معاون  نشان  خسرو 
آزاد کیش نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی 
از حضور سفیر اتریش در جزیره، به گسترش هر 
بیشتر روابط و تعامالت ایران و اتریش به ویژه با 

کیش در حوزه های مختلف تاکید کرد.
گفتنی است، عدم نیاز به روادید در کیش می تواند 
و  جزیره  این  به  اروپایی  گردشگران  ورود  دروازه 

شهرهای دیگر ایران باشد.

به جزیره پاک و ایمن 
کیش سفر کنید

سفیر اتریش در ایران در پیامی به 
جامعه جهانی گفت:



امور  معاون  پورمحمدی  سیدحمید  دکتر 
اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه 
زیرساخت های  از  بازدید  جریان  در  کشور 
و  صنعتی-تجاری  ترانزیتی-بندری، 
دکتر  با  انزلی،  آزاد  منطقه  گردشگری 
و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی 
نشست  این  در  و  دیدار  سازمان  مدیرعامل 
بر ظرفیت های متنوع تنها منطقه آزاد شمال 
ترانزیتی،  به هاب  تبدیل شدن  کشور جهت 

مالی، گردشگری و آی تی کشور تاکید کرد.
این  در  انزلی  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
سازمان  محوری  نقش  به  اشاره  با  جلسه 
سریع تر  دستیابی  مسیر  در  بودجه  و  برنامه 
به  این سازمان،  بین المللی  و  اهداف ملی  به 
بیان تحلیلی از موقعیت منحصربه فرد استان 
گیالن با دارا بودن مرزهای دریایی، هوایی، 
جاده ای و ریلی و قرار گرفتن در نیمه شمال 
غرب ایران به عنوان مرکز صنعتی و جمعیتی 
کشور پرداخت و اظهار داشت: این منطقه در 
بین المللی شمال-جنوب  ترانزیتی  مسیرهای 
و شرق به غرب، میان کشورهای آسیایی و 
اروپایی قرار دارد و با توجه به زیرساخت های 
متنوع موجود و اقدامات انجام شده از سوی 
سازمان، منطقه آزاد انزلی بیش از پیش مورد 
روسیه،  کشورهای  روزافزون  اقبال  و  توجه 

چین و هند قرار گرفته است.
مجتمع  هم اکنون  اینکه  بیان  با  روزبهان 
اصلی  مراکز  از  یکی  به  کاسپین  بندری 
اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  تامین 
اضافه  شده،  تبدیل  کشور  تولیدی  واحدهای 

غالمحسین ولدی مدیرکل راه آهن شمال )2( 
هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  و  کشور 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
به منظور بررسی زیرساخت های اقتصادی و 
ریلی  زیرساخت های  توسعه  لزوم  و  تجاری 
اقتصادی،  شاخص های  ارتقای  راستای  در 

دیدار و تبادل نظر کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
انزلی به  آزاد  بنادر منطقه  به اهمیت اتصال 
منطقه  کرد:  بیان  راه آهن  سراسری  شبکه 
یک  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  انزلی  آزاد 
پایتخت،  به  نزدیکی  استراتژیک،  موقعیت 
برخورداری از زیرساخت های بندری، تجاری 
و عمرانی، هاب داد و ستد و مهم ترین مرکز 
کشورهای  با  تجاری  مراودات  انجام  برای 
یک  عنوان  به  و  می کند  فعالیت  اوراسیا 
منطقه استراتژیک در بین کشورهای حاشیه 
پایه اجرای  بر  خزر و  استراتژی حمل کاال 
شده  بنا  )نستراک(  شمال- جنوب  کریدور 
است و اتصال راه آهن به این منطقه موجب 
تقویت مراودات تجاری با کشورهای اوراسیا 
کشور  برای  اقتصادی  بهره وری  افزایش  و 

می شود.
بر  تاکید  با  ادامه  در  روزبهان  محمدولی 
صرفه زمانی و کاهش هزینه جابه جایی کاال 
طریق  از  کاال  انتقال  افزود:  ریل  طریق  از 
انجام  باال  سرعت  با  و  ایمن  بسیار  ریل، 

تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب ترانزیتی، مالی، گردشگری و آی تی کشور 

افزایش بهره وری اقتصادی کشور با اتصال راه آهن به منطقه آزاد انزلی

کرد  اعالم  موجود  تولیدکنندگان  توسعه ای 
و افزود: این مشکل در فرآیند پاسخگویی و 
جذب سرمایه گذاران تولیدی-صنعتی، منطقه 
کرده؛  مواجه  زیادی  محدودیت های  با  را 
توسعه ای صادراتی  برنامه های  که  موضوعی 
این  در  را  اشتغال زایی  افزایش  آن  تبع  به  و 

منطقه با چالش مواجه نموده است.
سازمان  هماهنگی  و  اقتصادی  امور  معاون 
از  می توان  اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه 
ایجاد  جهت  بیمه ای  و  بانکی  ظرفیت های 
منطقه  در  کشور  شمال  مالی-بیمه ای  مرکز 

آسیای  مقاصد  به  آسیا  شرق  و  چین  هند، 
میانه و اروپا از مسیر ایران است .

راه آهن  مدیرکل  نشست،  این  ادامه  در 
از  باید  اینکه  به  اشاره  با  نیز  شمال )2( 
برد،  بهره  گیالن  استان  در  راه آهن  ظرفیت 
به  اتصال  با  راه آهن  نقش آفرینی  کرد:  بیان 
ملموس تر  انزلی  آزاد  منطقه  و  گیالن  بنادر 
میزان  و  کاال  انتقال  سرعت  و  می شود 

رضایت تجار ارتقاء می یابد.
از موانع ساخت راه  غالمحسین ولدی یکی 
و راه آهن در استان گیالن را کمبود مصالح 
راه آهن به عنوان  افزود:  راه سازی دانست و 
برای  شرایطی  ریلی،  پروژه های  بهره بردار 
تسهیل تامین مصالح ساخت راه آهن رشت-

منابع  تامین  فرصت  تا  برد  بهره  انزلی  آزاد 
و  سازمانی  سرمایه گذاری  طرح های  مالی 
بخش خصوصی از سوی شبکه بانکی فراهم 
گردد، اضافه کرد: از سوی دیگر، با توجه به 
پتانسیل های موجود در حوزه های ترانزیتی و 
زیرساختی، که این منطقه را به دروازه تجارت 
تبدیل  اوراسیا  حوزه  کشورهای  با  ایران 
افزایش  با  می تواند  انزلی  آزاد  منطقه  کرده، 
اولیه و  بارانداز نگهداری مواد غذایی و مواد 
فرآوری آنها، به عنوان هاب تجاری کاالها و 
همسایه  کشورهای  و  کشورمان  محصوالت 
جنوبی با آسیا و اروپا، به ایفای نقش بپردازد.

از  قدردانی  با  پورمحمدی  سیدحمید 
در جذب  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات 
دانشگاهی؛  مراکز  و  دانش بنیان  شرکت های 
مشاغل  به  توجه  را  انزلی  آزاد  منطقه  مزیت 
و طرح های سرمایه گذاری همچون آی تی که 
در فضای مجازی  فیزیکی  با حداقل فضای 
حداکثر بهره وری را به همراه می آورند، اعالم 
مراکز  افزایش  با  در عین حال  و گفت:  کرد 
همکاری  با  بین المللی  پژوهشی-دانشگاهی 
کشورهای  و  داخلی  دانشگاه های  بهترین 
به  را  زیادی  دستاوردهای  می توان  همسایه، 
گردشگران  اقبال  به  عنایت  با  و  آورد  دست 
برگزاری  قالب  در  می توان  منطقه،  این  به 
جشنواره های صنعت پوشاک و غذایی، عالوه 
و  غذایی  فرهنگ  از ظرفیت های  استفاده  بر 
پوشاکی مردم گیالن، بر میزان و درآمدزایی 
استان  و  منطقه  به  ورودی  گردشگران  از 

افزود.

 منطقه آزاد انزلی و سایر پروژه های راه سازی 
عملیات  در  بخشیدن  سرعت  منظور  به  را 
سازه  ایجاد  با  و  است  کرده  مهیا  اجرایی 
رشت،  راه آهن  ایستگاه  در  مصالح  تخلیه 
2۵۰۰تن  روزانه  تخلیه  و  حمل  ظرفیت 
مصالح خاکی از مبدأ لوشان را ایجاد کردیم 

که این مقدار قابل افزایش است.
ادامه  در  شمال )2(   راه آهن  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمادگی الزم 
منطقه  کاالهای  وارداتی  ریلی  حمل  برای 
ایستگاه  از  کشور  نقاط  تمام  به  انزلی  آزاد 
راه آهن رشت وجود دارد و در آینده نزدیک 
انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندر  به  راه آهن 
که  شده  متصل  بندر  این  رو-رو  اسکله  و 
این امر موجب افزایش سرعت ترانزیت کاال 

می شود.
مدیران  شد،  مقرر  نشست  این  پایان  در 
بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی و راه آهن 
طرح های  و  بار  حمل  شرایط  شمال )2(، 
تخفیفی از طریق راه آهن را به منظور جذب 
بررسی  بازرگانان  و  تجار  سرمایه گذاران ، 

کنند.
ایستگاه  از  راه آهن  مسیر  طول  است،  گفتنی 
پیربازار رشت تا مجتمع بندری کاسپین منطقه 
اتصال  و  بوده  ۱۱کیلومتر  حدود  انزلی  آزاد 
راه آهن به این منطقه موجب افزایش مبادالت 

از طریق کریدور شمال- جنوب می شود .

شمالی  بنادر  شدن  وصل  به  عنایت  با  کرد: 
به  منجر  یکدیگر که  به  و جنوبی کشورمان 
عملیاتی سازی کریدور شمال-جنوب می شود، 
انزلی به  آزاد  تسریع در پروژه اتصال منطقه 
در  بسیاری  اهمیت  از  سراسری  آهن  خط 

سطح ملی و بین المللی برخودار است. 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پیش  مشکل  مهم ترین  انزلی،  آزاد  منطقه 
شدید  محدودیت  را  منطقه  این  روی 
به  واگذاری  جهت  صنعتی  اراضی  در 
طرح های  اجرای  و  جدید  سرمایه گذاران 

می شود و به منظور جذب تجار و بازرگانان 
جهت ترانزیت کاال از طریق ریل نیاز است 
تا  لحاظ شود  تشویقی  و  تخفیفی  طرح های 
هزینه تمام شده برای تجار کاهش یابد و از 
سوی دیگر میزان انتقال کاال از این طریق 

افزایش پیدا کند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عبور  کرد:  خاطرنشان  انزلی  آزاد  منطقه 
با  اروپا  و  میانه  آسیای  مصرفی  کاالهای 
مسیر  از  ترکیبی  نقل  و  حمل  از  استفاده 
ایران و منطقه آزاد انزلی صرفه زمانی دارد 
شبکه  به  انزلی  آزاد  منطقه  بنادر  اتصال  و 
ریلی برای روسیه بسیار حائز اهمیت است و 
رویکرد روسیه مبتنی بر عبور کاالها از مبدا 

در نشست معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با دکتر روزبهان مطرح شد:

در دیدار مدیرکل راه آهن شمال )2( با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان شد :

اخبار منطقه آزاد انزلی

نشست هم اندیشی سمن های فعال گیالن با معاونت 
فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
انزلی به منظور تدوین برنامه های اجتماعی و فرهنگی 
متناسب با جوامع محلی منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد انزلی با اشاره به لزوم مشارکت سمن ها در 
برگزاری طرح های فرهنگی و علمی، بیان کرد: نیاز 
است مبادی علمی، نظری و اجتماعی سازمان های 
مردم نهاد در مرحله نخست ایجاد شود و با پایه گذاری 
مباحث علمی و فرهنگی به صورت عملیاتی و میدانی 

فعالیت ها دنبال شود.
تاثیرگذاری  بر  تاکید  با  مهدوی  سیدحجت  دکتر 
سمن ها به عنوان یک بازوی اجرایی در سطح جامعه 
افزود : علی رغم اینکه بخشنامه ای برای بهره گیری از 
ظرفیت سمن ها تاکنون ابالغ نشده، اما با توجه به 
پایگاه و جایگاه سمن ها در سرعت بخشیدن به کارها 
و عملیاتی کردن آن ، سازمان منطقه آزاد انزلی در نظر 
دارد با تدوین طرح و برنامه های الزم، از توانمندی 
محلی  جوامع  توانمندسازی  افزایش  در  سمن ها 

استفاده کند.
دارای  سمن ها  از  کدام  هر  کرد :  خاطرنشان  وی 
تجاربی ارزشمند بوده که این تجارب و حمایت های 
سازمان باید در راستای تقویت بدنه جامعه مدنی به 

کار گرفته شود.
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد انزلی، مطالبه گری جوانان را یکی از راهکارهای 
مناسب به منظور رفع مشکالت دانست و بیان داشت: 
مقام معظم رهبری به جوانان توصیه کرده و فرمودند 
که مطالبه گری کنید ، همه ما باید مطالبه گر باشیم و در 
یک چارچوب خاص آن را انجام دهیم و این فرمایشات 

باید سرلوحه کار جوانان قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه، حسن پور مدیر فرهنگی، آموزشی 
و هنری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در اجرای 
سمن ها  فرهنگی،  دهنده های  شتاب  و  رویدادها 
مطمئنا می توانند با بکارگیری تجارب خود به سازمان 
در این راستا کمک کنند و نیاز است طرح ها و ایده های 
مطرح شده ارزیابی ، سرمایه گذاری و حمایت شود تا 
اجرا گردد و بازخورد آن در سطح منطقه ملموس باشد.

فعال  سمن های  نمایندگان  نشست،  این  پایان  در 
ایده های خود  توانمندی ها و  نیز ظرفیت ها،  گیالن 
با  اجرای طرح های مشترک  منظور  به  و  را مطرح 

سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم آمادگی نمودند.

بهره  مندی از سمن ها به 
منظور توانمندسازی جامعه 
محلی در منطقه آزاد انزلی

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

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
میلوشکین  سرگئی  با  انزلی  آزاد  منطقه 
لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
به  کنفرانسی  ویدئو  صورت  به  آستراخان 
درخصوص  طرف  دو  و  پرداخته  گفت وگو 
ساز و کارهای توسعه روابط دو منطقه تبادل 

نظر کردند.
محمدولی روزبهان در این دیدار با تصریح بر 
لزوم تسریع در افزایش مبادالت کاالیی دو 
کشور و کشورهای دیگر بر بستر مزیت های 
کریدور شمال-جنوب اظهار داشت: رویکرد 
ما ظرف ماه های اخیر مبنی بر اجرای سریع 
حوزه   در  توسعه ای  و  زیرساختی  طرح های 
خدمات  و  بندری  تاسیسات  و  امکانات 
شهرک های  مساحت  افزایش  بندری، 
صنعتی و تسریع در فرآیند احداث خط ریلی 
گرفته  قرار  سراسری،  راه آهن  به  منطقه 

است.
رئیس جمهور  دستور  با  اینکه  بیان  با  وی 
ایران، فرآیند تکمیل راه آهن از سوی وزارت 
با  افزود:  کرده،  پیدا  بیشتری  سرعت  راه 
مذاکرات صورت گرفته با راه آهن جمهوری 

توسعه مبادالت تجاری میان منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس

زمینه کاهش هزینه های ترانزیت کاال برای 
بازرگانان فراهم آید.

لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
با  اینترنتی  گفت وگوی  این  در  آستراخان 
متبوع  منطقه  توسعه ای  به طرح های  اشاره 
روسیه  رئیس جمهور  دستور  با  که  خود 
بر  کرد:  اضافه  گرفته،  قرار  دستورکار  در 

ویژه  منطقه  یک  ایجاد  طرح  اساس،  این 
منطقه  به  الحاق  جهت  بندری  اقتصادی 
بخش  سوی  از  جدید  بندر  احداث  لوتوس، 
که  کاالهایی  جذب  بررسی  و  خصوصی 
مبادله  کشور  دو  میان  دیگر  مسیرهای  از 
و  خصوصی  بخش  همراهی  با  می شوند، 
انجام  حال  در  ما  سوی  از  آلمانی  شرکت 

می باشد.
همکاری  خواستار  میلوشکین  سرگئی 
تنوع بخشی  و  افزایش  منظور  به  دوجانبه 
در جهت  منطقه  دو  میان  کاال  ترانزیت  به 
گسترش مبادالت کاالیی در کریدور شده و 
گفت: افزایش همکاری دوجانبه در چارچوب 
اعتماد  جلب  به  منعقده،  توافق نامه های 
بازرگانان کشورمان و کشورهای عضو مسیر 
ذینفع  کشورهای  سایر  همراهی  و  کریدور 

منجر می شود.
گفتنی است، دو طرف در جریان این جلسه 
همکاری ها  افزایش  لزوم  بر  ساعته،  یک 
کاالهای  به  تنوع بخشی  و  گسترش  جهت 
مبادله ای در مسیر بنادر انزلی و کاسپین با 

بنادر آستراخان توافق کردند.

بنادر شمالی و  باتوجه به اتصال  اسالمی و 
برای  راه آهن،  ریل  بستر  بر  کشور  جنوبی 
نقل  و  حمل  هزینه های  کاهش  و  تسهیل 
بار میان روسیه و ایران با کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، توافقات 
همین  داریم  انتظار  و  گرفته  خوبی صورت 
مسیر در ارتباط با روسیه نیز انجام شود تا 

در گفت وگوی روزبهان با مدیرعامل منطقه ویژه لوتوس مطرح شد:

با حکمی از سوی محمدولی روزبهان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، خانم 
نسیم بن یعقوب قهرمان قایقرانی و از مدال آوران 
امور  در  مدیرعامل  مشاور  عنوان  به  انزلی،  بندر 

ورزشی منصوب شد.
در حکم انتصاب مشاور ورزشی مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، به انجام برنامه ریزی به منظور 
ایجاد و توسعه ورزش های پایه، توسعه ورزش های 
قهرمانی و همگانی ، برگزاری رقابت های ورزشی 
در رشته های مختلف و در سطوح بین المللی ، ملی 
تقویم  و  عملیاتی  برنامه های  تدوین  استانی،  و 
از  تجلیل  و  شناسایی  برنامه ریزی جهت  ورزشی ، 
توان  از  استفاده  و  ورزشی  قهرمانان  و  نخبگان 
ورزش  حوزه  متخصصان  با  مشورت  و  تخصصی 

تاکید شده است.
فعالیت  کارنامه  در  بن یعقوب  است،  گفتنی 
ارشد  کارشناس  دارای  خود  ورزشی  و  علمی 
مربی  ورزشی( ،  بازاریابی  )مدیریت  ورزشی  علوم 
سابق  عضو  بندرانزلی،  ملوان  بانوان  تیم  بدنساز 
جوانان  ملی  تیم  سابق  مربی  روئینگ،  ملی  تیم  
روئینگ، استاد مدع دانشگاه گیالن و دارنده یک 
طالکاپ آسیایی سنگاپور، یک طال در رقابت های 
آسیا  جوانان  یک طال  سنگاپور ،  آسیا  دانشجویان 
بزرگساالن  نقره  یک  و  طال  یک  جنوبی،  کره 
بازی های  برنز  جنوبی ،  کره  آسیایی  مسابقات 
آسیایی گوآنجو، نقره کاپ جهانی بلغارستان و نقره 

جوانان ازبکستان )مربی( را دارا است.

انتصاب بانوی قهرمان کشور 
به عنوان مشاور ورزشی 

مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی

طی حکمی از سوی دکتر محمدولی روزبهان 
صورت پذیرفت:
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

مجلس شورای اسالمی از ارکان مهم کشور محسوب می شود، از 
آن جهت که مهم ترین تصمیم ها یعنی وضع قوانین، گرفته می شود 
داده  دارند،  نظارتی  جنبه  بیشتر  که  تذکرات  و  نطق  بیشترین  و 

می شود. 
شد .  زده  ورق  هم  دهم  مجلس  دفتر  از  برگ  آخرین  اکنون 
نمایندگان دوره دهم حاال به خاطر ردصالحیت ها و یا عدم ثبت 
جدید  نمایندگان  برای  را  صحن  صندلی های  انتخابات ،  در  نام 
عملکرد  اما  می روند.  خود  انتخابیه  حوزه های  به  و  می کنند  خالی 
کارشناسان  از موضوعات مهم مورد بحث  مجلس دهم همچنان 
مجلس  کنار  در  موازی  نهادهای  وجود  به  نسبت  برخی  است؛ 
گالیه می کنند و نسبت به عدم تاثیرگذاری تصمیمات نمایندگان 
این  باید عملکرد  طبیعتا  انتقاد می کنند.  بحرانی کشور  در شرایط 
مجلس را با مجالس قبلی مقایسه کرد، اما نقاط قوت و ضعف در 

هر مجلس وجود دارد و این موضوعی کامال نسبی است. 
با وجود همه ضعف ها، فعالیت نمایندگان در رابطه با مناطق آزاد در 
این دوره از مجلس قابل توجه است . با اینکه انتقادات زیادی نسبت 
افزایش  اما  است،  مطرح  پایانی  ماه های  در  مجلس  عملکرد  به 
استارتش  که  بود  سرمایه گذاران  برای  سبزی  چراغ  آزاد  مناطق 
توسط نمایندگان زده شد؛ ولی در نهایت با مخالفت شورای نگهبان 

روبه رو شد و در مجمع تشخیص مصلحت بالتکلیف ماند .
اما آنچه از تصمیمات دولت و مجلس دهم در این رابطه مشخص 
گسترش  جدید،  آزاد  مناطق  ایجاد  برای  تالش  از  حاکی  است، 
محدوده جغرافیایی مناطق و ممانعت از اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
نمایندگان  متعدد  اظهارات  ادامه  در  است.  بوده  مناطق  این  در 
مناطق  با  مرتبط  لوایح  و  طرح  و  عملکرد  با  رابطه  در  را  مجلس 

آزاد می خوانیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی:
سنگ تمام مجلس دهم برای مناطق آزاد

سیدحمید میرزاده نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی 
به ارزیابی عملکرد مجلس درخصوص مناطق آزاد پرداخت و گفت: 
مناطق آزاد در این سال های اخیر در کشور مظلوم واقع شده است؛ 
تا  افتادیم  مناطق  این  توسعه  فکر  به  دهم  مجلس  در  رو  این  از 
برای  اشتغال زایی  فرصت  و  کشور  کل  اقتصادی  رونق  موجبات 

جوانان فراهم شود. 
وی ادامه داد: واقعیت آن است که چگونگی استفاده از مناطق آزاد 
همچنان مورد سوال است؛  در حالی که این مناطق یک ظرفیت 
کشوری  اگر  که  هستند  مختلف  کشورهای  برای  ارزشمند  بسیار 
این مزیت ها را داشته باشد می تواند با دنیا تعامل کند؛ ضمن اینکه 
مناطق آزاد محیط مناسبی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان است تا 
صادرات انجام دهند و توانمندی هایی هایشان را به نمایش بگذارند . 
در مناطق آزاد می توانیم از سرمایه گذارانی که خارج از کشور فعالیت 
می کنند دعوت کنیم تا بیایند و در این مناطق سرمایه گذاری انجام 
همین  در  دارند  دوست  که  هستند  تولیدکنندگان  از  دهند.  خیلی 
شرایطی که کشور ما دارد، به مناطق آزاد بیایند و بدون موانع اداری 
و بروکراسی قانونی و بدون هیچ نگرانی از اینکه برای صادراتشان 

مشکلی پیش بیاید،  فعالیت کنند.
میرزاده افزود: لذا مناطق آزاد یک ظرفیت بسیار خوبی است تا هم 
توانمندی ها را بروز دهند و هم بدون موانع قانونی صادرات کنند. 

این نماینده مجلس تاکید کرد: نمایندگان در مجلس دهم بیش از 
تمام مجالس درخصوص مناطق آزاد سنگ تمام گذاشته اند؛ اقبال 
اکثریت نمایندگان مجلس این بود که از این توانمندی و ظرفیت 
به جاهایی که  را  فراهم کنند و مجوزها  را  زمینه  پشتیبانی شود ، 
پتانسیل وجود دارد بدهند؛ ضمن اینکه شرایط کشور ما متفاوت از 
جوامع دیگر است. اگر کشورهای دیگر مناطق آزاد نداشته باشند 
آنقدر حائز اهمیت نیست،  باشد،  ناموفق هم  آزادشان  یا منطقه  و 
است؛  حیاتی  و  ضروری  آزاد  مناطق  اسالمی  جمهوری  برای  اما 

طی ماه های اول مجلس دهم در سال 1395 و همزمان با آخرین سال دولت 
یازدهم، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در روند رسیدگی به الیحه برنامه 
ششم توسعه، ماده ٢٧ این برنامه را به صورتی تغییر و تصویب کردند که براساس 
آن، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت مناطق آزاد با حفظ شخصیت 
حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین، دبیرخانه شورایعالی مناطق به وزارت 

اقتصاد واگذار شد.
ماده ٢٧ برنامه ششم با 1۴۸رای موافق، 5۶رای مخالف و یک رای ممتنع از 
مجموع ٢۴۶نماینده تصویب شد. نمایندگان موافق این تبصره به نکاتی همچون 
نظارت پذیر کردن مناطق آزاد با انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره 
کردند؛ اما به اعتقاد مخالفان این مصوبه، ماده ٢٧ الیحه ای نیست که دولت آن 
را در برنامه ششم گنجانده باشد، بلکه مصوبه ای از الیحه برنامه ششم توسعه 
است که به صورت مشترک بین مجلس و دولت آماده و به تصویب رسیده است.

علی رغم بی خبری محض مسئول مربوطه وقت در دبیرخانه از روند طرح و تصویب 
این ماده در آن ایام اما؛ اکبر ترکان مرد پرچالش دولت یازدهم و دبیر وقت شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به خاطر سوابق مدیریتی سطح کالن خود در 
بخش های مختلف نظام، در مقابل برخی افراد و ارگان ها ازجمله برخی نمایندگان 
مجلس تمام قد ظاهر می شد، در رد این مصوبه و دفاع از جایگاه دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد گفت: درباره جابه جایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست  جمهوری 
به وزارت اقتصاد و دارایی از آقای طیب نیا و معاونان او هم پرسش شد، که روشن 
شد آنها هم با این امر مخالف هستند؛ چراکه با این جابه جایی، اختیارات مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد محدود و ضعیف می شود و بعید است مدیرعامل منطقه آزاد 

بتواند به بقیه دستگاه ها اشراف داشته باشد.
جعفر آهنگران هم به عنوان یکی از مدیران عالی رتبه دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد که از ابتدای تاسیس دبیرخانه و حتی در جریان نوشتن قوانین مربوط به مناطق 
آزاد در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی حضور داشته است، در مخالفت با تصویب 
ماده ٢٧ برنامه ششم توسعه گفت: پیشنهاد پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، آن 
قدر نشدنی است که وزارت اقتصاد هم با این پیشنهاد مخالفت کرده است. مناطق 
آزاد یک مجموعه فرابخشی است و فعالیت آن در قالب یک سازمان و بخشی از 
یک وزارتخانه امکان پذیر نیست. هر چند که بسیاری از مسائل مناطق آزاد ازجمله 
گمرک، بیمه، مالیات و ... مرتبط با وزارت اقتصاد است، اما بسیاری از موضوعات دیگر 
این مناطق به سایر ارگان ها و نهادها هم مربوط می شود، به همین دلیل است که 
قانونگذار در ماده 11٢ تاکید کرده است که دستگاه های اجرایی برای تحقق مدیریت 

یکپارچه در مناطق آزاد تمام اختیارات را به مدیرعامل این مناطق تفویض کنند. 
حسین فروزان مدیرعامل وقت منطقه آزاد ماکو نیز در مخالفت با این مصوبه 
عنوان کرده بود که تصویب ماده ٢٧ برنامه ششم توسعه و واگذاری مناطق آزاد 

اقتصادی  شدید  تحریم های  تحت  ناجوانمردانه  ما  کشور  چراکه 
قرار گرفته و  روز به روز هم شرایط سخت تر می شود؛ به همین 
خاطر باید مسیرها را به سوی کشورهای همسایه هموار کنیم، باید 
پنجره هایی را برای توسعه صادرات باز کنیم، نباید خودمان برای 

خودمان دیوار آهنی بکشیم و موانع ایجاد نماییم.
میرزاده خاطرنشان کرد: اما مجلس دهم این واقعیت ها را به خوبی 
و  ظرفیت  این  از  که  بود  این  نمایندگان  نظر  اتفاق  و  کرد  درک 
پتانسیل استفاده شود؛ در نتیجه فکر توسعه و گسترش مناطق آزاد 
افتادند. اگرچه در  این مناطق  افزایش  افتادن مصوبه  و به جریان 
رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس این موضوع طوالنی شد، 
اما کمیسیون تخصصی مربوطه تمام تالشش را کرد و دیدگاهی 
این مسیر صدا و سیما  اما در  به خوبی مطرح کرد،  را  که داشت 
خوب عمل نکرد، در حالی که می توانست به شکلی درست برای 
مناطق آزاد فعالیت و زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم کند؛ مثال 
می توانست نظرات کارشناسان با دیدگاه های خاص را برای مردم 
القاء  طوری  جامعه  در  متاسفانه  اما  کند؛  مطرح  تولیدکنندگان  و 
را تحت الشعاع  انقالب  ارزش های  آزاد می خواهد  شده که مناطق 

قرار دهد.
و  نگهبان  بین شورای  تعامل  که  است  درست  داشت:  اظهار  وی 
با افزایش مناطق آزاد مقداری طوالنی و نهایتا  مجلس در رابطه 
در آخرین جلسه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، 
اما فکر می کنم شرایط طوری است که مجمع به مصوبه مجلس 

صحه بگذارد .
مهاجرت  بتوان  مصوبه  این  با  امیدواریم  کرد:  تاکید  نماینده  این 
معکوس از تهران و شهرهای بزرگ به مناطق مرزی کشور داشته 
باشیم تا سرمایه گذاران و کارآفرینان شرایط را برای تولید در سال 

جهش تولید بیش از گذشته فراهم کنند . 
سال  خاطر  به  داریم  انتظار  اوصاف  این  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
جهش تولید هم که شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط 

کشور را بسنجد و بر مصوبه مجلس صحه بگذارد.
این  به  پاسخ  در  اسالمی  در مجلس شورای  نماینده مردم گرمی 
انتقاد که برخی از نمایندگان به خاطر حوزه های انتخابیه و منافع 
خود به دنبال افزایش مناطق آزاد هستند، گفت: اکثریت نمایندگان 
در دور بعد مجلس نیستند، یک عده رد صالحیت شدند و برخی 
هم مثل بنده اصال ثبت نام نکردند؛ اما به هر حال به دنبال افزایش 
فرض  این  طبق  اگر  اینکه  ضمن  هستند.  آزاد  مناطق  توسعه  و 
که می گویند نمایندگان به فکر مناطق خودشان هستند نیز پیش 
برویم، باز هم باید بگوییم که خدا را شکر! این که رویه خیلی خوبی 
نیز به همین میزان به فکر حوزه  امیدوارم مجلس بعدی  است و 

انتخابیه و توسعه منطقه خود باشند . 
وی ادامه داد: کسانی که این انتقاد را مطرح می کنند، به هر دلیلی 
این مجلس و  افزایش مناطق حداقل بدست  نمی خواهند موضوع 

این دولت جا بیفتد . 
میرزاده به برخی سختگیری ها در خصوص سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد اشاره کرد و عنوان نمود:  شرایطی که برای مناطق آزاد نوشته 
شده، رعایت نمی شود؛ در برخی مناطق آنقدر محدودیت گذاشتند 
سرمایه گذاری  مجوز  حتی  نمی توانند  سرمایه گذاران  از  خیلی  که 

بگیرند.
این نماینده ادامه داد: متاسفانه ما دور خود را دیوار آهنین کشیدیم، 
به  اقتصادی  ناجوانمردانه مشکالت  که  آن طرف هم شاهدیم  از 
کشور تحمیل می شود؛ تحریم موضوع ساده ای نیست و کشور را 
در شرایط بدی قرار داد. ما اکنون اجازه فروش نفت هم نداریم، لذا 

به وزارت اقتصاد متاسفانه یک تصمیم سیاسی است و این مصوبه مجلس با 
فرمایشات مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

اما مهم ترین مخالف تصویب این ماده، شخص علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی بود که در تکمیل مخالفت کواکبیان با این مصوبه گفته بود: اگر 
تبصره های این ماده را اصالح نکنید، اشکال قانون اساسی پیدا می کند. پس اگر 
قرار است این مجموعه ها زیر نظر وزارت اقتصاد اداره شود، باید در اساسنامه آنها 

هم تغییر قانونی ایجاد شود.
ظاهرا علت تصمیم برخی از نمایندگان برای پرت کردن دبیرخانه شورایعالی 
وقت  دبیر  از  حالگیری  بر  عالوه  اقتصاد،  وزارت  شلوغ  دامن  به  آزاد  مناطق 
در  آزاد  مناطق  کردن  نظارت پذیر  ترکان،  اکبر  یعنی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مقابل نمایندگان مجلس بود تا بتوانند نظارت کنند و تخلفات و سوء استفاده ها از 
امکانات اقتصادی مناطق آزاد کاهش پیدا نماید؛ همان ادعایی که حسن نوروزی 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و  قضایی مجلس در جریان تصویب ماده ٢٧ مطرح 
کرده و گفته بود: زمانی که بازرس ویژه منطقه آزاد تجاری کیش بوده برخی 
آقایان زمین های ارزشمند متری سه میلیون تومان در کیش را با اقساط 9 ساله 

متری ۴۰هزار تومان فروختند که این مسئله خود می تواند فسادانگیز باشد. 
اما این ادعای نوروزی با واکنش تند ترکان مواجه شد و وی گفته بود : نماینده ای از 
پشت تریبون رسمی مجلس که همه مردم در سراسر کشور صدایش را می شنوند، 
به مناطق آزاد تهمت زد و افترا بست. اما تا نسبت به چیزی مطمئن نشده اید به 

کسی تهمت نزنید.
درستی  میزان  به  و  یقین  و  اطمینان  به  کاری  دهم  مجلس  نمایندگان  اما 
ادعاهایشان و نیز درستی تصمیم مهم شان نداشتند و این ماده تصویب می شود و 
در شهوریور سال 139۶ سیدمصطفی رضوی معاون وقت حقوقی و امور مجلس 
وزارت اقتصاد می گوید: مناطق آزاد براساس برنامه ششم توسعه، زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد شده است و حکم رئیس دبیرخانه را وزیر اقتصاد زده و البته رئیس 
دبیرخانه مشاور رئیس جمهور نیز هست، اما به لحاظ اجرایی و قانونی زیرمجموعه 

و تابع وزارت اقتصاد است. 
رضوی همچنین می افزاید: وزیر اقتصاد به دبیرخانه مناطق آزاد خواهد رفت تا از 
نزدیک در جریان روند امور و هماهنگی بیشتر مسائل و مشکالتی مانند قاچاق، 

حضور گمرک در این مناطق و توسعه صادرات قرار گیرد.

تالش نمایندگان برای افزایش مناطق آزاد
نیز آخرین سال  و  از ۴سال و در آخرین روزهای مجلس دهم  اما حاال پس 
دولت دوازدهم، نمایندگان مجلس دهم با تالش های پیگیر فراکسیون مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور که در مهرماه سال 139٧ با بیش از 1۰۰نماینده اعالم 
موجودیت کرده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه ٢٧آبان سال 139۸؛ الیحه ایجاد 
هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی را که به علت ایرادات وارده از سوی شورای 
نگهبان به الیحه افزایش ۸منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 13منطقه ویژه اقتصادی 

باید اجازه دهیم از هر جا که میسر است، پنجره ای ایجاد و آن را 
را باز بگذاریم تا سرمایه گذار انتخاب کند . چرا باید فقط یکی دو جا 
منطقه خوب داشته باشیم و سرمایه گذار را دچار محدودیت کنیم ؟ 
مثال سرمایه گذار آذربایجانی نمی خواهد به جنوب کشور برود، بلکه 
این  اگر  فعالیت کند؛  آذربایجان  و  ایران  مرز  در همین  می خواهد 
از  خارج  سرمایه گذاری  برای  طبیعتا  نشود،  فراهم  برایش  امکان 

کشور را انتخاب می کند.
وی تصریح کرد: لذا نمی شود فقط دو منطقه کیش و انزلی را صرفا 
انتظار سرمایه گذاری گسترده داشته باشیم.  منطقه آزاد بخوانیم و 
شرایط  ما عادی نیست، کسانی که انتقاد می کنند، یا در باغ نیستند 
یا نگاه سیاسی و جناحی دارند. مجلس دهم صرفا به این خاطر که 
به شکل قانونی دشمنان خود را به زانو در بیاورد و جایگاهی برای 
مقابله با تحریم پیدا کند، به فکر افتاد تا به  شکل قانونی مراکزی 

را برای سرمایه گذاری ایجاد کند. 
میرزاده گفت: واقعیت آن است که زمانی نفت تنها منبع درآمدی ما 
بود، اما باید منابع دیگری با عرصه دادن به کارآفرینان ایجاد کنیم. 
در این مسیر، گسترش مناطق یکی از تصمیمات مهمی است که 
باید هدفمند دنبال شود. البته که نهایتا تصمیم را تولیدکنندگان و 
هر  کنیم،  باز  باید  ما  را  سفره  این  اما  گرفت؛  خواهند  کارآفرینان 
کجا سرمایه گذاران برای اشتغال زایی اقدامی برای حفظ ارزش ملی 
بردارند باید کمک و حمایت کنیم. انشااهلل مجمع تشخیص هم با 
این نگاه اکثریت، مصوبه مجلس را تصویب کند تا چرخ اقتصادی 
حال  عین  در  و  دربیاید  به چرخش  مناطق محروم  این  در  کشور 
شاهد مهاجرت معکوس باشیم. آن وقت خواهیم گفت که »سیه 

روی شود هر که در او غش باشد«.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی درخصوص بودجه 
به  نیاز  آزاد  مناطق  روزی  انشاهلل  نیز گفت:  آزاد  مناطق  به  دولت 
داده شد  تا کنون  بودجه هایی که  این  باشد،  نداشته  دولت  بودجه 
اما واقعیت آن است که خود  صرفا برای زیرساخت ها بوده است؛ 
کنند.  کمک  دولت  به  حتی  و  باشد  درآمد زا  باید  هم  آزاد  مناطق 
بودجه ای که اکنون دولت می دهد و موجبات سرمایه گذاری در این 

مناطق می شود، به زودی به خود دولت برمی گردد .
افزایش  بحث  کرد:  اظهار  خود  صحبت های  جمع بندی  در  وی 
است؛  کارشناسی  موضوعی  مجلس  اکثریت  نظر  از  آزاد  مناطق 
چراکه این طرح راهی برای برون رفت از مشکالت ناشی از تحریم 
است، ضمن اینکه مشکالت فروش نفت هم مزید بر علت می باشد. 
استان ها  مراکز  و  تهران  به  که  مهاجرتی  پایان گفت:  در  میرزاده 
شده ، خالی شدن نوار مرزی کشور و اینکه خیلی سرمایه گذاران در 
نوار مرزی به دنبال تعامل با کشور همزبان و هم فرهنگ هستند 
می تواند زمینه ای برای توسعه مناطق آزاد باشد، لذا همه این موارد 

را باید در نظر گرفت تا جهش تولید در کشور صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسالمی:
مجلس صرفا قانونگذار است

شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسالمی 
به ارزیابی عملکرد مجلس درخصوص مناطق آزاد پرداخت و گفت: 
عملکرد مجلس دهم درخصوص مناطق آزاد قابل توجه و درست 
طبق  اما  شد،  عمل  ضعیف  مجلس  در  مواقع   بعضی  شاید  بود . 
کسی  را  مجلس  این  شجاعت  داد،  الریجانی  آقای  که  گزارشی 
نداشت . در واقع مجلس دهم مظلوم واقع شد؛ همه انتقاد می کردند 
باید  اما  نمی کنید؛  کاری  که  می گرفتند  خرده  نمایندگان  به  و 
نه مجریه . قوه مجریه  اذعان داشت که مجلس، قوه مقننه است 

به مجلس بازگشته بود، ضمن انجام اصالحات اساسی، تصویب می کنند.
از این تاریخ، الیحه افزایش تعداد مناطق آزاد در سطح رسانه های کشور تبدیل 
به یک موضوع مهم می شود و رسانه های منتسب به طیف راست سیاسی کشور 
با شدید ترین گزارشات، این الیحه را می کوبند و تصمیم نمایندگان مجلس را 
برخالف مصالح کشور و تخریب کننده اقتصاد ملی می نامند. به طوری که روزنامه 
کیهان در تاریخ 11آذر سال 9۸ با چاپ مطلبی با عنوان: »دولت و مجلس چه 
می کنند؟ تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد ضربه مهلک به تولید ملی«، 
می نویسد: هفته پیش در حالی که کشور درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات 
ناشی از جوالن اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار نگرانی کرده 
بود، مجلس با چراغ خاموش اقدام به تصویب الیحه گسترش مناطق آزاد کرد 
و حتی شروط 15گانه خود را هم که سال 95 به  عنوان پیش شرط تصویب این 

الیحه تعیین کرده بودند را نادیده گرفتند!
شورای نگهبان نیز در تاریخ 15بهمن سال 139۸ اعالم می کند: الیحه ایجاد 
هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصالح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-
 صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که با اصالحاتی در جلسه به تصویب 
شورای  مورخ 11/1۰/139۸  جلسه  در  است؛  رسیده  اسالمی  شورای  مجلس 
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده، به 

 شرح زیر اعالم نظر می گردد:
1( اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند 3 ماده 
واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسالمی، 

مغایر با اصل ۸5 قانون اساسی شناخته شد.
٢( در تبصره ٢ ماده واحده، اطالق واگذاری زمین های مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا براساس تایید کارگروه 
تعیین شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، با اصول ۴5 و ۸5 

قانون اساسی مغایر شناخته شد.
البته شورای نگهبان در 1۴مهرماه سال 139٧ نیز طی نامه ای به رئیس  مجلس 
شورای اسالمی، الیحه افزایش تعداد مناطق آزاد را مغایر با اصل ٧۴ دانسته و برابر 
اصل 11۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به مجلس ارسال 
می کند. طبق نظر ارسالی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
شورای نگهبان در اول مهرماه سال 139٧، درباره الیحه ایجاد و اصالح مناطق آزاد 
و ویژه عنوان شده: این الیحه در مغایرت با بند11 و 1٧ سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی و همچنین بند1 جزء »د« سیاست های کلی آمایش سرزمین است.

مسئولیتش  با رئیس جمهور است و او باید اقدامات اجرایی  را انجام 
دهد نه مجلس شواری اسالمی؛ چراکه قوه مقننه صرفا قانونگذار 
است و مصوبه هایی را پیش پای مسئولین اجرایی کشور می گذارد .
بحث  مجلس  مصوبات  از  نمونه ای  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
مناطق آزاد است؛ مناطق آزاد اگر خوب مدیریت شود به نفع کشور 
اینکه به حال خود رها شوند. این رها شدن در  عمل می کند، نه 
توان مجلسی ها نیست، بلکه دولت باید درست اجرا و مدیریت کند. 
اینکه مناطق آزاد را با مدیریت غلط به منطقه قاچاق تبدیل کنیم، 
دولت  اجرای  نحوه  از  این مشکل  و  تمام می شود  به ضرر کشور 

است نه اقدام مجلس.
نادری تاکید کرد: قطعا اگر این 1٢منطقه ای که مطرح هستند به 
صورت آزاد فعال و با مدیریت درست اداره  شوند، قطعا خوب است 
اما اگر مدیریت خوب نباشد و  و بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد، 
شاهد رهاشدگی، قاچاق و دپوی کاال باشیم، به ضرر اقتصاد کل 
نماینده مجلس دهم  بنده  که  است  تمام می شود.  درست  کشور 
بودم، اما انصافا در بحث استیضاح و سوال از دولت و قانونگذاری 

مانند شورای  نهادهایی  و  اصولگرا  رسانه های طیف  مخالفت های  با همه  اما 
نگهبان و حتی مجمع تشخیص؛ نمایندگان مجلس سه شنبه 3۰اردیبهشت ماه 99 
در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره 
ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 1٢منطقه ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای 
نگهبان به دلیل اصرار کمیسیون بر آن، این مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و آخرین گام مجلس دهم در ارتباط 

با مناطق آزاد را برداشتند.
این اصرار مجلس بر نظر خود، البته همان طور که قبال عنوان شد با مخالفت های 
رسانه ای طیف راست رسانه های کشور مواجه شده و این رسانه ها به شدت با این 
مصوبه مجلس مقابله کردند؛ ازجمله خبرگزاری فارس در گزارشی مبسوط از 
عملکرد مجلس دهم در تاریخ 3خردادماه سال1399 با عنوان، »کارنامه »تقریبا 
هیچ« مجلس دهم در حوزه اقتصادی/ ثبت ضعیف ترین عملکرد در میان مجالس 
پس از انقالب« در ارتباط با مصوبه 3۰اردیبهشت مجلس می نویسد: مهم ترین 
وظیفه مجلس دهم در حوزه مناطق آزاد، مذاکره با دولت برای ارائه الیحه  اصالح 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد )مصوب سال 13٧٢( بود. با این وجود، نه تنها 

فعال عمل کرده ایم؛ حداقل ٢۰۰قانون خوب از این مجلس بیرون 
آمد، ولی خب شرایط طوری بود که برخی مخالفین حرکاتی انجام 
دادند و بر سر دولت و قوه مقننه زدند . در حالی که کشور متعلق به 
همه است و همه باید حرکتی کنند؛ اگر کشتی سوراخ شود همه 

غرق می شوند .
نیست،  خوب  کشور  اقتصادی  شرایط  اکنون  داشت:  عنوان  وی 
گرفته  صورت  کوتاهی  اگر  دهم  مجلس  نماینده  عنوان  به  بنده 
است.  بوده  بیشتر  نقاط قوت  تاکید کنم که  باید  ولی  عذرخواهم؛ 
ضمن اینکه این واقعیت را بپذیریم که کار اجرا در دست نمایندگان 
نیست، نماینده مجلس باید فکرش آزاد باشد تا یک قانون خوب و 
جامع مصوب کند و البته که اجرای آن مصوبه است که می تواند 

برای کل کشور موثر باشد.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
بر  عالوه  نمایندگان  آزاد،  مناطق  همین  درخصوص  متاسفانه 
باید  نماینده  مگر  باشند،  مجری  دنبال  به  باید  مصوبات  و  قانون 
کار آسفالت، زیرساخت و گازکشی را پیگیری کند؟ اینها ارتباطی 

مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد، بلکه همه تالش خود را برای 
افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کار برد، اتفاقی که منجر به تشدید 
مشکالت کشور در این زمینه و افزایش چشمگیر واردات می شود. در همین 
آزاد تجاری- صنعتی و دوازده  راستا، یک فوریت الیحه »ایجاد هفت منطقه 
منطقه ویژه اقتصادی« که در تاریخ ٢3تیرماه سال 95 اعالم وصول شده بود، 
در همان تاریخ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. جزئیات این الیحه 
در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ٧مردادماه سال 9٧ به تصویب رسید و 
این الیحه راهی صحن علنی مجلس شد. این الیحه با اصالحاتی در عنوان و 
متن، در تاریخ 11شهریورماه سال 9٧ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای 
نگهبان شد. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این 
ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شد. نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه 
مورخ 3۰اردیبهشت ماه99 تصمیم گرفتند الیحه »ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری-

 صنعتی، اصالح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و  و ایجاد 13منطقه ویژه 
اقتصادی« را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند. با توجه به اینکه 
بخش مهمی از ایرادات شورای نگهبان به این الیحه، ایرادات هیات عالی نظارت 

آخرین برگ از مجلس دهم ورق زده شد:

سرنوشت مناطق آزاد، همچنان در هاله ای از ابهام

به نماینده ندارد . نماینده باید با فکر و ایده، صرفا قانونگذار باشد .
در  و  گردشگری  فراکسیون  در  که  عنوان کسی  به  افزود:  نادری 
مناطق آزاد فعال بودم، باید تاکید کنم که رد مصوبه افزایش مناطق 
آزاد توسط شورای  نگهبان کار درستی نیست. کمیسیون اقتصادی 
تخصصی  لحاظ  از  کدام  هر  و  بودند  ٢3نماینده  شامل  دوره  این 
بلکه  نگرفتند،  تصمیم  سرسری  نیز  رابطه  این  در  بودند.  کاربلد 
نشستند و کار کارشناسی و ارزیابی کردند که اگر این منطقه آزاد 
و ویژه اقتصادی شود، چه معایب و مضراتی به همراه دارد . با این 
رد  رابطه  این  در  را  نگهبان مصوبه مجلس  نباید شورای  اوصاف 
می کرد، بلکه ما ضعف مدیریتی در این مناطق داریم، مشکل این 
است که مجریان ما مدیریت جزیره ای انجام می دهند و در این راه 

مدیریت قوی برای ریل گذاری وجود ندارد.  
وی تاکید کرد: به هر حال باید تابع فرمایش مقام معظم رهبری 
درخصوص جهش تولید و اقتصاد مقاومتی باشیم؛ ضمن اینکه صبر 
و تحمل مردم ایران در این شرایط قابل ستایش بوده و هست؛ اما 
واقعیت آن است که مسئولین و مدیران ، ناکارآمد و ناتوان هستند 

مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع بوده است، احتمال تصویب 
الیحه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان باال نیست.

خبرگزاری مهر نیز در روز 1۸اردیبهشت ماه99 و قبل از تصمیم نهایی مجلس طی 
گزارشی با عنوان، »1۰ضربه مناطق آزاد به کارگران/ خطر توسعه مناطق آزاد برای 
جامعه کارگری« می نویسد: عالوه بر تهدیدات مناطق آزاد برای تولیدکنندگان، به 
علت خارج بودن از شمول قانون کار، مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل 
شده اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه های کارگری را تاکنون 
در برداشته است که با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش بی سابقه 
تعداد این مناطق بدون اصالح قانون کار فعلی، این مناطق سبب افزایش کارگران 
آسیب دیده خواهد شد. آسیب دیدگان و متضررین از مناطق آزاد عالوه بر مردمی بومی 
این مناطق که جز افزایش گرانی و بیکاری نصیبشان نخواهد شد، تولیدکنندگان و 

کارگرانی هستند که در خط مقدم جنگ اقتصادی و آبادانی کشور هستند.
سایت رجانیوز هم در تاریخ ۶اردیبهشت ماه سال 99 با حمله به تصمیم نمایندگان 
مجلس دهم برای تصویب نهایی الیحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه طی 
گزارشی با عنوان »بازی سیاسی با اقتصاد مردم/ آخرین تالش های مجلس دهم 
برای ضربه به پیکره اقتصاد/ افزایش مناطق آزاد اقتصادی؛ از رشد رانت و فساد 
تا سیلی به اقتصاد داخلی« می نویسد: مسئله عدم کارآمدی مناطق آزاد فعلی در 
راستای افزایش تولید ملی و رشد صادرات و تبدیل شدن این مناطق آزاد به بستری 
برای افزایش حجم واردات کشور برای اکثریت کارشناسان اقتصادی مسجل شده 
است؛ چراکه امروزه نزدیک به 9۰درصد واردت کشور از این مناطق و با استفاده 
از معافیت های خاص مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد صورت می گیرد. حاال بعد از 
گذشت چند سال از الیحه دولت در افزایش تعداد مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد 
۴منطقه آزاد دیگر شاهد هستیم که نمایندگان مجلس تعداد مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مورد نیاز را به ٢۰۰عدد رسانده اند. این اصرار نمایندگان به نظر می رسد 
بیشتر برای منافع اقتصادی و سیاسی شخصی مطرح باشد. چراکه تاکنون این مناطق 
چیزی جز خسارت برای اقتصاد ایران دستاورد دیگری نداشته اند. همچنین باید به این 
مسئله توجه داشت که این الیحه بارها با ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت 

شده است، اما نمایندگان حاضر به اصالح عمده مسائل آن نیستند.

تغییر رویکرد بهارستانی ها نسبت به مناطق آزاد
حاال نمایندگان مجلس دهم برخالف گام اولشان در سال اول حضور در بهارستان 
که بر علیه مناطق آزاد عمل کردند و ضمن تخریب استقالل عمل آنها، به اتهام 

و این مشکل اساسی در کشور است. لذا افزایش مناطق آزاد باید 
اجرایی شود و اگر این طرح با مدیریت درست اجرا شود، به نفع 

کشور است.
درخصوص  مجلس  مصوبه  عقالنی  و  منطقی  توجیه  در  نادری 
مناطق آزاد گفت: اگر مناطق آزاد گسترده شود، منطقه رشد پیدا 
می کند؛ البته اگر در حیطه عده ای خاص نباشند و برخی نیز دنبال 
رشد  خود  به  خود  منطقه  که  است  وقت  آن  نیفتند،  کاال  قاچاق 

می کند . 
وی ادامه داد: مناطق آزاد فرصت گردشگری و جذب سرمایه گذار 
دارند. ما که نفت نداریم، پس در بحث گردشگری و مناطق آزاد 
در  بودجه مملکت  و  کلید طالیی  باشیم .  داشته  فعالیت  می توانیم 
شرایط فعلی، مالیات است و این رویکرد هم که باعث نارضایتی 
مردم می شود، لذا باید صنعت گردشگری و مناطق آزاد تقویت شود 

تا این مناطق رشد پیدا کنند و حال اقتصادی کشور بهتر شود.
و  خوب  مدیریت  آزاد  مناطق  کار  اساس  کرد:  تاکید  نماینده  این 
برنامه ریزی شده است؛ در برخی مناطق شاهد قاچاق کاال هستیم 
و نمی توان این موضوع را انکار کرد؛ اما باالخره باید این روند را 
به خاطر  را  آزاد  مناطق  افزایش  آنکه کل مصوبه  نه  کرد  اصالح 
تخلفات برخی مناطق که 5درصد هم نیستند، نادیده گرفت و رد 

کرد .
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسالمی در پایان به 
و  کرد  اشاره  خارجی  کاالی  با  رقابت  در  داخلی  محصوالت  نبود 
گفت:  در این رابطه باید به فرمایش رهبری پایبند باشیم؛ ایشان در 
بحث خام فروشی نکات مهمی را توصیه فرمودند. همین سنگی را 
که به خارج به صورت خام می فروشیم، در خارج بسته بندی عالی 
صورت می گیرد و ده برابر دوباره به ما می فروشند. قطعا بسته بندی 
این مواد با کیفیت باال خیلی تاثیرگذار است. همه مثل ما نیستند 
که هر بنجلی را بخرند . ضمن اینکه متاسفانه فعال همه محصوالت 
منابع  در  مواد خامی که خودمان  است؛  بسته بندی چینی شده  ما 
طبیعی داریم، در هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ اما  خودمان در این 
فعالیت نمی کنیم. مثال درخصوص کشور عراق کلی جنگ  زمینه 
بازار عراق صرفا  االن  اما  بوده،  ما  بر سر  این کشور  و مشکالت 
3درصدش برای ما است، در حالی که نزدیک به این کشور هستیم؛ 
ولی بقیه بازار این کشور در دست ترکیه است. تجار ما بسته بندی 

خوب نداشتند و ما خیلی از بازارها را از دست دادیم.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس 
شورای اسالمی:

توسعه بندر انزلی در مجلس دهم
کیاشهر  بندر  و  اشرفیه  آستانه  مردم  نماینده  قربانی  محمدحسین 
در مجلس شورای اسالمی به ارزیابی عملکرد مجلس درخصوص 
مناطق آزاد پرداخت و گفت: مجلس دهم یکی از مجالس در ده 
آزاد  مناطق  درخصوص  را  خوبی  اقدامات  که  است  گذشته  دوره 
که  کم نظیری  و  سیاسی  جو  و  محدودکننده  فضاهای  علی رغم 
و  بین المللی  فشارهای  گذاشت.  سر  پشت  بوده،  حاکم  کشور  در 
از  مالی دولت  منابع  نکردن  پیدا  و تحقق  از یک طرف  تحریم ها 
طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور را دشوار کرد؛ اما فشار جریانت 
سیاسی به ظاهر خارج از قدرت باعث شد که مجلس با همه این 

تنگناها بدرخشد . 
وی ادامه داد: تکثر جریانات سیاسی در این مجلس، خود نمادی 
قابل توجه بود؛ برای اولین بار مجلس دهم با سه فراکسیون اداره 
دو  با  همیشه  کشور  مجالس  نبود .  سابقه  به  مسبوق  این  و  شد 

نظارت ناپذیری سطح نهادی دبیرخانه را تضعیف نمودند. در گام آخرشان در سال 
نهایی حضورشان در صندلی های سبز و سال آخر دولت دوازدهم، رای مصرانه به 
مصوبه داده اند که با آینده ای غیرقابل پیش بینی در مجمع تشخیص مواجه است 
و احتماال مجلس یازدهم شدیدا اصولگرا هم؛ انگیزه چندانی برای دفاع از مصوبه 

آخرین روزهای نمایندگان مجلس دهم نخواهد داشت.

نتیجه گیری
این بازی االکلنگی مجلس با مناطق آزاد چیزی جز مشخص نبودن ارزش، 
جایگاه و کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد ملی نیست. متاسفانه بعد از گذشت 
نزدیک 3۰سال از تاسیس مناطق آزاد در جمهوری اسالمی ایران، مناطق آزاد 
هنوز مرغ عزا و عروسی اند و هر روز به بهانه ای از چپ و راست می خورند. اما 
همان طور که سردار حاجی زاده فرمانده مقتدر و محترم نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در روز عید فطر بیان کردند: اکنون نظام جمهوری 
اسالمی ایران در سایه تبعّیت از ولی فقیه و کار جهادی، اصولی و عالمانه در 
حوزه نظامی، در باالترین سطح آمادگی دفاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی 
قرار دارد و مشکل اصلی امروز کشور در حوزه اقتصادی است و همان طور که 
این فرمانده شجاع نظامی کشورمان تاکید نمود: برای حل مشکالت اقتصادی 
می طلبد تا هم مردم و هم همه مسئولین دست به دست هم بدهند و با هم به 

سمت حل این موضوع بروند. 
در این راستا اما باید باور کنیم مناطق آزاد یکی از شیوه های آزموده شده در توسعه 
اقتصادی حتی در کشورهای غیرغربی نظیر چین است. پس همان گونه که در 
حوزه نظامی و امنیتی ضمن توجه به نیازمندی های بومی کشور از تجارب علمی 
و فناوری دیگران با هوشمندی بهره برده ایم، برای سامان بخشی به اقتصاد 
کشور هم باید از ظرفیت های اقتصادی بکر و منحصربه فرد مناطق مختلف کشور 
متناسب با نیازمندی های ملی مان با هوشمندی و فارغ از دعواهای قومی و 
قبیله ای نهایت بهره برداری را داشته باشیم و در این راه به فرآیندها و روش های 
آزموده شده جهانی توجه کنیم؛ چراکه همان طور که ساخت موشک حتی با 
داشتن روحیه جهادی نیازمند علم به معنای دقیق کلمه است، ساخت اقتصاد 
خودبنیان و به فرموده مقام معظم رهبری؛ درونزا و برونگرا نیز به علم اقتصاد 
احتیاج دارد و مناطق آزاد در علم اقتصاد یکی از روش های توانمندسازی اقتصاد 
ملی با استفاده از ظرفیت های درونی است. به عبارتی می توان گفت، مناطق آزاد، 
سایت های بزرگ موشک های اقتصادی ایران برای رسیدن به اقتصاد جهانی 

می باشند. 
فلذا انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام، بی توجه به  جریان های 
سیاسی پشت صحنه و روی صحنه به موضوع مناطق آزاد با نگاهی دقیق و 
متناسب با مصالح عالیه نظام و کشور توجه نماید و از آن مهم تر نمایندگان محترم 
مجلس یازدهم به الیحه مناطق آزاد به عنوان میراث منحوس مجلس دهم نگاه 

نکرده و توسعه اصولی مناطق آزاد را در خدمت به کشور ارزیابی نمایند. 

فراکسیون اکثریت و اقلیت دست و پنجه نرم می کرد، ولی مجلس 
دهم با سه فراکسیون اداره می شد و این مقداری به پویایی مجلس 
و  کامل  ٢۰۰قانون  به  نزدیک  دهم   مجلس  اینکه  افزود. ضمن 

جامع را مورد بررسی قرار داد .
در  که  بحث هایی  از  یکی  آزاد  منطقه  حوزه  در  اما  گفت:  قربانی 
همین حوزه اقتصاد را متحول کرد، قانون تجارت بود که مجلس 
اسالمی  جمهوری  ترقی  باعث  که  قانونی  کرد؛  تصویب  را  آن 
می شود و سالیان سال از زمان آقای خاتمی در دستورکار مجلس 
و دولت و به صورت نیمه کاره رها شده بود، اما هیچ مجلس جرات 

ورود به این مسئله را نداشت.  
کرد:  تاکید  و  اشاره  انزلی  آزاد  منطقه  توسعه  به  ادامه  در  وی 
کمترین  با  که  است  آزادی  مناطقی  ازجمله  انزلی  آزاد  منطقه 
مصوبه  اینکه  علی رغم  و  شده  تعریف  کشور  سطح  در  وسعت 
به صورت  را  آن  نمی توانستند  اما  داشته،  در گذشته  را  دولت ها 
قانونی ابالغ کنند. در همین منطقه آزاد انزلی حدود شش هزار 
عده ای  اما  شد؛  اضافه  دولت  مصوبه  هکتار  هزار  دو  به  هکتار، 
اینکه نقشه شش  این مصوبه اخیر علی رغم  مخالفت کردند . در 
هکتار  هزار  دو  شد،  قانونمند  مجلس  در  و  اضافه  هکتار  هزار 
تقریبا  که  شد  اضافه  آزاد  منطقه  به  استان  مختلف  فضاهای  از 
را  جغرافیایی  محدوده  افزایش  و  تسهیل  شرایط  گفت  می شود 
توسعه  واقع شاکله محوریت  در  و  فراهم کرد  آزاد  منطقه  برای 
گیالن شد. ازجمله شهرک صنعتی رشد کرد و فرودگاه گسترش 
فضای  که  کیاشهر  بندر  بوجاق  منطقه  اینکه  ضمن  یافت . 
که  منطقه ای  کرد؛  رشد  است،  سرمایه گذاری  برای  تروریستی 
مصوبات  از  یکی  اما  می شود.  محسوب  کشور  ویژه  مناظر  از 
می تواند  گیالن  همه جانبه  توسعه  بخش  در  که  مجلس  دیگر 
گیالن  استان  در  ویژه  اقتصادی  منطقه  سه  ایجاد  کند،  کمک 
حوزه  در  دهم  مجلس  اقدامات خوب  ازجمله  هم  این  که  است 

می شود. گیالن محسوب  اقتصاد  سرمایه گذاری 
از  نگرانی  انزلی  مردم  از  بعضی  شاید  من  باور  به  افزود:  قربانی 
باشد  کرده  احساس  عمومی  افکار  و  باشند  داشته  منطقه  توسعه 
که منطقه آزاد از انزلی رخت برمی بندد، اما با قاطعیت و شفافیت 
اعالم می کنم منطقه آزاد ما همان انزلی است، اوج سرمایه گذاری و 
پیشرفت در این منطقه مدنظر است؛ با وجود اینکه کمترین وسعت 
دو  با  اما  است،  انزلی  همین  هفتگانه  مناطق  بین  در  آزاد  منطقه 
هزار هکتار که شش هزار به آن اضافه شد و قطعا موجبات توسعه 
گیالن و انزلی فراهم می شود، اما این موضوع محدودیت برای این 
شهرستان نخواهد داشت، بندر انزلی در دل گیالن و برای توسعه 

همه جانبه آن است . 
وی گفت: بحث دیگری که در مصوبه اخیر منطقه آزاد انزلی تاکید 
شد، تردد ماشین های منطقه آزاد در کل بالد استان گیالن است 
ایجاد  را  محدودیت هایی  و  بود  ۶۰کیلومتری  فاصله  در  قبال  که 
می کرد، اما االن از چابکسر تا محدوده منجیل می توانند ماشین ها 

تردد کنند.
شورای  مجلس  در  کیاشهر  بندر  و  اشرفیه  آستانه  مردم  نماینده 
در  که  نیز  آزاد  مناطق  افزایش  مصوبه   درخصوص  اسالمی 
فلسفه  کرد:  اظهار  است،  سرگردان  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ایجاد اشتغال  آزاد را قانون تعیین کرده و آن بحث  ایجاد مناطق 
و گسترش صادرات و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است؛ 
دیگر  مسئله  ولی  است؛  انقباضی  اقتصاد  کشور،  سیاست های  اما 
برای  مانعی  تحریم ها و سیاست های منطقه ای است که می تواند 
نادیده  را  عمل  نفس  نمی توان  وگرنه  باشد،  آزاد  مناطق  افزایش 
گرفت؛ باید در جهت رفع نواقص عمل و مشکالت موجود را حل 
بحث  که همان  دیده  قانونگذار  که  را  واقعی  تا سیاست های  کرد 

صادرات و اشتغال و مولد است، اجرا شود. 
قربانی در پایان تاکید کرد:  بهتر است به جای دیدن ضعف های 
کوچک، تالش کنیم نقایص را در جهت تحقق پیدا کردن اهداف 
مطبوعات ،  مسیر  این  در  نماییم.  برطرف  آزاد  مناطق  قانونی  بلند 
رسانه ها ، نخبگان ، دولت ، مجلس و قوه قضائیه باید تالش کنند. 
مناطق آزاد ظرفیتی برای کشور است، اگر درست استفاده نکنیم، 
تبدیل به تهدید می شود؛ اما استفاده درست می تواند نقاط مثبت را 
به دست آورد تا در جهت صادرات، تولیدات نفتی و ترانزیت منطقه 

و تولیدات غیرنفتی فعال عمل کنیم.

سیاست االکلنگی مجلس دهم با مناطق آزاد
فراز و فرودهای مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی:

گزارش:
علی جعفری
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گزارشی از جابه جایی و اسکان اهالی ساختمان 6طبقه خرمشهر:

خرمشهر؛  6طبقه  بودند  گذاشته  را  اسمش 
ساختمانی با ظاهری هولناک که 46خانواده را 

در دل خود جای داده بود.
گره  جنگ زدگی  و  جنگ  با  خرمشهر  نام 
خورده است. متاسفانه هنوز هم نامالیماتی که 
جراحات  زیبا،  شهر  این  پیکره  بر  8سال  طی 
جبران ناپذیر بر جای گذاشته را کماکان شاهد 

هستیم.
6طبقه خرمشهر نیز یکی از بازماندگان 8سال 
جنگ تحمیلی بود که خانواده های آسیب پذیر 
خود  سوی  به  اسکان  برای  را  کم برخوردار  و 
جذب کرده بود. ساختمانی مخروبه با ظاهری 
ریختنش  فرو  احتمال  آن  هر  که  هولناک 
شهروندان  برای  را  نگرانی  این  و  می رفت 
خرمشهر ایجاد کرده بود که تراژدی تلخی در 

این شهر رقم بخورد.
شاید  نازیبا  عمارت  این  در  ساکن  کودکان 
اصلی ترین قربانیان بی عدالتی روزگار بودند که 
گرفته  قرار  بی مهری  دستخوش  کودکی شان 
بود و هر روز که می گذشت آسیب بیشتری را 

متحمل می شدند.
به  که  منتقدانه ای  و  تلخ  نگاه های  از  فارغ 
فکر  زود  خیلی  بود،  امر  متولیان  و  مسئولین 
از  امن،  محلی  در  اهالی  اسکان  و  جابه جایی 
یک دغذغه محلی به خواست و مطالبه ای ملی 

بدل شد.

صدایی که شنیده شد
منتقدان  صدای  سال ها  از  پس  و  نهایت  در 
منطقه  سازمان  شد.  شنیده  مطالبه گران  و 
به  پرداختن  اصلی اش  رسالت  که  اروند  آزاد 
مسائل اقتصادی و جذب سرمایه گذار است، نه 
بر اساس تعاریف و وظایف ذاتی اش، بلکه به 
دلیل دغدغه ها، نگاه اجتماعی و توسعه انسانی 
که همیشه به آن تاکید داشته، این رسالت را 

برعهده گرفت.
منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاونت 
آزاد اروند با دستور مستقیم مدیرعامل، سکاندار 
سرانجام  و  شد  نشیب  و  پرفراز  اقدام  این 
مهر  مسکن  از  48واحد  خریدن  با  توانست 
خرمشهر، سرپناهی امن برای ساکنین 6طبقه 
داستان  این  برای  پایانی خوش  و  کند  فراهم 

رقم بزند.  
 

پایان خوش برای ساکنین ساختمان 
6طبقه خرمشهر

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند، ضمن ابراز خرسندی از به سرانجام 
عمارت  این  در  ساکن  اهالی  وضعیت  رسیدن 
مخروبه، اسکان اهالی در مسکن مهر خرمشهر 
را یک نقطه عطف در کارنامه سازمان منطقه 
سازمان  داد:  توضیح  و  کرد  عنوان  اروند  آزاد 
منطقه آزاد اروند بنا بر وظیفه اجتماعی خویش 
بنای  این  در  تا 46خانواده مستقر  تالش کرد 
و  مستقر  مهر  مسکن  خانه های  در  مخروبه 

صاحب مسکن شوند و در نهایت فرزندان این 
خانوارها در محیطی سالم رشد و نمو کنند.

اسماعیل زمانی همچنین از تخریب ساختمان 
6طبقه در اسرع وقت خبر داد و گفت: بالفاصله 
پس از جابه جایی اهالی، این ساختمان توسط 
بر  بالغ  اعتباری  با  خرمشهر  شهرداری 
تا  شد  خواهد  تخریب  تومان  ۷۰۰میلیون 
مجددا محلی برای تجمع افراد نشود و تراژدی 

دیگری رقم نخورد.
منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
شده  داده  اختصاص  اعتبار  نیز  اروند  آزاد 
را  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  امر  این  به 

4میلیارد و دویست میلیون تومان عنوان کرد 
تنهایی  به  اروند  آزاد  و گفت: سازمان منطقه 
هزینه  8۵درصد  اعتبار،  این  گرفتن  درنظر  با 
مذکور  ساختمان  اهالی  برای  مسکن  تامین 
نیز  مانده  باقی  ۱۵درصد  و  شد  عهده دار  را 
با تسهیالت کم بهره و بدون ضامن در اختیار 

ساکنین قرار گرفت.
موعود شمخانی خاطرنشان کرد: سازمان اقدام 
به خرید 48واحد مسکونی نموده و قرار بر این 
است یک واحد اضافه توسط معاونت فرهنگی 
و  کودک  خانه  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
زیادی  بخش  که  کودکان  پرورش  و  آموزش 

از اهالی ساختمان 6طبقه را تشکیل می دهند، 
اختصاص داده شود.

وی با تاکید بر این نکته که واحدهای درنظر 
مطلوب  کیفیت  با  مهر  مسکن  شده  گرفته 
بار  اولین  برای  داشت:  اذعان  شده اند،  ساخته 
دارای  مهر  مسکن  ساختمان های  که  است 
استاندارد  بر  دلیلی  همین  و  کار هستند  پایان 
بودن این واحدها نسبت به دیگر مسکن های 

مهر خواهد بود.

آغاز یک زندگی جدید
درهم  و  خورده  گره  موهای  با  بچه ای  دختر 
گرم  آفتاب  تیغ  زیر  گندمگون  پوستی  و 
اردیبهشت ماه با چشمان میشی رنگ، در کنار 
کامیون اسباب هایشان ایستاده و به ساختمان 

تازه شان نگاه می کند.
در  می گذارم،  گلبرگ  را  نامش  که  دخترک 
خانه  و  محله  درخصوص  احساسش  به  پاسخ 
و  بهتر  خیلی  خانه  این  می گوید:  تازه شان 
موش ها  و  فاضالب  آب  از  است.  قشنگ تر 
خبری نیست؛ از راه پله های تاریک و ترسناک.
اما دخترک احساس دیگری هم دارد، احساس 
غریبی با محله تازه؛ می گوید: دلم برای محله 
قبلی هم تنگ می شود، اما نه برای خانه. امروز 
روز اول است، شاید در روزهای آینده همه چیز 
داشتنی  دوست  برایم  هم  محله  و  کند  تغییر 

شود.
از  که  خنده ای  با  و  می گوید  را  اینها  گلبرگ 
سر شیطنت کودکانه به تراس خانه شان اشاره 
می کند و با خوشحالی می گوید: ببین چه بالکن 

قشنگی داریم!
تراس  در  را  او  زدن،  برهم  چشم  یک  در  و 
خانه شان می بینم که برایم دست تکان می دهد 
در  جدید  مکان  به  دلبستگی  نشانه های  و 

چهره اش هویداست.
و  عوارض  توسعه،  براي  تغییري  هر  قطعا 
هزینه هایی در پی خواهد داشت که زمان آن را 

گزارش:
روابط عمومی و امور بین الملل 

سازمان منطقه آزاد اروند

حل خواهد کرد. درست مثل انس این کودک 
با محله جدید. 

 
از آسیب های اجتماعی نباید غافل شد

روانشناسی  ارشد  کارشناس  رادبرد  آرام 
پیامدهای  و  وارده  آسیب های  درخصوص 
ناهنجار  مکان های  در  زندگی  از سبک  ناشی 
و نامناسب و تاثیر آن بر فضای عمومی جامعه، 
این گونه اظهار می کند: زندگی در محیط های 
امنیتی  بهداشتی،  اولیه  استانداردهای  بدون 
به  را  فرد  است،  فقر  از  ناشی  که  اجتماعی  و 
حاشیه جامعه کشانده، حضور وی را طرد نموده 
و به نوعی حس موثر بودن را به دلیل از دست 
دادن ابزارهای الزم جهت اثرگذاری بر خانواده 
و جامعه و حتی زندگی شخصی، از فرد سلب 

می کند.
وی در ادامه می گوید: پیامد این خنثی شدن، 
گیاه  هر  به  شخص  انداختن  چنگ  اغلب 
)به  فعلی  وضعیت  فراموشی  برای  هرزه ای 
طور مثال اعتیاد( و یا تغییر آن بدون توجه به 
هنجارهایی است که رعایت آنها سودی برای 
فرد نداشته است )قاچاق و فروش مواد مخدر، 
دزدی و انواع بزه( ارتباط بین محل زندگی و 
فراوانی آسیب های اجتماعی یک امر غیرقابل 

اغماض و نیازمند توجه است.

پرونده 6طبقه خرمشهر بسته شد
مشغول  ترتیب  به  خانواده ها  زود  صبح  از 
جابه جایی شدند. تا آخرین خانواده وسایلش را 
کند،  خارج  غم زده  هیبت  با  ساختمان  این  از 
همیشه  برای  و  برد  خواهد  زمان  روزی  چند 
پرونده 6طبقه خرمشهر بسته و صفحه تازه ای 
به روی این خانوارها گشوده می شود. به امید 
روزی که هیچ 6طبقه ای در هیچ کجای این 
بتواند  خانواده ای  هر  و  نگردد  پدیدار  جغرافیا 
حقش  اصلی ترین  که  امن،  کاشانه ای  سایه 

است را بر سر داشته باشد.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد 
اروند گفت: 4۰۰بسته معیشتی در مرحله اول رزمایش مواسات و کمک های 

مومنانه بین نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا در این منطقه توزیع شد.
است  بهداشتی  و  معیشتی  اقالم  شامل  بسته ها  این  افزود:  رضایی  کمال 
که برای توزیع بین نیازمندان، از محل کمک های پرسنل شاغل در این 

شرکت تهیه شده است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد 
اروند خاطرنشان کرد : با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی برخی از مشاغل، 
تعدادی از خانواده ها دچار آسیب اقتصادی شدند و بنا بر نظر مقام معظم 
اجرای  برای  ایشان  دستور  و  وارده  خسارت های  جبران  برای  رهبری 
اقدام توسط شرکت توسعه و سرمایه گذاری  این  رزمایش کمک مومنانه، 

منطقه آزاد اروند انجام شد.

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند خبر داد:

توزیع ۴۰۰بسته معیشتی توسط 
شرکت توسعه و سرمایه گذاری 

منطقه آزاد اروند

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  مدیر 
سازمان منطقه آزاد اروند از رونمایی نرم افزار کاربردی 
خدمات  به  سریع  دسترسی  منظور  به  یار«  »اروند 
اروند  آزاد  منطقه  در  بازرسی  کل  اداره  الکترونیکی 

خبر داد.
یار«  »اروند  کاربردی  نرم افزار  افزود:  رضایی  کمال 
به منظور دریافت هر چه سریع تر و یکپارچه خدمات 
الکترونیک در منطقه آزاد اروند، خدمات گردشگری، 
گزارشات  ارسال  همچنین  و  سرمایه گذاری  خدمات 
پیاده سازی شده  و  طراحی  بازرسی  حوزه  در  مردمی 

است.
بازرسی  کل  مدیر  همکاری  از  تشکر  ضمن  وی 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  شکایات  به  رسیدگی  و 
پیشنهاد  الکترونیکی شکایت،  ثبت  امکان  داد:  ادامه 
پرونده  وضعیت  درخواست ها ،  پیگیری  سوجریان،  و 
ثبت  امکان  کارشناسی،  ارجاعات  و  مراحل  تمام  در 
بخش  در  تصویری  و  صوتی  صورت  به  شکایت 
به  همچنین  می باشد؛  میسر  نرم افزار  این  بازرسی 
منظور آگاهی از وضعیت پرونده، پیامک های مرتبط 

به شخص شکایت کننده ارسال می گردد.
خدمات  گسترش  اهمیت  به  اشاره  با  رضایی 
کرد:  خاطرنشان  کنونی  وضعیت  در  الکترونیک 
شهروندان منطقه آزاد اروند می توانند مشکالت خود 
بازرسی  یار به مسئولین  اروند  اپلیکشین  از طریق  را 
سازمان ارجاع دهند و بدون حضور فیزیکی با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و پیشگیری از تجمع و رفت 
و آمد، این امکان میسر گردیده است که پیشنهادات، 

رونمایی از نرم افزار کاربردی تلفن همراه 
»اروند یار« در منطقه آزاد اروند

سایر  و  کار  و  کسب  جامع  سامانه  اروند،  پالک 
سامانه های سازمان منطقه آزاد اروند فراهم است.

کاربردی،  افزار  نرم  این  خدمات  به  اشاره  با  رضایی 
روی  بر  افزار  نرم  این  یک  نسخه  کرد:  خاطرنشان 
اندروید  عامل  سیستم  با  هوشمند  های  گوشی  کلیه 
دوم  فاز  در  زودی  به  و  است  استفاده  و  نصب  قابل 
امکان پیگیری مکاتبات  افزار  این نرم  و نسخ جدید 
اداری با سازمان، صدور مجوزهای الزم برای فعاالن 

اقتصادی نیز فعال سازی خواهد شد.

شکایات و سوجریان را گزارش کنند.
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  مدیر 
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: امکان استفاده 
در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  الکترونیکی  خدمات  از 
این  در  نیز  گردشگری  و  سرمایه گذاری  بخش های 

نرم افزار کاربردی تعبیه شده است.
این  الکترونیک  خدمات  بخش  در  است،  گفتنی 
شرکت،  ثبت  سامانه  به  دسترسی  امکان  نرم افزار، 
انتقال ملک، سامانه خودروهای  و  نقل  صدور مجوز 

مدیر زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:
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نقش اقتصاد گردشگری در ایجاد درآمدهای پایدار در مناطق آزاد ایران:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین 
نظر  از  می آید،  شمار  به  دنیا  صنایع  متنوع ترین  و 
پراکنش، صنعت شماره یک جهان محسوب می شود 
و  اشتغال  مولدهای  بزرگترین  از  یکی  همچنین  و 
ثروت در جهان و موتور اقتصادی برای ملل توسعه  

یافته و در حال توسعه محسوب می گردد.
افق 1404  در  باید  ایران  باالدستی،  اسناد  براساس 
باشد  سال  در  خارجی  گردشگر  20میلیون  میزبان 
گردشگران  تعداد  از  ایران  سهم  آمارها،  طبق  بر  و 
جهانی باید به یک ونیم درصد در سال 1404 افزایش 
یابد؛ سهم کشور از درآمدهای گردشگری جهانی نیز 
باید به 2درصد ارتقا یابد و همچنین پیش بینی شده 
است در سال نهایی، ما به درآمد 25میلیارد دالری از 

صنعت توریسم دست یابیم.
در این میان، مناطق آزاد کشور می توانند سهم قابل 
توجهی از تعداد گردشگر را به خود اختصاص دهند 
و صنعت گردشگری می تواند به یکی از شاخه های 
مهم منابع پایدار درآمدزایی در این مناطق بدل گردد.

مناطق آزاد ایران به علت برخورداری از جاذبه های 
محدود  در  که  منحصربه فردی  فرهنگی  و  تاریخی 
خود دارند، غالبا مقاصد ارزشمندی برای گردشگری 
جاذبه های  وجود  می گردند.  محسوب  گردشگران  و 
بی بدیلی ازجمله موزه ها، بناهای تاریخی و باستانی، 
ساحلی،  و  دریایی  متنوع  تفریحی  مراکز  پارک ها، 
و...  تاریخی  معماری های  با  اماکنی  خرید،  مراکز 
که گردشگران بسیاری را با سالیق گوناگون جذب 

می کند.
بی شک با توسعه گردشگری در مناطق آزاد، برای 
حمایتی  خدمات  گردشگران ،  نیازهای  برآوردن 
ساخته  اقامت  محل  و  رستوران  نظیر  بیشتری 
نیستند  کسانی  تنها  گردشگران،  بی تردید  می شود؛ 
و  و ساکنین  بهره مند می شوند  امکانات  این  از  که 
این  از  هم  نیز  پیرامونی  شهرهای  و  مناطق  مردم 
اتفاق  این  قطعا  و  می گردند  بهره مند  زیرساخت ها 
نقش  عمومی  رضایت مندی  و  اقتصادی  حوزه  در 
خواهد  آزاد  مناطق  در  محلی  جوامع  در  مهمی 

داشت.
در این گزارش به نقش تکاثری در تبعات مثبت بر 
درآمدهای  ایجاد  بر  آن  کلیدی  نقش  و  گردشگری 
این  مهم ترین  و  شده  اشاره  آزاد  مناطق  در  پایدار 
اقتصادی،  رشد  ملی،  اقتصاد  توازن  بر  را  تاثیرات 
افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی، توزیع عادالنه 
فعالیت اقتصادی در جوامع محلی، ثبات پول و حفظ 

نرخ تورم می توان برشمرد.
آزاد  مناطق  در  منحصربه فرد  طبیعی  منابع  وجود 
و  حرارت  درجه  اختالف  گوناگون،  اقلیم های  و 
با  طبیعی  گردشگری  مراکز  وجود  و  بارندگی 
بسیار  شرایطی  مناطق،  این  در  خاص  ویژگی های 
مناسب برای توسعه اکوتوریسم در مناطق آزاد مهیا 
آن  و گسترش  تحقق  امری مهم که  است؛  نموده 
نه  جهانی  استاندارهای  و  علمی  موازین  براساس 
و  موجود  طبیعی  منابع  کیفیت  بهبود  می تواند  تنها 
باشد،  داشته  همراه  به  را  آن  نابودی  از  جلوگیری 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  بر  بلکه 
بخش  که  آزاد  مناطق  بومی  و  محلی  جوامع 
جدایی ناپذیر از عرصه های منابع طبیعی را تشکیل 

می دهند نیز تاثیرگذار باشد.
برپایی نمایشگاه های مختلف در مناطق آزاد، فرصت 
این  ظرفیت های  شناساندن  کنار  در  را  گردشگری 
درآمدزایی،  اشتغال،  حوزه  در  را  تاثیراتی  و  مناطق 
اقتصادی،  مولد  جریان های  پویایی  ارزآوری، 
کردن  فعال  و  سرمایه  جذب  و  سرمایه گذاری 
جریان های مولد اقتصادی و تقویت فرهنگی ایجاد 

می کند.
در  درآمدزایی  موضوعات  مهم ترین  از  یکی 
تامین  در  ناپایدار  مالی  منابع  نقش  آزاد،  مناطق 
مانند  است،  مناطق  این  سازمان های  مالی  منابع 
توسعه  در  که  و...  مجوز  اعطای  زمین،  فروش 
شناخته  ناپایدار  منابع  به  آزاد  مناطق  اقتصادی 
گردشگری  حوزه  گسترش  و  تقویت  اما  می شوند؛ 
پایدار در مناطق باعث افزایش درآمد های ثابت و 
آزاد  مناطق  سازمان های  برای  پایدار  منابع  ایجاد 

در درازمدت خواهد بود.
چارچوب  در  گردشگری  شد،  بیان  که  گونه  همان 
از  یکی  و  می کند  عمل  خاصی  فضایی  الگوهای 
می تواند  کشور  در  فضایی  و  مکانی  الگوهای  این 
نمونه سازی  در  بی تردید  گردد.  تعریف  آزاد  مناطق 
الگوی گردشگری در مناطق آزاد، نمونه بسیار خوب 
و موفقی همانند کیش را در پرونده این مناطق داریم 
که این خود گوشه ای از ظرفیت عظیم این حوزه در 

دیگر مناطق آزاد نیز می تواند باشد.
با توسعه گردشگری در مناطق آزاد، برای برآوردن 
نیازهای گردشگران، خدمات حمایتی بیشتری نظیر 
توسعه  می شود؛  ساخته  اقامت  محل  و  رستوران 
زیربناهای گردشگری سهم زیادی در تغییرات شکل 
و کارکرد نواحی مناطق خواهد داشت و تصویر این 
جانبی  خدمات  و  هتل ها  انواع  تاثیر  تحت  مناطق 
ارائه شده، قرار می گیرد و به نوعی شکلی مدرن تر از 

مناطق پیرامونی خود خواهد یافت.

مناطق آزاد و اقتصاد گردشگری
پیش از هر چیزی، گردشگری یک مسئله اقتصادی 
شکل  بازدیدکننده  آزاد  مبادله  در  آن  در  که  است 
پذیرش  کنش   پایه  بر  مسافرت  تجارت  و  می گیرد 
را  سودآوری  و  فوردیسم  قالب  در  سرمایه داری 

نمایش  به  گردشگری  وسیله  به  فضا  تسخیر  در 
از این رو گردشگری در فرآیند عرضه و  می گذارد؛ 

تقاضا جلوه هایی از توسعه را بازمی نماید.
بر جنبه های مختلف  تاکید  با  اقتصادی  کارشناسان 
بسیار  اقتصادی  پویایی  در  را  آن  نقش  گردشگری، 
ابعاد  با شناخت  تا  مهم دانسته و سعی بر آن دارند 
گردشگری، راه های توسعه را در این افق بازجویند؛ 
و  زوایا  از  می توان  را  گردشگری  اقتصاد  رو  این  از 

چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داد.
که  است  پردامنه ای  اقتصادی  فعالیت  گردشگری، 
شامل صدها بنگاه اقتصادی می شود که برخی از آنها 
بزرگ بوده، ولی بخش زیادی از آنها کوچک هستند، 
ازجمله شرکت های هواپیمایی، خطوط حمل و نقل، 
آژانس های مسافرتی، صنعت هتلداری، رستوران ها و 
مراکز خرید را می توان نام برد و همچنین می توان 
مغازه های  از  بخش هایی  و  پذیرایی  خدمات  به 
پمپ  و  غذایی  مواد  فروشگاه های  خرده فروشی، 
نگریست.  کوچک  مدل های  عنوان  به  و...  بنزین 
برگیرنده  در  گردشگری  اقتصاد  نگاه،  زاویه  این  با 
اقتصادی  پیوسته  بهم  برکنش های  هم  از  انبوهی 
است که همچون تاری به هم تنیده، تشکیل دهنده 
جریانی از عرضه و تقاضا را در محدوده مناطق آزاد 

کشور ایجاد می کنند.
با  گردشگری  داشت  بیان  می توان  اساس،  این  بر 
الیه های  در  واقع  در  مالحظه  قابل  افزوده  ارزش 
فواید  دارای  که  می نماید  اقتصادی  حرکتی  باال، 
محیط  در  فراوانی  غیرمستقیم  و  مستقیم  اقتصادی 

پیرامونی خود است.
گردشگری  چند  هر  دیدگاه،  این  از  خارج  اما 
در  ولی  برمی گیرد،  در  را  فراغت  اوقات  گذران 
روندی  در  که  است  فراغت  اوقات  مصرف  اصل 
و  می گیرد  شکل  اجتماعی  امر  شدن  اقتصادی  از 
بی تردید گردشگری بدون کنش و واکنش مهمان 
آنجا  از  و  باشد  داشته  وجود  نمی تواند  میزبان  و 
پول  مبادله  واکنش،  و  کنش  این  ازای  در  که 
صرفا  نمی توان  را  گردشگری  می گیرد؛  صورت 
را  آن  یا  و  آورد  حساب  به  فرهنگی  موضوع  یک 

دید. غیراقتصادی  حرکتی 
به  میان گردشگری موجب جلب مسافران  این  در 
درآمد  معنای  به  خود  نوبه،  این  و  می شود  شهرها 
آن  در  گردشگران  که  است  مناطقی  برای  سود  و 
هزینه می کنند و همچنین درآمد به دست آمده از 
گردشگران، باعث درآمد و سود برای سازمان هایی 
خرج  پول  مناطق  آن  در  گردشگران  که  است 
درآمد  ایجاد  باعث  مالی  گردش  این  و  می کنند 
در  اقتصادی  رونق  نهایتا  و  بیشتر  گردش  بیشتر، 
مناطق آزاد می شود و در واقع گردشگری، به بنیانی 
مستحکم در پویایی اقتصاد پایدار مناطق آزاد بدل 

خواهد شد.
از منظر دیگر در حوزه اقتصاد گردشگری، اصوال سه 
اهداف  را می توان شناسایی کرد که هر یک  گروه 
خاص خود را دنبال می کنند؛ اولین گروه گردشگران 
و  روحی  منافع  کردن  بیشینه  دنبال  به  که  هستند 
روانی خود از دستاوردهای مسافرت هستند. دومین 
گروه بنگاه های عرضه کننده کاال و خدمات مربوط 
به گردشگران بوده و آنها نیز به دنبال بیشینه نمودن 
سود خود هستند که بیشتر در حوزه خدماتی باعث 
آزاد  مناطق  در  محلی  جوامع  باالی  اشتغال زایی 
آزاد  مناطق  سازمان های  گروه  سومین  و  می گردند 
و  اولیه  منافع  نمودن  بیشینه  پی  در  که  می باشند 
از مخارج گردشگری در حطیه منطقه  ناشی  ثانویه 

خود هستند.
غالبا حرکت این سه گروه به طور سازگاری با هم 
همسو است و این همسویی، شرط اصلی شکوفایی 
اقتصاد گردشگری در یک سازمان است؛ اگر اهداف 
به  کمی  امید  نباشد،  هماهنگ  هم  با  گروه ها  این 
خواهد  وجود  بلندمدت  در  گردشگری  شکوفایی 

داشت.
پایه  بر  آزاد  مناطق  در  گردشگری  اقتصاد  رویکرد 
شکل  تقاضا  و  عرضه  چارچوب  در  و  آزاد  اقتصاد 
تقاضای  و  عرضه  شناخت  رو  این  از  می گیرد؛ 
که  دارد  دنبال  به  را  بازار  شناخت  گردشگری ، 
است.  گردشگری  از  اقتصادی  درک  راهگشای 
و  نبوده  یکسان  و  متجانس  گردشگری  تقاضای 
نشان  که  است  متفاوتی  گونه های  و  الگوها  دارای 

سوی  به  گردشگری  بازار  اقتصادی  گرایش  دهنده 
این  در  است.  یا همان گردشگران  مصرف کنندگان 
راستا، یکی از شیوه های بررسی تقاضای گردشگری، 
وسیله  با  گردشگران  مسافرت  وضعیت  شناخت 
نقلیه های متفاوت و همچنین زمان های سفر به یک 

مقصد گردشگری است.
برگیرنده  در  آزاد  مناطق  در  گردشگری  عرضه 
مجموعه ای  شامل  که  بوده  گردشگری  محصول 
نقل،  از جاذبه های گردشگری، دسترسی و حمل  و 
امکانات و تسهیالت زیربنایی، خدمات مهمان نوازی 
و عناصر نهادی و سازمانی است که بی شک مناطق 
در  که  خوبی  زیرساخت های  ایجاد  به  توجه  با  آزاد 
طول چند سال گذشته داشته اند، می توانند با درگیر 
کردن بخش خصوصی، شرایط رفاه و جذب گردشگر 
را بیش از بیش در مناطق ایجاد کنند و به نوعی هیچ 
از  تاثیرگذارتر  و  بهتر  گردشگر،  جذب  برای  تبلیغی 

رضایت خود او نیست.
اقتصادی گردشگری  این میان، برای محاسبات  در 
به دو ضریب فزآینده اشاره می شود، که اولی ضریب 
افزایش درآمد و دومی ضریب افزایش اشتغال است 
که هر دو این مقوله ها دارای اهمیت بسیاری هستند.

افزایش  افزایش درآمد در گردشگری سبب  ضریب 
ثروت و ضریب افزایش اشتغال موجب ایجاد مشاغل 
جدید از طریق گردشگری است، که در این خصوص 
نیز  را  و هم گامی جوامع محلی  آن رضایت  تبع  به 
در پس خود خواهد داشت و این در حالی است که 
گردشگری خود در ارتباط مستقیم با اثرات اقتصادی 
دیگر  با  اقتصادی  فعالیت  این  همبستگی  و  است 
عنوان  به  که  است  اندازه ای  به  اقتصاد  پارامترهای 
مثال رشد اقتصادی موجب رشد گردشگری و افول 
این  از  می شود؛  گردشگری  افول  موجب  اقتصادی 
رو تقویت ارتباط بین گردشگری و سایر بخش های 
اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه ای 
منظور  به  اقالم  واردات  ارتباط،  این  تقویت  که 
محلی  اشتغال  و  کاهش  را  گردشگری  از  پشتیبانی 
و درآمد های حاصل از آن را افزایش می دهد. از این 
رو، بررسی اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد بیش از 
محاسبه میزان اشتغال و ضریب تکاثری، در درآمد 

گردشگری اهمیت دارد.
تحلیل  بستر  بنیادی ترین  اقتصادی ،  پارامتر  دو  این 
اقتصادی را در ارتباط با پیامدهای اقتصاد گردشگری 

مناطق آزاد فراهم می آورد.
در این میان بعد تقاضا در رابطه با اقتصاد گردشگری ، 
در چارچوب محاسبه هزینه های گردشگری صورت 
قبال  در  گردشگر  یک  هزینه  بررسی  به  و  گرفته 
خدماتی می پردازد که به آنها تعلق می گیرد و متمایز 
مناطق  ساکنان  یا  میزبان  به  که  است  خدماتی  از 

ارائه می شود.
تقاضا  آزاد،  مناطق  به  گردشگران  ورود  با  واقع  در 
برای خدماتی از قبیل اقامت، پذیرایی، حمل  و  نقل 
آن  کردن  برطرف  که  می گیرد  اینها شکل  نظیر  و 
اقتصاد  از  بعدی  گردشگران،  برای  میزبان  توسط 
در  گردشگری  تقاضای  با  ارتباط  در  را  گردشگری 

برمی گیرد.
آزاد  مناطق  گردشگری  حوزه  در  سرمایه گذاری 
طبیعی  محیط  فعالیت ها،  قابلیت  ها،  توسعه  شامل 
برای  منافعی  دارای  که  است  زیربنایی  تاسیسات  و 
است  حالی  در  این  و  است  منطقه  بومی  ساکنان 
در  آزاد  مناطق  سازمان هان  گردشگری  مدیران  که 
راستای جذب سرمایه متحرک و فعالیت های مناطق 
تا  نماید  فزآینده عمل  رقابتی  باید در یک موقعیت 
بازگشت سرمایه در چهارچوب اقتصاد گردشگری در 

مناطق قابل بازگشت باشد.

توسعه و درآمدهای پایدار، با حوزه 
گردشگری مناطق آزاد

با توسعه گردشگری و بازدید گردشگران از حوزه های 
بخش های  به  گردشگران  نیاز  آزاد،  مناطق  جذاب 
گردشگری بیشتر می شود. توسعه گردشگری باعث 
و  می گردد  مناطق  بخش های  سایر  اقتصاد  پویایی 
سود اقتصادی و درآمد حاصل از فعالیت گردشگری 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سازمان های 

مناطق آزاد قابل بررسی می باشد.
در  سرمایه گذاری  از  ناشی  خود  که  اقتصادی  رشد 
حوزه گردشگری در مناطق است، در آینده می تواند 

ایجاد درآمد و اشتغال پایدار نماید، چراکه به لحاظ 
اقتصادی درآمد حاصل از گردشگری خارجی و حتی 
قلمداد  صادرات  حکم  در  کشوری  هر  برای  داخلی 

می شود.
پول هایی  گردشگری،  مستقیم  درآمدهای  و  منافع 
صرف  مستقیما  مسافران  و  گردشگران  که  است 
ارائه  سازمان های  و  می کنند  خدمات  و  کاال  خرید 
دهنده محصوالت و خدمات، آن را دریافت می  نمایند 
و مزایای غیرمستقیم هم از طریق گردش وجوهی 
این پول  است که مسافر در مقصد خرج می کند و 
جریان  به  آزاد  مناطق  اقتصادی  سامانه های  در 
می افتد و سبب تحرک چندباره اقتصادی مناطق و 
افزایش سطح درآمدی مردم می شود، که این همان 
شکل  به  گردشگری  حوزه  که  است  تکاثری  اثر 

غیرمستقیم بر مناطق آزاد می گذارد.
منابع  ایجاد  و  آزاد  مناطق  اقتصاد  توسعه  بی شک 
مدیران  دغدغه های  از  همواره  پایدار،  درآمدی 
از  بسیاری  بوده است که تحقق  آزاد کشور  مناطق 
هزینه کرد  مراکز  و  سازمان ها  مطالبات  و  انتظارات 

به آن وابسته است.
یک  عنوان  به  نامشان  که  موفق  مناطق  امروزه 
مهمی  بخش  می شود،  مطرح  گردشگری  مقصد 
و  جذب  فرصت های  محل  از  را  اقتصادشان  از 
گردشگری  به  مربوط  مسائل  و  اشتغال  ساماندهی 
سنتی  روش های  که  آنجایی  از  و  می کنند  اداره 
درآمدزایی در مناطق، پاسخگوی هزینه های فزآینده 
به  است  توانسته  گردشگری  نیست،  مناطق  اداره 
درآمدی  منبع  و  درآمدزا  اشتغال زا،  صنعتی  عنوان 
مدیران  کند.  جلب  خود  به  را  مدیران  توجه  پایدار 
برای  برنامه ریزی  طریق  از  می توانند  آزاد  مناطق 
شبکه های  قبیل  از  مناطق  زیرساخت های  توسعه 
تجهیزات  و  تاسیسات  حمل  و  نقل،  و  ارتباطی 
و  فراغتی  و  تفریحی  فضاهای  توسعه  شهری، 
در سطح  خدماتی  زیرساخت های  برای  برنامه ریزی 
قابل قبول گردشگر، در رشد و توسعه گردشگری در 

مناطق آزاد تاثیر بسزایی داشته باشند.

راهکارهایی جهت توسعه اقتصاد گردشگری 
مناطق آزاد و تحقق درآمدهای پایدار

اقتصادی،  اجتماعی،  برنامه ریزی  بر  تاکید   
فرهنگی و خدماتی به گردشگران به صورت مستمر، 
همکاری  با  سال  از  خاص  زمان های  در  فقط  نه 
و  آزاد  مناطق  اجرایی  مدیریت  مختلف  بخش های 
میراث فرهنگی و گردشگری و کارشناسان صاحب 

نظر در حوزه گردشگری.
گردشگری،  مجموعه های  بازسازی  و  تاسیس   
آن  محدوده های  و  آزاد  مناطق  حوزه  در  تفریحی 
سرمایه گذاری  یا  و  خصوصی  بخش  مشارکت  با 

مستقیم سازمان ها.
جشنواره ها،  متنوع،  نمایشگاه های  برپایی   
از  استفاده  و  بین المللی  و  ملی  همایش های 
زمان  در  بهینه  استفاده  نیز  و  مناسب  فرصت های 
جاذبه های  معرفی  برای  فعالیت ها  این  برگزاری 

گردشگری منطقه.
فرهنگی،  اجتماعی،  متنوع  نیازمندی های  ارائه   
قالب  در  گردشگران  به  خدماتی  و  اقتصادی 

شیوه های متنوع اطالع رسانی نوین.
 تقویت مشارکت بخش خصوصی و مجامع محلی 
در جهت رشد بخش های مختلف گردشگری مناطق 
آزاد و جلوگیری از عدم انحصاری بودن این بخش ها 

در دست افراد و شرکت های خاص در مناطق.
 ایجاد بسترهای الزم برای رفع نیازهای تفریحی 
سبز،  فضای  ازجمله  مناطق  گردشگران  فراغتی  و 
دریایی  تفریحات  خرید،  مراکز  پارک ها،  بوستان ها، 

و... در نقاط مختلف منطقه ای در مناطق آزاد.
فرهنگی  تاریخی،  جاذبه های  بازسازی  و  احیا   
میراث  همه جانبه  توسعه  و  آزاد  مناطق  در  موجود 

تاریخی این مناطق.
بسط  مدرن همچون  فضاهای  گسترش  توسعه   
)ملی،  کنسرت ها  سینماها،  تئاتر،  فرهنگی،  مراکز 
منطقه ای و محلی(، تلفیق و ترکیب سنت و مدرنیته 
در  گردشگری  فضاهای  بازسازی  حوزه های  در 

مناطق.
 ایجاد فعالیت های تفریحی و فراغتی، مهیج، پویا 
و انعطافی با برنامه ریزی های مدرن و به روز در جهت 

جذب گردشگر.
بهره برداری  جهت  در  متخصص  نیروی  تربیت   
تورها  راهنمایان  آزاد،  مناطق  گردشگری  تورهای 
مناطق  در  گردشگری  جاذبه های  معرفی  حوزه  در 

به گردشگران.
 گسترش کیوسک های اطالع رسانی گردشگری 
افزایش  و  تعبیه  و  آزاد  مناطق  مختلف  نقاط  در 
برای گردشگران به صورت  دستگاه های مکان یابی 

چند زبانه.
به  نسبت  محلی  جوامع  در  نگرش  تغییر  ایجاد   
گردشگران برای جذب پایدار توریسم در مناطق آزاد.
حل  تقویت  برای  مناسب  راهکارهای  ایجاد   
)تخریب  معظالت  کنترل  و  گردشگری  مشکالت 
ارائه  نحوه  گردشگر ،  امنیت  عدم  سبز،  فضای 
خارجی  و  داخلی  نقل  حمل  و  توریسم ،  به  خدمات 

به گردشگران و...(
 ارائه مدیریت اجرایی مناسب برای ارائه اطالعات 

صحیح از اماکن تاریخی و فرهنگی به گردشگران.
و  خدمات  ارائه  جهت  در  ناهماهنگی ها  رفع   
مسئول  و  گردشگران  به  متنوع  برنامه ریزی های 
بودن تمام نهاد های متولی نسبت به ایجاد هرگونه 
و  مشکالت  حل  برای  همه جانبه  تالش  و  مشکل 

مسائل گردشگران در مناطق آزاد.
واحد های  تمام  پاسخگویی  و  مسئولیت پذیری   
موثر در این حوزه برای ارائه هرگونه خدمات مناسب 
در  توریسم  پایدار  توسعه  جهت  در  گردشگران  به 

مناطق آزاد.
اطالعات  از  جلوگیری  و  اطالعات  ارائه  کنترل   
ناقص در زمینه های مختلف این حوزه به گردشگران.

معرفی  مجازی،  گردشگری  سایت های  طراحی   
اختصاصی  رسانه های  در  گردشگری  ظرفیت های 
در  وسیع  تبلیغات  و  گردشگران  ترغیب  جهت  در 
آزاد  مناطق  گردشگری  ظرفیت های  معرفی  جهت 

در حوزه های مختلف.
انجمن ها  از مشارکت بخش خصوصی،   حمایت 
ارائه  قالب  در  بومی  نهاد  مردم  سازمان های  و 
به  محلی  فرهنگی  فعالیت های  و  دستاوردها 

گردشگران در مناطق آزاد.

نتیجه گیری
گردشگری  صنعت  مالی  گردش  کنونی،  عصر  در 
رفته  فراتر  دیگر  بخش های  مالی  گردش  از  جهان 
است که این روند می تواند افق های روشن و جدیدی 
را در جهت جذب منابع مالی گسترده برای مناطق 

آزاد و توسعه پایدار آنها فراهم نماید.
دنیا،  مختلف  نقاط  در  گردشگری  صنعت  توسعه 
نقش موثری در کاهش بیکاری و بهبود توزیع درآمد 
دارد، تا جایی که در برنامه ریزی و مدیریت جهان، 
اولویت  در  گردشگری  بخش  در  سرمایه گذاری 
درآمدهای  جایگزین  و  گرفته  قرار  برنامه  ریزی ها 

ناشی از ساخت و ساز و فروش زمین شده است.
شده  پذیرفته  امروز  دنیای  در  اقتصادی  اصل  این 
اقتصادی  توسعه  مهم  عامل  گردشگری  که  است 
است که  از صنایعی  و  است  اشتغال  ایجاد  و  پایدار 
از لحاظ درآمد زایی و اشتغال زایی بسیار قابل توجه 

می باشد.
فعالیت در این صنعت در صورت برخورد مدبرانه و 
برنامه ریزی مناسب، موجب تعامل و رشد فرهنگ ها 
نیز شده و به بازشناسی هویت تاریخی و اجتماعی 

نیز در مناطق آزاد منجر خواهد شد.
در  گردشگری  مهم  مراکز  از  ایران  آزاد  مناطق 
پایدار  توسعه  ایجاد  برای  و  شوند  محسوب  کشور 
به  درآمد  کسب  هدف  با  جدید  منابع  جایگزینی  و 
توان  تمام  از  استفاده  نیازمند  سازمانی،  منابع  جای 
گردشگری  توسعه  حوزه  در  منطقه  قابلیت های  و 
در  مناسب  سرمایه گذاری  راستا  این  در  و  هستند 
تالش  و  مدیران  توسط  مناطق  گردشگری  بخش 
برای ساخت و ایجاد زیربنا و روبناهای این صنعت 
بخش  هم  سازمان ها،  سرمایه گذاری  طریق  از  هم 
رسانه ای،  تبلیغات  محلی،  جوامع  هم  و  خصوصی 
و  توریست پذیری  فرهنگ  ایجاد  منعطف ،  قوانین 
در  موثر  مولفه های  ازجمله  انسانی متخصص  منابع 

افزایش آمار گردشگری مناطق آزاد خواهد بود.
ارتقای  موجب  گردشگری  رونق  و  توسعه  به  توجه 
مستقیم  درآمدی  منابع  ایجاد  آزاد،  مناطق  اقتصاد 
در  اقتصادی  گردش  به  کمک  سازمان،  برای 
بخش های مختلف سازمان، کمک به رفاه و عدالت 
اجتماعی میان جوامع محلی و شهروندان مناطق آزاد 
اقتصادی  و  اجتماعی  مشارکت  برای  زمینه سازی  و 

شهروندان مناطق است.
سازمان های  گردشگری  معاونت  و  مدیریت 
در  خود  اساسی  نقش  به  توجه  با  آزاد  مناطق 
و  مداخله  گسترش  در  می توانند  گردشگری  توسعه 
مشارکت نهادهای مختلف در برنامه ریزی و مدیریت 
ارائه  در  مستقیم  سرمایه گذاری  نیز  و  گردشگری 
خدمات در این حوزه، درآمدی پایدار را برای مناطق 

ایجاد کنند.
عمران  فعالیت های  توسعه  بر  تاکید  با  آزاد  مناطق 
و  دیدنی  و  تاریخی  بافت های  نوسازی  گردشگری ، 
طریق  از  حوزه  این  در  تفریحی  فضاهای  بازسازی 
توسعه  به  فراوانی  کمک  مناسب،  تسهیالت  ارائه 

پایدار و نیز افزایش درآمد سازمان ها خواهند کرد.
اعمال مدیریت واحد برای بهره گیری هر چه بیشتر 
مسئله ای  آزاد،  مناطق  گردشگری  قابلیت های  از 
شک  بدون  و  باشیم  غافل  آن  از  نباید  که  است 
درآمدی که از توسعه گردشگری نصیب سازمان های 
اشتغال زایی  و  است  اتکا  قابل  آزاد می شود،  مناطق 
باالی این حوزه، گردش اقتصادی را به دنبال دارد 
درآمد  زمینه  در  موفق  سازمان های  از  بسیاری  که 

پایدار از آن بهره می برند.

گزارش

گزارش:
فریبا شیخی



اخبار منطقه آزاد قشم

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  توسعه  شرکت  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
قشم  آزاد  منطقه  فرودگاه  و  بنادر  مدیریت 
و  ساختار  اصالح  اهدافش،  به  رسیدن  برای 

اولویت ها را با برنامه ریزی مشخص نماید.
معارفه  و  تودیع  آیین  در  مومنی  حمیدرضا 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه  فرودگاه  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه 
آزاد قشم که با حضور پروین فرشچی عضو 
مدیران  و  معاونان  از  جمعی  و  مدیره  هیات 
این سازمان برگزار شد، افزود: چنانچه ساختار 
نیروی انسانی این شرکت اصالح نشود، بعید 
می دانم این مجموعه به موفقیت دست یابد.

وی با اشاره به اینکه شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم با ۳۵میلیارد 
تومان گردش مالی باید مشخص کند که به 
دارد،  نیاز  حوزه هایی   چه  در  نیرو  تعداد  چه 
پرسش ها،  این  به  پاسخ  با  کرد:  تصریح 
شرکت باید به سمت استفاده از فناوری های 
جدید ارتباطی و مکانیزه کردن امور خود برود 
و کارهای دستی و فیزیکی را در سیستم خود 

به حداقل برساند.
مالی  ساختار  اصالح  برای  مومنی،  گفته  به 
باید دقیقا مشخص شود که  نیز  این شرکت 
شرکت  هزینه های  چیز  چه  برای  و  کجا  در 
انجام می شود و محل تامین آنها کجاست و 
همچنین سازمان چه کمک هایی به شرکت و 
می تواند  سازمان  به  کمک هایی  چه  شرکت 

داشته باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
از مدیریت جدید این شرکت خواست نگرش 
اقتصادی این مجموعه را تقویت و ارتقاء دهد 
و تاکید نمود: هنر همه دست اندرکاران در این 
به  شرکت  این  که  باشد  این  باید  مجموعه 

سودآوری برسد.
به گفته وی، شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
جایگاهی  اولین  قشم  آزاد  منطقه  فرودگاه  و 
دیگران  ارزیابی  مورد  سازمان  این  که  است 
قرار می گیرد و به همین دلیل جایگاه، توان و 

اقتدار این شرکت باید بسیار باال برود.
مومنی درباره تعیین اولویت ها در برنامه ریزی 
این شرکت گفت: اول از همه باید مشخص 
شود که چه بخش هایی در شرکت اقتصادی 

است.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
اقتصادی  قابلیت  قشم  بین المللی  فرودگاه 

شدن را دارد.
خواست  شرکت  این  جدید  مدیریت  از  وی 
شرکت  این  بال  دو  که  را  فرودگاه  و  بنادر 
محسوب می شوند، هر کدام را به عنوان یک 
شرکت مستقل ببینند و به بحث اقتصادی آن 

توجه ویژه داشته باشد.
هادی  آیین ،  این  در  گزارش،  این  براساس 
و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به  نعیمیان 
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  مدیرعامل شرکت 
فرودگاه منطقه آزاد قشم معرفی و از خدمات 
این  سابق  سرپرست  دهقانی پور  غالمرضا 

شرکت قدردانی شد.
گفتنی است، هادی نعیمیان پیش از این، مدیر 
نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم بود و 
غالمرضا دهقانی پور نیز عالوه بر عضویت در 
بنادر  مدیریت  و  توسعه  مدیره شرکت  هیات 
و فرودگاه منطقه آزاد قشم، به عنوان رئیس 
فرودگاه بین المللی منطقه آزاد قشم همچنان 

در این مجموعه فعالیت خواهند داشت.
شرکت  سهام  ۱۰۰درصد  می شود،  یادآور 
توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد 
قشم متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم است.

فرودگاه بین المللی قشم 
قابلیت اقتصادی شدن 

را دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

الزام مدیران سازمان منطقه آزاد قشم به اعالم دارایی های خویش
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
باید  سازمان  این  مدیران  همه  گفت:  قشم  آزاد 
دارایی های خود را اعالم کنند و هر مدیری که 
استعفا  است  بهتر  نکند،  اعالم  را  دارایی هایش 

بدهد.
حمیدرضا مومنی در آیین معارفه مدیران شیالت 
و کشاورزی سازمان و مرکز بین المللی رشد قشم 
افزود: این یک دستور قطعی است و مدیران ملزم 

به رعایت این دستور هستند.
وی این اقدام را در چارچوب سیاست سالم سازی 
و تحقق اصالحات اداری در سازمان منطقه آزاد 
قشم خواند و تاکید کرد: تا پایان شهریورماه  سال 
جاری، افزون بر ۹۰درصد تشکیالت، فعالیت ها و 
خدمات این سازمان مکانیزه می شود و به یاری 
انسانی  کرامت  به  احترام  بودن،  پاسخگو  خدا، 
این  برنامه های  سرلوحه  رجوع  ارباب  تکریم  و 

سازمان می شود.
مومنی با اشاره به اینکه سازمان منطقه آزاد قشم 
چارچوب  از  پرسنل  خروج  و  تخلف  هرگونه  با 
اداری برخورد خواهد کرد، یادآور شد: محیط اداری 
سازمان باید سالم و چابک باشد و ارباب رجوع نه 
از سوی  باید  بلکه در عمل  تابلو،  در ظاهر و در 

پرسنل تکریم شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: من از 
همه کسانی که مخاطب، مراجعه کننده و طرف 
حساب این سازمان هستند و همچنین شهروندان و 
قشموندان می خواهم که هرگونه تخلف، کم کاری 
و نقطه ضعفی را در سازمان مشاهده کردند، حتما 
به روابط عمومی سازمان اطالع دهند و مطمئن 
عمومی  روابط  طریق  از  گزارش ها  که  باشند 

موضوعات  و  می شود  تحلیل  و  تجزیه  سازمان 
پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
مغفول ماندن بخش شیالت و کشاورزی در قشم، 
سازمان  برنامه های  و  اهداف  درباره  تفصیل  به 
این بخش سخن  توسعه  برای  آزاد قشم  منطقه 
وضعیت  توانمندی  اشتغال،  کرد:  عنوان  و  گفت 
دانش  انتقال  صادرات،  افزایش  مردم،  معیشتی 
فنی و استفاده از سرمایه گذاری داخلی و خارجی از 
مهم ترین اهدافی است که با توسعه بخش شیالت 

در قشم می توان به آنها رسید.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، برای 
نیل به این اهداف، از حدود سه سال قبل توسعه 
اقتصادی  معاونت  سوی  از  قشم  شیالت  بخش 
دو  در  و  خورد  کلید  سازمان  سرمایه گذاری  و 
هزار هکتار از اراضی جزیره قشم در این بخش 
تولید  کل  تن  ۲۰۰هزار  از  و  شد  سرمایه گذاری 

کشور در این حوزه، ۸۶هزار تن آن سهم جنوب 
ایران شد که در واقع سهم جزیره قشم است.

هرمزگان  استان  بی تدبیری  از  انتقاد  با  مومنی 
در واگذاری غیرقانونی یک هزار و ۷۰۰هکتار از 
اراضی جزیره قشم، از دستور صریح رئیس جمهور 
برای بازگرداندن این اراضی خبر داد و گفت: این 
به طرح توسعه شیالت قشم آسیب جدی  اقدام 

زده است.
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اراضی  از  و ۵۰۰هکتار  هزار  سه  اینکه  به  اشاره 
درنظر  قشم  شیالت  بخش  توسعه  برای  قشم 
گرفته شده و تولید ۲۰هزار تن در سال نیز برای 
این بخش برنامه ریزی شده است، افزایش تولید از 
سه و نیم تن در هکتار به ۸ الی ۱۰تن در هکتار 
را در سال های اخیر نشانه ای از موفقیت سازمان 
بخش  توسعه  طرح  اجرای  در  قشم  آزاد  منطقه 

شیالت قشم خواند.

وی بر فعال شدن حوزه تجارت در بخش شیالت، 
عرضه محصوالت شیالتی در بازارهای داخلی و 
خارجی، ایجاد ارزش افزوده در این بخش، تقویت 
آموزش و پیوند شیالت با بخش های دیگر ازجمله 
گردشگری تاکید کرد و گفت: ما باید در این بخش 
به این سمت برویم که برند قشم در عرصه های 

بین المللی افتخارآفرین شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان سخنان خود به ماموریت های مرکز 
بین المللی رشد قشم نیز اشاره کرد و اظهار داشت: 
این مرکز تنها جایی در سازمان است که می تواند 
مبادرت به انتقال دانش فنی و تکنولوژی نموده و 
ضمن پرهیز از کار موازی، از سرمایه گذاری های 
انجام شده نهایت استفاده را ببرد و ماموریت های 

سازمانی و دولتی را نیز هم افزایی نماید.
بنا بر این گزارش، کیهان عباسیان معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در 
این آیین طی سخنان کوتاهی، اجرای طرح توسعه 
شیالت در جزیره قشم را در سطح کشور بی نظیر 
و نتیجه آن را تبدیل شدن این جزیره به قطب 
پرورش میگو کشور خواند و بر ضرورت تغییر و 
و  در جهت حفظ  این بخش  مدیریت  در  تحول 
این  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های  نگهداری 

حوزه و به روزرسانی علمی آن تاکید کرد.
مدیر  آزاد  منصور  آیین،  این  در  است،  گفتنی 
به  سمت  حفظ  با  کشور  عالی  آموزش  موسسه 
کشاورزی  و  شیالت  مدیریت  سرپرست  عنوان 
به  بیرامیان  کمال  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
معرفی  قشم  رشد  بین المللی  مرکز  مدیر  عنوان 

شدند.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به  عنوان  عمومی  روابط  از  قشم  آزاد  منطقه 
امن ترین واحد در هر سازمان و نهادی برای 
ایجاد ارتباط بین مردم و مجموعه های مذکور 

و انتقال خواسته های عمومی نام برد.
و  مدیر  با  که  نشستی  در  مومنی  حمیدرضا 
کارکنان روابط عمومی و امور بین الملل این 
سازمان به مناسبت گرامیداشت هفته روابط 
این هفته  تبریک  برگزار شد، ضمن  عمومی 
اظهار  خبر،  و  ارتباطات  عرصه  فعاالن  به 
داشت: اهمیت حوزه روابط عمومی به  ویژه 
در این روزها که رویکرد حوزه رسانه و خبر 
اساسی ترین  عنوان  به   مردم  انتظارات  و 
پیش  بیش  از  شده،  متفاوت  حکومت،  رکن 

است.
خواسته های  برآوردن  و  توجه  لزوم  بر  وی 
روابط  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  مردم  به حق 
پیداست،  نامشان  از  که  همچنان  عمومی ها 
واحد  آرامش بخش ترین  و  قابل  اعتمادترین 
دریافت  و  مردم  مراجعه  برای  اداره  یک 
بهترین  شاید  و  هستند  آنها  نظرات  نقطه 
با داخل و خارج کشور،  ارتباطی سازمان  پل 

محسوب شوند.
همگام  و  بهتر  انعکاس  برای  افزود:  مومنی 
و  خبر  دنیای  نوین  رویکردهای  با  شدن 
نیروی  برنامه ها،  امکانات،  ابزار،  باید  رسانه، 
تا  باشد  به روز  عمومی  روابط  نگاه  و  انسانی 
بتواند نقاط ضعف و قوت سازمان را با توجه 
آنها  حل  برای  و  یافته  مردمی  نظرات  به 

راهکار ارائه دهد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
با شیوع ویروس کرونا، وظیفه  آزاد قشم گفت: 
کاهش  در  اجتماعی  تامین  سازمان  نقش  و 
پدیده در  این  از  ناشی  آینده  و  آسیب های حال 

جامعه بسیار حیاتی است.
سازمان  مدیرکل  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
تامین  افزود:  هرمزگان  استان  اجتماعی  تامین 
تنها می تواند  نه  این شرایط خطیر  اجتماعی در 
باری از دوش مردم بردارد، بلکه با برنامه ریزی 
از  آسیب دیده  مردم  حق  به  نگرانی های  دقیق، 

کرونا را از آینده شان برطرف نماید.
وی با اشاره به همراهی و همکاری تنگاتنگ 
با سازمان  سازمان تامین اجتماعی شعبه قشم 
انتظار داریم  ما  آزاد قشم تصریح کرد:  منطقه 
کارهایی  مجموعه  شعبه  این  مدیریت  که 
شیوع  از  ناشی  خطیر  شرایط  این  در  که  را 
برقراری  مانند  شدگان  بیمه  به  کرونا  ویروس 

روابط عمومی، اهرم افزایش رضایت عمومی از سازمان ها

نقش موثر سازمان تامین اجتماعی در کاهش تبعات ناشی از کرونا در کشور

 تنها اعتماد مردم را به روابط عمومی افزایش 
می دهد، بلکه با ارائه یک ارزیابی تحلیلی، در 
افزایش  برطرف کردن نواقص کار سازمان و 

رضایتمندی عمومی نقشی تاثیرگذار دارد.
به گفته مومنی، در عصر حاضر، فضای مجازی 
بدون مدیریت، یک اشکال فرهنگی است که 
مختص جزیره یا کشور نبوده و نیازمند توجه 
بیشتر بر محتوای اخباری است که در این فضا 

منتشر می شود.
آزاد قشم  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
شده  تولید  محتوای  انتشار  عواقب  داد:  ادامه 
است،  مهم  بسیار  جامعه  میان  آن  انتشار  و 
زیرا دامنه تاثیرگذاری اخبار گسترده بوده و به 

 شدت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
مومنی بر لزوم استفاده از نظر کارشناسی افراد 
آسیب های  جامعه شناسی،  حوزه های  به  آگاه 

اجرای طرح های  درخصوص  است،  بوده  مطرح 
تامین اجتماعی در رابطه با شرایط کرونایی نیز 
سازمان منطقه آزاد قشم آماده همکاری با تامین 
اجتماعی در جهت مقابله با آسیب های ناشی از 

شیوع این ویروس است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم بر ضرورت بیمه شدن شاغالن در همه 
بخش ها در قشم تاکید کرد و تصریح نمود: اگر 
در یک پروژه بزرگ ۸۰۰نفر شاغل باشند و بیمه 
بروز حادثه ای  آنها ساماندهی نشود، در صورت 
می تواند  کسی  چه  افراد،  این  از  یک   هر  برای 

پاسخگو باشد؟
براساس این گزارش، سیدفاضل حیدری بلوکی 
مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان نیز در 
این دیدار با تشکر از حمایت های سازمان منطقه 
آزاد قشم از تامین اجتماعی شعبه قشم، گزارشی 
از نحوه انتصاب مدیران شعبات تامین اجتماعی 

تحلیلی  گزارش های  ارائه  در  و…  اجتماعی 
تاکید کرد و بیان داشت: مهم ترین مطلب در 
تهیه یک خبر، محتوای آن است که می تواند 
سال ها بر عملکرد یا شناخت دیگران از یک 

سازمان اثر بگذارد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
روابط  مدیریت  از  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 
عمومی و امور بین الملل خواست تا به  عنوان 
منطقه  این  مشکالت  اجتماع،  بدنه  از  جزئی 
با روابط  تعامل  برقراری  با  ارزیابی کرده و  را 
پیوستگی تحلیل های  و  عمومی سایر مناطق 
ارائه شده، راهکارهای مناسبی برای برون رفت 
ارائه  این بخش های کشور  نقاط ضعف در  از 
ساختار  انسجام  و  اصالح  با  گفت:  و  دهند 
داخلی و برنامه ریزی صحیح و علمی در روابط 
عمومی و ایجاد ارتباط با بدنه اجتماع، در سال 
جهش تولید می توانید در عرصه تولید محتوا، 

نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کنید.
مدیر  مرادی  حسین  نشست،  این  ادامه  در 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
از عملکرد ۸ماهه  ارائه گزارشی  به  آزاد قشم 

این مدیریت پرداخت.
و  مدیره  هیات  رئیس  نشست،  این  پایان  در 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اهدای 
حسین  بی وقفه  تالش های  از   تقدیری  لوح 
برنامه ها  بازتاب  و  راستای حمایت  در  مرادی 
و سیاست های این سازمان در کشور قدردانی 
کرد و از فعالیت های ارزنده کارکنان مدیریت 
آزاد  منطقه  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
قشم نیز با اهدای شاخه های گل تقدیر نمود.

کشور را ارائه کرد و گفت: تامین اجتماعی شعبه 
بحث  در  کشور خصوصا  نمونه  شعبات  از  قشم 
ارائه خدمات نوین به بیمه شدگان بشمار می رود.

بنا بر این گزارش، عابدین سعادتفر معاون توسعه 
این  در  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت 
را  قشم  شعبه  اجتماعی  تامین  سازمان  دیدار، 
سازمان های  هماهنگ ترین  و  نزدیک ترین  از 
اظهار  و  خواند  آزاد  منطقه  با  جزیره  در  مستقر 
امیدواری کرد که این روابط بیش از پیش توسعه 

پیدا کند.
به  محمدی  عبداهلل  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
عنوان رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی شعبه 
قشم به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
عباس  خدمات  از  و  معرفی  قشم  آزاد  منطقه 
معاونت  به  که  شعبه  این  پیشین  رئیس  اکبری 
شده  منصوب  هرمزگان  استان  اجتماعی  تامین 

است، تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی بخشی 
از بدنه اجتماع است

نقش  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تحلیلگر  و  قاضی  به  را  عمومی ها  روابط 
و  کرد  تشبیه  جامعه  حوادث  و  وقایع  علمی 
علمی  تحلیل  و  جامعه  بدنه  در  گفت: حضور 
اتفاقات، از وظایف اصلی روابط عمومی ها در 
عصر حاضر است و این واحد با توجه به نقش 
شنوایی  گوش  سعه صدر  با  باید  ارتباطی اش 
مردم  انتقادات  و  نارضایتی ها  دریافت  برای 

هم باشد.
وی همچنین بر نقش نظارتی روابط عمومی بر 
عملکرد بخش های دیگر سازمانی اشاره کرد 
و عنوان داشت: پیدا کردن نقاط ضعف داخلی 
برای رفع نارضایتی های مردمی و شفافیت در 
بیان کاستی های سایر بخش های سازمان، نه 

از  مشاغل  احیای  به  یا کمک  و  بیکاری  بیمه 
یک  قالب  در  کند،  ارائه  می تواند  رفته  دست 
پیشنهاد  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  به  بسته 

دهد.
به گفته مومنی، قشم همان طور که در بسیاری 
از موارد به عنوان پایلوت طرح های نوین کشوری 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار کرد:

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