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توسعه فرهنگی، حلقه مفقوده در مناطق آزاد و کشور
به واقع شاید یکی از مهم ترین مفاخر ما ایرانی ها برای به 
رخ کشیدن در تقابل با دیگر کشورها، خصوصا آن دسته 
نمی باشند؛  غنی  و  کهن  تاریخ  دارای  که  کشورهایی  از 
این  دیگر  که  است  فرهنگی  غنای  و  تمدن  3500سال 
روزهای بیشتر به یک موضوع ناراحت کننده تبدیل گشته 

است.
مبتدی  بسیار  تحقیق  و  بررسی  یک  با  که  است  درست 
می توان به صحت این مدعا دست پیدا نمود؛ اما به واقع 
چه  و  شده  سنگین  فرهنگی  کوله بار  آن  از  چقدر  امروز 
میزان از آن فخر کالمی، به رفتار و واقعیت اجتماعی ما 

تسری پیدا کرده است؟!
و  غم  از  ماالمال  خبرهای  از  مملو  اخبار  روزها  این 
وزن همان  به  است که هر کدام همچون گرزی  تاسف 
به  کالبد  در  را  روح  و  آدمی می کوبد  فرق  بر  3500سال 
به  که  بالیایی  از  نوشتن  و  گفتن  توان  می کشد.  زنجیر 
واسطه افول فرهنگی بر ما نازل شده، سخت و غیرممکن 
است، به همان اندازه دشوار که باور مرگ نوجوانی هنوز 

نشکفته با تیغ خشم پدر...
قربانی  که  سرزمینم  پسران  حتی  و  دختران  نیستند  کم 
که  عصری  در  می شوند،  زمانه  این  در  تعصب  و  جهل 
باال،  بلند  شجره نامه  بدون  و  بی تمدن  کشورهای  همان 
فضانوردانی را به مقصد کیهان می فرستند با هدف ایجاد 
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

آینده می بینند که توریست های  گردشگری فضایی و در 
نقاط  به  عجیب الخلقه  فضاپیما های  بر  سوار  فضایی 

مختلف جهان هستی سفر می کنند!
برای کدام باید غصه خورد و به کدامین باید رشک ورزید؟

سال هاست که به بهانه  ها و دالیل گوناگون از امورات و 
تحریم،  جنگ،  درگیری  شده ایم،  غافل  فرهنگی  مسائل 
اقتصاد و ده ها و صدها علت دیگر که باعث گردیده نان 
را بر فرهنگ ارجح بدانیم، در صورتی که این تئوری باید 
ابتدا سیرآب کردن  پیاده سازی شود؛  کامال خالف جهت 
اقتصادی؛  امور  به  رسیدگی  سپس  و  فرهنگی  عطش 
چراکه اگر روش اول تاثیرگذار بود، امروز دچار بحران های 
هزاران  و  درآوردی  من  عقاید  فرهنگی،  فقر  اجتماعی، 

هنجارشکنی اجتماعی نبودیم.
مسلما و با صدای بلند می توان فریاد زد که ابعاد فرهنگی 
و اجتماعی ایران کهن ما، در سراشیبی انحطاط قرار گرفته 
تمدن چندین  آن  از  پایید که حتی  نخواهد  دیری  است. 

هزار ساله هم چیزی باقی  نماند.
پس از اتمام جنگ تحمیلی، با ویرانی هایی که همچنان 
پس از بیست و اندی سال بر در و دیوار شهرهایی همچون 
آبادان و خرمشهر قابل مشاهده است و آسیب های روحی 
و روانی که مشهود نیست؛ دولت وقت تصمیم به ایجاد 
جهت  در  اقتصادی  آزادی  بر  عالوه  که  گرفت  مناطقی 

شوند  بانیانی  امر،  متولیان  کشور،  کالن  اقتصاد  توسعه 
توانمندسازی،  انسانی،  فرهنگی،  اجتماعی،  توسعه  برای 

فقرزدایی و ده ها ماموریت دیگر...
اما متاسفانه به دلیل نوع ایجاد و احداث مناطق آزاد در ایران 
که فرسنگ ها با مدل جهانی فاصله داشت، سازمان های 
مناطق آزاد نیز در طول سالیان گذشته همچون سایر نقاط 
کشور، درگیر مسائل اقتصادی، زیربنایی، روبنایی، عمرانی 
و غیره شدند و دوباره ابعاد فرهنگی به سان کودکی یتیم 

در گوشه ای از این آشفته  بازار تنها ماند.
بی تردید غفلت از موضوعات فرهنگی و توسعه اجتماعی 
لحاظ  به  آسیب زننده  آزاد  مناطق  اکثر  برای  تنها  نه 
شاهد  مناطق  از  برخی  در  بلکه  است،  بوده  اقتصادی 
ایستادگی اجتماع در مقابل شالکه مناطق آزاد هستیم، تا 
جایی که بعضا بومیان مناطق، سازمان ها را مسبب حقوق 
از کف رفته خود می دانند و علت مشکالت اساسی را در 

شکل گیری مناطق آزاد می بینند.
عامل  همچنین  و  نگرش  و  نگاه  این  شاید  واقع  به 
نه  و  هستند  مردم  نه  آمده،  وجود  به  چالش های  اصلی 
و  مردم  مسلم  این حق  چراکه  آزاد؛  مناطق  سازمان های 
نیازهای حقه خود را  بومیان است که مطالبه گر باشند و 
طلب کنند، از سوی دیگر نیز سازمان های مناطق آزاد به 
زیرساختی  و  دولتی  حمایت  هیچ گونه  بدون  آنکه  سبب 
مجبور به ساختن و شکل دهی مناطق با دست خالی شدند 
و با مشقت آجر روی آجر گذاشته تا امروز تبدیل به منطقه 

آزاد شوند نیز دارای عذر موجه هستند.
در نتیجه مجددا می توان به این واقعیت تلخ رسید که این 
کار نیز به درستی و بر مبنای اصولی شکل نگرفته و حال 
و  اختالف  آمدن  وجود  به  موجب  سال ها  گذشته  از  پس 

اصطکاک میان مردم و نمایندگان دولت  شده است. به هر 
تقدیر و با هر شرایطی امروز مناطق آزاد هر کدام حرفی 
برای گفتن در سطح ملی دارند؛ برخی از مناطق از شرایط 
بسیار مطلوبی برخوردارند و بعضی دیگر در گام های ابتدایی 
از  به هر روی، قطعا  اما  پا می زنند؛  افتاده و دست و  گیر 
منظر مسئولین امر، مناطق آزاد هفتگانه و با احساب فرودگاه 
امام)ره(، هشتگانه، به درجه ای از بلوغ و باروری رسیده اند 
که تمام توان خود را بر افزایش دو برابری این تعداد معطوف 
کرده اند. تالش برای افزایش مناطق آزاد از عدد هشت به 
از  این تفکر دارد که مناطق فعلی عاری  از  شانزده نشان 
هرگونه مشکل و چالشی هستند و به درستی بر روی ریل  
نیازمند  مطلوب،  تجربه  دلیل  به  و  گرفته اند  قرار  توسعه 
افزایش کمی مناطق آزاد هستیم! بی شک این جمالت نیز 
دوباره تکرار یک فکاهی تلخ با سرنوشتی از پیش تعیین 

شده برای فرزندان متولد نشده است.
توسعه  به  توجه  مبرم  نیاز  است،  مبرهن  و  مسلم  آنچه 
زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در مناطق آزاد است؛ 
چراکه صرف نظر از تمامی مصائب، دشواری ها و مشکالتی 
که پیش روی مناطق وجود دارد، این سازمان ها به عنوان 
نمایندگان دولت و مدیران عامل در جایگاه باالترین مقام 
مداقه  به  ملزم  و  موظف  خود،  متبوع  منطقه  در  دولتی 
امور  و گسترش  بسط  راستای  در  بومی  مردمان  امور  در 

فرهنگی و توانمندسازی جامعه محلی هستند.
بی تردید با عنایت و بذل توجه با امور و صنایع فرهنگی 
جایگاه  در  متخصص  و  شایسته  افراد  کارگیری  به  با  و 
بر جلب همراهی جامعه محلی، می توان  مربوطه، عالوه 
توسعه  به  را در جهت دستیابی  پایداری  اقتصادی  چرخه 

همه جانبه متصور بود.

تحت هیچ شرایطی 
تخلف در سازمان 
منطقه آزاد قشم 
قابل قبول نیست

تحرک بخشی به 
اقتصاد کشور با انجام 

فعالیت های مثبت 
اقتصادی کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
تاکید کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بیان کرد:

واکاوی نقش صنایع و امور فرهنگی در توسعه مناطق آزاد ایران:

مناطق
آزاد گذر از گفتمان فرهنگ اقتصادی به اقتصاد فرهنگی در

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:
رشد ۴برابری صادرات و صادرات مجدد در 
مقابل واردات در منطقه آزاد انزلی

بازدید 
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منطقه آزاد ارس 
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اخبار منطقه آزاد کیش

آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
که  کوتاهی  زمان  به  توجه  با  گفت:  کیش 
تا برگزاری جشنواره تابستانی کیش داریم، 
زمینه  در  ملی  رویداد  تا  کنیم  تالش  باید 
تا  همچنین  و  بزنیم  رقم  دریایی  مسابقات 
کرد  فراهم  موقعیتی  می توان  سال  پایان 
و  عملیاتی  رویداد جهانی طراحی،  که یک 

اجرایی شود.
ظرفیت ها  بررسی  عنوان  تحت  جلسه ای 
محوریت  با  دریایی  گردشگری  امکانات  و 
جشنواره  سومین  و  بیست  برگزاری 
نشان  خسرو  حضور  با  کیش  تابستانی 
معینی  ابراهیمی  علی  گردشگری،  معاون 
مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری 
ارتباطات  اداره  رئیس  شرف زاده  ایرج  و 
مردمي و امور ایثارگران سازمان منطقه آزاد 
کیش، محمدتقی امیری خراسانی سرپرست 
و  کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه 
جمعی از فعالین ورزش و تفریحات دریایی 
کیش در سالن اجتماعات معاونت فرهنگی 
و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار 

شد.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
یک  اجرایی  و  عملیاتی  طراحی،  از  کیش 
گفت:  و  داد  خبر  کیش  در  جهانی  رویداد 
گردشگری  توسعه  کارگروه  تشکیل  با 
دریایی، بیست و سومین جشنواره تابستانی 
کیش با بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات 

گردشگری دریایی برگزار می شود.
سواحل  در  دریایی  آیین های  نشان،  خسرو 
ایران را یکی از مهم ترین ظرفیت های جذب 
با  افزود: می توان  گردشگران عنوان کرد و 
دریایی  آیین های  حوزه   در  سرمایه گذاری 
مدرن،  و  سنتی  قالب  در  ایران  سواحل 
رویدادهای متعدد را تعریف و اجرایی نمود.

وی در این نشست بر لزوم اهمیت بازی های 
با دریا  این منطقه  بودن  دریایی و همجوار 
داشت  اشاره  گردشگری  جذب  منظور  به 
حوزه  در  که  ظرفیت هایی  کرد:  تصریح  و 
تفریحات دریایی در این منطقه وجود دارد، 
گردشگری  جذابیت های  از  یکی  می تواند 
برای مسافرانی باشد که مقصد گردشگری 

خود را جزیره کیش انتخاب می کنند. 
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
ورزش های  و  تفریحات  افزود:  ادامه  در 
دریایی از زیر آب به  صورت سنتی از قدیم 
اجرا می شد و سبک مدرن آن امروزه مورد 
گردشگران  و  کیش  جزیره  ساکنین  توجه 

قرار گرفته است.
دریایی در  این که 23کلوپ  بیان  با  نشان، 
پذیرای ساکنین جزیره کیش  جزیره کیش 
باید  کرد:  اظهار  هستند،  گردشگران  و 
ظرفیت ها و جذابیت های گردشگری کیش 
کلوپ های  معرفی  بروشورهای  قالب  در 
در سطح کشور  به  صورت گسترده  دریایی 
و منطقه معرفی، اطالع رسانی و در دسترس 

عموم قرار گیرد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
گردشگران  از  بسیاری  نمود:  خاطرنشان 
بدون شناخت و آگاهی الزم از ظرفیت های 
منطقه  این  به  کیش  گردشگری  اماکن 
ویژگی های  معرفی  بنابراین  می کنند،  سفر 
گردشگری می تواند در این زمینه مزیت های 

بسیار زیادی را داشته باشد.
برنامه های  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
پیشنهادی ورزش و تفریحات دریایی برای 
ورزش  موسسه  از سوی  تابستانی  جشنواره 
با همکاری فعالین  و تفریحات سالم کیش 
از  حاصل  نتیجه  و  شد  بررسی  حوزه  این 
سازمان  گردشگری  معاونت  اختیار  در  آن 
منطقه آزاد کیش قرار گرفت تا در تابستان 
رویدادهای مختلف و متنوع دریایی طراحی 

و اجرا شود.

طراحی یک رویداد جهانی 
با بهره مندی از ظرفیت 
گردشگری دریایی کیش

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد:

تحرک بخشی به اقتصاد کشور با انجام فعالیت های مثبت اقتصادی کیش
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در جلسه امضا تفاهم نامه میان سازمان منطقه 
آزاد کیش و بانک دی، اتفاقات مثبت در فعالیت های 

اقتصادی کیش را بر کل کشور موثر برشمرد.
غالمحسین مظفری در جلسه امضا تفاهم نامه با بانک 
دی گفت: جزیره کیش در مقایسه با دیگر نقاط کشور 
ظرفیت ها و پتانسیل های باالیی در تمامی زمینه ها دارد 
و بسیاری از امکانات در کنار سرمایه گذاران خوشنام و 

توانمند به صورت یکجا در منطقه متمرکز شده است.
وی با اشاره به مساحت کم کیش و حجم باالی سرمایه گذاری 
در این جزیره افزود: بخش عمده ای از این سرمایه گذاری ها 
توسط بخش خصوصی به غیر از پروژه های حوزه زیربنایی 
سازمان در حال انجام است و آخرین ارزیابی های ما تا اواخر 
سال گذشته رقمی حدود 3۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

در پروژه های در این منطقه آزاد را نشان می دهد.
با  جزیره  زیرساخت های  اینکه  بیان  با  مظفری 
داشت:  اظهار  است،  توسعه  حال  در  قوت  و  شدت 
سرمایه گذاری های مطلوبی برای برآورده شدن نیازهای 
آینده جزیره کیش در حال انجام است و طی جلسه ای با 
مسئوالن توانیر، وزارت نیرو و مپنا، برای توسعه نیروگاه 

برق و افزایش ظرفیت تولید به تفاهم رسیدیم.
تاکید  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کرد: باید از اتفاقاتی که در شرایط فعلی کشور در حال 
رخ دادن است، استفاده کنیم و در این فراز و فرودها، 
سیستم های مالی و پولی کشور فرصت ها را شناسایی 
کنند و بانک ها گام هایی بردارند که اعتماد عمومی را 

بیشتر و سرمایه گذاران خوب را جذب نمایند.
وی در بحث جذب سرمایه گذار عنوان نمود: سازمان 
منطقه آزاد کیش این امر را در دستورکار خود قرار داده 
کافی  اعتبار  و  توان الزم  حتما  که سرمایه گذار  است 
هیچ  به  مالی،  تمکن  عدم  صورت  در  و  باشد  داشته 

عنوان با او همکاری نخواهیم کرد.
ادامه گفت: ظرفیت ها در جزیره کیش به  مظفری در 
می تواند  خود  دید  زاویه  از  کسی  هر  که  است  حدی 
ایده جدیدی ارائه دهد و سرمایه گذاری و اجرا کند؛ زیرا 
سابقه  با  و  هستند  جزیره  اعتبار  خوب،  سرمایه گذاران 
از مجموعه  الگویی  باکیفیت می توانند  درخشان و کار 
فعالیت های اقتصادی موفق در کیش باشند و در این بین 

سیستم مالی و پولی کشور به ویژه بانک ها نیز می توانند 
فرصتی خوب در این زمینه برای کیش فراهم کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه در 
چنین شرایطی جزیره می تواند بخشی از سرمایه ها را 
جذب کند و موتور محرکی برای بخش های اقتصادی 
کشور باشد، گفت: اتفاقات مثبت فعالیت های اقتصادی 
کیش بر کل کشور موثر خواهد بود و اینگونه می توانیم 

مانع خروج سرمایه ها از کشور شویم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تشکیل 
و  کالن  پروژه های  انجام  برای  بانک ها  کنسرسیوم 
افزود: به طور  یا تامین مالی های بزرگ اشاره کرد و 
مثال با تشکیل کنسرسوم بانک ها می توانیم از جزیره 
هندورابی  به عنوان یکی از ظرفیت ها و فرصت های 
ویژگی های  تمام  بودن  دارا  با  که  کشور  بسیار خوب 
کیش با مساحت کمتر و طرح جامع مصوب شده در 

شورای عالی شهرسازی بهره برداری کنیم.
مظفری عنوان کرد: هندورابی سرمایه ملی خوبی است 
کنار  در  می توانند  خصوصی  بخش  توانمند  افراد  که 
بانک ها و تامین مالی آنها از این فرصت بی نظیر برای 

سرمایه گذاری استفاده کنند.
وی در ادامه به ساماندهی سواحل ۴2کیلومتری جزیره 
به عنوان طرح توسعه پروژه های گردشگری کیش اشاره 
کرد و گفت: این طرح نیز با مطالعات فراوان و استفاده از 

مشاوران خارجی در دستورکار قرار گرفته است.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان بیان داشت: ما عالوه بر مسئولیت های 
اداری و رسمی، مسئولیت های ملی و جنبی نیز داریم و 
امیدوارم امضا این تفاهم نامه منشا خیر و برکات برای 

کیش و کشور باشد.
همچنین، مدیرعامل بانک دی در این جلسه مبحث اشتغال 
را دغدغه اصلی نظام، رهبری و مردم برشمرد و گفت: جزیره 
کیش با ظرفیت های باال در تولید، کسب و کار و حضور 
فعاالن اقتصادی در حوزه های مختلف، فرصت ویژه ای در 

کشور است که هیچ منطقه ای چنین شرایط مشابهی ندارد.
برات کریمی در ادامه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد 
کشور اظهار داشت: نظام بانکی نقش اساسی در رشد و 
توسعه اقتصاد دارد و بیش از ۹۰درصد تامین مالی فعاالن 
اقتصادی و بخش تولید توسط بانک ها انجام می شود و 
بانک ها با دو شاخص »میزان باالی دارایی ها« و »تعداد 

باالی سهامداران«، به خوبی معرفی و مطرح می شوند.
بین  در  سهامدار  تعداد  باالترین  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  دارد،  تعلق  دی  بانک  به  خصوصی  بانک های 
جامعه هدف و اولویت بانک دی، خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران هستند و دو شاخص تعریف و ذکر شده، در 

بانک دی به خوبی مشهود است.
کریمی، هدف اصلی بانک دی را حمایت از واحدهای 
داشت: جزیره  بیان  و  اشتغال زا عنوان کرد  و  تولیدی 
کیش نقش کلیدی در این امر دارد و با تعامالت دو 

سویه قطعا اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد.
مدیرعامل بانک دی، بیمه دی را به عنوان یکی دیگر 
از ظرفیت بانک دی معرفی کرد و گفت : عمده هدف 
بانک دی، حمایت از فعاالن اقتصادی و تامین مالی آنها 

در کنار خدمات بیمه خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش نیز در 
این نشست گفت: پیش از امضا تفاهم نامه، بانک دی 
تعامالت خوب و قابل تقدیری در تامین مالی اصناف و 
بازاریان داشت و به خوبی عمل کرد و امیدواریم بتوانیم 
از پتانسیل بانک دی در جزیره نه تنها در بحث تامین 
بحث  در  بلکه  کنیم،  استفاده  و  بگیریم  کمک  مالی 
به  وابسته  و شرکت های  منابع  ورود  و  سرمایه گذاری 

آن همکاری های خوبی داشته باشیم.
ناصر آخوندی افزود: درخصوص انتشار اوراق دین نیز 
مذاکراتی صورت گرفته که اگر بر سر قیمت به نتیجه 
برسیم، جز اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش است 
و به همین منظور همکاران ما در معاونت اقتصادی و 
سرمایه گذاری برای این موضوع تالش می کنند و ما 
هم در کنار آنها  وظیفه پشتیبانی و تسهیل فرآیندها 
را به عهده داریم و امیدوارم به اهداف تبیین شده و در 

برنامه کاری سال ۹۹ دست یابیم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
همکاری در سیستم پولی بانکی را حرکتی بسیار خوب و اتفاقی 
مبارک عنوان کرد و گفت: منابع پولی قابل قبولی در سیستم 
بانکی ما وجود دارد که اگر در جای مناسب خود سرمایه گذاری 

شود، قطعا آورده بیشتری به همراه خواهد داشت.
در کیش  کرد: سرمایه گذاری  عنوان  علی مقدس زاده 
بسیار قابل توجیه و زمینه های آن به خوبی فراهم است 
و از آنجا که محور توسعه اقتصادی کیش با رویکرد 
نیز  سازمان  زمینه  این  در  و  شده  تعریف  گردشگری 
آمادگی ارائه تسهیالت را دارد، امید دارم که امضا این 

تفاهم نامه مبنای همکاری بسیار خوبی باشد.
گفتنی است، این تفاهم نامه با هدف ارتقاء و گسترش 
سطح همکاری های فی  مابین، با رعایت قوانین پولی و 
بانکی کشور و ارائه خدمات بانکی اعم از ارزی و ریالی 
به سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های زیرمجموعه 
آن و تمرکز بخشی از تعامالت و مراودات مالی سازمان و 
شرکت های زیرمجموعه آن نزد بانک دی به امضا رسید.

بودجه  و  برنامه  سازمان  اقتصادی  امور  معاون 
که  خوبی  و  منطقی  بسیار  تعامل  گفت:  کشور 
میان سازمان منطقه آزاد کیش، کارفرما و کارگران 
اقتصادی  فشارهای  کنترل  باعث  گرفته،  صورت 
ناشی از شیوع بیماری کرونا شد تا آسیبی متوجه 
مردم جزیره کیش نشود و بتوانند این بحران را با 
موفقیت پشت سر بگذارند که این اقدام مهم جای 

تقدیر و قدردانی دارد.
جزیره  اقتصادی  فعاالن  صمیمانه  نشست  در 
و  برنامه  سازمان  اقتصادی  امور  معاون  با  کیش 
با  که  ملی  توسعه  صندوق  مدیرعامل  و  بودجه 
حضور غالمحسین مظفری رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و برخی از مدیران 
معاون  شد،  برگزار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
از تشکیل  بودجه  و  برنامه  اقتصادی سازمان  امور 
اقتصادی  فعالین  مشکالت  رفع  برای  کارگروهی 
این منطقه خبر داد و گفت: طبق تاکید محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این 
کارگروه ماموریت بررسی و رفع مشکالت ناشی از 
شیوع بیماری کرونا که متوجه فعالین اقتصادی در 

این منطقه شده است را برعهده دارد.
مشکالت  که  این  بیان  با  پورمحمدی  سیدحمید 
کووید 1۹  بیماری  شیوع  از  ناشی  سختی های  و 
جزیره  اقتصادی  فعالین  کارهای  و  کسب  متوجه 
فعالیت  زمان  اوج  کرد:  اظهار  است،  شده  کیش 
نوروز  ایام  در  اقتصادی  فعالین  کارهای  و  کسب 

کیش  دانشگاه های  روسای  صمیمانه  نشست 
بودجه  و  برنامه  سازمان  اقتصادی  امور  معاون  با 
با حضور  ملی  توسعه  مدیرعامل صندوق  و  کشور 
و  مدیره  هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین 
سالن  در  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  کیش  بین المللی  همایش های  مرکز  خوارزمی 
از طریق  ارزی  مبادالت  امر  در  تسهیل  محوریت 
تجهیزات و زیرساخت های موجود و تبدیل جزیره 

کیش به هاب علمی کشور برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش درخصوص زیرساخت های موجود به منظور 
توسعه دانشگاه ها و جذب دانشجوهای خارجی در 
تمهیدات  و  برنامه ریزی ها  کرد:  اظهار  منطقه  این 
خوبی برای جذب دانشجویان مقیم خارج از کشور 
و دانشجویان خارجی در این منطقه پیش بینی شده 

است.
خوشبختانه  افزود:  ادامه  در  مظفری  غالمحسین 
بیش از  ۶۶۰۰دانشجویی که در دانشگاه های جزیره 
دانشجویان  این  عمده  بخش  شدند؛  جذب  کیش 
و  دکتری  تحصیلی  مقاطع  در  ۷۰درصد  از  بیش 

تحصیالت تکمیلی مشغول به آموزش هستند.
لزوم  بر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  کشور  برتر  و  برند  دانشگاه های  اهمیت 
کیش  جزیره  در  بین المللی  پردیس های  قالب 
از  گیری  بهره  با  می توانیم  گفت:  و  داشت  اشاره 
و  غیردولتی  بخش  توانمند  مجموعه های  ظرفیت 

گذر از بحران اقتصادی کرونا با تعامل سازنده سازمان منطقه آزاد کیش، کارفرما و کارگران 

تبدیل جزیره کیش به هاب علمی ایران در میان مناطق آزاد کشور

شد و هیچ محدودیتی برای پرداخت بیمه بیکاری 
تحت پوشش تامین اجتماعی نخواهد بود.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور 
اظهار داشت: تسهیالتی که دولت در چهارده گروه 
است،  گرفته  نظر  در  کارگران  و  کارفرمایان  برای 

شامل افراد مشمول از این تسهیالت می شود.
و  سفارش  ثبت  سهولت  بر  اشاره  با  پورمحمدی 
دغدغه اصلی بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج 
ارز از کشور بیان کرد: در راستای این مهم با حضور 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مظفری  غالمحسین 
آزاد کیش طی برگزاری جلسه ای با بانک مرکزی 
بانک  و  اقتصادی  فعالین  میان  تعاملی  می توانیم 

مرکزی ایجاد کنیم تا این نگرانی ها برطرف شود.
از  دریافتی  وام های  پرداخت  درخصوص  وی 
بیشتر  کیش  جزیره  در  داشت:  عنوان  بانک ها 
وام های دریافتی مربوط به فعالین اقتصادی است 

سیدحمید پورمحمدی خاطرنشان کرد: با توجه به 
ظرفیت های بسیار بزرگی که دانشگاه های مهم و 
است،  کرده  ایجاد  منطقه  این  در  کشور  اول  تراز 
در  علمی  هاب  عنوان  به  می تواند  کیش  جزیره 

کشور پیشرو باشد.
از  ارزی  مبادالت  امر  در  تسهیل  به  اشاره  با  وی 
طریق تجهیزات و زیرساخت های موجود و تبدیل 
کرد:  عنوان  کشور  علمی  هاب  به  کیش  جزیره 
و  دانشجوها  دانشگاه  ها،  فعلی  موضوعات  از  یکی 
حمایت هایی که دولت باید از این مجموعه ها انجام 
دهد از قبیل تسهیالت الزم از طریق تسهیل در امر 
مبادالت ارزی از طریق تجهیزات و زیرساخت هایی 
است که برای هر کدام راهکارهایی تعریف شد که 

که شرایط و چگونگی پرداخت آنها را بانک مرکزی 
طی دستورالعملی اعالم کرد و افرادی که مشمول 
تسهیالت  این  از  می توانند  باشند  دستورالعمل  آن 

استفاده کنند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور 
درخصوص برگزاری جلسه هفتم خرداد با محوریت 
تامین برق مستمر و مورد نیاز کیش گفت: سازمان 
برنامه و بودجه کشور طی توافقی با سازمان منطقه 
را  برق  تمام شده  قیمت  تفاوت  مابه  کیش؛  آزاد 
این  تضمینی  صورت  به  که  پذیرفت  نیرو  وزرات 
مسئولیت را برعهده بگیرد و بخش خصوصی نیز 
می تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند و نیاز برق 
کوتاه مدت و بلندمدت جزیره کیش را تامین نماید.
احداث  صورت  در  کرد:  خاطرنشان  پورمحمدی 
نیروگاه بزرگ در این منطقه نیاز به سوخت گاز است 
و دومین گامی که باید برداشته شود، پروژه انتقال 
گاز به کیش نیاز به سرعت بیشتری دارد که همزمان 

با این نیروگاه، گاز این منطقه نیز تامین گردد.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور 
روسای  با  صمیمانه  نشست  به  اشاره  با  پایان  در 
یادآور  علم  حوزه  در  کیش  جزیره  دانشگاه های 
موجود  ظرفیت های  با  می تواند  کیش  جزیره  شد: 
به عنوان هاب علمی منطقه مطرح شود و بسیاری 
از  دانشجو  پذیرش  و همچنین  داخلی  نیازهای  از 
سراسر کشور را برعهده گیرد و حلقه اتصال کشور 

با دانشگاه صاحب نام در دنیا باشد.

در  موضوعات  این  گرفته،  پیگیری های صورت  با 
آینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور 
افزود: با مشارکت دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی 
با دانشگاه های مطرح کشور،  و واحدهای تولیدی 
تحقق  کشور  علمی  هاب  به  کیش  جزیره  تبدیل 

می یابد.
اهمیت  لزوم  بر  ملی  توسعه  صندوق  مدیرعامل 
فنی،  ایده های  نوآوری  برای  دانشگاه ها  فعالیت 
و  کرد  اشاره  منطقه  این  در  دانش بنیان  و  علمی 
معظم  مقام  سیاست های  بر اساس  داشت:  اظهار 
دانش بنیان  تولیدات  از  داشتند  تاکید  که  رهبری 
توسعه  صندوق  کرد؛  خواهیم  حمایت  و  پشتیبانی 
ملی با حمایت از تولیدات دانش بنیان که پرورش 
ایده های  می تواند  است،  دانشگاه ها  این  یافته 
هستند،  نو آور  و  متمایز  که  دانشگاه ها  این  فنی 

تجاری سازی کند.
تجاری سازی  با  رابطه  در  شهیدزاده  مرتضی 
ارز در  ایده های فنی و صادرات محور عنوان کرد: 
نظر گرفته شده برای صادرات با نرخ 11درصد در 
اختیار بخش های مربوطه که تولیدات داخلی دارند، 

اختصاص داده خواهد شد.
روسای  حضور  با  نشست  این  در  است،  گفتنی 
کیش،  جزیره  در  مستقر  بین المللی  پردیس های 
این  فعالیت های  عملکرد  و  شرایط  از  گزارشی 

مجموعه ها ارائه شد.

بود که با تعطیلی مواجه شدند و سختی های زیادی 
و  تقدیر  قابل  که  آن چیزی  اما  متحمل شوند؛  را 
قدردانی است، تعامل بسیار منطقی و خوبی است 
و  کارفرما  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  میان  که 
اقتصادی  فشارهای  تا  است  شده  ایجاد  کارگران 
این منطقه کنترل شود و اقشار آسیب پذیر بتوانند از 

این بحران با موفقیت عبور کنند.
کارهای  و  کسب  مجدد  فعالیت  درخصوص  وی 
بیمه  درخصوص  که  نگرانی هایی  و  کیش  جزیره 
وام های  اقساط  پرداخت  و  سفارش  ثبت  بیکاری، 
افرادی  افزود:  داشت،  وجود  بانک ها  از  دریافتی 
تامین  بیمه  حق  سامانه،  در  نام نویسی  ضمن  که 
در  و  می کردند  پرداخت  مرتب  را  خود  اجتماعی 
اسفند  بیکاری  بیمه  هستند،  بیکار  حاضر  حال 
آنان در همین روزها پرداخت می شود و فروردین 
آینده نزدیک پرداخت خواهد  نیز در  اردیبهشت  و 

دانشگاه های  در کنسرسیوم های  دولتی غیرعلمی، 
زیرساخت های  تا  کنیم  سرمایه گذاری  بین المللی 

موجود در این منطقه تقویت شود.
و  برنامه  سازمان  اقتصادی  امور  معاون  همچنین، 
بودجه کشور با بیان این که حمایت های الزم در 
اقتصادی  فعالین  از  اقتصادی،  مختلف  حوزه های 
خواهد شد، اظهار داشت: با جذب قابل توجهی از 
دانشجویان داخلی و خارجی در ۷پردیس بین المللی 
کیش می توانیم جهشی در منطقه آزاد کیش ایجاد 
جزیره  عنوان  به  تنها  نه  منطقه  این  که  کنیم 
بلکه  می دهد،  ادامه  را  خود  ماموریت  گردشگری 
به عنوان مرکز علمی ایران میان مناطق آزاد کشور 

نیز مطرح شود.

در نشست فعاالن اقتصادی کیش با معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق توسعه ملی مطرح شد:

در نشست روسای دانشگاه های کیش با معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق توسعه ملی عنوان شد:
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با حکم دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، 
و  گسترش  »مدیر  عنوان  به  اسالمی  رضا 
به عنوان »مدیر  تولید« علی قاضی  تسهیل 
به  نرگسی  کاسی  علیرضا  مالی«  امور 
ورزش«  و  سالمت  اجتماعی،  »مدیر  عنوان 
»سرپرست  عنوان  به  صفری  محمدرضا  و 
حوزه  کشورهای  با  روابط  توسعه  مدیریت 
منصوب  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر« 

شدند.
عنوان  به  که  اسالمی  رضا  شغلی  سوابق  در 
»مدیر گسترش و تسهیل تولید« منصوب شد، 
فرماندار سیاهکل، شهردار رودسر مدیر ترافیک 
گیالن و مدیرکل بحران گیالن دیده می شود.

»مدیر  عنوان  به  که  قاضی  علی  سوابق  در 

انتصاب مدیران گسترش و تسهیل تولید، امور مالی، امور اجتماعی و سالمت و 
ورزش و توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی

اداره کل اوقاف گیالن، مشاور شهردار رشت 
و رئیس ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد 

انزلی دیده می شود.
»سرپرست  عنوان  به  که  صفری  محمدرضا 
حوزه  کشورهای  با  روابط  توسعه  مدیریت 
خزر« منصوب شده است، پیش از این مدیر 
فرهنگی و آموزشی و مدیر اجتماعی و ورزش 

سازمان منطقه آزاد انزلی بوده است.
»مدیر  عنوان  به  که  نرگسی  کاسی  علیرضا 
اجتماعی، سالمت، ورزش و جوانان« منصوب 
شده است، مسئولیت عمران روستایی سازمان 

منطقه آزاد انزلی را برعهده داشته است.
همچنین در دیگر حکمی از سوی مدیرعامل 
که  نظری  علی  انزلی ،  آزاد  منطقه  سازمان 
را  بازار  بر  نظارت  مسئولیت  این  از  پیش  تا 
مدیریت  »سرپرست  عنوان  به  بود،  عهده دار 

بازرگانی« منصوب گردید.
امور مالی« سازمان منصوب شده است، مدیر 
حراست  مدیر  گیالن،  آزاد  دانشگاه  حراست 

اراضی صنعتی  الحاق دو هزار هکتار  الیحه 
آزاد  منطقه  محدوده  به  گیالن  فرودگاهی  و 
انزلی توسط مجلس شورای اسالمی تصویب 
از  بیش  به  انزلی  آزاد  منطقه  و محدوده  شد 

۱۰هزار هکتار رسید.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 
در این خصوص گفت: خبر الیحه الحاق دو 
فرودگاهی  و  صنعتی  اراضی  از  هکتار  هزار 
انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  به  گیالن  استان 
و تصویب آن توسط نمایندگان مردم در خانه 
اواخر  در  بسیار مسرت بخش  ملت، یک خبر 
توسعه  برای  دهم  مجلس  ۴ساله  ماموریت 
محترم  شورای  امیدواریم  که  بود  گیالن 
به  نسبت  دارند،  که  نظری  دقت  با  نگهبان 
الیحه دولت توجه و آن را مورد تصویب قرار 

دهند.
شدن  اضافه  با  افزود:  تابان  تیزهوش  هادی 
با  اراضی  همچنین  و  صنعتی  شهرک های 
مالکیت دولتی به محدوده منطقه آزاد انزلی، 
تولیدی  زمینه جذب و توسعه سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی فراهم خواهد شد و در سالی 
که به نام »جهش تولید« از سوی رهبر معظم 
جهش  بستر  است،  شده  نامگذاری  انقالب 

جهش سرمایه گذاری در گیالن با مصوبه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 
اظهار کرد: بازار مصرف کشورهای CIS یک 
در  است؛  داخل  تولید  برای  طالیی  فرصت 
برای  فرصت ها  همه  از  می باید  جاری  سال 
این  و  کنیم  استفاده  تولید  جهش  تحقق 
متصل  اقتصادی  جهش  به  را  ما  دیدگاه، 
ترکیبی  نقل  و  حمل  وجود  کرد.  خواهد 
نزدیکی  رشت،  بین المللی  فرودگاه  ازجمله 

آزاد،  منطقه  کشتیرانی  و  بنادر  پایتخت،  به 
حمل و نقل و ترانزیت به واسطه داشتن مرز 
زمینی با آذربایجان نزدیکی به مراکز صنعتی 
و پرجمعیت، تداعی گر چشم انداز روشن است.
انگیزه  این مصوبه  داد:  ادامه  تابان  تیزهوش 
و زمینه سرمایه گذاری را در گیالن با افزایش 
مزیت،  این  ایجاد  با  و  خواهد  کرد  روبه رو 
محدوده های برخوردار از مزایای مناطق آزاد 
و  تولیدی  اقتصادی،  فرصت های  می توانند 

اشتغال زایی مناسبی را خلق کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 
گیالن  بازرگانی  اتاق  کرد:  تصریح  پایان  در 
با  روسیه  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  و 
برجسته  صاحب نظران  و  کارشناسان  داشتن 
خلق  دنبال  به  عمیقا  بازرگانی،  و  اقتصادی 
بالندگی  و  رشد  برای  طالیی  فرصت های 
اقتصاد گیالن هستند؛ چراکه گیالن همیشه 
یکی از دروازه های مهم روابط با دنیای خارج 
حاکمیت  هم اکنون  خوشبختانه  و  است  بوده 
روی  بر  ارزشمندی  سرمایه گذاری  دنبال  به 
مزیت های اقتصادی و بازرگانی گیالن است 
و آینده گیالن آینده ای بسیار درخشان نه تنها 

برای گیالن، بلکه برای ایران خواهد بود.

سرمایه گذاری نیز فراهم خواهد شد.
اقتصاد  به  دستیابی  داشت:  اظهار  تابان  وی 
محصوالت  تولید  به  توجه  و  نفت  بدون 
موجود  به فرصت های  نگاه  با  صادرات محور 
داخلی  پتانسیل های  از  استفاده  و  کشور  در 
شغلی  فرصت های  کردن  فراهم  و  گیالن 
ارزشمند  مصوبه  این  مزیت های  از  پایدار، 

نمایندگان مجلس است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد:

با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

اخبار منطقه آزاد انزلی

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
گیالن اعالم کرد: توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی به سه 
شهرک صنعتی همجوار و فرودگاه رشت، یکی از بهترین 
اقدامات حاکمیت در زمینه جهش تولید محسوب می گردد.

فرهمند پورعلی با اشاره به ضرورت اقدامات جدید و متمایز 
ابراز  ضمن  تولید،  جهش  و  رونق  برای  جاری  سال  در 
خشنودی از الیحه دولت و مصوبه اخیر مجلس محترم 
آزاد  منطقه  محدوده  توسعه  درخصوص  اسالمی  شورای 
انزلی به شهرک صنعتی خمیران بندر انزلی، سپیدرود رشت 
و ضیابر صومعه سرا و همچنین الحاق فرودگاه بین المللی 
سردار جنگل رشت به آن، اظهار داشت: بی تردید با توسعه 
حوزه عمل منطقه آزاد انزلی به اراضی صنعتی جدید، جهش 
تولید با احداث صدها واحد تولیدی در شهرک های صنعتی 
ملحق شده به منطقه آزاد رنگ عملی به خود خواهد گرفت.

وی عنوان نمود: یکی از مشکالت دیرینه منطقه آزاد انزلی، 
احداث  جهت  واگذاری  قابل  صنعتی  اراضی  وجود  عدم 
واحدهای تولیدی جدید بود و به دلیل ۱6سال فعالیت این 
منطقه و اراضی صنعتی محدود این منطقه که کمتر از یک 
درصد مساحت کل این منطقه را شامل می شود و تماما نیز 
مورد استفاده و بهره برداری سرمایه گذاران صنعتی قبلی قرار 
گرفته، در شرایط کنونی هیچگونه زمین صنعتی قابل واگذاری 
به خیل مراجعان در آن محدوده وجود ندارد که این موضوع 
همواره در مراجعات سرمایه گذاران صنعتی به خانه صنعت ، 

معدن و تجارت استان گیالن مطرح و درخواست می گردید.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیالن 
افزود: با توجه به نزدیکی منطقه آزاد انزلی به پایتخت و مرکز 
انتخاب سرمایه گذاران  اولین  ثقل جمعیتی کشور، همواره 
استان گیالن و همچنین سایر استان های همجوار و مرکز 
کشور برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت و تولید، این منطقه 
می باشد که در صورت الحاق این اراضی جدید صنعتی می توان 
با واگذاری آنان در فاز اول ، شاهد ایجاد سریع واحدهای جدید 

تولیدی با اشتغال قابل توجهی باشیم.
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
گیالن از دیگر مزایای توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی را 
کاهش قیمت تمام شده تولید برای صاحبان صنایع برشمرد 
و آن را یکی از بهترین روش های انگیزشی برای حمایت 

صنعتگران در سال جهش تولید عنوان کرد.
وی بیان داشت: هم اکنون به دلیل عدم وجود زمین صنعتی 
قابل واگذاری در محدوده فعلی منطقه آزاد، قیمت خرید 
سوله های راکد و یا اجاره بهاء آنها افزایش یافته و به تبع 
آن هزینه های تولید نیز در منطقه بیشتر می شود؛ بنابراین 
با الحاق اراضی جدید شهرک های صنعتی، قیمت واگذاری 
زمین های صنعتی براساس نرخ مصوب دولتی تعیین خواهد 
شد. عالوه بر آن، تجربه عملکردی در مناطق آزاد بیانگر 
کاهش قیمت تمام شده در بخش مالیات و عوارض گمرکی 
برای تولیدکنندگان می باشد، لذا الحاق شهرک های صنعتی 
جدید عالوه بر کاهش قیمت اراضی صنعتی می تواند در 

بخش کاهش هزینه های مترتب بر تولید نیز موثر باشد.
پورعلی، یکی از بزرگترین ضعف های منطقه آزاد انزلی را 
عدم دارا بودن مرز ورود و خروج سرمایه گذار خارجی عنوان 
نمود و اظهار امیدواری کرد: با الحاق فرودگاه بین المللی 
سردار جنگل رشت، نه تنها این نقیصه مرتفع شود، بلکه این 
مجموعه از حالت صرف مسافری عادی به یک مجموعه 
تجاری برای حمل و نقل و واردات مواد اولیه کارخانجات 
و صادرات کاالهای صنعتی استان تبدیل گردد و همزمان 
به جهت برخورداری مناطق آزاد از امکان ورود گردشگر و 
سرمایه گذار خارجی بدون روادید ، این فرودگاه به محل ورود 
و خروج گردشگران و سرمایه گذاران خارجی مبدل شود که 

می تواند درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی نقش مصوبه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی را در 
بکارگیری هر چه بیشتر از ظرفیت توافق نامه اوراسیا برای 
گیالن  استان  سطح  در  سرمایه گذاری  و  تجارت  توسعه 
کلیدی برشمرد و اظهار کرد: با الحاق فرودگاه بین المللی 
رشت و اراضی شهرک های صنعتی و به تبع اعمال مشوق ها 
و تسهیالت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به این نواحی ، 
کشورهای  با  گیالن  استان  فعلی  تجارت  تبدیل  شرایط 
با احداث واحدهای جدید  اوراسیا به سرمایه گذاری  عضو 
صنعتی پردازش کاال چه برای واردات کاالی اساسی و چه 
برای صادرات محصوالت کشاورزی و کشت گلخانه ای ، 
هیدروپونیک، ایروپونیک و دیگر محصوالت صنایع استان 
گیالن و استان های همجوار و همزمان راه اندازی کریدور 

کارگوی پروازی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
گیالن از مصوبه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی به عنوان 
حلقه اتصال و عامل هم افزایی پروژه های بزرگ زیرساختی 
استان گیالن یاد کرد و عنوان داشت: پروژه راه آهن قزوین-
 رشت از اطراف شهرک صنعتی سپیدرود رشت به سمت 
منطقه آزاد، در دو نقطه بندر کاسپین و بندر انزلی در حال 
توسعه  حال  در  نیز  بنادر  این  همزمان  و  است  پیشروی 
ظرفیت تخلیه و بارگیری خود می باشند و از طرف دیگر 
فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت نیز در حال توسعه 
حوزه عملیاتی خود می باشد؛ با الحاق این نقاط به منطقه 
آزاد یکی از بزرگترین توجیهات جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی و فرصت تاریخی برای استان گیالن به جهت 
برخورداری این نقاط از مزایای قانونی مناطق آزاد و اعمال 
مدیریت یکپارچه و هماهنگ برای بهبود فضای کسب و 

کارها فراهم خواهد شد.

توسعه محدوده 
منطقه آزاد انزلی، اهرم 

گسترش تجارت با اوراسیا

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان گیالن عنوان کرد:

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد انزلی گفت: مجموع صادرات و 
سال  در  انزلی  آزاد  منطقه  مجدد  صادرات 
گذشته ۴برابر واردات این منطقه بوده است.

افزود:  فوق  خبر  بیان  با  طالب پور  وحید 
ثبت  و  گمرکی  امور  سامانه  آمار  بر اساس 
سفارش سازمان منطقه آزاد انزلی، مجموع 
فعاالن  مجدد  صادرات  و  صادرات  عملکرد 
اقتصادی این منطقه در سال گذشته بالغ بر 
۱۵۰میلیون دالر بوده که این میزان ۴برابر 
تجار،  دالری  ۳۷میلیون  واردات  مجموع 
در  منطقه  این  صنعتگران  و  سرمایه گذاران 

سال گذشته است.
فعاالن  واردات  اهم  اینکه  بیان  با  وی 
واردات  شامل  انزلی  آزاد  منطقه  اقتصادی 
واحدهای  و  صنایع  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
تولیدی مستقر در منطقه است که جملگی 
ایجاد  از  پس  و  شده  استفاده  تولید  برای 
ارزش افروده و تولید محصول نهایی بخشی 
به  منطقه  خود  در  یا  و  صادرات  نیز  آن  از 
فروش می رسد، اضافه کرد: بخش دیگر با 
پرداخت  با  و  افزوده  ارزش  قوانین  رعایت 
ارزش  مالیات  و  دولت  عوارض  و  حقوق 
افزوده وارد کشور می شوند و بخش دیگری 
پروژه های  به  انزلی  آزاد  منطقه  واردات  از 
منطقه  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 

برمی گردد.
در سال گذشته چندین پروژه سرمایه گذاری 
صنعتی  شهرک های  سطح  در  خارجی 
منطقه و بنادر انزلی و کاسپین با اخذ مجوز 
مقاومتی  اقتصاد  راستای سیاست های  در  و 
قالب  در  خارج  از  واردات سرمایه  به  موفق 
پروژه های  قطعات  و  مصالح  تجهیزات، 
سرمایه گذاری خود شده اند و به نوعی تامین 
سرمایه از خارج به داخل کشور در این زمینه 

صورت گرفته است.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
حوزه  اینکه  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
دیگر واردات صورت گرفته از سوی فعاالن 
واردات  شامل  انزلی  آزاد  منطقه  اقتصادی 

رشد ۴برابری صادرات و صادرات مجدد در مقابل واردات در منطقه آزاد انزلی

و  شده اند  تبدیل  تولیدکننده  به  منطقه  این 
در بازارها و مجتمع های تجاری این منطقه 
در کنار اجناس خارجی، اجناس داخل کشور 
و کاالهای ایرانی و تولید منطقه در رقابتی 

قابل قبول به فروش می رسند.
همت  به  واقع  در  کرد:  تصریح  طالب پور 
تراز  تولیدکنندگان،  و  اقتصادی  فعاالن 
با  گذشته  سال  در  منطقه  این  تجاری 
اختالف محسوسی مابین واردات و صادرات 
بالغ بر ۱۱۰میلیون دالر، مثبت ارزیابی شده 

است.
میزان  آمار  بیان  در  اهمیت  حائز  نکته  وی 
این گونه  را  منطقه  این  واردات و صادرات 
بیان کرد: به دلیل واقع شدن دو بندر انزلی و 
کاسپین و دو گمرک در محدوده این منطقه، 

به  بندر  دو  این  مسیر  از  کاالهایی  همواره 
داخل کشور وارد و در مقابل کاالهای داخل 
به کشورهای  بنادر  این  از مسیر  نیز  کشور 
همسایه صادر می گردند. ولی این واردات و 
به داخل کشور می باشد  یا صادرات مربوط 
و آمار آن با آمار عملکرد تراز تجاری منطقه 

ارتباطی پیدا نمی کند.
سازمان  استراتژی  و  سیاست  طالب پور، 
از  واردات  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه 
مسیر منطقه به داخل کشور رویکرد تامین 
کاالهای اساسی و ضروری کشور به عنوان 
ایفای نقش ملی این منطقه در قبال سرزمین 
اصلی عنوان کرد و گفت: در این خصوص 
بندر  دو  طریق  از  سال ۱۳۹۸  طول  در  نیز 
و  انزلی  بندر  گمرکات  و  کاسپین  و  انزلی 
گلشن بالغ بر یک میلیون تن کاالی اساسی 
کشور  نیاز  برای  کارخانجات  اولیه  مواد  و 
شامل  کاال  از  حجم  این  که  شده،  تامین 
چوب  دامی،  غالت  گندم،  سویا،  روغن، 
تاسیسات  نیاز  مورد  تجهیزات  از  برخی  و 
نفتی، دام زنده، پارچه، قطعات خودرو، موتور 

سیکلت و دوچرخه و… بوده است.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
واردات  این  کرد:  تاکید  انزلی  آزاد  منطقه 
ثبت  اخذ  با  و  قطعی  ترخیص  رویه  به 
صمت  وزارت  طریق  از  کشوری  سفارش 
مرکزی  بانک  در  بانکی  مراحل  طی  و 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  دخالت  بدون 
مستقیما از طریق مسیر منطقه وارد کشور 
در  وجه  هیچ  به  کاالها  این  و  می گردد 
نمی شوند. در  مصرف  منطقه  محدوده 
کشور  داخل  تولیدات  و  کاالها  مقابل، 
مستقر  گمرکات  و  بنادر  طریق  از  نیز 
ازجمله  کشورها  دیگر  به  منطقه  در 
کشورهای عضو اوراسیا صادرات می گردد 
شمالی  بنادر  رونق  بر  عالوه  رویه  این  و 
و  بین المللی  کرویدورهای  نمودن  فعال  و 
آزاد  ایجاد اشتغال، رسالت سازمان منطقه 
نیز  از خارج  نیاز کشور  تامین  در  را  انزلی 

می نماید. دنبال 

پالک  خودروی  و  مسافر  همراه  کاالهای 
منطقه می باشد، گفت: این دو بخش نیز در 
راستای سیاست های دولت و مدیریت ارزی 
سفارش  ثبت  فرآیند  انجام  الزام  از  پس  و 
اوایل  از  آزاد  مناطق  در  واردات  جهت 
خود  به  شدیدی  نزولی  روند  سال ۱۳۹۷ 
گذشته  سال  که طی  گونه ای  به  گرفته اند، 
جدیدی  منطقه  پالک  سواری  خودرو  هیچ 

وارد نشده است.
همراه  کاالهای  واردات  میزان  همچنین 
مسافر این منطقه در سال گذشته علی رغم 
اختصاص سهمیه ۵6میلیون دالری از سوی 
شورای عالی مناطق آزاد، کمتر از ۱۲میلیون 
سیاست های  راستای  در  و  است  بوده  دالر 
واردکنندگان  از  بسیاری  مقاومتی  اقتصاد 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:
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گزارش:
مرضیه حسینی

پدیده  همراه  به  فرهنگی،  چرخش  پدیده  با  بیستم  قرن  پایان 
پسامدرنیته و پساساختارگرایی، هم در بعد واقعیت اجتماعی و هم 
تنها  نه  این چرخش  است.  بوده  اجتماعی، مصادف  تحلیل  بعد  در 
زندگی  در  فرهنگ  نقش  پیش  از  بیش  یافتن  اهمیت  نشان دهنده 
انسان ها و در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه نشان دهنده فهم 
درست تر و عمیق تر از نقش و قدرت فرهنگ در انواع ساحت هاي 
زندگی بشري و تحلیل اجتماعی است، که مدت ها تحت الشعاع عامل 

اقتصادي قرار گرفته بود.
دو دهه تجربه کشورهاي جهان سوم نشان داد که رشد اقتصادي 
زیربناي رشد سایر ابعاد جامعه نیست و باید براي نشان دادن وضعیت 
جوامع، از مفهوم جامع تِر توسعه استفاده کرد. مفهوم توسعه عالوه بر 
انسانی،  نیروي  نابرابري، وضعیت  اقتصادي جوامع، میزان  وضعیت 
به  قرار می دهد؛  را هم مدنظر  اجتماعی و سیاسی جامعه  وضعیت 
طوري که وقتی کشوري توسعه یافته تلقی می شود که همه ابعاد 
گوناگون جامعه با هماهنگی الزم با هم ارتقاء پیدا کنند و در عین 
حال هم عدالت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در جامعه تحقق بیابد. 
بنابراین بهترین وضعیت براي یک جامعه آن است که ابعاد گوناگون 
نظام اجتماعی هماهنگ با هم رشد یابند، که به آن توسعه همه جانبه 

اطالق می شود.
غیرقابل  طبیعی  گوناگون  منابع  به  نیاز  توسعه  فرآیند  که  آنجا  از 
جایگزینی و قابل جایگزینی دارد، بدون در نظر گرفتن کم و کیف 
آنها، نمی تواند پایدار باشد و می تواند ُکند شده و یا متوقف شود، و 
یا سبب نابودي منابع کمیاب و محیط زیست انسان ها و موجودات 
دیگر گردد، مفهوم »توسعه پایدار« مطرح شد، مفهومی که امروزه 
نوع  این  بین المللی  نهادهاي  و  است  توسعه  برتر  نوع  نشان دهنده 
توسعه را توصیه می کنند. توسعه همه جانبه و پایدار یک کشور نه تنها 
باید با منابع گوناگون آن هماهنگ باشد، بلکه می بایست مبتنی بر 
فرهنگ بومی کشور و منطقه نیز باشد، تا بتواند پایدار و موفق باشد.

سایر  به  و  یافته  گسترده تری  قلمرو  فرهنگ  کنونی،  عصر  در 
عرصه های علوم و تکنولوژی خود را رسانده و همراه با آنها، خود را 
مطرح و حضور و نفوذش را نشان می دهد. امروز توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و امنیت کشورها با مسائل فرهنگی گره خورده و گسستنی 
محور  فرهنگی،  امور  که  است  واقعیت  این  به  توجه  با  نمی باشد. 
مطالعات  مراکز  و  گرفته  قرار  مختلف  اول  فعالیت های  اساس  و 

استراتژیکی توجه ویژه ای را به این موضوع معطوف داشته اند.
مفهوم توسعه  فرهنگی از اوایل دهه 1980 به بعد، از طرف یونسکو، 
در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر 
بخش های توسعه، از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و بر 
نیازهای غیرمادی افراد جامعه تاکید دارد. این سازمان طی جلسات 
گوناگونی، شرایط توسعه  موزون و آگاهانه را به صورت برنامه ریزی 
آموزشی، سیاست فرهنگی و سیاست اطالعاتی در دستورکار خود 

قرار داد.
در سال 1970 اولین کنفرانس در زمینه  فرهنگ، با حضور نمایندگان 
کشورها در ونیز برگزار شد. از این زمان به بعد در یونسکو به مقوالت 
فرهنگ، توسعه  فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی و سیاست فرهنگی 
پرداخته شد و فرهنگ جزء جدایی ناپذیر توسعه به حساب آمد. در 
این کنفرانس، بی توجهی به مولفه های فرهنگی را شکست توسعه 
و فرآیند توسعه را تحول فرهنگی قلمداد کردند. این مفهوم تا آنجا 
برای یونسکو بااهمیت بود که دهه 1987 تا 1997 توسط این سازمان، 
به عنوان دهه  توسعه  فرهنگی نامیده شد. از این پس، فرهنگ نه به 
عنوان یک بُعد فرعی توسعه، بلکه به عنوان بافت جامعه و یکی از 

اصلی ترین بازوان توسعه معرفی شد.
توسعه  فرهنگی به دنبال این است که با توجه به فرآیند مدرنیته و 
مدرنیزاسیون، با یک رویکرد درونی و بومی و بهره مندی از پیامدهای 
ارزش های ملی و  باورها و  به شناخت عمیق  بیرونی توسعه،  موثر 
محلی فرهنگ جامعه  خود بپردازد و با توجه به اهمیت به نگرش های 
ملی و محلی، از خالقیت های انسان در جهت رشد میراث معنوی و 
فرهنگی خود در دنیای حاضر بهره ببرد و به اشاعه و تقویت آن دسته 
از رفتارهای فرهنگی که نشات  گرفته از ارزش های بومی و ملی است 

بپردازد تا بتواند فرهنگ خود را جهانی نماید.
توسعه  فرهنگی، در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی، 
باید بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی، به نیازهای 
معنوی و مادی افراد جامعه  پاسخ دهد تا از این طریق، ایده ها، افکار 
و آداب و رسوم ملی و بومی جامعه  خود را، در قالب ارتباطات نمادین 
سایر  همپای  حاضر،  عصر  در  بومی  و  ملی  نشانه های  و  فرهنگی 
فرهنگ های جوامع موثر در جهان اشاعه دهد. توسعه  فرهنگی را 

می توان نتیجه و حاصل توسعه  عمومی دانست. 
می توان گفت رفتارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در نهادهای 
یک جامعه تثبیت شده اند، نقش عظیمی در فرآیند توسعه  آن جامعه 
ایفا می کنند. بدیهی است که نمی توان بدون اعتنا به این مقوله  مهم، 
به دنبال ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه بود؛ چراکه هرگونه 
و  اقتصادی، سیاسی  از  اعم  جامعه،  ابعاد  تمامی  در  تحول  و  تغییر 
اجتماعی، منوط به نوعی پذیرش فرهنگی در جامعه است. بنابراین 
بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی نمی توان به دنبال تحقق توسعه 

در ابعاد دیگر جامعه بود.
در این میان مناطق آزاد ایران، به عنوان بخشی از زنجیره جهانی 
و  بومی  سکنه  دارای  که  شده  ایرانیزه  صورت  به  اما  آزاد  مناطق 
غیربومی بوده و هر کدام از فرهنگ، آداب و سنن ویژه ای برخوردارند، 
طی 30سال گذشته اهتمام ویژه خود را بر روی توسعه زیرساخت های 
اقتصادی و عمرانی معطوف نمود ه اند؛ این در حالی است که توجه به 
ظرفیت های فرهنگی و بومی در اغلب مناطق آزاد مغفول مانده و این 
موضوع چالش های متعددی را برای متولیان امر در هر یک از مناطق 

به وجود آورده است.
بیشماری  جذابیت های  دارای  که  کهن  ریشه دار  سنت های  وجود 
برای گردشگران داخلی و خارجی می باشد و همین طور قرابت های 
فرهنگی با کشورهای همسایه مناطق آزاد ایران، بسترهای بکری را 
جهت ایجاد درآمدهای ارزی و ریالی فراهم نموده که نیازمند توجه 
این موهبت های خدادادی  از  بهره مندی  برای  برنامه ریزی  در کنار 

جغرافیایی و تمدنی است.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونین  با  منظور  همین  به 
سازمان های مناطق آزاد به گفت وگو نشستیم که در ذیل می خوانید.

سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش:

تبدیل فعالیت هاي فرهنگي به ارزش فرهنگي و 
اقتصادی در مناطق آزاد

اصطالح »فرهنگ« چه در مفهوم انسان شناختي که شامل ارزش ها 
و سنت هاي مشترِک یک جامعه معنا شود و یا به مفهوم کارکردي تر 

آن تجربیات هنري ، اقتصاد خالق و...، داللت بر یک عمق آشکار 
دارد که می تواند فعالیت هاي فرهنگي را به ارزش فرهنگي و اقتصادی 
ارتقاء دهد. همین ارزش فرهنگي سبب می شود که در بعد اقتصادي 
نیز ارزش پیدا کند؛ گرچه در جامعه ، فرهنگ ارزش هاي متفاوتي دارد. 
سرمایه های  جذب  و  صادرات  توسعه  و  تسهیل  برای  آزاد  مناطق 
این  آمده اند.  وجود  به  جهان  کشورهای  در  گردشگری  و  خارجی 
فرهنگِي بخش هاي  فعالیت هاي  با  را  مناطق یک مجتمع شهري 
اجتماعي  کارکرد  و  منطقه  اقتصاد  مؤلفه هاي  از  یکي  آن،  مختلف 
را نیز توصیف مي کنند. شهرهایي که به عنوان منطقه آزاد انتخاب 
می شوند باید بر مبناي یک زیرساخت فرهنگي و اجتماعي محکم 
باشند تا به واسطه تسهیالت و امکانات فرهنگي ، عالوه بر اشتغال 
نیروهای محلی و جذب سرمایه گذارها، بتوانند از نیروهایی غیرمحلی 

بدون تنش استفاده و کسب درآمد کنند.
مناطق آزاد، عالوه بر زیرساخت هاي سخت افزاري مانند ساختمان، 
خیابان یا فاضالب شهري، نیاز به زیرساخت هاي نرم یا فرهنگی دارد. 
در واقع پویایی این مناطق وابسته به زیرساخت های ترکیبی سخت 
و نرم است تا بتواند عالوه بر تولید درآمد و ایجاد شغل، درآمدهاي 
ارزي مناطق حاصل از صادرات را افزایش و به تنوع فرهنگي و توسعه 

انساني نیز کمک کند.
مناطق آزاد برای این که بتوانند به یک قطب اقتصادی در کشور 
مناطق  از  بعضی  دارند.  ویژه اي  برندهاي  به  نیاز  شوند،  تبدیل 
راه  این  از  تا  برگزیده  را  فرهنگي  خالق  برند  جهان،  گردشگری 
برای جذب سرمایه گذار و  به عنوان یک منطقه متفاوت و متمایز 

گردشگر معرفی شوند.
برای انتخاب برند خالق فرهنگی الزم است در مناطق آزاد از پتانسیل 
و توانایی فرهنگ محلی در جذب سرمایه گذاری استفاده شود و این 
اتفاق زمانی میسر می شود که فرهنگ های بومی را در زمینه هنرهاي 
نمایشي خالق، میراث و صنایع فرهنگي، اعم از عمومي و متعلق به 
شخص، به اقتصادی تبدیل کرد. »اقتصاد فرهنگي«، برای استفاده از 
فرهنگ در بخش اقتصاد ، باید به سازمان اقتصادي بخش فرهنگي، 

رفتار تولیدکننده ها، مصرف کننده ها و دولت ها بپردازد.
مردم بومی یک منبع حیاتي و انتقال دهنده فرهنگ خالق گذشتگان 
و  طبیعي  منابع  خالقیت ها،  از  بایستی  لذا  هستند،  آزاد  مناطق  در 
شهرهاي  از  بسیاري  کرد.  استفاده  بومی  صنایع  بازار  به  دسترسي 
مناطق آزاد، از پتانسیل خالقیت بومیان در راه هاي مختلف استفاده 
یادآوری  از مکان های قدیمی منطقه براي  می کنند. برخي مناطق 
فرهنگ و تجربه هاي فرهنگي ساکنان برای  بازدیدکنندگان استفاده 
مي نمایند. این کار از طریق به نمایش درآوردن خانه های بومی و 
عرضه میراث فرهنگي از طریق فعالیت هاي فرهنگي در این مناطق 
انجام مي شود. برخي از اینها به صورت جشنواره های بومی به هویت 
کل منطقه شکل مي بخشند و برخي نیز به دنبال صنایع دستی و 
عنوان  به  و  کرده  ایجاد  درآمد  و  و شغل  فرهنگي گسترده تر شده 
مراکزي براي رشد منطقه اي عمل می کنند. در موارد دیگر، با نگرش 
هویت  تقویت  منطقه،  طبیعی  و  فرهنگي  هنري،  ظرفیت هاي  به 
زیستي شهر  قابلیت هاي  آن،  اجتماعي  انسجام  ارتقاي  و  فرهنگي 

نیز بهبود مي یابد.
بومی  اقتصاد  شکوفایي  به  بومی  فرهنگ  بخش  در  مشارکت 
منطقه ها ، برحسب مشارکت مستقیم این بخش در خروجي ها، ارزش 
افزوده، درآمد، اشتغال و غیره تاثیر می گذارد. زیرا مشارکت در ارائه 
فرهنگ بومی که در مقیاس کوچک انجام مي شود، اغلب به صورت 
خانوادگي است. صنایع دستی، بازسازی مکان های تاریخی و قدیمی 
براي بازسازي جوامع در حال توسعه بسیار مناسب هستند و عالوه بر 
تولید، اشتغال، تعهدات اجتماعي و خانوادگِي افراد، سطح اعتمادسازی 

را باال می برد.
این مشارکت به صورت مستقیم؛ با درآمدهای ناشی از گردشگران و 
لذت بردن از جاذبه هاي فرهنگي منطقه روبه رو می شود. به عالوه، 
جذب  موجب  دارند،  فعال  فرهنگي  زندگي  یک  که  مناطق  این 
سرمایه گذارها از انواع صنایع مورد عالقه گردشگران می شوند، زیرا 
سرمایه گذاران در مناطقی که داراي محیط و حال و هواي فرهنگِي 

پویایی دارند، تمایل بیشتری به سرمایه گذاری دارند.
آداب و سنن در مناطق آزاد گردشگری، به ویژه براي گردشگران 
به  بیشتر  چون  می کنند،  سفر  گروهي  صورت  به  که  فرهنگي 
جنبه هاي میراث فرهنگي و بومی و آگاهي از فرهنگ منطقه توجه 

دارند، جذابیت بیشتری دارد.
شالوده فرهنگ هر کشوری را دانش سّنتي آن تشکیل مي دهد که 
مظاهر فرهنگي آن در موسیقی، جشن ها، شعرها، قصه ها، تصویرهای 
به  دانش می تواند  این  دارد.  تعلق  آن  و مردم  آن سرزمین  گذشته 
عنوان یک منبع فرهنگي غني به شکل الگوهاي سّنتي لباس، فرش، 
موسیقي، کارهاي هنري، ادبیات، هنرهاي نمایشي، صنایع دستي و... 
تبدیل به دو نوع کاالی صادراتی و خدماتی برای جذب سرمایه گذار 
و گردشگر شود. چون این نوع کاالها از پتانسیل اقتصادي برخوردارند 
و بیشتر متقاضیان آنها بیشتر مشتریان محلي و گردشگران فرهنگی 
می باشند، می تواند وارد کانال هاي تجارت بین المللي شوند و به سایر 
کشورها صادر گردند. این ارتباط و تبدیل دانش سّنتي، فرهنگ، هنر 
به اقتصاد را می توان با ارائه جشنواره هاي فرهنگی درون مناطق آزاد 

به نمایش در آورد.
آزاد  مناطق  فرهنگي  ارزش های  به  توجه  نیز،  سیاستي  دیدگاه  از 
می تواند به موازات ارزش اقتصادي از طریق تولید صنایع و احیای 
فرهنگ بومی در خدمت اهداف فرهنگي کشور قرار گیرد و به موازات 
اهداف اقتصادي دولت پیگیري شود. چون صنایع فرهنگي طیفي از 
صنایع نرم با کارکردهاي اجتماعي تعریف شده و مشخص هستند 
و بیش از هر صنعت دیگري مي توانند مولد ارزش افزوده اقتصادي 

باشند.
صنایع براي تولید کاال نیاز به مواد اولیه طبیعي و معدني دارند، اما 
صنایع فرهنگی از برون دادهاي فکري و ذوقي انسان هایی که دارای 
کاالهاي  این  نتیجه  در  می کنند.  استفاده  دارند،  فرهنگي  ماهیت 
و  ندارند،  مادي  و  فیزیکي  ارزش  کاالها،  سایر  برخالف  فرهنگي 

ارزش واقعي آنها برحسب محتواي آنها تعیین مي شود.
یکی دیگر از منافع احیای فرهنگ بومی ، انطباق فرهنگی تعداد زیاد 
مهاجرینی است ، که در نتیجه ایجاد و توسعه، به شهرهای مناطق 
آزاد آمده و به صورت پراکنده و در حاشیه های شهر اسکان دارند. لذا 
برای جلوگیری از تداخل توسعه ناشی از منطقه آزاد با محتوای طرح 
جامع و عدم نارسایی در خدمات منطقه ای ، اگر به اشتغال و فرهنگ 

مسالمت آمیز  صورت  به  مهاجرین  با  نشود،  وارد  صدمه ای  بومیان 
زندگی خواهند کرد.

مهدی خلف خانی معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو:

زیست پذیری فرهنگی و توسعه مناطق آزاد
واحدهای  از  متفاوت  حقوقی  رژیم  با  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
تقسیمات کشوری، با هدف تسریع در توسعه مناطق ایجاد شده اند. 
درست است که در ماده )1( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از واژه 
توسعه فرهنگی ذکری نشده است، با این حال خالء موجود با بند )ج( 
ماده )4( همین قانون رفع گردیده است. مطابق همین ماده، هیات 
وزیران مسئولیت تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سال 
و عملکرد صورت های مالی سازمان را برعهده دارد. این ماده در واقع 
ابهام و کاستی ماده )1( قانون مزبور را رفع و داشتن برنامه فرهنگی در 
مناطق آزاد را مورد تاکید قرار داد و در واقع تسریع در امور زیربنایی، 
عمرانی و اقتصادی و ارتقاء شاخص های فرهنگی در مرکز فعالیت 

سازمان های مناطق آزاد قرار گرفت. 
اصالحی 1375/8/22  ماده )10(  در  قانونگذار  مذکور،  ماده  پیرو 
در  وزیران  با تصویب هیات  تا  را مجاز ساخت  سازمان هر منطقه 
مقابل خدمات شهری، تسهیالت بهداشتی، امور فرهنگی، ورزشی و 
رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در درون منطقه عوارض 
اخذ نمایند و این گام پیش رونده در ایجاد رژیم تکمیلی حقوقی جامع 

در مناطق آزاد بود. 
آزاد  مناطق  گرفته،  صورت  تنقیحی  اقدامات  مطابق  ترتیب  بدین 
دارای مسئولیت در اجرای برنامه های فرهنگی گردیدند و لذا با نص 
صریح ماده )10( قانون ماراالشاره توانستند ضمن توجه به فرهنگ به 
عنوان بنیاد توسعه، از امور فرهنگی و اقتصاد فرهنگی برای اداره واحد 

جدیدالتاسیس کسب درآمد نمایند. 
این امر با گام مهم کمیسیون فرهنگی دولت و با تصویب منشور 
راهبردی فرهنگی مناطق آزاد در 1395/9/13 تکمیل گردید. مطابق 
منشور مذکور، توسعه ساحت های فرابخشی و میان بخشی و بخش 
های  سازمان  فعالیت های  الزامات  از  و  مناطق  دستور  در  فرهنگ 
مناطق آزاد قرار گرفت. گام بلند و راهبردی این منشور در بند )1( 
انتخاب  ترتیب ضرورت  بدین  یافت.  تجلی  )الزامات(  ماده 4   )5( تا 
یکی از اعضای هیات مدیره سازمان از چهره های شاخص و اثرگذار 
اختصاص  ضرورت  و  ماده 4(  )بند 1  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در 
برنامه های  برای تحقق  در هر سال  منطقه  درآمد هر  از  10درصد 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری )بند 3 ماده 4( مورد تاکید قرار گرفته 
و قانونگذاران بدین ترتیب به اهمیت فرهنگ در توسعه منطقه صحه 

گذاردند.
با توجه به این مقدمه، سوال این است که چرا فرهنگ از اهمیت 
برخوردار است؟ قبل از طرح دیدگاه در این خصوص، مقدمه کوتاهی 
درخصوص فرهنگ ذکر و در ادامه به نقش و اهمیت فرهنگ در 

توسعه مناطق آزاد می پردازیم. 
پوشیده  کسی  بر  فرهنگی  فعالیت های  و  فرهنگ  کارکرد  امروزه 
غالب  و سنن  هنجارها  ارزش ها،  باورها،  فرهنگ مجموعه  نیست، 
فکری شامل  از یک طرف، الیه سخت  فرهنگ  است.  جامعه  در 
به  ارزش ها است که طی زمان شکل گرفته و   هنجارها، سنن و 
آرامی تغییر نمی کنند. از این منظر الیه سخت محسوب می شود و به 
تندی تغییر نمی کند و باید به مرور زمان دستخوش دگرگونی گردد. 
از طرف دیگر، الیه نرم، اندیشه انسان است، از این بابت که جسم 
نیست و ذیل محسوسات قرار نمی گیرد. نکته مهم اینکه به عنوان 
یک اصل، توسعه و عدم توسعه و رونق هر جامعه به نوع نگرش و 
اجتماعی و  این موضوع علمای  پیوند خورده است.  باورهای مردم 
فرهنگ را به بررسی تاثیر عوامل فرهنگی در توسعه سوق داده است. 
فرهنگ از یک طرف موتور پیشران است. فرهنگ توسعه خواه به 
توسعه منجر می گردد و فرهنگ های ایستا به عدم تحرک اجتماعی و 
حتی مرگ توسعه منجر می گردند. این موضوع از دهه 1960 میالدی 
منجر به شیفت پارادایمی از اقتصاد به نقش فرهنگ در توسعه شد و 
از این زمان بوده که علما به فرهنگ متمرکز و از تاثیرات جدی آن 

بر توسعه صحبت نمودند.
حال سوال این است که چگونه فرهنگ، توسعه را رقم می زند؟ در 

پاسخ به این موضوع به موارد زیر می توان اشاره کرد:
الف( از بعد ذهنی، فرهنگ توسعه خواه جوامع را به تفکر سوق می دهد 

و برعکس، فرهنگ ضدتوسعه به سکون فکری منجر شده است.
ب( فرهنگ توسعه خواه، تحول خواه است و فرهنگ های ضدتوسعه، 
حرکتی  هر  مقابل  در  و  دفاع  ایستایی  از  کورکورانه  و  ضدتحول 

سدبندی می کنند. 
آشتی  و  دوستی  خواهان  و  صلح طلب  توسعه خواه،  فرهنگ  ج( 
از  و  می پذیرد  را  فرهنگی  نسبیت  و  فرهنگی  سیالیت  لذا  و  است 
تحمیل گریزان است. بدترین نوع تحمیل ها، تحمیل سخت افزاری 
از  فرهنگ های ضدتوسعه  است.  دیگران  به  ارزش ها  نرم افزاری  و 
دیگران  به  خود  تفوق  و  غالب سازی  برای  و سخت  نرم  ابزارهای 

استفاده می کنند.
و  محسوسات  در  تغییر  هرگونه  مخالف  ضدتوسعه  فرهنگ  د( 
غیرمحسوسات است و به آب غیرجاری شبیه است که با ایستایی 

خود به افول می گراید.
اهمیت فرهنگ و نقش آن در  این مقدمه مختصر، درخصوص  با 
تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  گفت: هشت  باید  آزاد،  مناطق  توسعه 
کشور یا در حوزه خلیج فارس و یا در مرزهای شمالی کشور ایجاد 
شده اند و تقریبا بخش اعظم مرزهای ایران در شمال )انزلی، ماکو 
و ارس( و در جنوب کشور )چابهار، قشم، اروند و کیش( را پوشش 
خمینی)ره(،  امام  بین المللی  فرودگاه  آزاد  منطقه  از  غیر  به  داده اند. 
همه این مناطق در مرز و در خط مرزی مستقر هستند. لذا از یک 
طرف این مناطق هم در معرض فرهنگ های کشورهای مجاور قرار 
دارند و از سوی دیگری می توانند در انتقال فرهنگی و یا تعامالت 
آزاد  این منظر مناطق  از  نمایند.  بین کشورها موثر عمل  فرهنگی 
مکان هایی  برای جذب ارزش ها و فرهنگ های بین المللی هستند و یا 
در جذب فرهنگ های بین المللی  نقش ایفا می کنند و یا آن را تسریع 
می نمایند. از سوی دیگر، مناطق آزاد محلی برای انتقال فرهنگ ملی 
فرهنگی  دیپلماسی  به  مرتبط  ایفای مسئولیت های  برای  و مکانی 
کشور می باشند؛ لذا از این باب، مناطق آزاد بسیار مهم تلقی می گردند.

ج.ا.ا  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  مطابق 

کاالها،  خروج  و  ورود  برای  ویژه ای  تسهیالت  مصوب )72/6/7(، 
ازجمله  است.  شده  فراهم  آزاد  مناطق  در  خارجی  اتباع  و  خدمات 
این تسهیالت، محدودیت های ویزایی بسیار پایین در منطقه و نیز 
عوارض گمرکی و سایر امتیازات است که این مناطق را از سرزمین 
اصلی مجزا و متمایز نموده است. از این باب، مناطق آزاد را به محلی 
موضوع  می تواند  که  است  نموده  تبدیل  انسان  و  کاال  ورود  برای 
فرهنگ و انسان اندیشه ورز فرهنگی باشد. از این منظر ضروری است 
فرهنگ و تاثیر آن بر مناطق آزاد را از جوانب متعدد مورد تدقیق و 
بررسی قرار داد. مهم ترین نقش فرهنگ در مناطق را می توان در چند 
موضوع و محور اساسی مورد بحث قرار داد که شامل »نقش فرهنگ 
در سرمایه گذاری ها«، »نقش فرهنگ کار در جلب سرمایه گذاران«، 
»نگرش به دیگری« و »مصروفات فرهنگی« می باشد که در ذیل به 

بررسی آنها می پردازیم: 
فرهنگ و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی

بارزترین نقش فرهنگ در تاثیرات آن، در جذب سرمایه گذاری های 
ارزیابی فاکتورهای متعدد  با  داخلی و خارجی است. سرمایه گذاران 
اقدام به انتقال سرمایه به مناطق می نمایند. درست است که مهم ترین 
نیز  و  سرمایه  امنیت  تامین  چگونگی  سرمایه گذاری ها،  در  فاکتور 
برآورد دقیق از سودآوری فعالیت ها و دسترسی به بازارهای داخلی 
و بین المللی است، با این حال، ذهنیت نسبت به مکان ها که امری 
است فرهنگی، به عنوان فاکتور مهم ارزیابی انتقال سرمایه محسوب 
فرهنگی  و  اجتماعی  عوامل  بنیادین،  ارزیابی های  در  لذا  می گردد. 

نقش مهمی را در ارزیابی های سرمایه گذاران حائز است. 
فرهنگ کار  و سرمایه گذاری های خارجی و داخلی

موضوع مهم بنیادین در بحث سرمایه گذاری ها، ارزیابی سرمایه گذار 
آن  به  را  خود  سرمایه  است  قرار  که  است  محلی  کار  فرهنگ  از 
منتقل نماید. نوع نگرش به کار و اشتغال غالب در منطقه، عامل 
میزان  می روند.  شمار  به  سرمایه گذاری ها  توجه  میزان  بر  موثری 
بومی،  معیشت  منظم،  کارهای  به  عادت  انسانی،   نیروی  مهارت 
نوع شغل و عادات شغلی می تواند در میزان پذیرش سرمایه گذاران 
سرمایه گذاران،  باشند.  موثر  سرمایه گذاران  توسط  پذیرش  یا  و 
فاکتور نیروی انسانی که اعم از مهارت و فرهنگ کار است را در 
انتقال پول به مناطق ارزیابی می نمایند. لذا در بررسی های توسعه، 
سرمایه ها به مناطقی سوق یافته است که فرهنگ کار مناسب و 

منظم تری را به نمایش گذاشته اند. 
نگرش به غیربومی و خارجی و جلب سرمایه گذاری ها

نگرش به خارجی و غیربومی و به عبارت نگرش به دیگری از عوامل 
بسیار مهم برای ارزیابی بنیادی مکان های مناسب برای سرمایه گذاری 
است. عدم پذیرش فعالیت دیگری )غیربومی و خارجی(، ضدتوسعه 
و مانع جدی سرمایه گذاری و عامل دفع کننده سرمایه گذار می باشد. 
بومی گرایی و محل گرایی افراطی، ضدسرمایه گذاری است. پذیرش 
منتقل  منطقه  به  را  خود  مهارت  و  سرمایه  که  توانمند  غیربومی 
می نماید، موضوع فرهنگی است که در آنالیز فرهنگی سرمایه گذاری 

مورد بررسی و بحث جدی است.
مصروفات فرهنگی در مناطق آزاد

موضوع مهم و راهبردی در تمامی نظام ها، مدیریت مصرف اعم از 
مصروفات مادی و معنوی و حتی رسانه ای عموم مردم است. دولت ها، 
از  ارزش ها  و حفظ  گیدنز هستند  آنتونی  قول  به  اطالعاتی  جامعه 
اهمیت ویژه برای دولت ها برخوردار می باشد. در این زمینه، مناطق 
آزاد به دلیل استقرار استراتژیک آنها در مناطق مرزی، نقش مهمی 
در مدیریت مصروفات فرهنگی ایفا می نمایند. ورود بی رویه کاالهای 
ناقل آثار و ارزش های فرهنگی متفاوت، منجر به تضادهای عمیق 
در ارزش های بنیادین جامعه می شود؛ به همین دلیل حفظ و استقرار 
حاکمیت رژیم فرهنگی مورد هدف، مورد عنایت ویژه تمامی نظام ها 
است. از این منظر، آنچه تولید می شود، آنچه وارد می شود )کاال و 
انسان(، موضوع فرهنگی است و لذا مناطق آزاد مکانی برای اعمال 

مدیریت های فرهنگی هستند. 

یوسف داداش زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس:

انتقال پیام فرهنگی به مخاطب، از طریق صنایع 
فرهنگی

آنچه که در نگاه اول به اهداف اصلی مناطق آزاد بدست می آید، توجه 
به موضوع سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نیروی انسانی و عمران و 
آبادانی، صادرات و در یک کالم توسعه اقتصادی است؛ اما قانونگذار 
و سیاستگذاران ایجاد مناطق آزاد با علم بر اینکه توسعه اقتصادی 
بدون توجه به توسعه فرهنگی و اجتماعی که بستر توسعه را در سایر 
به بخش  امکان پذیر نیست، توجه ویژه ای  بخش ها فراهم می کند 

فرهنگ و هنر در این مناطق داشته اند.
بنابراین توجه به نقش صنایع فرهنگی در توسعه مناطق آزاد از دو 

جنبه قابل بررسی است:
توسعه فرهنگی

جنبه اول، همانا نقش محلی و منطقه ای آن در بستر فعالیت های 
به سرمایه  دستیابی  عبارتی  به  است.  و هنری  اجتماعی  فرهنگی، 
اجتماعی در منطقه آزاد که در جغرافیای خاصی از کشور که اغلب 
در مناطق محروم و مرزی واقع شده اند و الزم است جهت تحقق 
همت  اجتماعی  سرمایه  ارتقای  به  برون نگر،  و  درون زا  توسعه ای 

گماشت.
بدیهی است، این موضوع از مسیر سیاستگذاری و تمرکز بر تامین 
زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، توسعه و نظارت بر فعالیت ها، 
آموزش و توانمندسازی اهالی در راستای بازار کار و در مسیر توسعه 

منطقه و... می گذرد.
توسعه اقتصادی

جنبه دوم که هم راستا با نقش منطقه ای صنایع فرهنگی و خالق 
متصور است، به ویژگی اقتصادمحور بودن آنها است. 

صنایع فرهنگی در تعریف گونه هایی از صنعت هستند که به خلق 
ماهیت  که  می پردازد  خدماتی  و  محصوالت  توزیع  و  تولید  ایده، 
فرهنگی دارند با این تفاوت که ماده اولیه تولیدات در این صنایع، از 
احساسات و تراوش های ذهنی افراد خالق و اصحاب فرهنگ گرفته 
می شود و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی است، محتوای 

آنها است.
با این ویژگی، این صنایع هم تمدن ساز هستند و در عین حال ویژگی 

اقتصادی صنعت بودن را به همراه دارند.
بنابراین با تعریفی که عنوان شد، توسعه صنایع فرهنگی و خالق 
دقیقا در راستای اهداف اولیه مناطق آزاد بوده و توجه ویژه به این 
بخش می تواند موجب رونق و شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری و 

در نهایت تحقق اهداف مناطق آزاد شود.
از سایر صنایع متمایز  را  ویژگی مهم دیگری که صنایع فرهنگی 
سایر  با  مقایسه  قابل  که  است  ایجاد شده  افزوده  ارزش  می نماید، 
صنایع نیست. به دلیل خالقانه بودن این صنایع، شاهد ارزش افزوده 
بسیار باالیی هستیم که می تواند منجر به رشد اقتصادی شود؛ به 
طوری که صنایع فرهنگی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، 

تقریبا جایگاه اول را از نظر اقتصادی به خود اختصاص داده است.
اشتغال

یکی از اهداف اولیه و بسیار مهم مناطق آزاد، توسعه اشتغال است. 
باید توجه داشت که میزان سرمایه گذاری الزم برای ایجاد یک شغل 
مستقیم در سایر صنایع نسبت به صنایع خالق بسیار زیاد است و تنوع 
صنایع فرهنگی و خدمات گسترده ناشی از آن باعث اشتغال زایی در 

زمینه های مختلف می شود.
توسعه صادرات و گردشگری

با ویژگی هایی که از صنایع خالق ذکر شد، تولیدات این صنایع ضمن 
تمدن ساز بودن و انتقال پیام فرهنگی به مخاطب داخلی و خارجی، 
قابلیت صادرات داشته و ضمن کمک به دیپلماسی فرهنگی کشور در 

جهان، ارزآوری قابل توجهی نیز دارند.
سینمایی،  موسیقایی،  هنرهای  عرصه  در  تولیدات  اعظم  بخش 
دهه های  در  ارتباطی  تکنولوژی های  رشد  واسطه  به  و...  نمایشی 
اخیر، مرزهای سرزمینی کشورها را درنوردیده و این صنایع را در دنیا 

متحول کرده است. 
این موضوع ضمن اینکه بستر بسیار خوبی برای صنایع خالق ایران 
می باشد، در عین حال فضای رقابتی سختی را بر این عرصه حاکم 
کرده است. وجود فرهنگ های متنوع در کشور به ویژه در مناطق 
آزاد، ناشی از سابقه تاریخی و فرهنگی آنها جذابیت های بی نظیری 
را برای مخاطبان داخلی و خارجی محصوالت صنایع فرهنگی ایجاد 
می نماید که می تواند در خدمت توسعه صادرات و توسعه گردشگری 

تاریخی و مذهبی و... قرار گیرد.
وجود ده ها بنای تاریخی زیبا از برش های مختلف تاریخ یک هزار 
سال گذشته در ارس و صدها آداب، سنن، لباس، غذا و ظرفیت های 

فرهنگی جذاب دیگر ظرفیتی برای توسعه در این بخش ها است.
در همین راستا یکی از اقدامات مهم منطقه آزاد ارس توجه به موضوع 
آیین های محلی و بازی های محلی است تا با تمرکز بیشتر بر احیای آنها، 
زمینه ساز اقتصادی شدن آنها را فراهم بیاورد. توسعه خانه های بوم گردی 
که مبتنی بر معماری، طراحی، موسیقی و غذا و تمامی شاخص های 

فرهنگی بومی منطقه ارس می باشند، در همین جهت بوده است. 

سیدحجت مهدوی سعیدی معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی:

صنایع فرهنگي، پنجره ای  جدید براي خروج از اقتصاد 
فعلي کشور

پیش از ورود به بحث اصلي، الزم است طي مقدمه اي ضمن تعریفي 
کوتاه از صنایع فرهنگي به اهمیت و ضرورت توجه به صنایع فرهنگي 

واکاوی نقش صنایع و امور فرهنگی در توسعه مناطق آزاد ایران:

گذر از گفتمان فرهنگ اقتصادی به اقتصاد فرهنگی در مناطق آزاد

در عرصه اقتصاد کشور پرداخته شود .
تولید و  ایده،  از صنعت است که به خلق  صنایع فرهنگي گونه اي 
توزیع محصوالت و خدماتي میپردازد که ماهیت فرهنگي دارند و 
مخاطب آنها جنبه ها و ابعاد فرهنگي فرد و جامعه است. از آنجایي 
که تولید محصوالت و خدمات فرهنگي بر خالقیت، مهارت، دانش 
و استعداد تولیدکنندگان آن استوار است، صنایع فرهنگي را صنایع 

خالق نیز مي نامند.
صنایع فرهنگي، اولین بار توسط تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر، 
روشنگري  دیالکتیک  کتاب  در  فرانکورت،  مکتب  نظریه پردازان  از 
زعم  به  شد.  مطرح  توده  فرهنگ  و  فرهنگ  صنعت  عنوان  تحت 
آدورنو و هورکهایمر، صنایع فرهنگي باعث عمومي شدن محصوالت 
کارکردهاي  هم  مي توانند  این صنایع  مي شود.  جامعه  در  فرهنگي 
مثبت داشته باشند و هم کارکردهاي منفي. یعني هم مي تواند باعث 
عنوان  که تحت  جامعه شود  بومي  و  فرهنگي  ارزش هاي  تخریب 
تهاجم فرهنگي یاد مي شود و هم مي تواند کاالها و محصوالتي تولید 

کند که باعث تقویت بنیان هاي ارزشي و فرهنگي یک جامعه شود.
است، که هر  از شاخه هاي مختلفي تشکیل شده  فرهنگي  صنایع 

شاخه به انواع گوناگوني از صنایع فرهنگي تقسیم مي شود:
تئاتر، هنرهاي تجسمي،  فرهنگي هنري: شامل سینما،   صنایع 
طراحي  لباس،  طراحي  و  مد  هنري،  نمایشگاه هاي  موسیقي، 

دکوراسیون، صنایع دستي و پویانمایي؛
 صنایع فرهنگي چندرسانه اي: شامل ماهواره، رادیو، تلویزیون، وب 

سایت هاي اینترنتي و تبلیغات؛
 صنایع فرهنگي مکتوب: شامل کتاب ها، نشریات و روزنامه ها؛

 صنایع فرهنگي سرگرمي: شامل موزه داري، جشنواره ها، تفریحات، 
گردشگري، اسباب بازي و بازي هاي رایانه اي.

در عین حال ویژگي هاي صنایع فرهنگي در دوبعد فرهنگي و صنعتي 
قابل بررسي است که در بعد فرهنگي مي توان به ویژگي های ذیل 

اشاره نمود :
 ماده اولیه تولیدات در صنایع فرهنگي، از احساسات و تراوش هاي 
ذهني افراد خالق و اصحاب فرهنگ نشأت گرفته مي شود و آنچه 
ارزش تولیدات و خدمات فرهنگي را رقم مي زند، محتواي آنها است 

که یک پیام فرهنگي را به مخاطبان خود انتقال مي دهد.
 صنایع فرهنگي در زمره صنایع نرم قرار مي گیرد؛ اما معموال از 
طریق یک رسانه یا ابزار انتقال مي یابد که ممکن است سخت افزاري 
باشد. بنابراین در صنعت فرهنگي باید بین محتواي فرهنگي و ابزار 

انتقال تفاوت قائل شد .
 صنایع فرهنگي، هویت بخش هستند. هویت فرهنگي ملت ها و 
تمدن ها جز از طریق صنایع فرهنگي با هیچ صنعت دیگري نمي تواند 

به سایرین معرفي شود.
فرهنگي  محصوالت  بین  تطبیق  و  مقایسه  مقام  در  همچنین 
باب  از  که  نمود  تاکید  نکته  این  بر  مي توان  تجاري  مصنوعات  با 
باور  اندیشه،  بازتاب دهنده  افتراق، محصول فرهنگي- هنري ،  وجه 
و شرایط فرهنگي خاص است و هدف از عرضه آن، انتقال پیامي 
مشخص است که منبع پیام فرهنگ خاص مي باشد. این در حالي 
کاالي  مي کند؛  تعقیب  را  دیگر  هدفي  تجاري  محصول  که  است 
اگر  تجاري  کاالي  است؛  مشتري  نیاز  و  سلیقه  از  تابعي  تجاري 
متقاضي نداشته باشد، تولید نمي شود و در هر صورت، ویژگي هاي آن 
را طرف متقاضي تعیین مي کند. در عین حال، وجه اشتراک محصول 
»فرهنگي« و »تجاري « این است که هر دو باید به گونه اي عرضه 
شوند که رغبت و میل متقاضي ) دریافت کننده پیام یا مصرف کننده 

کاال( را برانگیزند تا خریدار حاضر شود هزینه خرید آن را بپردازد .
از آنجایي که صنایع فرهنگي در صورت توجه و حمایت مي توانند به 
عنوان بازویي قوي به مدد اقتصاد کشور درآیند، لذا شناخت و احصاء 
ویژگي هاي صنایع فرهنگي در بعد صنعتي بسیار حائز اهمیت است. 

در این راستا برخي از ویژگ هاي صنایع فرهنگي عبارتند از :
 فعالیت هاي فرهنگي آنگاه مي توانند مصداق صنایع فرهنگي باشند 
که فعالیت ها و فرآیندهاي جاري در آنها براساس شیوه هاي صنعتي 

مدرن انجام شوند .
 در صنایع و فعالیت هاي فرهنگي، مانند دیگر صنایع باید انگیزه 

و هدف اقتصادي نیز داشت تا در زمره صنایع فرهنگي قرار گیرد.
 در صنایع فرهنگي مانند سایر صنایع، تولید باید به صورت انبوه 

صورت گیرد .
 فناوري، زیربناي صنایع فرهنگي است. فناوري ابزار تولید است 
و براي طراحي و تولید محصوالت و خدمات فرهنگي به این ابزار 

نیاز است.
در  فرهنگي  صنایع  که  است  فراوان  اهمیت  حائز  نکته  این  ذکر 
بسیاري از کشورهاي پیشرفته جهان، تقریبا جایگاه اول را از نظر 

اقتصادي به خود اختصاص داده است. به مثال هاي ذیل توجه شود :
 در قاره آمریکا، اقتصاد ایاالت متحده در سیطره صنایع فرهنگي 

)صنعت هالیوود( است. فرهنگ در کشور کانادا بخش پویاي اقتصاد 
سال2005  در  کانادا  جهاني  تجارت  استراتژي  سند  در  است.  آن 
آمده است: ما در صنایع مختلف ترجیح مي دهیم عمدتا تولیدکننده 
فرهنگي  صنایع  در  اما  محض،  واردکننده  تا  باشیم  صادرکننده  و 
مصرف کننده  و  واردکننده  نباشیم.  واردکننده  ما  که  دارد  ضرورت 

فرهنگ دیگران بودن به هیچ وجه پذیرفتي نیست .
 در اروپا، صنایع فرهنگي دچار تحوالت زیادي شده است. به عنوان 
مثال در فرانسه، وسعت تولیدات در زمینه هاي کتاب، فیلم و انواع 
محصوالت فرهنگي به طور مداوم از افزایش برخوردار بوده و تولید 
و توزیع این محصوالت در این کشور وجهه بین المللي یافته است. 
صنعت تبلیغات در انگلستان بزرگترین بازار اروپایي این صنعت بوده 
است و انگلستان، تصمیم دارد به قطب اصلي توسعه صنایع فرهنگي 

در قاره اروپا تبدیل شود.
 در آسیا و اقیانوسیه، چیني ها در سال هاي اخیر توجه ویژه اي به 
صنایع فرهنگي داشته اند و طرح هاي گسترده اي براي آن ریخته اند. 
حوزه فرهنگي کره جنوبي داراي اقتصادي پویا است. بیشترین درآمد 
کشور هند در حوزه هاي سینما و تولید نرم افزارهاي رایانه اي مي باشد. 
سرمایه گذاري بر روي صنایع تفریحي و فرهنگي ازجمله مهم ترین 

اولویت هاي فرهنگي دولت استرالیا محسوب مي گردد .
 حتي در آفریقا، کشور آفریقاي جنوبي، داراي استراتژي هاي جدي 

و مطالعه شده در حوزه صنایع فرهنگي است.
با توجه به نمونه  هاي فوق مشاهده مي کنیم که کشورهاي پیشرفته، 
در صنایع فرهنگي پیشتاز هستند؛ اما بسیاري از کشورهاي در حال 
توسعه ازجمله ایران با این که پتانسیل باالیي در صنایع فرهنگي 
دارند، به رغم میراث فرهنگي غني و استعدادهاي فرهنگي سرشار، 

عمدتا بازیکنان حاشیه اي این عرصه مي باشند .
ازجمله راهکارهاي دولت ها براي ایجاد رشد، توسعه، تعادل و برابري 
در سطح جوامع تحت امر، اتخاذ سیاست هاي توسعه منطقه اي است. 
کوشش هاي آگاهانه و عمدي که از سوي حکومت براي ایجاد تغییر 
در توزیع فضایي پدیده هاي اقتصادي و اجتماعي، از قبیل جمعیت، 
درآمد، درآمدهاي دولت، تولید و انواع کاال و خدمات، تسهیالت حمل 
و نقل و سایر زیرساخت هاي اجتماعي و حتي قدرت سیاسي انجام 
مي شود. تئوري هاي گوناگوني در ارتباط با توسعه منطقه اي انگاشته 
جان  مرکز-پیراموني  نظریه  همچون  تئوري هایي  که  است،  شده 
فریدمن، نظریه اگروپیلتین )منظومه کشت شهري( متعلق به فریدمن 
پایین  به  پرو، مراکز رشد میسرا، نظریه رخنه  و ویوور، قطب رشد 
تئوري بخشي،  پایه صادرات و  بر  تئوري توسعه  لوئیس،  یا منطق 
نظریه صادرات یا نظریه کاالهاي اساسي، راهبرد نیازهاي پایه، رشد 
نامتعادل هیرشمن ازجمله آنها به شمار مي آید. این نظریات در تالش 
هستند تا با ارائه راهکارهایي به توسعه منطقه اي کمک کرده و بستر 
توسعه و پیشرفت مناطق را فراهم آورند. در عین حال در کنار این 
تئوري ها، سیاست هایي نیز توسط تصمیم سازان براي توسعه بخشي 
بیان شده است . ازجمله سیاست هایي که مي تواند موجب تحول در 
مناطق مختلف یک کشور شود، سیاست مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 

است .
هدف از ایجاد مناطق آزاد، افزایش حضور در بازارهاي جهاني، جذب 
اشتغال  ایجاد  جدید،  کار  و  کسب  راه اندازي  خارجي،  سرمایه هاي 
طریق  از  درآمدزایي  صادرات،  تنوع  و  رشد  درآمدزایي،  و  مستقیم 
ارز خارجي و افزایش درآمدهاي دولتي است. از این رو مناطق آزاد 
مي توانند ابزار موثري براي صنعتي شدن محدوده مدنظر باشند. در 
واقع این ابزار قادر است تا در چارچوب حقوقي که براي آن مشخص 

شده، عمل نموده و روند صنعتي شدن را تسریع بخشد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي نه تنها موجب پیشرفت مناطقي که در 
آن واقع هستند، مي شوند، بلکه ابزاري براي توسعه صنعتي و توسعه 
یافتگي کل کشور به شمار مي آیند. ایجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي، 
همچون دریچه اي رو به جهان خارج است که موجب آزادي مبادالت 
تجاري و گسستن از بند قوانین شده و عامل جذب سرمایه و همچنین 
انتقال دانش و فناوري به کشورها مي شوند. در حقیقت ایجاد اشتغال 
و درآمدهاي جدید با اثر تکاثري خود مي تواند اقتصاد راکد مناطق 
محرو م تر را به تکاپوي تازه سوق دهد و سطح فعالیت هاي اقتصادي 
را متحول سازد. به تبع این روند تحولي، اقتصاد در سطح کالن و در 

سطح منطقه اي متاثر از ایجاد مناطق آزاد خواهند بود.
نبایستي مورد  آزاد، نکته اي که  در عین حال در موضوع مناطق 
بر  آزاد  مناطق  متقابل  کالبدي  و  اثرات وضعي  گیرد،  قرار  تغافل 
اهداف  مهم ترین  از  است.  پوشش  تحت  مناطق  فرهنگ  و  بوم 
ایجابي پذیرش سیاست مناطق آزاد، اشتغال زایي و توسعه مناطق 
این رو  از  است.  آزاد  مناطق  پیراموني  حوزه  محیطي  و  مرکزي 
آزاد،  تاثیر مناطق  در راستاي توسعه آمایشي سرزمین هاي تحت 
مي بایست به تعالي فرهنگي در این گونه مدل هاي توسعه توجه 
آزاد  نمود؛ چراکه جذب سرمایه هاي خارجي و داخلي در مناطق 
به منظور  ایجاد فرصت هاي شغلي سالم و مولد جدید  به منظور 
دارند  بالقوه  توسعه  و  رشد  بستر  که  مناطقي  از  محرومیت زدایي 
نیروي  مهارت  افزایش  همچنین  و  عمومي  درآمد  افزایش  نیز  و 
بازاریابي  و  صنعتي  واحدهاي  مدیریت  زمینه  در  ویژه  به  انساني 
در بازارهاي بین المللي و نیز ایجاد ارتباط بین صنایع احداث شده 
از  تولید داخلي،  با صنایع داخلي و تحرک آفریني  آزاد  در مناطق 
بر  آزاد  مناطق  سیاست  اتخاذ  رجحان  و  پیگیري  اهداف  عمده 

دیگر نظریه هاي توسعه است.
شایان ذکر است که خروجي نهایي سیاست استقرار مناطق آزادي 

تجاري- صنعتي موارد ذیل است:
1( تولید سرمایه اجتماعی )تربیت نیروی انسانی در حوزه کارآفرینی، 

اشتغال و تولید(
2( تولید ثروت

از آنجایي که مباحث مرتبط با تولید سرمایه اجتماعي و نیز مدیریت 
آموزشي  زیرساخت هاي  توسعه  و  فرهنگي  تعامالت  و  ارتباطات 
معاونت  وظایف  حیطه  در  آزاد  مناطق  سازمان هاي  در  فن آوري  و 
فرهنگي، اجتماعي و گردشگري است؛ و با لحاظ این نکته که در 
به  آزاد  مناطق  گردشگري  و  اجتماعي  فرهنگي،  سال 1395برنامه 
ابالغ شده است؛  اقتصادي  آزاد و ویژه  دبیرخانه شورایعالي مناطق 
سرمایه  و  ثروت  تولید  تولید  بین  مي بایست  معاونت  این  این رو  از 
اجتماعي با نگاه فرهنگي، پل ارتباطي برقرار نماید. در واقع معاونت 
فرهنگي مناطق آزاد مي بایست در راستاي کمک به اقتصاد ملي، از 
تمامي ظرفیت و بسترهاي فرهنگي در حوزه تولید و خدمات، استفاده 

نماید تا از این طریق بتواند نقش مطلوبي در راه اندازي موتور اقتصاد 
کشور به ویژه در وضعیت سخت اقتصادي فعلي )تحریم و کرونا( 

ایفا نماید .
از این رو، صنایع و امور فرهنگي مي توانند در سال منتسب به شعار 
»جهش تولید« به کمک اقتصاد آیند و الزمه این امر نیز گشودن 
آغوش نهادها و ساختارهاي حاکمیتي و دولتي )نظیر مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادي ( براي این بخش هاي مختلف اقتصادي ازجمله صنایع 
نفتي  اقتصاد  که  اکنون  شد،  اشاره  که  طور  همان  است.  فرهنگي 
لحاظ  از  کشور  و  شده  بسیار  رکود  دچار  تحریمي  دالیل  به  ایران 
نظام بودجه ریزي در تنگناي بي سابقه اي قرار گرفته است، مناطق 
آزاد با توجه به ماهیت و کارکردي که براي آنها تعریف شده است ، 
مي توانند بستر الزم را براي فعالیت و معرفي صنایع مختلف ازجمله 
صنایع فرهنگي فراهم نمایند. در حقیقت صنایع فرهنگي مي توانند 
پنجره  جدیدي براي خروج اقتصاد فعلي کشور از چالش هاي گرفتار 

شده، باشند. 
با این نگاه در ادامه، به اهمیت هنر و صنایع فرهنگي و تعامل آن با 

مناطق آزاد اشاره مي شود:
که  است  جامعه اي  هر  شاخصه هاي  و  بخش ها  مهم ترین  از  هنر 
مي تواند تاثیر زیادي بر سایر عملکردهاي افراد به ویژه در حوزه هاي 
آثار هنري را  باید  اقتصادي و تولیدي داشته باشد. به همین دلیل 
اقشار مختلف  بهانه هاي مختلف در معرض دید عالقه مندان و  به 
مردم قرار داد تا ارتباط میان آثار غني صنایع دستي و مردم جامعه 
برقرار شود و بي تردید یکي از این بهانه ها، برگزاري نمایشگاه ها و 
ورک شاپ هاي صنایع دستي در مناطق آزاد است که مي تواند ضمن 
جلب توجه گردشگران داخلي و خارجي، به توسعه مناطق آزاد نیز 

کمک نماید.
صنایع دستي مجموعه اي از هنر- صنعت ها است که به طور عمده با 
استفاده از مواد اولیه طبیعي و بومي به کمک دست و ابزار ساخته 
ویژگي هاي  تاریخي،  سابقه  از  متاثر  ساخته ها  دست   این  مي شود. 
اجتماعي،  عادات  تولید،  مکان  جغرافیایي،  ویژگي هاي  فرهنگي، 
باورهاي سنتي، معیارهاي زیبایي شناسي بومي و ملي و نیز ذوق 
از  اغلب  تولیداتي  اثر است. چنین  هنري و خالقیت فردي سازنده 
لحاظ فرهنگي فوق العاده هستند و موارد استفاده آنها بیش از یک 
تزئین ساده است. از این رو صنایع دستي و فرهنگي در کنار جاذبه هاي 
گردشگري هر کدام از مناطق آزاد، مي توانند بستر الزم را جهت جلب 

نظر همه مسافران و گردشگران داخلي و خارجي فراهم نمایند.
تسهیل  قوانین  و  اقتصادي  مطلوب  شرایط  دلیل  به  آزاد  مناطق 
کننده در زمینه تولید و انجام فعالیت هاي اقتصادي، یکي از بهترین 
بسترهاي عرضه صنایع فرهنگي به شمار مي روند و باید از فرصت 
حضور گردشگران خارجي در کشورمان به ویژه در این مناطق استفاده 

بیشتري داشته باشیم.
توجه به این نکته حائز اهمیت بسیار است که وقتي صحبت از صنایع 
فرهنگي و خالق مي کنیم، درون مایه این صنعت مي بایست مبتني 
بر توانمندي هاي داخلي و منطقه اي باشد و در واقع لزوما قرار نیست 
محصول فرهنگي تولید و در مناطق آزاد به بوته نمایش بگذاریم که 
در آن از فرهنگ دیگر مناطق کشور استفاده کرده باشیم. بلکه ضمن 
تبلیغ فرهنگ بومي، مي توان در مدیوم کوچکتر، ویترین و جلوه گري 
طریق  این  از  تا  باشیم  )کشوري(  فرامنطقه اي  بومي  فرهنگ  از 
گردشگر خارجي که به ویژه از کشورهاي حوزه دریاي کاسپین، قفقاز 
شمالي و جنوبي و آسیاي میانه به منطقه آزاد انزلي ورود مي کنند، با 
دیدن ایران بزرگ در قاب کوچکتري نظیر منطقه آزاد انزلي، راغب 
شوند تا به اقصي نقاط کشور سفر نموده و از این طریق اقتصاد کشور 

رونق پذیرد.
مناطق آزاد کشور ازجمله سازمان منطقه آزاد انزلي مي توانند با توجه 
مزیت هاي قانوني که براي آنها در نظر گرفته شده و صد البته منطقه 
با توجه موقعیت ژئوپلیتیک و منحصربه فرد خود نسبت  انزلي  آزاد 
به سایر مناطق آزاد )قرار گرفتن در شاهراه کریدور شمال-جنوب(، 
مي تواند بستر مناسبي جهت فرهنگ سازي، گسترش، ترویج و تبلیغ 
خرده فرهنگ هاي بومي و ملي و همچنین معرف صنایع فرهنگي 
بومي و کشوري در سطح ملي و فراملي باشد. این امر مي تواند موجب 
جلب تولیدکنندگان خدمات فرهنگي به منطقه در راستاي معرفي و 
ارائه محصوالت فرهنگي و صنایع دستي شود و به تبع این اقدام، 
مي توان رونق و توسعه اقتصادي منطقه آزاد انزلي را فزوني بخشید.

با توجه به کارکردهاي بسیار مهمي که کمک به  بدین معني که 
ارائه  و  دستي  صنایع  محصوالت  فروش  و  خالق  صنایع  توسعه 
سازمان  دارد،  پایدار  اشتغال  ایجاد  در  هنرمندان  فرهنگي  خدمات 
منطقه آزاد انزلي با استفاده از امکانات و ظرفیت هاي موجود مي تواند 
به رشد و رونق فروش آثار صنایع دستي و نیز ارائه محصوالت مرتبط 
با امور فرهنگي پرداخته و ضمن افزایش اشتغال مولد، به جذب و 

ایجاد عالقه در میان فعالین این عرصه سرعت بخشد.
خدمات  ارائه  هدف  با  تخصصي  نمایشگاه هاي  برگزاري  این رو  از 
مرتبط با امور فرهنگي و نیز تبلیغ و ترویج صنایع فرهنگي بومي و 
ملي مي تواند در توسعه صادرات و همگامي تولیدکننده و صادرکننده و 
تعامل موثر میان آنها و نیز تحقق شعار جهش تولید به ویژه با رویکرد 

فرهنگ بسیار تعیین کننده باشد.
آموزشي،  دوره هاي  برگزاري  طریق  از  مي تواند  انزلي  آزاد  منطقه 
در  و...  تشویقي  و  حمایتي  طرح هاي  برنامه ها،  مجموعه 
افزایش  و  مولد  اشتغال زایي  بومي،  جامعه  توانمندسازي  جهت 
توانمندي هاي صادراتي منطقه با رویکرد فرهنگ و تقویت تولیدات 
معظم  رهبري  که  سال  شعار  با  متناسب  فرهنگي  صنایع  حوزه 
تولید«  »جهش  یعني  دارند،  و  داشته  بسیار  تاکید  آن  بر  انقالب 

گام هاي بلندي بردارد.
منطقه آزاد انزلي مي تواند از طریق اقدامات گوناگوني نظیر حمایت 
نظیر  اقامتي  اماکن  ایجاد  براي  بخش خصوصي  سرمایه گذاران  از 
هتل ها، هتل آپارتمان ها و مراکز تفریحي؛ توسعه بوم گردي در سطح 
روستاها؛ ساماندهي سواحل منطقه؛ برگزاري ورک شاپ ها؛ پردیس 
صنایع دستي )محلي براي تولید، عرضه و آموزش صنایع دستي(؛ 
راه اندازي اسکله مارینا شمال کشور و گسترش برنامه هاي گردشگري 
دریایي، ضمن تسهیل حضور گردشگران خارجي در منطقه، بستر 
الزم را جهت افزایش گردشگري دریایي در شمال کشور و کشورهاي 

حاشیه خزر فراهم نماید .
در خاتمه بایستي اشاره نمود، که در شرایط وخیم اقتصادي کشور، 
اقتصاد  پیشران  و  محرکه  موتور  مي توانند  فرهنگي  امور  و  صنایع 
کشور قرار گیرند. بدین منظور و در راستاي کمک به اقتصاد کشور، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي مي توانند از ظرفیت هاي قانوني خود، 
براي ترغیب و تبلیغ تولیدکنندگان صنایع فرهنگي استفاده نمایند. 
امري که ظاهرا تا به امروز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور 
ازجمله منطقه آزاد انزلي مورد تغافل گرفته است. بررسي هاي صورت 
گرفته در عملکرد منطقه آزاد انزلي طي سال هاي گذشته، مبین این 
نکته است که مي شد بیش از آنچه صورت پذیرفته، اقدام نمود، تا 
با برقراري ارتباط زنجیره اي با تولیدکنندگان محصوالت فرهنگي، 
با تشویق آنها جهت انجام تولید و خدمات در منطقه، ضمن کمک 
به رشد و توسعه منطقه، کمک فراتري نسبت به وضعیت حالیه به 

اقتصاد کشور نمایند .



یادداشت

با توجه به همه ظرفيت ها و پتانسيل های تعريف شده براي كشور در بخش دريايي، اگرچه اقداماتي 
در توسعه بهره برداری از اين ظرفيت ها انجام شده است، وليكن با توجه به اين مقوله و احصای شفاف 
اين ظرفيت ها و شناساندن آن به مسئوالن، سياستگذاران، برنامه ريزان و همچنين آحاد مردم، بالفعل 

درآوردن اين ظرفيت ها چندان هم دشوار نمی نمايد.
به طور كلي می توان براي مباحث دريايي در حوزه های زير ظرفيت های توسعه ای قائل شد:

 ظرفيت های صنعتي شامل توليد، تعمير، اسكراب و...
 ظرفيت های تجاري و خدماتي از قبيل فراهم كردن زمينه های ترانزيت كاال از مرزهاي دريايي كشور

 ظرفيت های شيالتی
حوزه  در  دريايي  گردشگري  جاذبه های  اطالع رسانی  و  آگاهي  توسعه  با  اجتماعي  ظرفيت های   
هستيم  آشنا  بيشتر  كه  صنعتي  ظرفيت های  ازجمله  جزاير  و  كشور  جنوب  و  شمال  داخلي  آب های 
استفاده از ذخاير زيربستر دريا است و البته آنجا كه ديگران هم با ما در ميادين نفتي مشترك هستند، 
اين ظرفيت به اندازه كفايت مورد بهره برداری قرار نگرفته و سهم همسايگان و شركاي ما بسيار بيشتر 
از ما بوده است. )ميادين مشترك گازي با كشور قطر(، اما در اين حوزه زمينه های فعاليت ديگري نيز 
وجود دارد كه البته می توان به جرات گفت كه پتانسيل بالقوه بسياري در آن نهفته است كه با كمي 
تدبير، بالفعل درآوردن آنها آسان و زمينه ساز اشتغال جوانان مستعد كشور و مبناي توسعه پايدار سواحل 

كشور می شود.
پاره ا ی از اين زمينه ها عبارتند از:

 كشتي سازي
 تعميرات كشتي شامل تعميرات اساسي، زيرآبي، تجهيزات و موتور و تجهيزات الكترونيكي شناورها

 اوراق و بازيافت كشتي
 توليد قطعات يدكي شناورهاي خدماتي سبك و سنگين

 توليد نيازمندي ها و ادوات چوبي دكوراسيون داخلي شناورها و كشتي ها
 توليد رنگ، ضدزنگ و ادوات تعمير و نگهداري شناورها

 توليد تجهيزات و اقالم ايمني شناورها
كشور ما با داشتن مرزهاي طوالني دريايي در شمال و جنوب كشور و ناوگان عظيم دريايي در همه 
ابعاد )نفتكش، كشتي تجاري و كانتينربر، شناورهاي خدماتي، كشتي های مسافري، شناورهاي صيادي، 
شناورهاي تجاري سنتي و...( كه هر يك جايگاه و سهم مهمي در زمينه فعاليت خود در دنيا و در بين 

كشورهاي منطقه دارند، اما از كمترين ظرفيت توليد و تعمير برخوردار است.
ساخت كشتي های بزرگ تجاري، كانتينربر، نفتكش، مسافري و... با وجود اينكه كشور داراي رتبه های 
مناسب در ظرفيت اينگونه شناورها است، اما تقريبا هيچ سهمي از توليد آنها ندارد. همانگونه كه معلوم 
برنامه ريزی  دولت ها  چنانچه  و  از صنايع سنگين محسوب می شود  است، ساخت كشتي  و مشخص 
ساير  باشند،  نداشته  مناسب  انساني  نيروي  ترغيب  و  تامين  و  زيربنايي  سرمايه گذاري های  مناسب، 
بخش ها ازجمله بخش خصوصي به تنهايي كمتر از عهده اين كار سنگين برمي آيد كه البته اين تجربه 

در كشور ما به وضوح مشخص است. 
البته به توجه به ظرفيت های باالی اين صنعت، اقدامات محدودي در اين زمينه در سواحل كشور انجام 
شده است، وليكن به داليل متعدد ازجمله عدم سياستگذاري های شفاف، برنامه ريزی مدون و طوالني 
مدت، تغييرات پي درپي مديران، محدوديت های اعتباري و... مانع از رشد اين بخش و ايفاي نقش و 
سهم خود در توليد شده و الزم است وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مدون كه در آن با توجه به 
ظرفيت های توليدي، در نظر گرفتن سهم مناسب ساخت، تامين و تخصيص اعتبارات مناسب تا رسيدن 
نيروهاي  از  استفاده  بين المللي،  و  منطقه ای  داخلي،  بازارهاي  به  دستيابي  و  مالي  خودكفايي  مرز  به 
متخصص و مجرب در همه زمينه ها ازجمله مديريت های كالن و اجرايي مجموعه های كشتي سازی 

و... لحاظ شده باشد، تدوين و با جديت و قوت تمام و با نظارت موثر و كافي به انجام رساند. 
و  اعتبارات  يمن  به  چراكه  بخش هاست،  ساير  از  بهتر  كمي  وضعيت  مسافري  شناورهاي  بحث  در 
منابع اعطايي سازمان بنادر و دريانوردي، چندين شناور مسافري با همكاري كشتي سازي های بخش 
اينگونه  از توليد  خصوصي در سواحل كشور به ويژه در جنوب ساخته شده و ظرفيت نسبتا مناسبي 
شناورها ايجاد شده است. بخش خصوصي در اين زمينه فعال شده است، در صورت حمايت از طرف 
سياستگذاران و با توجه به ظرفيت های خوب فني و حرفه ای نيروي انساني داخلي می تواند در صادرات 
اينگونه شناورها نيز فعال و نقش داشته باشد كه يقينا در توسعه مناطق دريايي كشور نقش بسزا و 

تاثيرگذار خواهد داشت.
از  ايمن می توان  و  مدرن  تفريحي  و  در بحث شناورهاي كوچكتر، خدماتي، مسافري  و  الگو  اين  با 
پتانسيل و ظرفيت های بخش غيردولتي هم در ايجاد زيرساخت های توليد و هم در توليد محصوالت 
بهره گيری كرد و با توجه به بازار روبه رشد گردشگري دريايي در كشور و بنادر مسافري، زمينه های 

بهره مندي از مزاياي اين حرفه پرسود و اشتغال زا را فراهم آورد.
گرچه دولت های گذشته به فراخور شرايط، اقتصاد دريا و توسعه دريايي را در دستوركار خود داشته اند، 
اما با اين مجال ايجاد شده و شعار دولت تدبير و اميد پيشنهادات زير جهت تدبر بيشتر و اجرايي شدن 

با هدف توسعه دريايي كشور ارائه می شود:

1- ايجاد بانك دريايي
از آنجاكه يكي از مولفه های تاثيرگذار در توسعه هر اموري منابع مالي آن است، لذا با توجه به پراكندگي 
و تعدد بانك های كشور و گاهی عدم آشنايي كافي آنها با زمينه فعاليت های دريايي، تامين منابع مالي 
طرح ها در همه ابعاد با مشكل جدي مواجه شده و زمان زيادي براي توجيه و ايجاد همدلي با بانك ها 
براي مشاركت در طرح های دريايي با موضوعات بيشماري كه پيشتر به آنها اشاره شد )به استثناي 
موضوع نفت( صرف می شود. از اين رو يكپارچه سازی منابع درآمدي بخش دريايي كشور و تجميع و 
كارسازي آن در بانك دريايي و تامين منابع طرح ها از اين محل می تواند گامي روبه جلو در توسعه 

دريايي و ايجاد بستري هموارتر در اين زمينه باشد.

2- ايجاد وزارت درياداري
اشاره  نوشتار  اين  ابتداي  در  همچنان  كه  و  است  پهناور  و  گسترده  بسيار  كشور  دريايي  جغرافياي 
شده، زمينه فعاليت های دريايي آن نيز بيشمار است. اين فعاليت ها )جز در امور نظامي و انتظامي( از 
طريق سازمان ها، ارگان ها و وزارتخانه های جداگانه ای مديريت می شود. اگرچه همه اين فعاليت ها را 
می توان از لحاظ مبناي فعاليت و زمينه و ماهيت در يك قالب گنجاند. در اين صورت با تجميع همه 
كامال  و  منسجم  ساختار  ايجاد  و  زمينه  اين  در  غيرتخصصي  بعضا  و  پراكنده  مديريتي  ظرفيت های 
تخصصي، فعاليت های غيرنظامي در اين حوزه را می توان با ساماندهي مجدد و منطبق با نيازهاي روز 
ملي و بين المللي در مسيري نو و متحول رهنمون كرد. در سايه ايجاد وزارت درياداري و با استفاده 
از منابع مالي يكپارچه شده در بانك دريايي، يقينا توسعه دريايي كه از مولفه های مهم و تاثيرگذار در 
توسعه پايدار كشورهاي داراي جغرافياي دريايي گسترده است، از سرعت بيشتري برخوردار خواهد شد 

و نقش خود را در اين زمينه بيش از پيش ايفا خواهد كرد.

3- توسعه فرهنگ دريايي و توجه به مناطق ساحلي
از آنجا كه زمينه های بيشمار فعاليت های دريايي می توانند توسعه همه جانبه مناطق دريايي را فراهم 
كنند، مالحظه می شود در مناطقي كه از اين فرصت ها به نحو احسن و با برنامه ريزی مدون و پيگيري 
و نظارت قانونمند و نظام مند استفاده شده است، شكوفايي و رونق اقتصادي ايجاد شده و تجمع جمعيت 
و ايجاد شهرهاي بزرگ و پررونق را به همراه داشته كه شهرهاي بزرگ ساحلي در اقصي نقاط دنيا از 

مثال های بارز اين ادعا است.
سواحل كشور در شمال و جنوب و دسترسي آسان به آب های آزاد به همراه مشخصات جغرافيايي قابل 
اتكاء براي ايجاد و رونق بنادر تجاري، مجتمع های كشتي سازی و صنعتي دريايي، مجتمع های توليدي 
توجه  و  اطالع رسانی  و  دريايي  فرهنگ  توسعه  با  توليدات،  توزيع  و  اوليه  مواد  به  آسان  دسترسي  و 

می تواند به سرعت به مناطق توسعه  يافته تبديل شود.

4- توجه به نيروي انساني فعال در بخش دريايي
نيروي انساني ركن اصلي توسعه هر فرآيند و سازماني می باشد و اين اصل مورد توجه همه نظام های 
مديريتي قرار گرفته است، تا جايی  كه بعضي از منابع و نظام های مديريتي، دارايي سازماني را فقط 
منحصر به نيروي انساني آن سازمان مي دانند. نيروي انساني مترقي است كه می تواند الگوهاي مناسب 
مديريتي در توليد و توسعه محصول، اجراي اهداف و چشم اندازهاي تعيين شده سازماني و راه های 

تكامل هر سازمان را منطبق با اسناد باالدستي آن سازمان پياده و محقق سازد.
فعاليت های دريايي داراي ويژگي های خاص، مشقات و سختي های فوق العاده ای  از طرف ديگر همه 
می باشد كه الزم است بدون قياس با فعاليت های ديگر، مورد توجه جدي قرار گيرد و راه های توسعه آن 
از نظر كمي و كيفي و ايجاد انگيزه های الزم در جذب و نگهداري آنها در اين صنعت و حرفه فراهم شود.

ظرفیت های توسعه ای »توسعه دریامحور«

اله مراد عفيفی پور
 مديرکل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان

گزارش6

مناطق آزاد؛ پایلوت تحقق اقتصاد آزاد در ایران
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نقش موثر مناطق آزاد در بهبود اقتصاد بحران زده کشور:

هدفگذاری اقتصادی بر محور توليد و صادرات 
شرايط  از  برون رفت  راهكارهای  از  يكی 
كه  نكته ای  است،  كشور  اقتصادی  سخت 
با  اقتصادی در شرايط كنونی  همه كارشناسان 
توجه به افزايش نرخ ارز و توجيه صادرات بيان 
می كنند؛ بی ترديد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
در اين شرايط با توجه به زيرساخت های توليدی 
بهترين  ايجاد كرده اند،  در خود  و صادراتی كه 
بستر برای دستيابی به اين هدف می باشند، اما 
اين مهم بدون افزايش اختيارات به مناطق آزاد و 
نيز دو نكته مهم تسهيل گری در توليد، صادرات 
موازی كاری های  حذف  نيز  و  سرمايه گذاری  و 
به  اصلی  سرزمين  سازمان های  و  مجموعه ها 

دست نمی آيد.
را  زيادی  بسياری  فرصت های  تحريم،  تهديد 
در جهت خودكفايی در كشور ايجاد كرده است؛ 
يكی از اين بسترها برای رسيدن به خودكفايی 
ويژه  و  آزاد  مناطق  می تواند  شرايط  اين  در 
اقتصادی باشد. تحريم ها در نقطه ابتدايی هزينه 
تامين كاال را بر دوش كشور سنگين می كند و 
جامعه  در  اقتصادی  فشار  ايجاد  باعث  امر  اين 
می شود، به يقين و باور كارشناسان اقتصادی با 
ايجاد شده در  به مزيت ها و فرصت های  توجه 
مناطق آزاد می توانيم با برنامه ريزی و آزادسازی 
قسمت  كشور،  از  مناطق  اين  در  اقتصاد  حوزه 
برای  هزينه  افزايش  بار  اين  از  توجهی  قابل 
تامين نيازهای داخلی را به واسطه ظرفيت های 

مناطق آزاد كاهش دهيم.
سازنده  تعامل  جهت  در  برنامه ريزی  بی ترديد 
با كشورهای همسايه  منافع مشترك  تعريف  و 
می تواند يكی از راهكارهای برون رفت از تحريم 
به واسطه ايجاد حلقه های توليدی، صادراتی و 
ترانزيتی با همسايگان كشور با محوريت مناطق 
تحريم  رفع  از  مدل  اين  بارز  نمونه  باشد؛  آزاد 
واسطه  به  چابهار  آزاد  منطقه  در  می توان  را 
هند  اتصال  در  آزاد  منطقه  اين  تاثيرگذار  نقش 
متحده  اياالت  كه  كرد  مشاهده  افغانستان  به 
و  هند  كشور  دو  فشارهای  واسطه  به  باالجبار 
مستثنی  تحريم ها  از  را  چابهار  بندر  افغانستان 
و  ظرفيت ها  از  نمونه ای  تنها  اين  نمود؛ 

مزيت های مناطق آزاد كشور می باشد.
با نگاهی به مناطق آزاد ايران و قرارگيری اين 
مناطق در مرزهای كشور و همچنين با عنايت 
به  منطقه  در  ايران  استراتژيك  موقعيت  به 
واسطه تعدد همسايگان، اين فرصت می تواند در 
تك  تك مناطق آزاد به واسطه هم افزايی بيشتر 
با كشورهای همسايه خود ايجاد شود. بی شك 
نقطه دسترسی ايران از جنوب به خليج فارس، 
جاذبه  می تواند  هند  اقيانوس  و  عمان  دريای 
همكاری های مشترك كشورهای شمالی ايران 
را برای حضور بيشتر در مناطق آزاد شمالی ما 

بيش از پيش پررنگ تر كند.
ما  امروز  كارشناسان،  گفته  به  توجه  با  شايد 
بين  كشور  داخل  در  هم افزايی  به  نياز  بيشتر 
تصميم گير  مجموعه های  و  سازمان ها  تمامی 
رفع  صورت  در  بی ترديد  داريم؛  تصميم ساز  و 
تحريم های داخلی كه به واسطه موازی كاری ها 
و يا بروكراسی های پيچيده اداری در كنار عدم 
واگذاری اختيارات به مناطق آزاد كه در قانون 
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
شاهد  می توانيم  است،  شده  بيان  صراحت  به 
شكوفايی و ايفای نقش بيشتر در مسير توسعه 
اقتصادی و گذار از تحريم های با اهرم مناطق 

آزاد باشيم.
در جهان،  آزاد  مناطق  عملكرد  ركن  مهم ترين 
فعاليت آزادانه و بدون محدويت در حوزه اقتصاد 
معمول  بروكراسی های  از  خارج  تعامالت  و 
سرزمين های اصلی با كشورهای پيرامونی خود 
است؛ مناطق آزاد ايران نيز به عنوان عضوی از 
زنجيره مناطق آزاد جهان از اين رويكرد مستثنی 

نيستند و بايد بر پايه اصول و مبانی بين المللی 
مستلزم  اين  و  كنند  حركت  مسير  اين  در 
همكاری و تعامل سازنده مجموعه های داخلی 
با  نمی توانيم  صورت  اين  غير  در  است،  كشور 
اعمال محدوديت و يا زدن برچسب های اتهامی 
به مناطق آزاد در شرايط سخت اقتصادی فعلی، 
توقع معجزه از اين نقاط اقتصادی داشته باشيم.
آزاد  تعامل  از  برگرفته  آزاد  اقتصاد  مفهوم 
امور  كليه  تسهيل  كنار  در  تجارت  عرصه  در 
سرمايه گذاران  و  اقتصادی  فعالين  برای حضور 
از  ما  اشتباه  تفسير  شايد  است،  آزاد  مناطق  در 
اقتصاد آزاد تاكنون باعث عدم واگذاری اختيارات 
منتقدين داخلی  يا فشار  و  بوده  آزاد  به مناطق 
تصميم گيران  و  تصميم سازان  به  را  اجازه  اين 

نداده است.
در شرايط كنونی كشور، با عنايت به بيانات مقام 
بايد از همه ظرفيت ها در جهت  معظم رهبری 
ببريم؛  بهره  وابستگی كشور  خودكفايی و عدم 
پس حتم بدانيم كه در اين مسير بهترين اهرم و 
بازو برای رسيدن به خودكفايی در كنار فعاليت 
بر  همسايه  كشورهای  با  اقتصادی  تعامالت  و 
آزاد،  اقتصاد  از  دقيق  تعريف  و  شناخت  پايه 
مناطق آزاد هستند كه با تجربه ای در حدود سه 
دهه می توانند بهترين راه های تنفسی ايران در 
شرايط سخت كرونايی و تحريمی باشند. مسلما 
افزايش مزيت ها و  امنيت روانی در كنار  ايجاد 
در  پاگير  و  قوانين دست  و  بروكراسی ها  حذف 
اقتصادی  فعالين  برای  صادرات  و  توليد  مسير 
مناطق آزاد می تواند بهترين كليد برای باز كردن 

قفل اقتصادی كشور باشد.
اعتماد  كنونی  شرايط  در  كه  باشد  بهتر  شايد 
فعالين  به  مسئوليت ها  واگذاری  در  بيشتری 
بيشتر  تبادالت  و  توسعه  جهت  اقتصادی 
در  منطقه ای  تجار  و  همسايه  كشورهای  با 
كشورهای هدف داشته باشيم و تا می توانيم در 
مقام دولت سعی در كم كردن تصدی گری های 
دست و پاگير در مسير اقتصاد آزاد داشته باشيم. 
بی ترديد حتی به عنوان پايلوت هم اگر بخواهيم 
آزمايش  كشور  كالن  اقتصاد  در  را  نمونه  اين 
نقاطی كه می توانيم كنترل  تنها  باز هم  كنيم، 
شده اين طرح را اجرا نماييم، مناطق آزاد كشور 
اين  در  كه  بسترهايی  به  توجه  با  كه  هستند 
سال ها در اين مناطق ايجاد شده است، می تواند 

نتيجه و بازخورد بسيار خوبی را نشان دهند.

ضرورت بازتعريف مناطق آزاد 
در ايران

از  كه  نكته  اين  به  توجه  با  ايران  آزاد  مناطق 
هستند،  جدا  اصلی  سرزمين  قوانين  برخی 
اقتصادی  توسعه  در  را  مهمی  نقش  می توانند 
مناطق  از  يك  هر  كنند.  بازی  آزاد  اقتصاد  و 
با  ايران در مناطق مرزی و در همسايگی  آزاد 
توجه  با  و  گرديده اند  واقع  همسايه  كشورهای 
تعامل  در  مناطق كه  اين  توسعه  به محورهای 
است،  شده  تعريف  خود  همسايه  كشورهای  با 
می توانند تاثير بسزايی در مسير ايجاد تعامالت 
تعريف  ايران  همسايه  كشورهای  با  باالدستی 

كنند.
و  بخشنامه ها  اكثر  كه  هستيم  شاهد  متاسفانه 
به  تسری  حال  در  اصلی  سرزمين  آيين های 
مناطق آزاد هستند كه دامنه عمل اين مناطق را 
محدودتر می كنيد. بنابراين بايد اجازه دهيم كه 
مناطق آزاد وظايف تعريف شده خود را براساس 
درگير  را  مناطق  اين  نبايد  ببرند؛  پيش  قانون 

محدوديت های سرزمين اصلی نماييم.
بازرگانی  و  تجاری  حوزه های  در  آزاد  مناطق 
می توانند مراودات خود را با كشورهای همسايه 
به  كشورها  اين  واسطه  به  و  دهند  افزايش 
بازارهای بين المللی دسترسی پيدا كنند. تعريف 
بازی های تهاتری در نقاط صفر مرزی می تواند 
مشكالت ناشی از انتقال پول را كم رنگ تر كند 
از ظرفيت های صادراتی  استفاده  و همين طور 
آن  از  و  به كشورهای همسايه  آزاد  مناطق  در 
كشورها به كشورهای ديگر بخشی از صادرات 

را تضمين نمايد.

بازتعريف  بايد  كنونی  شرايط  در  آزاد  مناطق 
كنند  كمك  بايد  مجلس  و  دولت  و  شوند 
كشور  بروكراسی های  درگير  آزاد  مناطق  تا 
نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه 
و  نمايند  ايفا  سرمايه گذاری  جذب  و  اقتصادی 
و  داخلی  سرمايه گذاران  اعتماد  جلب  با  بتوانند 
مناطق  به  را  دنيا  روز  تكنولوژی های  خارجی، 
مناطق  از مزيت های  بشود  تا  كنند  منتقل  آزاد 
آزاد در كنار ظرفيت های ورود علم و تكنولوژی 
به اين مناطق در مسير كم اثر كردن تحريم ها 

بيشترين بهره مندی را داشته باشيم.

مناطق آزاد؛ فرصت های بزرگ 
صادراتی کشور

بی ترديد مناطق آزاد در بحران های اقتصادی و 
هر فعاليتی كه نگاه صادراتی در شرايط كنونی 
بدان داشته باشيم، به عنوان يك فرصت تلقی 
بسيار  اقتصادی  فعاليت  اين  مسلما  می شوند. 
در  بخواهد  سرمايه گذاری  اگر  و  است  سود آور 
راه اندازی كند و  را  آزاد كسب و كاری  مناطق 
بتواند كاال و يا خدمتی را صادر كند، در شرايط 

فعلی می تواند بسيار مطلوب و سوده باشد. 
منظر  از  بزرگ  بسيار  فرصت  يك  آزاد  مناطق 
صادرات هستند؛ بنابراين قاعدتا حتی در دوران 
واقع  شرايطی  چنين  در  هم  اكنون  كه  تحريم 
هستيم، بايد فعاليت های اقتصادی كه منجر به 
مناطق  سازمان های  توسط  می شود،  صادرات 
آزاد و فعالين اقتصادی در مناطق تقويت گردد 
كشور  برای  بستر  و  موقعيت  اين  از  بتوان  تا 
محدوديتی  هر  بعضا  چراكه  نمود؛  استفاده 
می كند؛  ايجاد  خود  پس  در  فرصت  يكسری 
صرفا  اينكه  جای  به  است  مطلوب  بنابراين 
چه  ببينيم  شويم،  متمركز  محدوديت ها  روی 
اين  از  بتوانيم  و  است  ايجاد شده  فرصت هايی 
از اين  فرصت ها نهايت استفاده را ببريم. يكی 
فرصت ها، اين است كه بتوانيم به توليد محصول 
و خدمات صادراتی فكر كنيم و صادرات را بهبود 
ببخشيم و بتوانيم منابع جديد را به كشور وارد 
نماييم و بالطبع شاهد رونق اقتصادی و جهش 
توليد باشيم و هم بخش خصوصی از درآمدهای 
اين فرآيند استفاده كند؛ كه بی شك رونق بخش 

خصوصی، رونق كسب و كار در كشور است.

مناطق آزاد، معبری جهت گسترش 
فعاليت سرمايه گذاران خارجی

برای  امتيازاتی  داشتن  ضمن  آزاد  مناطق 
سرزمين  به  نسبت  تجارت  و  سرمايه گذاری 
اصلی، دارای امتيازات بسيار ويژه می باشند، اما 
به  آنچه مسلم است در شرايط سخت تحريم، 
صعودی  سير  هزينه ها  از  بسياری  طبيعی  طور 
را بر  به خود می گيرد و می تواند تداوم فعاليت 
بسيار  اصلی  سرزمين  در  تاجر  و  صنعتگر  يك 
سخت و غيرقابل تحمل نمايد؛ اما با عنايت به 
امتيازات و تسهيالتی كه به لحاظ معافيت های 
مختلف مالياتی و تعرفه ای در مناطق آزاد وجود 
دارد، امكان ادامه فعاليت را برای سرمايه گذاری 
طرف  از  و  می نمايد  اقتصادی تر  و  مناسب تر 
استقرار  و  جغرافيايی  موقعيت  لحاظ  به  ديگر 
كشورها  از  برخی  همسايگی  در  مناطق  اين 
خوبی  به  را  طرفين  مبادالت  بستر  می تواند 
تجار  برخی  اينكه  مهم  نكته  نمايد.  تسهيل 
مراودات  و  ارتباطات  محلی  سرمايه گذاران  و 
نزديكی با كشورهای مجاور خود دارند و يا حتی 
اين  و  هستند  شركت  صاحب  كشورها  آن  در 
می تواند در راستای رفع پاره ای از مشكالت و 
و  مفيد  تحريم  شرايط  در  نيازها  از  برخی  حل 

موثر واقع شود.
و  مالكيت  واگذاری  دليل  به  آزاد  مناطق 
داشتن  و  خارجی  اتباع  آسان  اقامت  و  تردد 
حضور  جهت  محفلی  مختلف  معافيت های 
است  گرديده  خارجی  سرمايه گذاران  از  برخی 
به  مشغول  مناطق  اين  در  عزيزان  اين  و 
فعاليت هستند، كه اين حضور فعالين اقتصادی 
خارجی می تواند پلی برای صادرات و شبكه ای 
و  اساسی  كاالهای  واردات  و  صادرات  برای 
مناطق  مجموع  در  باشد.  كشور  به  استراتژيك 
آزاد به لحاظ موقعيت جغرافيايی و عمدتا بندری 
و تسهيالت و امكانات بالقوه و بالفعلی كه دارند، 
برای  را  نزديكی  و  فرعی  مسيرهای  می توانند 
بهبود روابط و ايجاد تعامالت طرفينی و توسعه 
و رونق اقتصادی در منطقه و كشور را تسهيل 
جدی  موانع  و  محدوديت ها  از  برخی  و  نمايند 
نمايند و  تبديل  به فرصت  را  از تحريم  حاصل 
می توانند معبری برای تقويت و گسترش فعاليت 
برای  مناسبی  بستر  نهايت  در  و  خارجی  اتباع 
رفع نيازهای اساسی كشور باشند؛ البته اين مهم 
نظارتی  و  متولی  دستگاه های  همه جانبه  نگاه 
و  واحد  نگاه  سايه  در  و  می طلبد  را  كشور  در 
گشايش  كليد  می توانند  مناطق  اين  حمايتی، 
تحريم  شرايط  در  موانع  و  مشكالت  از  برخی 

و شرايط سخت در كشور باشند.

گزارش:
فريبا شيخی



یادداشت

مورد  آنقدر  متاسفانه  رهبری  معظم  مقام  تاکیدی  مقاومتی  اقتصاد  راهبرد 
و منطقی ترین  قرار گرفت که حتی ساده ترین  توضیح  و  تفسیر  تاویل،  تاکید، 
غامض،  نیز  ملی  اقتصاد  بخش  نجات  راهبرد،  این  در  نظر  مورد  واقعیت های 

پیچیده و دست نیافتنی نمود یافت.
به صورت مثال در قالب منطق درونزایی و برونگرایی راهبرد اقتصاد مقاومتی، 
توسعه صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی می توانست باعث رشد قابل توجه 
شاخص های کالن اقتصادی نظیر تولید، اشتغال، صادرات، رشد فناوری و حتی 
تعمیق روابط سازنده بخش کشاورزی و صنعت البته در سایه حضور شرکت های 
دانش بنیان، فناور و خالق گردد. اما با تمام هزینه های صرف شده در کنفرانس ها 
و همایش ها هنوز بیش از  ۱۷درصد از محصوالت تولیدی کشاورزی در ایران به 

صورت ضایعات از بین می رود.
طبق بررسی های انجام گرفته در سال ۱396، در حدود ۱20میلیون تن محصول 
کشاورزی در ایران تولید می شود که حدود 82میلیون تن زراعی و ۱6.5میلیون 
تن محصوالت باغی و ۱4میلیون تن دامی و بیش از یک میلیون تن هم شیالت 
است. با همه عقب ماندگی های موجود در توسعه صنایع تبدیلی در حال حاضر 
افزوده،  ارزش  ۱۷.26درصد  و  شاغالن  تعداد  33.۷درصد  تبدیلی  صنایع  هم، 
20.9درصد ارزش تولیدات، 23.4درصد ارزش سرمایه گذاری بخش صنعت را به 

خود اختصاص داده است .
توجه به توسعه صنایع تبدیلی در اقتصاد ایران بیشتر حول محور تقویت اقتصاد 
روستا بوده است  و حتی این مسئله به شدت مورد تاکید مقام معظم رهبری 
می باشد. علت این تاکید آن است که ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها منجر به 
بازگشت ارزش افزوده محصوالت کشاورزی به خود روستا، ایجاد اشتغال، درآمد 

بیشتر و تقویت بافت اجتماعی و جمعیتی روستا می شود. 
در کشور شاهد هستیم،  تبدیلی  مورد صنایع  در  اکنون  که  آنچه  متاسفانه  اما 
آن است که بسیاری از کارخانه های صنایع تبدیلی به دور از مناطق روستایی 
و در جوار شهرها و در شهرک های صنعتی ایجاد شده اند و بعضا حتی فروش 
محصوالت کشاورزی به عنوان ماده اولیه به این قبیل کارخانه ها نه به وسیله 

کشاورزان، بلکه توسط دالل ها و واسطه ها انجام می شود .
همچنین به علت هماهنگ نبودن سیاست های موجود در بازار مصرف، صادرات، 
نبود برنامه ریزی آینده نگرانه در بخش تولید در اقتصاد کشاورزی، دخالت داللی 
در تعیین نرخ محصول و نبود صنایع تبدیلی، بیش از  ۱۷درصد از محصوالت 
میانگین  اگر  می رود؛  بین  از  ضایعات  صورت  به  ایران  در  کشاورزی  تولیدی 
بگیریم، ساالنه  نظر  در  را ۱00تومان  کیلوگرم محصول کشاورزی  هر  ارزش 
چند هزار میلیارد تومان از ثروت ملی این کشور که برای ایجاد آن منابع انسانی 
و غیرانسانی زیادی صرف شده بود، به راحتی تبخیر می گردد که می شود جلوی 
بخش بزرگی از این ضرر ملی را با گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد 
انبارها و سردخانه های مجهز و آموزش عوامل انسانی دخیل در تولید محصول 

را گرفت.
آمارها همچنین نشان می دهد بخش باغبانی با 28.۱درصد باالترین و صنعت 
دام و طیور با 6.۱درصد کمترین میزان ضایعات در کشور را دارند. در زیربخش 
زراعت نیز محصوالتی چون سیب  زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی جات با 
حدود 30درصد ضایعات باالترین و حبوبات با 5درصد کمترین میزان ضایعات 
را دارا است. در زیربخش باغبانی، انگور و انجیر با حدود 35درصد باالترین و 

گردو، بادام و فندق با 8درصد کمترین ضایعات را به خود اختصاص داده اند.
یکی از مهم ترین جنبه های توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ریسک پذیری اقتصاد 
که  موضوعی  است.  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  امر  به  تنوع بخشی  و  ملی 
به نظر می رسد باید به شدت مورد توجه برنامه ریزان اقتصاد در مناطق آزاد و 

خصوصا مناطق آزادی که دارای بخش کشاورزی قدرتمند هستند، قرار گیرد.
منطقه آزاد ارس از آن جمله مناطق آزادی است که به علت داشتن نعمت آب 
رودخانه همیشه خروشان ارس و زمین های زرخیر موجود در کرانه های این رود 
باستانی و پررمز و راز، توانسته به همت مردم و فعالین اقتصادی خود بخش 
سازمان  و  کند  ایجاد  گلخانه ای  و  باغی  حوزه  دو  در  را  قدرتمندی  کشاورزی 
منطقه آزاد ارس در تالش است از نیمه زرین ارس در زون خداآفرین، با توسعه 

کشاورزی زراعی در زمین های پایاب سد خداآفرین رونمایی کند.
محصوالت  تولید  حوزه  در  منحصربه فرد  و  وسیع  بسیار  ظرفیت های  این 
کشاورزی می طلبد مدیران بخش صنعت نیز توسعه صنایع تبدیلی را با مطالعه 
بازارهای هدف، سطح تکنولوژی موجود و مورد  نیاز  ظرفیت های تولید ارس، 
نیاز، میزان استقبال سرمایه گذاران و میزان حضور شرکت های دانش بنیان در 
این عرصه مورد برنامه ریزی قرار دهند و در پیشبرد توسعه بخش صنایع تبدیلی 

کشاورزی جلوتر از سرمایه گذاران عمل نماید. 
فعال و هزاران  از ۱60هکتار مجتمع گلخانه  بیش  ارس  آزاد  امروز در منطقه 
سد  پایاب  اراضی  و  دارد  وجود  گرمسیری  هسته های  میوه های  باغ  هکتار 
مدار  وارد  ایرانی  میلیاردی یک شرکت  5هزار  سرمایه گذاری  با  نیز  خداآفرین 

تولید محصوالت باغی، گلخانه ای، شیالت و غالت خواهد شد. 
این ظرفیت های عظیم که هر ساله بر حجم آنها افزوده می شود، نیازمند بخش 
افزوده بخش کشاورزی  ارزش  بتواند  تا  برونگرا است  پیشرو و  تبدیلی  صنایع 
ارس را چندین برابر کند و بازارهای کشورهای اطراف و سایر کشورها را هم 

مدنظر قرار دهد.
خوشبختانه به دلیل هوش مدیریتی جناب آقای مهندس نریمان، در دو سال 
گذشته وی با حمایت از ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی 
ارس نشان داده که در شرایط تحریم و فشار کنونی، بخش کشاورزی یکی از 
بخش هایی است که می تواند حتی تحریم را به خاطر خوداتکاء بودن در ساختار 
امروز واحدهای صنعتی مهم و قابل  تولیدی خود به فرصت تبدیل کند. فلذا 
توجهی مثل شمس لبن، کشتارگاه تمام صنعتی آرمان، شرکت آیچین تجارت 
در  شده  تولید  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  عرصه  در  و...  تجارت  آیدین  و 
ارس ، سرزمین اصلی و یا وارداتی، وارد شده اند و برخی از این شرکت ها، جزء 

شرکت های برتر صادراتی منطقه آزاد ارس می باشند. 
در پایان باید گفت؛ منطقه آزاد ارس با ظرفیت های عظیم صنعتی، کشاورزی، 
انسانی و دانش بنیان می تواند توسعه صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی را به 
عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های سیاست توسعه صنعتی و اقتصادی خود 
در سال جهش تولید انتخاب کند و در این عرصه از فکر و ایده های برنامه ریزان 
اقتصادی آگاه به روند های اقتصادی داخلی و خارجی استفاده نماید. جهش های 
بخش  رشد  تاثیر  تبدیلی،  صنایع  در  محصوالت  تولید  در  موجود  تکنولوژیک 
متوسط جامعه در رشد بازار مصرف، تاثیر رسانه ها در تغییر فرهنگ مصرفی و 
غذایی جوامع، استانداردها و قوانین وارداتی کشورها و شبکه بازاریابی و توزیع 
اقتصادی  برنامه ریزی  در  توجه  آیتم ها مورد  نیز جزء مهم ترین  به روز  و  سریع 

برای توسعه صنایع تبدیلی می باشد که الزم است مدنظر قرار گیرد.

نیاز راهبردی برای تکمیل برنامه توسعه 
کشاورزی-صنعتی منطقه آزاد ارس
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گفت:  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
ده ها  گردشگری  صنعت  متخصصین  امروزه 
مختلف  سبک های  عنوان  به  را  گردشگری  نوع 
این  از  یکی  که  می کنند  معرفی  گردشگری 
انواع گردشگری پایدار  مدل های نوظهور که جزء 

به حساب می آید، ژئوتوریسم است. 
گردشگری،  نوع  این  افزود:  منیری  فاطمه 
یک  شناختی  زمین  زیبایی های  و  ژئومورفولوژی 
به  فقط  اما  می داند،  خود  شروع  نقطه  را  منطقه 
آن بسنده نمی کند و به جنبه های حفاظتی و ابعاد 
نیز  محلی  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
یک  از  جغرافیایی  مکان های  دارد.  ویژه  توجه 
شناختی  زمین  پدیده  چند  یا  یک  که  را  منطقه 
و مجموعه همه  ژئوسایت  دارند، یک  توجه  قابل 
تاکنون  را یک ژئوپارک می نامند.  آن ژئوسایت ها 
ژئوپارک های  شبکه  جزء  که  ژئوپارک هایی  تعداد 
جهانی یونسکو شده اند، به عدد ۱4۷ می رسد که از 

4۱کشور جهان هستند.
به  توجه  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  همچنین  وی 
اظهار  جهانی،  گردشگری  اقتصاد  در  ژئوپارک ها 
داشت: ژئوپارک های ملی که مایل به پیوستن به 
شبکه ژئوپارک های جهانی یونسکو هستند، عالوه 
بر دارا بودن پدیده های زمین شناختی مهم که در 
مقیاس جهانی قابل توجه باشند، باید در چارچوب 

استانداردهای یونسکو فعالیت کنند. 
اذعان  ارس  آزاد  منطقه  مدیر گردشگری سازمان 
ثبت  برای  الزم  استانداردهای  از  یکی  داشت: 

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آزاد  منطقه  جایگاه  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان 
تجاری- صنعتی ارس در اقتصاد استان آذربایجان 
شرقی گفت: ارس می تواند به عنوان دروازه تجاری 

کشور با منطقه اوراسیا و اروپا عمل نماید. 
معاون  با  مشترک  نشست  در  امین زاده  حبیب 
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
ارس اظهار داشت: در سال 99؛ سال جهش تولید؛ 
تحریم های  ویژه  به  مشکالت  همه  علی رغم 
اقتصادی، موضوع کرونا و پایین آمدن تراکنش های 
تجاری در سطح جهانی، به دنبال تحقق صادرات 
استان  از  غیرنفتی  کاالهای  دالری  3.2میلیارد 
ارس  آزاد  منطقه  موقعیت  میان  این  در  و  هستیم 
و  بازاریابی  حوزه  در  هم  و  تولیدی  حوزه  در  هم 

صادرات غیرقابل چشم پوشی است.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی همچنین اضافه کرد: در جسالت 
استان  غیرنفتی  صادرات  توسعه  کارگروه  گذشته 
آذربایجان شرقی ما در پی تدوین به موقع برنامه 
عملیاتی توسعه تجارت خارجی استان با همکاری 
و  بودیم  خصوصی  بخش  و  مختلف  سازمان های 
منطقه  محوری  برنامه های  دریافت  ضمن  امروز 
آزاد ارس برای این حوزه در سال جهش تولید و 
توسعه صادرات، در جهت عارضه یابی موانع توسعه 

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی ژئوپارک ارس و ژئوسایت ها

نقش آفرینی ارس به عنوان دروازه تجاری کشور با اوراسیا و اروپا

پایدار و ارزآوری از طریق جذب گردشگر خارجی، 
جهانی  ژئوپارک های  شبکه  در  داوطلب عضویت 
یونسکو شده است. لذا یکی از سیاست های اصلی 
طریق  از  محلی  جامعه  آموزش  ارس،  ژئوپارک 
گروه های  برای  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
کارگاه ها،  این  در  است.  جمعیتی  مختلف 
با پتانسیل های  شرکت کنندگان عالوه بر آشنایی 
با  آن،  بر  مبتنی  گردشگری  و  شناختی  زمین 
تولید  مانند  پایدار  و  جدید  کارهای  و  کسب 

ژئوپروداکت ها آشنا می شوند. 
در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
معرفی  آموزشی  کارگاه  راستا  این  در  پایان گفت: 
ژئوپارک ارس، ژئوسایت ها و زمین شناسی منطقه 
هفتم خردادماه با تدریس آقای دکتر امری کاظمی 
پروتکل  کامل  رعایت  با  و  یونسی  سیو  خانم  و 
آزاد  منطقه  سازمان  اجالس  سالن  در  بهداشتی 

ارس برگزار گردید. 
الزم به ذکر است، در حال حاضر ژئوپارک ارس به 
در  ثبت  مراحل  ژئوپارک خاورمیانه  دومین  عنوان 
یونسکو را پشت سر گذاشته است. ساختار پرونده 
در آذرماه 98 مورد تایید سازمان یونسکو قرار گرفته 
ارزیابان یونسکو به  بازدید و تایید  از  است و پس 

عنوان دومین ژئوپارک خاورمیانه ثبت می گردد.  
که  می باشد  ۷ژئوسایت  شامل  ارس  ژئوپارک 
عملیات عمرانی در آن انجام گرفته است و هر ساله 
محدوده های مشخص شده آن طبق استانداردهای 
ابالغی سازمان یونسکو شناسایی و افزایش می یابد.

تدوین کرده است و محوریت این برنامه ها؛ تولید، 
دانش بنیان  اقتصاد  و  سرمایه گذاری  صادرات، 

می باشد.
در  ارس  تجاری  تراز  داشت:  اظهار  شاسفند  صفر 
و  کوشا  اقتصادی  فعالین  همت  به  سال ۱398 
در سال گذشته شاهد  و  بود  مثبت  ارس  هوشمند 
صادرات 5۱8میلیون دالری از این منطقه بودیم که 
نسبت به سال 9۷ افزایش ۱00درصدی داشته است.

به  ژئوپارک  آن  الزام مدیریت  ژئوپارک ها،  جهانی 
آموزش مستمر جامعه محلی درباره اهمیت مفهوم 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اثرات  و  ژئوپارک 
آن  محلی  ساکنان  روزمره  زندگی  روی  بر  آن 
ژئوپارک و همچنین لزوم حفاظت از میراث زمین 

شناختی آن منطقه است.
بودن  دارا  با  ارس  ژئوپارک  کرد:  عنوان  منیری 
اهمیت جهانی  از  برخی  از 20ژئوسایت که  بیش 
برخوردار هستند، با هدف حفاظت از میراث زمین 
گردشگری  توسعه  همچنین  و  منطقه  شناختی 

تجارت خارجی، برنامه ریزی های الزم را در سطح 
صورت  را  مقتضی  اقدام   وزارت صمت  و  استان 

دهیم.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
سکاندار  با  مهم  نشست  این  در  نیز  ارس  آزاد 
عنوان  شرقی،  آذربایجان  استان  خارجی  تجارت 
را  ۱2بندی  برنامه  یک  ارس  آزاد  منطقه  کرد: 
برای تحقق شعار سال و نیز رونق تولید و صادرات 

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس اعالم کرد:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی اظهار کرد:

هیات  رئیس  بازدید  مستمر  برنامه های  ادامه  در 
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
بخش  و  سازمان  اقدام  دست  در  پروژه های  از 
خصوصی برای آگاهی از جریان امور و مساعدت 
به  نریمان  محسن  پروژه ها،  اجرای  تسریع  در 
از  صنعت،  حوزه  در  دخیل  مدیران  همراهی 
لبن  کارخانه شمس  دوم  فاز  آماده سازی  مراحل 

ارس بازدید کرد. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس معموال بدون اطالع قبلی و هماهنگی 
تا روند  بازدید پروژه ها بخش خصوصی رفته  به 
را  دارد  وجود  که  مشکالتی  و  آنها  کار  ادامه 

مشاهده نماید.
این  جریان  در  لبن  شمس  کارخانه  مدیرعامل 
و  سرمایه گذاری  مراحل  توضیح  ضمن  بازدید، 
با  گفت:  صنعتی-فرآوری  مجتمع  این  ساخت 
تن  20هزار  ساالنه  دوم،  فاز  در  کارخانه  توسعه 
در  شیر خشک و 5هزار تن مکمل های ورزشی 

این کارخانه تولید می گردد. 
با  صنعتی  شرکت  این  افزود:  همچنین  وی 
هدف صرفه جویی در انرژی و کم کردن ریسک 
وابستگی کامل به شبکه برق سراسری بر شبکه 
تولید حساس این شرکت، برنامه ریزی کرده است 
فاز دوم توسعه ای  از یک مگاوات برق در  بیش 
نوین  با روش های  نیز  ارس  لبن  شرکت شمس 

تولید، مصرف و ذخیره ذخیره نماید. 

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس 
ازآماده سازی فاز دوم کارخانه شمس لبن ارس

لبن، ساالنه ۱5هزار تن انواع خامه، 25هزار تن 
انواع دوغ، ۱0هزار تن کره پاستوریزه و 5هزار و 
500تن روغن کره تولید می شود و برای مصارف 
توزیع  مدار  وارد  همسایه  کشورهای  و  داخلی 

می گردد.

مدیرعامل کارخانه شمس لبن اظهار کرد: در حال 
حاضر در فاز اول این کارخانه، برای 50نفر اشتغال 
ایجاد شده است که با راه اندازی فاز دوم، این میزان 

به طور چشمگیری افزایش خواهد داشت .
شمس  مجتمع  نخست   فاز  در  است،  گفتنی 



اخبار منطقه آزاد قشم

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: گرچه ممکن است در کار اشتباه پیش بیاید، 

ولی من تخلف را تحت هر شرایطی نمی پذیرم.
حمیدرضا مومنی در هشتمین نشست شورای هماهنگی 
آزاد قشم که در محل مرکز  اقدامات پساکرونا منطقه 
نیست  قرار  افزود:  شد،  برگزار  قشم  رشد  بین المللی 
و  خانواده  وقت  از  و  کنند  کار  دل  و  جان  با  عده ای 
یک  ولی  نمایند،  خدمت  خالصانه  و  بزنند  زندگی شان 
عده دیگر بیایند و مرتکب تخلفات مالی بشوند و وجهه 

سازمان را از بین ببرند.
و  فساد  هرگونه  با  مبارزه  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تخلف اداری، سیستم مالی و اداری سازمان منطقه آزاد 
قشم تا پایان نیمه اول امسال کامال مکانیزه می شود، 
شرط ادامه کار هر مدیر فعلی و مدیران بعدی را در این 
سازمان اعالم دقیق دارایی آنها دانست و گفت: من به 
عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان پیشگام 
اعالم دارایی شده و مدیران سازمان نیز نسبت به اعالم 

دارایی های خود اقدام نموده اند.
مومنی گفت: شفاف سازی برای مقابله با تخلفات به طور 
قطع نیازمند ابزار کارآمد است که مکانیزه شدن سیستم های 

مدیریتی سازمان از اساسی ترین این ابزارها است.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
از سخنان خود اعالم هفتگی پیشرفت  بخش دیگری 
پروژه های ۱۸گانه سازمان منطقه آزاد قشم را نشانه ای 
تا  آنها  رساندن  نتیجه  به  برای  سازمان  این  اهتمام  از 
عملکرد  شد:  یادآور  و  کرد  اعالم  فعلی  دولت  پایان 
درآمد- هزینه سازمان را نیز ماهیانه بررسی می کنیم تا 

بتوانیم برای ماه بعد تصمیم گیری درست نماییم.
مومنی، امسال و سال بعد را یک فرصت مناسب برای 
سازندگی و شکوفایی اقتصاد منطقه آزاد قشم ارزیابی 
از  تولید  جهش  سال  اعالم  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
سوی مقام معظم رهبری، ستاد جهش تولید در معاونت 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

فعالیت خود را شروع کرده است.
وی، جذب سرمایه گذاران به منطقه آزاد قشم را یک رسالت 
حتمی برای این سازمان خواند و  یادآور شد: من به همه 
مدیران سازمان خصوصا معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
تاکید می کنم منتظر نشوید سرمایه گذاران به طرف شما 
بیایند، بلکه خودتان بروید دنبال سرمایه گذاران و آنها را 

تشویق به سرمایه گذاری در قشم کنید.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان، با اشاره به دالیل عدم توفیق مناطق آزاد 
مشکالت  ریشه های  به  نکردن  توجه  به  نسبت  کشور 
جدید  آزاد  مناطق  تاسیس  در  مناطق  این  ساختاری 
آزاد فعلی  آبادانی مناطق  هشدار داد و گفت: توسعه و 

بهتر از افزایش تعداد مناطق آزاد کشور است.
دبیرخانه  برنامه ریزی  معاون  گزارش،  این  براساس 
این  در  نیز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
نشست، خدمت به مردم جزیره قشم را افتخاری برای 
خود و سازمان منطقه آزاد قشم دانست و گفت: وظیفه 
خودم می دانم که از تک تک انسان های بزرگی که آجر 
روی آجر گذاشتند و منطقه آزاد قشم را به این درجه از 

توسعه و پیشرفت رساندند، تقدیر کنم.
جعفر آهنگران با اشاره به آشنایی طوالنی خود از روند 
در  گرچه  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریتی 
برخی مقاطع ضعف مدیریت در این سازمان به اعتبار 
از سال ۹۲ ،  مومنی  آمدن مهندس  با  اما  زد،  آن ضربه 
اعتبار سازمان منطقه آزاد قشم احیا شد که این به نظر 
مقطع  آن   از  بعد  در  سازمان  دستاورد  بزرگترین  من 

زمانی بود.
وی گفت: مهندس مومنی در بدترین شرایط مسئولیت را 
در این سازمان به عهده گرفت و با مدیریت منحصربه فرد 
خود، در طول این سال ها کارهای بزرگی انجام داد که 

نجات سواحل قشم از مهم ترین آنها بشمار می رود.
وی اجرای پروژه های عظیم در قشم را از دیگر اقدامات 
مومنی  مهندس  رهبری  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
خواند و تصریح کرد: ارزش این پروژه ها تا پایان سال۹۹ 
و تا قبل از خرداد۱۴۰۰ به ۳۰۰هزار میلیارد ریال بالغ 
می شود که در تاریخ مناطق آزاد کشور یک رکورد است.
به گفته معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
بنیادی  تغییر  سال  سال۱۴۰۰،  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
چهره قشم خواهد بود و به طور قطع این موضوع در 

اقتصاد ملی کشور تاثیرات شگرفی خواهد گذاشت.
آهنگران، پروژه های در دست اجرای منطقه آزاد قشم را 
افتخاری در کارنامه دولت و کارنامه مدیرعامل سازمان 
دانست و گفت: مهندس مومنی بیشترین حضور را در 
رئیس جمهور  مشاور  بانک  دکتر  و  دارد  قشم  جزیره 
و  مدیریت  از  کشور  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 

پروژه های منطقه آزاد قشم رضایت کامل دارند.
فرهنگی،  معاون  مرتضی شیخ زاده  گزارش،  این  بر  بنا 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در 
را  کرونا  ویروس  شیوع  وضعیت  آخرین  نشست   این 
در قشم تشریح کرد و ناصر ذاکری سرپرست مدیریت 
طرح و برنامه و فرامرز مومنی مدیرعامل شرکت آب و 
مدیریت  حوزه  از  گزارشی  هم  قشم  تاسیسات  و  برق 

خود ارائه کردند.
الزم به ذکر است، در حاشیه هشتمین نشست شورای 
هماهنگی اقدامات پساکرونا منطقه آزاد قشم در حضور 
و  معاونان  مشاوران،  از  جمعی  و  سازمان  مدیرعامل 
مدیران در محل مرکز بین المللی رشد قشم، از پیراهن 
آزادسازی  مناسبت  به  بادبانی  قایق های  سیلینگ 
خرمشهر با شعار »خرمشهر نماد مقاومت« رونمایی شد.

عنوان  به  فارس  خلیج  سیلینگ  جامعه  است،  گفتنی 
در حال  دریایی کشور  ورزشی  اولین مجمع تخصصی 
حاضر متشکل از هیات قایقرانی استان هرمزگان، هیات 
قایقرانی استان بوشهر، هیات قایقرانی منطقه آزاد قشم، 
قایقرانی  هیات  و  کیش  آزاد  منطقه  قایقرانی  هیات 

بندرلنگه، است.
در  )آتن ۱۸۹۶(  المپیک  اولین  از  )بادبانی(  سیلینگ 
هم اکنون  و  است  داشته  حضور  المپیک  ادوار  تمامی 
در  حاضر  ورزشی  رشته های  آورترین  پرمدال  از  یکی 

این رقابت ها است.

تحت هیچ شرایطی تخلف 
در سازمان منطقه آزاد قشم 

قابل قبول نیست

با هدف تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی خدمات صورت گرفت:

رونمایی از سامانه الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی منطقه آزاد قشم
ساختمانی  پروانه  صدور  الکترونیکی  سامانه 
اتالف  از  با هدف جلوگیری  آزاد قشم  منطقه 
دقت  افزایش  و  رجوع  ارباب  تکریم  و  وقت 
خدمات،  انجام  شیوه  در  شفاف سازی  و  عمل 
توسط مدیریت معماری و شهرسازی رونمایی 

شد.
با حضور  که  سامانه  این  از  رونمایی  آیین  در 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
این  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  قشم،  آزاد 
سازمان برگزار شد، محرم بهاروند معاون فنی 
و امور زیربنایی این سازمان عنوان داشت: این 
در  درخواست  نامه  با حدود ۱۴۰هزار  معاونت 
از پرترددترین بخش های سازمان  سال، یکی 
سازمان  مدیرعامل  دستور  به  بنا  که  است 
شفاف سازی  و  رجوع  ارباب  تکریم  بحث  در 
خدمات، در تالش است که تمامی فعالیت های 

خود را بر بستر اینترنت قابل دسترس کند.
وی افزود: در همین راستا با همکاری معاونت 
فناوری  و  اطالعات  مدیر  و  مدیریت  توسعه 
در  معاونت  این  نرم افزار  چهارمین  ارتباطات 
نام  به  معماری  و  شهرسازی  مدیریت  بخش 
ساختمانی  پروانه  الکترونیکی  صدور  سامانه 

طراحی و راه اندازی شد.
 GIS به گفته بهاروند، نرم افزار دیگری در بخش
نیز در دست تهیه است که به منظور پیشگیری 
از تخلفات ساختمانی بسیار کارآمد خواهد بود.

پروانه ساخت در قشم تک برگی و 
الکترونیکی می شود

سازمان  شهرسازی  و  معماری  سرپرست 
ارائه  با  این جلسه،  ادامه  در  آزاد قشم  منطقه 
سامانه  این  مزایای  درخصوص  توضیحاتی 
سازمان  مدیرعامل  دستور  به  توجه  با  گفت: 
سازمان  این  سیاست های  و  قشم  آزاد  منطقه 
برای شفافیت عملکرد، این سامانه با همکاری 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  مدیر  مدیریت 
فعالیت های صدور  کردن  منظور سیستمی  به 

مجوز و آرشیو کردن آنها راه اندازی شد.
این سامانه  مزایای  از  داد:  ادامه  نوراله کرمی 
مداخالت  و  اعمال سلیقه  به کاهش  می توان 
انسانی،  کاهش مراجعات ارباب رجوع، کاهش 
تخلفات و خطاهای انسانی، کشف درآمدهای 
و  بازیابی  پاسخگویی،  در  تسریع  جدید، 
گزارش گیری های  اطالعات،  سریع  بازبینی 
کارشناسانه، قابلیت اتصال به GIS و مدیریت 
کیفیت  که  برد  نام  را  ساختمانی  تخلفات 

خدمات را به ارباب رجوع را افزایش می دهد.
ابتدای  در  کرد:  اضافه  بیشتر  توضیح  در  وی 
که  می شود  اسکن  پروانه ها  الشه  درخواست، 
را  تخلفات  احتمال  و  کار  سرعت  عمل  این 

کاهش داده و سرعت استعالم  را باال می برد.
سرپرست معماری و شهرسازی سازمان منطقه 
آزاد قشم ادامه داد: اتصال سیستم پیامکی با 
ارسال اطالعات مراحل انجام کار به درخواست 
کننده نیز مراجعات حضوری را کاهش داده و 

باعث شفاف شدن مراحل اجرا می شود.
به  سامانه  این  اتصال  کرمی،  گفته  به 
کارشناس  دخالت  هم  نیز    GIS نقشه های
)خطای انسانی( را در نحوه اجرای کار کاهش 
بر  نظارت  اجازه  سیستم  به  هم  و  می دهد 
این  با  روند کار و اجرای ضوابط  را می دهد. 
شیوه، درصد خطا کاهش یافته و هر بخش به 

دسترسی  خود  به  مربوط  تخصصی  اطالعات 
دارد که باعث افزایش سرعت کار می شود.

کامال  و  تک برگ  پروانه  صدور  از  وی 
الکترونیکی در پایان کار خبر داد و تاکید کرد: 
گزارش گیری  امکان  همچنین  سامانه  این 
را  پروانه  از روند خدمات واحد صدور  تحلیلی 

در طول سال دارد.

ایجاد بانک اطالعاتی به تحلیل 
کارشناسانه کمک می کند

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
سامانه  از  رونمایی  آیین  در  قشم  آزاد  منطقه 
ضمن  ساختمانی،  پروانه  صدور  الکترونیکی 
توسعه  معاونت  فعاالنه  همکاری  از  تقدیر 
مدیریت  و  زیربنایی  امور  و  فنی  مدیریت، 
فناوری اطالعات و ارتباطات در حرکت بر بستر 
تکنولوژی های روز و ایجاد امکان شفافیت در 
اظهار  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  در  عملکرد 
تا  امیدواریم تمام فعالیت های سازمان  داشت: 
پایان شهریورماه به صورت سیستمی و کامال 

الکترونیک طراحی و راه اندازی شود.
ویژه  حساسیت  به  اشاره  با  مومنی  حمیدرضا 
این  گفت:  شهرسازی  و  معماری  مدیریت 
که  بود  طرح  این  اجرای  اولویت  در  مدیریت 
رجوع  ارباب  تکریم  و  مشتری مداری  پایه  بر 

ساختمانی  پروانه های  با صدور  مرتبط  سامانه 
را راه اندازی کند.

استفاده  با  کارمندان  هماهنگی  لزوم  بر  وی 
تاکید  برنامه های نرم افزاری  از تکنولوژی ها و 
کرد و افزود: استفاده از سامانه های نرم افزاری 
و داده های آن، اطالعات ما را از جزیره کامل 
جامعه کمک  و  سازمان  عملکرد  تحلیل  به  و 
می کند تا با نگاهی کارشناسانه و نظارت دقیق 

به روند توسعه منطقه کمک کنیم.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
می توانیم  فرآیند  این  کمک  به  داد:  ادامه 
و ضمن  پیدا  را  مردمی  نهفته  درخواست های 
و  حق  کار،  روند  در  شفافیت  با  نواقص  رفع 
را  ضعف ها  نقطه  و  تامین  را  مردم  حقوق 

برطرف نماییم.
به مشکالت عمده در بخش  اشاره  با  مومنی 
کردن  اینترنتی  با  داشت:  عنوان  واگذاری ها 
از  مردم  آگاهی  شفاف سازی،  و  ساختار  این 
از  بسیاری  و  یافته  افزایش  شهروندی  حقوق 
کاهش  نیز  کار  اجرای  روند  در  سوء تفاهم ها 

می یابد.
ساخت  شرایط  از  مردم  آگاهی  لزوم  بر  وی 
گردشگری،  مراکز  ازجمله  مختلف  اماکن 
تجاری و... تاکید کرد و گفت: ما به عنوان یک 
منطقه آزاد باید فراتر از سرزمین اصلی عمل 
عملکردی  حوزه  در  کامل  اشراف  با  و  کنیم 
در  واحدها  توسط  امور  انجام  روند  از  خود، 

لحظه آگاه باشیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان سخنان خود به روند رو به 
رشد جمعیت در جزیره اشاره کرد و بیان داشت: 
ما باید به فکر راحتی مردم باشیم و از هم اکنون 
پارکینگ ها  ترافیکی،  فضاهای  طراحی  از 
مجوز  صدور  تا  گرفته  ترددی  مسیرهای  و 
فعالیت های اقتصادی براساس درصد جمعیت و 
میزان درآمدزایی آنها برنامه ریزی کنیم تا شاهد 

آسیب به بنگاه های اقتصادی جزیره نباشیم.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم در ادامه بازدیدهای مستمر 
عمرانی  شهری،  طرح  و  پروژه  چند  از  خود، 
از  و  بازدید  قشم  آزاد  منطقه  گردشگری  و 
آنها  مسائل  و  موانع  و  اجرایی  روند  نزدیک 
را  را مورد بررسی قرار داد و دستورات الزم 
صادر  آنها  از  برخی  اصالح  و  تسریع  برای 

نمود.
معاون  که  بازدیدها  این  در  مومنی  حمیدرضا 
فنی و عمرانی و برخی از مدیران سازمان وی 
را همراهی می کردند، نخست در محل ورودی 
دو بلوار مشاهیر و هنگام در شهر قشم حضور 
یافت و درخصوص چشم انداز، مبلمان و فضای 
سبز آنها مواردی را به مسئوالن ذیربط یادآور 

شد.
آفتاب ۲ ،  کمپ پارک  گزارش،  این  براساس 
سازمان  مدیرعامل  بازدید های  بعدی  ایستگاه 
منطقه آزاد قشم و هیات همراه از پروژه ها و 

طرح های عمرانی و گردشگری قشم بود .
این کمپ پارک در زمینی به مساحت ۶.5هکتار 
در ساحل جنوبی قشم در دست احداث است 
و طول مسیر دسترسی به دریا آن در فاز دو 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم از زحمات و تالش های بی شائبه مدیر 
شبکه بهداشت و درمان و فرمانده ستاد مقابله 
کادر  و  او  همکاران  و  کرونا  ویروس  شیوع  با 

درمانی شهرستان قشم تقدیر و تشکر کرد.
حمیدرضا مومنی در دیدار با دکتر حمیدرضا بهزادی 
و همکارانش که به مناسبت عید سعید فطر انجام 
شد، گفت: تردیدی نیست که همه دستاوردهای 
جزیره قشم در عرصه مقابله با ویروس کرونا در 
فداکاری ها، تالش ها  ماه مرهون  این چند  طول 
و خدمات بی شائبه مجموعه کادر درمانی شامل 
بهداشتی،  نیروهای  همه  و  پزشکان  پرستاران، 
درمانی، اداری و خدماتی شاغل در بیمارستان و 

مراکز درمانی در جزیره قشم بوده است.
جان  فرمانده  یک  را  بهزادی  دکتر  وی، 
نوع  بدترین  با  مبارزه  خطیر  عرصه  در  برکف 

پروژه های عمرانی و گردشگری قشم در مسیر تحقق توسعه پایدار

تقدیر از خدمات شبکه بهداشت و درمان قشم در مقابله با ویروس کرونا

هزار و ۱۰۰مترمربع و برای غواصی ها نیز یک 
کمپ پارک  این  در  فضا  ۶۰۰مترمربع  و  هزار 

درنظر گرفته شده است.
سایت  پروژه  دوم  فاز  گزارش،  این  بر  بنا 
گردشگری جزایر ناز که تحت پوشش مدیریت 
امور درگهان سازمان منطقه آزاد است، محل 
در  بود.  مومنی  حمیدرضا  بازدیدهای  بعدی 
باند سایت پروازی  بازدید، جانمایی طرح  این 

کرونا دیدند، جزیره قشم صرفا با یک مدیریت 
تا  کارآمد و همدلی و همکاری همه مسئوالن 
این لحظه با کمترین آسیب و بدون حتی یک 
مبارزه  این  در  درخشان  کارنامه ای  فوتی  نفر 

نفسگیر از خود برجای گذاشته است.

و  هزار  یک  طول  به  آن  اجرایی  جزئیات  و 
۲۰۰متر مورد بررسی قرار گرفت.

تحت  که  نیز  ریگو  کمپ پارک  همچنین، 
پوشش مدیریت امور درگهان سازمان منطقه 
بازدیدهای  ایستگاه  آخرین  است،  قشم  آزاد 
که  بود  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مسائل مربوط به فضای سبز آن شامل کاشت 
خرما  نخل  ۱۶اصل  و  درخت  ۷۰اصل  حدود 
و  پرچم  میله های  نصب  و  اصالح  عالوه  به 
حمیدرضا  اطالع  به  کمپ پارک  این  نظافت 

مومنی رسانده شد.
توکلی  نریمان  بازدیدها  این  در  است،  گفتنی 
جویباری مشاور و مدیرحوزه مدیرعامل ، محرم 
بهاروند معاون فنی و عمرانی، فرج طهماسبی 
مدیر امور شهری و روستایی، احمد دیرستانی 
کرمی  نوراهلل  مستغالت،  و  امالک  مدیر 
معماری،  و  شهرسازی  مدیریت  سرپرست 
تورج امانی مدیر تشریفات و امور نمایشگاه ها، 
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  مرادی  حسین 
رئیس  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

قشم را همراهی کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی 
عرصه  خادمین  گمنام  همه  عبادات  و  طاعات 
مقدس حراست از بهداشت و درمان جزیره قشم 
خصوصا همه کسانی که شبانه روز در این چند ماه 
اخیر با ویروس کرونا مبارزه کردند، برای تک تک 

آنان توفیق و سالمتی آرزو کرد.
بهزادی  حمیدرضا  دکتر  گزارش،  این  براساس 
قشم  درمان شهرستان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
نیز در این دیدار ضمن تبریک عید سعید فطر، 
از حمایت ها و پشتیبانی بی دریغ سازمان منطقه 
رئیس  مومنی  به خصوص حمیدرضا  قشم  آزاد 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
کادر  مجموعه  و  شبکه  این  مدیریت  از  قشم 
درمانی درگیر با آثار و پیامدهای شیوع ویروس 

کرونا در قشم قدردانی کرد.

۴۴۰متر و در صورت ادامه در فاز یک ۴۰۰متر 
در نظر گرفته شده است.

این  اول  الین  آسفالت  متراژ  همچنین 
آن  کفسازی  مترمربع،  ۲۰هزار  کمپ پارک 
۱۹هزار مترمربع، فضای سبز آن هشت هزار و 
۳۰۰مترمربع و فضای بازی کودکان آن یک 
برای  و  شده  پیش بینی  5۰۰مترمربع  و  هزار 
دو  بر  افزون  رستوران ها  خدماتی  فضاهای 

بشریت  تاریخ  طول  در  شده  شناخته  ویروس 
از  بسیاری  که  حالی  در  داشت:  اظهار  و  خواند 
کشورهای دنیا  و شهرها و مناطق ایران به رغم 
امکانات  بیشترین  و  مجهزترین  از  برخورداری 
بهداشتی و درمانی، آسیب های جدی از ویروس 

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پروژه ها و طرح های شهری، عمرانی و گردشگری قشم:
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