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  سیدعلیرضا علوی رضوی
 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش

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

خبرنگاران، سفیران آگاهی و روشنگری در جامعه  جهان، نیازمند طالیه داران خرد و آگاهی
  سالیانی است که می گویند، گذشته چراغ راه آینده است؛ اما بی گمان این 
خرد است که چراغ راه آینده بشریت است. در جوامع چندصدایی، همواره 
چراغ افروزان در پی روشنگری بوده اند و روشنگری با خردورزی امکان پذیر 
بوده است. از همین رو، روشنفکران خردورز، پیشگامان جوامعی شده اند که 
امروز از آن جوامع به عنوان جوامع توسعه یافته یاد می کنند. امروزه دغدغه 
اندیشمندان همه جوامع، هموار کردن مسیر برای رسیدن به توسعه ای پایدار 
است و توسعه پایدار با گردش آزاد اطالعات، مالزمت اجتناب ناپذیری دارد. 

  از همین رو، مطبوعات و رسانه های آزاد در جوامع توسعه یافته یک رکن 
محسوب می شوند؛ رکنی برای باز نگه داشتن فضای رسانه ای که بتوان با 
گردش آزاد اطالعات، دست به نقد و تحلیل زد و جامعه را در مسیر توسعه، 

بیدار نگاه داشت. 
  در میهن عزیزمان ایران، از مشروطیت تا به امروز، مطبوعات و رسانه ها 
همواره دچار قبض و بسط های فراوان بوده اند. با هر تحولی، مطبوعات نیز 
دچار فراز و نشیب شده اند و اینگونه مسیری طوالنی را از سالیان دور تا 
به امروز پیموده اند؛ مسیری که در طول آن، روزنامه نگاران با مشکالت و 

محرومیت های فراوان روبه رو شده و هزینه های بسیاری پرداخته اند. 
  به نظر می رسد امروز کشور در برابر تندبادهای خردستیزانه به رسانه های 
توجه  ملی،  مسائل  طرح  با  بتوانند  که  دارد  نیاز  قدرتمندی  و  مستقل 
صاحب نظران و مردم را جلب و دعوت به یافتن راه حل کنند. فراهم کردن 
دغدغه مند  رسانه های  عهده  از  مسائلی  چنین  طرح  برای  مناسب  بستر 
برمی آید. مسیری دراز و سختی پیش روست که باید برای عبور از موانعش 
خود را آماده کنیم. جامعه را باید با خرد جمعی و خردمندان بزرگ بسازیم. 

جامعه با هویت جمعی یک ملت، معنا دارد.
  با ذکر همه نکات مهم که در وصف اهمیت رسانه ها مطرح گردید، باید به 
این موضوع اشاره کرد که در کنار تالش ها و ممارست خبرنگاران صدیق و 

نشدنی  وصف  سرعتی  با  که  امروز  جهان  در  زندگی 
زدنی  برهم  چشم  قدر  به  لحظه  هر  و  است  حرکت  در 
نقش  هستیم،  کننده  دگرگون  تحوالت  و  اتفاقات  شاهد 
عنوان  به  خبرنگاران  خصوصا  حوزه  این  فعالین  و  اخبار 
سفیران اطالعات و وقایع، بیش از پیش خودنمایی کرده 
تعریف  جامعه  از  قشر  این  برای  را  ویژه ای  جایگاه  و 

است. نموده 
شده  نامیده  اطالعات  و  ارتباطات  عصر  که  کنونی  عصر 
اصحاب  که  می گیرد  خود  به  حقیقی  معنای  زمانی  است، 
و  شهامت  با  حرفه ای،  راسخ،  قامتی  در  رسانه  واقعی 
و  تبادالت  این  کلیدی  بازیگران  نقش  در  جسارت، 
چراکه  کنند؛  پیدا  حضور  میدان  در  رویدادها  جریان سازی 
خبرنگار با جوشش و پویش اخبار و اطالعات و تالش برای 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی، نبض حیات ذهنی جامعه را 

در دست  می گیرد.
است  شخصیتی  بلکه  نیست،  شغل  یک  صرفا  خبرنگاری 
بشریت  تاریخی  جریان های  در  ریشه  که  جریان ساز 
کالمش  و  عمومی  وجدان  گویای  خبرنگار،  زبان  دارد. 
و  دقیق  نگاه  با  و  است  حقیقت  و  واقعیت  روشنی بخش 
موشکافانه خود، صدای رسای احساسات و انتظارات مردم 
و  آگاهی  زمینه  واقعیت،  دریچه  از  نگریستن  با  که  است 

روشنگری جامعه را فراهم می سازد.
واسطه حضور  به  که  میان خبرنگارنمایانی  این  در  هستند 
و بروز تکنولوژی و به لطف استفاده از فضای مجازی که 
همچون تیغی دولبه عمل می کند، نام محترم و شان واالی 
خبرنگار را به خود الحاق کرده و با رفتاری خارج از رسوم 
انسانیت، عالوه بر ضربه به جامعه، خنج بر چهره اصحاب 
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بی ادعای خانواده بزرگ رسانه کشور ، متاسفانه معدود خبرنگارنماهایی هستند 
که با سنگر گرفتن در پشت این جایگاه فاخر، از رسالت واقعی خود فاصله 
گرفته و با اهدافی ناصواب، به انتشار اخبار جعلی که در حوزه رسانه به 

فیک نیوز معروف است، مبادرت می ورزند.
چنین رفتارهایی بر اعتبار عمومی رسانه ها نزد افکار عمومی لطمه جدی وارد 
کرده است و فعاالن این حوزه باید برای برخورد جدی با چنین رویکردی 
به شکل صنفی به دنبال راهکار و حل موضوع باشند؛ چراکه جایگاه کلی 
رسانه ها همواره مبرا از آلودگی های اخالقی و مالی بوده و اهالی شرافتمند 

این حوزه خود را به رفتارهای ناصواب گره نزده و نخواهند زد.
در روز خبرنگار باید قدردان جامعه رسانه ای کیش بود که در این سال ها با 
نیت پاک و خالص در کنار سازمان منطقه آزاد کیش در مسیر توسعه این 

جزیره زیبا با اطالع رسانی و ارائه تحلیل و نقد سازنده گام برداشته اند.
واقعیت آن است که امروزه در جهان شبکه ای ما، هر روز  را باید روز رسانه و 
روز خبرنگار دانست؛ چراکه تصویر و درک ما از جهان پیرامون بدون حضور 
رسانه ها، تصویری ناقص و مخدوش است. با این وجود به سبب شهادت 
محمود صارمی، خبرنگار پرتالشی که تا لحظاتی قبل از شهادتش، به رسالت 
خطیر اطالع رسانی خود ادامه داد، روزی نیز به نام روز خبرنگار نامگذاری 
شده است. او در آن شرایط سخت در افغانستان دوره طالبان، می توانست 
محل کارش را ترک کند و جانش را نجات دهد، ولی شجاعانه ایستاد و تا 
لحظه آخر ، به گزارش اتفاقات تلخ آن روزها پرداخت و جانش را بر سر رسالت 

بزرگی که بر دوش داشت، نهاد.
در پایان بار دیگر، روز خبرنگار را به همه آنهایی که برای گسترش آگاهی و 
دانایی صادقانه تالش می کنند، تبریک و شادباش گفته و تالقی این روز را 
با عید بزرگ غدیرخم به فال نیک گرفته و روزهای خوبی همراه با سالمتی ، 

عافیت و عاری از ویروس منحوس کرونا آرزو دارم.

حقیقی قلم و رسانه می کشند. بی شک در همه جای جهان 
داده  اختصاص  خود  به  را  مشابهی  و  نمونه  موضوع،  این 
و  کینه توزی  سبب  به  که  ما  عزیز  کشور  در  اما  است، 
انقالب  سال  و  سن  به  بعضا  که  کشورها  برخی  دشمنی 
از یک  بیش  به  شاید  دیگر  بعضی  و  است  ایران  اسالمی 
گرفته  خود  به  معضل گونه  شکلی  مسئله  این  برسد،  قرن 
است و متاسفانه به کرات و دفعات شاهد انتشار اخباری از 
ایران عزیز در رسانه ها و فضای مجازی خارج از مرزهای 
کشورمان هستیم که چهره ای نامتعارف با چاشنی دروغ و 

هراس را به جهانیان مخابره می کند.
بی تردید یک خبرنگار واقعی که دل در گرو وطن و مردمش 
دارد، با راستی و درستی، در مقام روشنگری و فرهنگ سازی 
در حوزه رسانه و جامعه و در جهت احقاق حقوق مردم و 

لزوم آگاه سازی آنها تالش می کند. 
بیان حقیقت، هدف اصلی یک خبرنگار  و  واقعیت  به  نیل 
متعهد و حرفه ای است و عدالت رسانه ای و بیان حرفه ای 
در اخبار، بخشی جدا نشدنی از شاکله وجودی او خواهد بود 
و هیچگاه هدف و تالشش  انحراف و بدبینی افکار عمومی 
و جلوه وارونه واقعیات و حقایق نیست؛ چراکه این خاک، 
است  صارمی  محمود  شهید  همچون  خبرنگارانی  زادگاه 
که تا آخرین لحظات از عمر شریف خود، دست از رسالت 

مقدس و ارزش های واالی انسانی نکشید.
تالش های  و  زحمات  قدردان  و  دانسته  را مغتم  فرصت 
خصوصا  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  تمامی  شبانه روزی 
تحوالت  و  رویدادها  تصویرگران  و  مردم  حقوق  مدافعان 
تک تک  موفقیت  و  سالمتی  و  هستم  قشم  زیبای  جزیره 

عزیزان را از خداوند منان خواستارم.

بهره برداری از 
۹۹پروژه با اعتبار 

310هزار میلیارد ریال 
تا 1400 در قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در دیدار با خبرنگاران مطرح کرد:

8

بهره مندی بومیان 
جزیره کیش از بیمه 

درمانی تکمیلی و 
بیمه عمر

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار داشت:

2

نباید 
علیه رسانه ها 

محدودیت 
وضع شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در 
مراسم روز خبرنگار اظهار داشت:

7

گسترش فعالیت های 
واحد بین الملل 

دانشگاه آزاد انزلی با 
الگوهای عملی همکاری

در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
گیالن با دکتر روزبهان مطرح شد:

3

صفحه 4 را بخوانید

دیدگاه فعالین رسانه ای مستقر در مناطق آزاد درخصوص چالش های این مناطق:

مناطق آزاد از دریچه نگاه خبرنگاران

نشست سفرای کشورهای 
عضو اتحادیه اوراسیا در ارس برگزار می شود :
منطقه آزاد ارس؛
 پیشرو در فراملی گرایی
صفحه 6 را بخوانید



اخبار منطقه آزاد کیش

در پی وقوع حادثه آتش سوزی در بازار پردیس 
مظفری  غالمحسین  دکتر  کیش،  جزیره  یک 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش، دستور مستقیم به مدیرعامل شرکت 
و  مهار  جهت  کیش  خدمات  و  آب  عمران، 

پیگیری علل آتش سوزی را صادر کرد.
در پی این حادثه، ظرف 3دقیقه از زمان اعالم 
حریق، تیم های آتش نشانی، مدیرعامل شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش، مدیرعامل شرکت 
توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش به 
همراه معاونان، مدیران و کارکنان عملیاتی این 

شرکت در محل حادثه حضور پیدا کردند.
با توجه به وسعت و شدت آتش سوزی، تمامی 
با  کیش  آتش نشانی  ایستگاه  سه  آتش نشانان 
یک  2لودر،  آتش نشانی ،  خودروی  5دستگاه 
تیم  آبرسان،  4تانکر  و  مکانیکی  بیل  دستگاه 
آتش نشانی و ایمنی زمین فرودگاه جزیره نیز با 
سه فروند خودروی آتش نشانی در محل حادثه 
حضور یافتند و به یاری دیگر آتش نشانان آمدند.

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  پورعلی  دکتر 
سازمان منطقه آزاد و دبیر شورای تامین کیش 
بیمارستان  رئیس  نژاد  نادعلی  دکتر  همراه  به 
حضور  با  کیش  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
در محل، از چگونگی روند اطفاء و مهار آتش 
اطالع پیدا کردند و دستورات الزم درخصوص 
ایمن سازی محیط و بررسی علل وقوع حادثه را 

صادر کردند.
از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شرکت  تیم  عمل  سرعت  و  خوب  همکاری 
مدیریتی  تیم  و  کیش  خدمات  و  آب  عمران، 
بنادر و فرودگاه های کیش که در تمامی مراحل 
از  و  داشتند  موثر  و  حریق حضور جدی  اطفاء 
راهور،  پلیس  انتظامی،  نیروی  تالش های 
کیش،  بیمارستان  درمانی  کادر  و  اورژانس 
آگاهی تشکر کرد  پلیس  احمر جزیره و  هالل 
و از خداوند متعال رحمت واسعه الهی را برای 

عزیز از دست رفته مسئلت نمود.

مهار آتش سوزی بازار پردیس ۱ کیش
رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، 

از مهار آتش سوزی در بازار پردیس ۱ خبر داد.
و  آتش نشانی  اداره  رئیس  سرمدي  محمد امین 
خدمات ایمنی جزیره، با بیان این که ماموران 
آتش نشاني سه ایستگاه مستقر در این منطقه به 
همراه پرسنل شرکت عمران و خدمات، موفق 
به مهار حریق بازار پردیس۱ کیش شدند، گفت: 
متاسفانه یکي از پرسنل که در قسمت آرایشگاه 
این مجموعه تجاری مشغول به کار بود، طعمه 

حریق شده و جان خود را از دست داد.
اثر  بر  آتش سوزی  علت  اولیه،  شواهد  بر  بنا 
غرفه ها  از  یکی  اسپیلیت  کولر  برق  اتصال 
و  دقیق  کارشناسی  از  پس  که  است  داده  رخ 
اعالم  آتش نشانی  توسط  الزم  بررسی های 

خواهد شد.

حضور پررنگ مدیران 
سازمان منطقه آزاد کیش 

در عملیات مهار آتش سوزی
عملیات چند ساعته مدیریت بحران آتش سوزی 
با  از بزرگ ترین مراکز تجاری کیش،  در یکی 
حضور و همراهی شماری از مدیران و کارکنان 

سازمان منطقه آزاد کیش به پایان رسید.
از دقایق نخست این رخداد با دستور مدیرعامل 
معاونان  از  یکی  کیش؛  آزاد  منطقه  سازمان 
شرکت هاي  و  سازمان  مدیران  از  شماری  و 
یک  هر  و  حاضر  آتش سوزي  محل  در  تابعه، 
تسریع  در  بنابه وظایف بخش تخصصی خود، 
آتش  مهیب  شعله های  کردن  خاموش  و  امور 

نقش آفرین شدند.
عمران  شرکت  عامل  مدیر  طیبي  ابوالفضل 
3ایستگاه  آب و خدمات، تیم هاي آتش نشاني 
درمانی  کادر  و  اورژانس  کیش،  در  مستقر 
جزیره،  احمر  هالل  کیش،  بیمارستان 
به  اجتماعي  فرهنگي  معاون  پورعلي  سعید 
علي  سازمان،  مدیرعامل  سوی  از  نمایندگي 
بنادر و فرودگاه های  عرب مدیرعامل شرکت 
فرودگاه  زمینی  ایمنی  گروه  با  همراه  کیش 
به  سازمان  از  دیگری  بخش های  متولیان  و 
مظفري  غالمحسین  دکتر  مستقیم  دستور 
براي  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
حضور  حادثه  محل  در  حریق  مهار  و  اطفاء 
بازار  محدوده  در  عملیات  پایان  تا  و  یافتند 

داشتند. حضور 
کیش،  جمعه  امام  حسن زاده  االسالم  حجت 
و  راهور  پلیس  انتظامی،  نیروی  فرماندهان 
پلیس آگاهی نیز در تمامی مراحل اطفاء حریق 

حضور موثر داشتند.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش از ارائه بیمه درمانی تکمیلی و بیمه عمر 
به بومیان کیش و همچنین افزایش سقف خدمات 
کارکنان سازمان  تمامی  و سرپایی  بستری  درمانی 

منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه آن خبر داد.
پس از تصویب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 
بومیان  و  کارکنان  درمانی  بیمه  کیش،  توسعه  و 
و  قرارداد  فقره  دو  طی  مورخ ۱399/04/۱0  از 
از  بومیان  و  کارکنان  گروهی  حوادث  و  عمر  بیمه 
تاریخ ۱399/03/0۱ طی دو فقره قرارداد به شرکت 
اجرای  بر  سازمان  که  شد  واگذار  منتخب  بیمه گر 
نظارت  بیمه گر  توسط  تعهدات  و  قرارداد  کامل 

می کند.
این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خصوص گفت: مجموعه ما با هدف رشد و توسعه 
سرمایه گذاری،  تسهیل  و  ترویج  جزیره،  همه جانبه 
ارائه خدمات کسب و کار و خدمات رفاهی اجتماعی 
موثر به تمامی فعاالن، ساکنان، بومیان و کارکنان 
و  تابعه  موسسات  و  شرکت ها  سازمان ،  مجموعه 
و  خدمات  مطلوب  سطح  ارتقای  صدد  در  وابسته، 
رضایت صد در صدی است تا با اجرای سیاست های 
گذشته  سال  سه  اقدامات  سلسله  پیرو  شده  تعیین 
در حوزه های مورد نظر، موجب بهبود شاخص های 

عملکردی برای همگان شود.
با  ما  روند  این  در  افزود:  مظفری  غالمحسین 
و  اجتماعی  نیازهای  دادن  قرار  هدف  و  شناسایی 
ارائه خدمات  چارچوب  در  منطقه،  دیده شده  کمتر 
سازمان  کارکنان  دغدغه های  رفع  و  مطلوب تر 
تابعه  موسسات  و  شرکت ها  کیش،  آزاد  منطقه 
و  کیش  بومیان  همچنین  و  آنها  خانواده های  و 
خاطر  آسودگی  به  دستیابی  راستای  در  هندورابی، 
با  بیمه ای،  و  درمانی  متنوع  خدمات  دریافت  برای 
شناخت ظرفیت های بالقوه و تالش مجدانه کارکنان 
و مدیران خود، حرکتی هدفمند و برنامه ریزی شده 

را دنبال می کنیم.
به  دستیابی  برای  بزرگ  گام  این  کرد:  عنوان  وی 
جایگاه پیشرو در مقام ارج نهادن به کرامت انسانی و 
خواسته های به حق و قابل دسترس تمامی عزیزان، 
آغاز و به موازات آن تالش مستمر برای دستیابی به 
اهداف پیش بینی شده و توسعه کامل انجام خواهد 

شد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اظهار داشت: با ورود سازمان به این امر، گروه های 
معنوی حاصله  و  مادی  منافع  در  از مردم  بیشتری 
سهیم خواهند شد که این امر با ایجاد ساختارهای 
و  توسعه  ضابطه مند،  فرآیند  ترسیم  و  نیاز  مورد 
نیز  آتی  سال های  در  سازمان  خدمات،  گسترش 

استمرار خواهند داشت.
مظفری با بیان اینکه رویکرد بنیادی سازمان منطقه 
آزاد کیش، خلق ارزش برای تمامی ذینفعان است، 
گفت: ارائه خدمات کامل تر و مطلوب تر از گذشته با 
سقف تعهدات باالتر برای خدمات گیرندگان و سود 
بیشتر برای سازمان، شرکت ها و موسسات تابعه و 
کلیه خدمت دهندگان و ایجاد اشتغال در زمینه های 
از  کیش،  جامعه  برای  درآمد  افزایش  و  نیاز  مورد 
برنامه های آینده سازمان بوده که با ایجاد تحول و 

رسیدن به درآمد پایدار هدفگذاری شده است.

بهره مندی بومیان جزیره کیش از بیمه درمانی تکمیلی و بیمه عمر

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  اجرایی  فرآیند  ارائه  داشت:  بیان  کیش  آزاد 
همچنین  و  بیمه گذار  با  ارتباط  و  راه اندازی  لحاظ 
شده،  ارائه  مدارک  از  بهره وری  با  بیمه شدگان، 
پژوهشکده  و  مرکزی  بیمه  سایت  از  استخراج 
رسیدگی،  کامل  طور  به  فراخوان،  اسناد  و  بیمه 
کارشناسان،  توسط  که  شد  استخراج  و  انجام 
اعضای کمیته های فنی- بازرگانی و کمیته درآمد و 
طی  از  پس  شرکت  مدیره  هیات  و  سرمایه گذاری 
حائزین  و  امتیازات  تعیین  به  نسبت  قانونی  مراحل 
از  یکی  برتر،  ۱0شرکت  میان  از  بیشتر،  شرایط 
و  مطلوب تر  شرایط  با  معتبر  بیمه ای  شرکت های 

امتیاز بیشتر، انتخاب شده است.
و  مزایا  بیمه ای،  تعهدات  گزارش،  این  بر  بنا 
درمانی  به خدمات  ارائه خدمات نسبت  تفاوت های 

ارائه شده قبل، به شرح ذیل عنوان شده است:
و  شرکت ها  سازمان،  کارکنان  بیمه  الف( 

مؤسسات تابعه:
و  بستری  خدمات  تمامی  جدید  قرارداد  طبق   -۱

سرپایی بیمارستانی بدون سقف ارائه خواهد شد.
2- افزایش پنج برابری سقف تعهدات عینک و لنز.

3- افزایش ۱00درصدی سقف تعهدات رفع عیوب 
انکساری )لیزیک و الزک( هر چشم.

4- افزایش سقف 50درصدی تعهدات دندانپزشکی.
5- افزایش 50درصدی سقف تعهدات سمعک.

قرارداد  طرف  مراکز  2650درصدی  افزایش   -6
اصلی  سرزمین  در  3۱52مرکز  به  ۱2۱مرکز  از 
و  کیفیت  ارتقای  جهت  به  کیش  زیبای  جزیره  و 
کمیت و فراوانی انتخاب در راستای آسودگی خاطر 
بیمه شدگان و جلوگیری از پرداخت نقدی و کاهش 

نقدینگی بیمه شدگان با توجه به شرایط موجود.
و  واحدها  در  مازاد  کارکنان  از  استفاده   -7
قسمت های دیگر سازمان و شرکت سرمایه گذاری 
افزایش بهره وری و توسعه فعالیت ها و  در راستای 

ایجاد اشتغال در بخش خصوصی.
8- کاهش تصدی گری.

و  کیش  بومیان  درمان  تکمیلی  بیمه  ب( 
هندورابی:

بیمه تکمیلی  ۱- مهم ترین مزیت واگذاری درمان 
بومیان، استفاده از کلیه مراکز طرف قرارداد شرکت 

یعنی  کیش،  جزیره  و  کشور  سراسر  در  بیمه گر 
کشور  سراسر  در  درمانی  3۱52مرکز  از  استفاده 
از  تنها  بومیان  تاکنون  اینکه  به  توجه  با  می باشد؛ 
دریافت  تکمیلی  بیمه  خدمات  کیش  بیمارستان 

می کردند.
از  سرپایی  و  بستری  خدمات  فرانشیز  کاهش   -2

30درصد به ۱0درصد.
انکساری  عیوب  رفع  گرفتن  قرار  تعهد  در   -3

)لیزیک و الزک(.
بومیان، کل  رفاه  و  آسودگی خاطر  راستای  در   -4
حق بیمه بابت بیمه درمانی بومیان علی رغم افزایش 
بالغ بر ۱00درصدی را سازمان تقبل کرده است و 

بومیان به طور رایگان تحت پوشش قرار دارند.
پ( بیمه عمر و حوادث کارکنان سازمان و 

شرکت های تابعه:
عمر  بیمه  تعهدات  سقف  ۱00درصد  افزایش   -۱
تمامی  جدید،  قرارداد  با  که  طوری  به  حوادث،  و 
کارکنان تحت پوشش بیمه عمر با تعهد فوت به هر 
دلیل و فوت در اثر حادثه )افزایش 300درصدی( و 
نقص عضو و از کارافتادگی افزایش پیدا کرده است. 
سقف های فوق در سال قبل در جمع برای هر مورد 

پانصد میلیون ریال بوده است.
گرفتن  قرار  پوشش  تحت  و  طرح  یکپارچگی   -2
تمامی کارکنان سازمان ، شرکت ها و موسسات تابعه 
با توجه به اینکه تعدادی از شرکت های سازمان فاقد 

بیمه عمر و حوادث بوده اند.
و  بیمه توسط کارفرما  3- مقرر شد 50درصد حق 

50درصد توسط کارکنان پرداخت شود.
و  کیش  بومیان  حوادث  و  عمر  بیمه  ت( 

هندورابی:
۱- این امر برای اولین بار با توجه به سیاست های 
امور  به  رسیدگی  جهت  در  و  سازمان  نظر  مورد 
دغدغه های  رفع  و  آنها  خاطر  آسودگی  و  بومیان 
معیشتی و تامین رفاه وآتیه بومیان صورت پذیرفته 

است.
حوادث(  و  )عمر  بیمه نامه  این  با  عزیز  بومیان   -2
پانصد میلیون ریال  به مبلغ  به هردلیل  بابت فوت 
و در اثر حادثه یک میلیارد ریال و نقص عضو و از 
کارافتادگی مبلغ پانصد میلیون ریال تحت پوشش 

قرار دارند.
مشمول  فقط  بابت  این  از  پرداختی  بیمه  حق   -3
که  صورتی  در  می گردد،  خانواده  هر  سرپرست 
تعهدات خسارت که منجر به فوت به هر دلیل و یا 
حادثه و نقص عضو می شود، تمامی اعضاء خانواده 

را پوشش می دهد.
4- در راستای تامین آتیه و رفاه بیشتر بومیان عزیز، 
سازمان منطقه آزاد کیش حق بیمه عمر و حوادث 
رایگان تحت پوشش  به صورت  بومیان  و  تقبل  را 
قرار دارند و کلیه هزینه ها به عهده سازمان می باشد.
گفتنی است، پیش از این، بیمه بومیان جزیره تنها 
در بیمارستان کیش قابل استفاده بود و از این پس 
نیز  اصلی  قرارداد سرزمین  در مراکز درمانی طرف 
منطقه  سازمان  بزرگ  گام  که  دارد  استفاده  امکان 
آنها محسوب می شود.  حال  رفاه  آزاد کیش جهت 
زمینه  درمانی،  خدمات  سقف  افزایش  همچنین 
رضایت مندی کارکنان سازمان و شرکت های تابعه 

را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

آزاد کیش  منطقه  اینکه چشم انداز  بر  تاکید  با  وی 
است،  شده  تعریف  محوری  ارزش های  بر اساس 
اظهار کرد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با 
بهره گیری از تعالیم اسالمی و همسو با نظام مقدس 
در تحقق سند چشم انداز  ایران،  جمهوری اسالمی 
و راهبردهای خود تالش می کند تا در پاسخگویی 
اجتماعی و رفتار شهروندی، موجبات رضایت مندی 

ذینفعان را فراهم آورد.
خالقیت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  واگذاری  به  نسبت  سیستمی  تفکر  و  نوآوری  و 
و  عمر  بیمه  و  درمانی  خدمات  بیمه  برون سپاری 
آزاد  منطقه  کارکنان سازمان  برای  حوادث گروهی 
کیش و شرکت های تابعه و همچنین بومیان جزیره 
کیش و هندورابی که تاکنون تحت پوشش بیمه ای 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش قرار داشته اند، 
سرزمین  و  جزیره  در  عمومی  فراخوان  طریق  از 
در  قانونی  ضوابط  و  موازین  کلیه  رعایت  با  اصلی 
چارچوب فرآیند های ترسیم شده را ازجمله اقدامات 

این شرکت عنوان کرد.
مظفری افزود: بابت برگزاری مناقصات، مزایدات و 
فراخوان عمومی، جهت دستیابی به اهداف برشمرده 
ارائه خدمات مطلوب تر  گام،  اصلی ترین  اقدام،  این 
در  که  بوده،  بیمه شدگان  بیشتر  رضایت مندی  و 
کثیراالنتشار  روزنامه های  در  فراخوانی  زمینه  این 
سراسری و جزیره درج شد و به صورت نامه رسمی 
در  شرکت  جهت  بیمه گر  شرکت های  کلیه  از  نیز 

فراخوان در شرایط برابر دعوت به عمل آمد.
تمامی  استقبال  مورد  موضوع  این  گفت:  وی 
و  گرفت  قرار  بیمه ای  معتبر  و  بزرگ  شرکت های 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در زمان های 
به  نسبت  فراخوان،  اسناد  مفاد  رعایت  با  مقرر 
از  پس  و  کرد  اقدام  فراخوان  پاکات  بازگشایی 
شاخص های  براساس  کارشناسی  بررسی های 
سطح  و  نسبت  ازجمله  شده  ترسیم  ششگانه 
شرکت های  شده  ثبت  سرمایه  مالی،  توانگری 
لحاظ  از  بیمه ای  شرکت های  رتبه بندی  بیمه گر، 
ارائه شده  اسناد  و  مدارک  مشتریان،  رضایت مندی 
شده  ارائه  پیشنهادی  قیمت  فراخوان،  اسناد  طبق 
مناسب ترین  و  منطقی ترین  کارشناسی،  لحاظ  از 

قیمت، تصمیماتی اخذ شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

دوشنبه 20 مردادماه ۱399 - ۱0 آگوست 2020 - شماره  292 کیش

فرودگاه  جدید  ترمینال  پروژه  پیشرفت  روند 
بین المللی کیش با حضور مسئوالن ارشد سازمان 
در  طرح  مشاور  و  پیمانکار  و  کیش  آزاد  منطقه 

جلسه ای تشریح شد.
رئیس  مظفری  غالمحسین  حضور  با  جلسه ای 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
مدیریت،  توسعه  معاون  ناصرآخوندی  کیش، 
این  زیربنایی  و  عمرانی  معاون  خانزادی  مصطفی 
سازمان و مشاور و پیمانکار ساخت ترمینال جدید 
فرودگاه بین المللی کیش برگزار شد و موضوعات 
مهمی ازجمله افزایش نیروی کار اجرایی، راه اندازی 
شیفت شبانه کاری و تسریع در خرید تجهیزات از 
دادن  قرار  اولویت  در  همچنین  و  پیمانکار  سوی 
مباحث تامین مالی، تعیین تکلیف واحدهای تهاتر 
شده در قبال کار، تسهیل روند ورود کاالهای مورد 
بررسی  و  بحث  مورد  کارفرما،  از سوی  نیاز طرح 

قرار گرفت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ترمینال  اهمیت  به  اشاره  با  این نشست  کیش در 
جدید به عنوان مهم ترین پروژه عمرانی کیش، بر 
اتمام این طرح تا بهمن ماه سال جاری تاکید کرد 

ناگهانی  گذشت  در  و  کرونا  پاندمی  شیوع  پی  در 
سیدعلی  االسالم  حجت  گرانقدر  و  عزیز  روحانی 
سازمان  و مدیرعامل  مدیره  هیات  رئیس  سیدین، 
منطقه آزاد کیش در پیامی این ضایعه را به خانواده 

آن مرحوم و امام جمعه کیش تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت غالمحسین مظفری به این شرح است:

انا هلل و انا الیه راجعون
االسالم سیدعلی  مغفور حجت  مرحوم  معزز  خانواده 
سیدین و حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن زاده 

امام جمعه کیش
با سالم و احترام فراوان

در  که  دلیرمردانی  مخلصانه  زحمات  و  واال  اندیشه 
عرصه پاسداشت و ترویج دین مبین اسالم و آموزش 
علوم دینی و قرآنی مسئوالنه تالش کرده اند، همواره در 
یاد و خاطره دوستان و آشنایان آنها زنده و جاوید بوده 
و البته اجر زحمات خالصانه آنها نزد پروردگار مهربان 

نظارت حداکثري بر روند ساخت ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

پیام تسلیت غالمحسین مظفری در پی درگذشت حجت االسالم سیدعلی سیدین

دکتر  و  بازدید می کنیم  پروژه  از  نتیجه  تا حصول 
روز  هر  نیز  زیربنایی  و  عمرانی  معاون  خانزادی 
دارند،  نظارت  طرح  پیشرفت  روند  بر  بی وقفه 
جلسات کنترل پروژه نیز هر هفته با حضور مشاور، 
کارفرما  عنوان  به  سازمان  مسئوالن  و  پیمانکار 
برقرار است تا از پیشرفت ها، مشکالت و نیازهای 

محفوظ خواهد ماند. و آن هنگام که بانگ رحیل، کوچ 
در  همگان  می دهد،  خبر  را  خدمتگزاری صدیق  بلند 
سوگ عزیمت آرام این خادمان صدیق و عالمان متعهد 

اشک ریخته و در دل زحمات آنان را ارج می نهند.
حکمت الهی بر این قرار گرفته است تا جزیره کیش 
به  را   صدیق  مومنی  و  فرهیخته  انسان  فقدان  نیز 
سوگ بنشیند که در مسند خدمتگزاری، مهر عبودیت 
حضرت حق بر دل و اندیشه گشودن گرهی بسته از 
کار خلق در سر داشت. غم سنگین و چشمان اشکبار 
دوستان از شنیدن خبر درگذشت این روحانی وارسته، 

موید شخصیت و منش نیکوی ایشان است.
مرحوم مغفور حجت االسالم سیدعلی سیدین نمونه 
که  بود  مردمی  و  متعهد  دانا،  روحانی  یک  شایسته 
جزیره  در  روحانیت  مقدس  لباس  در  سال  چندین 
کیش به اقشار مختلف جامعه خدمت کرد و در برپایی 
باشکوه آیین های مذهبی و ترویج فرهنگ غنی دینی 

طرح با خبر باشیم. 
سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون  همچنین 
این  گفت:  این خصوص  در  نیز  کیش  آزاد  منطقه 
ماهانه  باید  و  دارد  باالیی  بسیار  هزینه های  طرح 
۱00میلیارد تومان تامین مالی شود و طی پیگیری ها 
و برگزاری جلسه با مسئوالن بانک مرکزی مقرر شد 
با تخصیص ارز نیمایی، مشکالت به حداقل برسد 

که تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
مصطفی خانزادی با بیان اینکه بهره برداری پایانه 
تاثیرات  کیش  بین المللی  فرودگاه  مسافری  جدید 
گردشگری  و  تجاری  و  اقتصادی  لحاظ  از  مثبتی 
آینده  در  افزود:  داشت،  خواهد  کیش  جزیره  بر 
نزدیک کارگوهای متعددی در فرودگاه بین المللی 
کیش تعبیه مي شود و با استفاده از انبارهای دپوی 
کاال، امکان ارسال کاال به کشورهای دیگر توسط 
قطعا  موضوع  این  که  می گردد،  میسر  هواپیما 
موجب رونق اقتصادی و تجاری منطقه آزاد کیش 

خواهد شد.
جدید  ترمینال  پروژه  ساخت  روند  است،  گفتنی 
69درصد  تاکنون  کیش  بین المللی  فرودگاه 

پیشرفت داشته است.

در میان نسل جوان خدمات ارزنده ای داشت. 
متاسفانه در پی شیوع پاندمی کرونا و درگذشت چند 
تن از هموطنانمان در جزیره کیش، این روحانی عزیز 
و گرانقدر نیز از میان ما رخت بربست تا روح بلندش 
در بارگاه امن الهی و در جوار رحمت حق آرام بیاساید. 
او که در دوران کوتاه عمر پرثمرش پیوسته از عشق 
و ارادت به موالی خویش دم می زد، در نهایت نیز در 
این  تا  باقی شتافت  دیار  به  ایشان  شب عید والیت 
همزمانی تسکینی بر دل دردمند خانواده و دوستانش 
مولی  به  وی  ارادت  و  محبت  خلوص  بر  گواهی  و 
الموحدین علی )ع( و خاندان عصمت و طهارت باشد.

ارزشمند  ضمن قدردانی و گرامیداشت خاطره زحمات 
ایشان ، از خداوند یکتا برای آن مرحوم علو درجات در 
بهشت أعال و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا و 
همنشینی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 
و برای خانواده گرانقدر ایشان صبر و بردرباری خواستارم.

و گفت: این طرح عمرانی باید سال 94 بهره برداری 
طوالنی تر  پروژه ها  ساخت  زمان  چه  هر  می شد؛ 
افزایش  مانند  پیش بینی  غیرقابل  اتفاقات  شود، 
تعویق  به  موجب  مالی،  تامین  برای  ارز  قیمت 

افتادن بهره برداری خواهد شد.
مرتب  صورت  به  ما  افزود:  مظفری  غالمحسین 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

تاکید دکتر مظفری بر مهار 
و پیگیری علل آتش سوزی 

بازار پردیس یک



سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
هفدهم  پیامی،  صدور  با  انزلی  آزاد  منطقه 
را  خبرنگار  مقام  گرامیداشت  روز  مردادماه 

تبریک گفت. 
پیام،  این  در  روزبهان  محمدولی  دکتر 
خبرنگاری را شور و عشقی برای آگاهی بخشی 

به جامعه اعالم کرد. 
متن پیام از قرار ذیل است:

انسان دنیای امروز همواره جستجوگر اطالعات 
و اخبار جدید درباره موضوعات متنوعی است 
آنان  زندگی فردی و جمعی  ابعاد  تمام  با  که 
مرتبط است؛ از این جهت عصر کنونی را عصر 
ارتباط نامیده اند که در آن خبر به عنوان یک 
کننده  هدایت  و  تاثیرگذار  ارتباطی،  محصول 
دولت ها،  بهره برداری  مورد  عمومی،  افکار 
همه  و  اصناف  گروه ها،  احزاب،  سازمان ها، 
اقشار مردم قرار می گیرد. بر این اساس مراجع 
اخبار و اطالعات هدف هدایت  و منابع تهیه 
همواره  آنها،  از  بهره برداری  و  عمومی  افکار 
اذهان  پرسش های  به  پاسخگویی  مقام  در 
جستجوگر و نیازمند اخبار و اطالعات هستند. 
چنین است که حرفه تهیه خبر و خبرنگاری در 

دنیای امروز اهمیت ویژه ای یافته است.

سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
۹۵درصد  از  بیش  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه 
کاال های وارداتی از بندر کاسپین منطقه آزاد 
انزلی، کاال های اساسی و مواد اولیه واحد های 

تولیدی منطقه و کشور است.
امین افقی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی با 
بهره مندی از ظرفیت های بندر کاسپین و بندر 
انزلی که در محدوده این منطقه قرار دارند، به 
عنوان دروازه تجارت دریایی ایران به اورسیا 
۲شهرک  داشت:  اظهار  می شود،  محسوب 
آزاد  منطقه  در  تولیدی  ۱۴۰واحد  با  صنعتی 

انزلی فعال است.
اوراسیا در شرایط  از مزیت های  استفاده  وی 
اولیه  مواد  تامین  جهت  فرصتی  را  تحریم 
کشور  اساسی  کاال های  و  تولیدی  واحد های 
تلقی کرد و ابراز داشت: با عملیاتی شدن این 
کار، ضمن تامین نیاز کشور، رونق و توسعه 
خزر  حاشیه  کشور های  با  تجاری  مبادالت 

حاصل می شود.

خبرنگاری؛ شور و عشقی برای آگاهی بخشی به جامعه

سهم ۹۵ درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور از واردات بندر کاسپین

تحریف  پی  در  همواره  مجازی،  گسترده 
القای  و  اتهام زنی  دروغ پراکنی،  واقعیات، 
و  ایران  مردم  میان  بی اعتمادی  و  ناامیدی 
حتی طرفداران انقالب اسالمی در جهان بوده 
تالش  تمام  ایران  خبرنگاران  جامعه  لذا  اند؛ 
و توان خود را در درجه اول مصروف خنثی 
کردن اقدامات مخرب دشمنان کشور کرده و 

توان  از  انزلی  آزاد  منطقه  صنعتی  ۲شهرک 
حوزه  کشور های  به  صادرات  برای  مناسبی 
حال  در  کرد:  عنوان  هستند،  برخوردار  خزر 

از سوی دیگر وظیفه تهیه خبر و اطالع رسانی 
به همه مردم ایران و تمامی ارکان، سازمان ها 
این  و  دارند  برعهده  را  اجتماعی  نهادهای  و 
رسالت مهم، اهمیت و نقش راهبردی شغل 
را  بی توقع  و  نجیب  زحمتکش،  قشر  این 

دوچندان می کند.
و عشق  و شوق  شور  می توان  را  خبرنگاری 
همت،  تمام  که  کرد  عنوان  زنانی  و  مردان 
به  آگاهی بخشی  را صرف  خود  عمر  و  توان 
جامعه می کنند و بر این اساس می توان گفت 
به  خدمت  مسیرهای  بهترین  از  خبرنگاری 
آگاهی بخشی  طریق  از  تاثیرگذاری  و  مردم 
به جامعه است. خبرنگاران می توانند مرزبانان 
آزادی، عدالت و حقوق شهروندی باشند که 

ارکان اولیه توسعه را تشکیل می دهد.
هفده مرداد سالروز شهادت »محمود صارمی« 
برای قدردانی و پاسداشت زحمات خبرنگاران 
روز خبرنگار نامیده شده تا خبرنگاری چون او 
ایران اسالمی باشد که  نمادی از خبرنگاران 
وظیفه مقدس و ارزشمند آگاهی بخشی ملت 

ایران را برعهده دارند.
گام هایتان  و  سبز  قلم هایتان  گرامی،  روزتان 

در مسیرآگاهی بخشی جان ها، استوار باد.

حاضر بخشی از مواد اولیه این واحد ها از بندر 
کاسپین تامین می شود که از جایگاه و اهمیت 

ویژه این مجتمع بندری حکایت دارد.

رسالت مهم خبرنگاری در کشور ما از ظرافت، 
حساسیت و دشواری های مضاعفی برخوردار 
است؛ زیرا ایران اسالمی در طول چهار دهه 
اقسام  آماج  همواره  اسالمی  انقالب  از  پس 
تهاجم سیاسی و فرهنگی از طریق رسانه های 
دشمنان ایران و ایرانی بوده که با به کارگیری 
فضای  و  تصویری  و  صوتی  رسانه  صدها 

سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اینکه محصوالت 
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  در  شده  تولید 

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت روز خبرنگار:

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

اخبار منطقه آزاد انزلی

معاونت  هفتگی  نشست های  سلسله  از 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
»امنیت  موضوع  با  انزلی  آزاد  منطقه 
حضور  با  امنیت«،  فرهنگ  و  فرهنگ 
نماینده  دافساری  آقازاده  سیدعلی  سردار 
مردم شهرستان رشت در مجلس شورای 
معاونین  مدیره،  هیات  اعضای  اسالمی، 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
مدعوین  دیگر  و  سرمایه گذاران  از  جمعی 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با 

گردید . برگزار 
فرهنگی،  معاون  نشست،  این  در 
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
انزلی ضمن تبریک عید سعید قربان  آزاد 
و عید سعید غدیر خم، با اشاره به احادیث 
معتبر به موضوع اهمیت امنیت فرهنگ و 
فرهنگ امنیت در ابعاد مختلف پرداخت و 
منظر  از  موضوع  این  فراوان  بسیار  تاکید 
عنوان  آن  اهمیت  بیانگر  را  اسالم  دین 

کرد.
بیان  با  سعیدی  مهدوی  سیدحجت  دکتر 
ارق  و  دینی  آموزهای  براساس  اینکه 
برای  امنیت  فراهم ساختن احساس  ملی، 
دستیابی  در  نخست  گام  سرمایه گذاران، 
کرد:  اضافه  است،  اقتصادی  توسعه  به 
و  سازمان  مجموعه  از  نمایندگی  به 
را  اطمینان  این  مرتبط،  مسئولین  دیگر 
می دهیم  واقعی  سرمایه گذاران  همه  به 
آنها  داشته های  و  سرمایه ها  امنیت  که 
برنامه ریزی های دقیق و ضابطه مند،  با  را 

حافظ و امین باشیم.
مردم  نماینده  دافساری  آقازاده  سیدعلی 
رشت در مجلس شورای اسالمی با تشکر 
از برگزاری و موضوع این نشست، عنوان 
پایدار  امنیت  به  می توانیم  زمانی  ما  کرد: 
هم  و  فرهنگ  امنیت  که  یابیم  دست 

باشیم . پاسدار  را  امنیت  فرهنگ 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
سردار  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
از  واقعی  تجسم  و  نماد  حقیقتا  سلیمانی 
نمایان  عمل  میدان  در  موضوع  را  این 
نظام  استقرار  زمان  از  افزود:  کرد، 
آمریکا  دشمنی  ایران،  اسالمی  جمهوری 
نظام  و  دولت  استکباری  روحیه  تبع  به 
بسیار  اخیر  دهه  چهار  در  امریکا  حاکمه 
در  و  است  بوده  کینه توزانه  و  گسترده 
ملت  استکبارستیزی  روحیه  با  تقابل 
اقتضاء  به  همواره  ایران،  حاکم  نظام  و 
زمان و  مکان، کشورمان نه تنها در دفاع 
آرمان های  اساس  بر  بلکه  خود  ملت  از 
راهبری های  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
رهبری  معظم  مقام  و  راحل  امام  داهیانه 
مقابل  در  مظلوم  ملت های  دیگر  از 

رژیم های مستبد دفاع کرده است.
شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
دشمنی  اینکه  بر  تصریح  با  اسالمی 
و  ناجوانمردانه  ترور  با  ایران  با  امریکا 
خود  اوج  به  سلیمانی  سردار  نابخردانه 
اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  رسید، 
نخواهد  وطن  سردار  این  خون  از  ایران 
دیگر  مثابه  به  یازدهم  مجلس  و  گذشت 
مقام  داهیانه  رهبری های  با  کشور  قوای 
کامل  خروج  با  ان شااهلل  رهبری،  معظم 
خون  انتقام  منطقه،  از  جنایتکار  آمریکای 
سردار  شهید  سپهبد  شده  ریخته  ناحق 

گرفت. را خواهیم  سلیمانی 

پاسداری از امنیت فرهنگ 
و هم فرهنگ امنیت، الزمه 

امنیت پایدار

عضو کمیسیون امنیت ملی در نشست امنیت 
فرهنگ و فرهنگ امنیت عنوان کرد:

مدیره  هیات  رئیس  پیگیری های  ادامه  در 
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
علمی- پژوهشی  فعالیت های  رونق  منظور 
دانشجویان کشورهای  و جذب  منطقه  این 
حضور  به  عالقمند  دانشجویان  و  منطقه 
دکتر  منطقه،  این  در  کشور  از  خارج  در 
محمد  دکتر  میزبان  روزبهان،  محمدولی 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  دوستار 
گیالن و دکتر حسین شریفی رئیس دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد انزلی بود.
در این نشست تخصصی، طرفین درخصوص 
الگوهای عملی همکاری در مسیر گسترش 
آزاد  دانشگاه  بین المللی  واحد  فعالیت های 

اسالمی واقع در انزلی، به توافق رسیدند.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این دیدار با اشاره به نقش و کارکردهای 
واحدهای  فعالیت  اجتماعی  علمی،  مثبت 
دستورالعمل  و  آزاد  مناطق  در  بین الملل 
به  خصوص،  این  در  علوم  وزارت  جدید 
منحصربه فرد  ویژگی های  و  ظرفیت ها 
مناطق  سایر  با  مقایسه  در  منطقه  این 
دانشجویان  جذب  امکان  و  پرداخت  آزاد 
دانشجویان  یا  و  همسایه  کشورهای 
و  تهران  به  نزدیکی  دلیل  به  را  ایرانی 
مناسب،  اقلیم  و  جمعیتی  مراکز  سایر 
بیشتر  مشابه،  نمونه های  به  نسبت 
انعقاد  صرف  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
این  راهبرد  و  نیست  راهگشا  تفاهم نامه 
اجرایی  که  است  تفاهم نامه هایی  سازمان، 
جامعه  عالیق  و  کار  بازار  نیازهای  بوده، 
از  مشکلی  و  دهد  قرار  توجه  مورد  را 
برطرف  را  جامعه  و  کشور  مشکالت 
دو  در  را  همکاری  الگوی  این  و  نماید 

بین الملل  واحد  فعالیت های  گسترش 
با الگوهای عملی همکاری دانشگاه آزاد انزلی 

مورد  شاخص های  به  اشاره ای  انزلی،  آزاد 
تایید از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد 
اسالمی نمود و تصریح کرد: واحد بین الملل 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد انزلی، تنها واحد 
آزاد  دانشگاه  بین الملل  ۱۱واحد  مجموع  از 
سازمان  بر  عالوه  که  است  کشور  اسالمی 
مرکزی دانشگاه، تاییدیه وزارت علوم را نیز 
دارا می باشد و در محدوده منطقه آزاد انزلی 

واقع شده است.
دیگر  سوی  از  افزود:  دوستار  محمد  دکتر 
این  سوی  از  پیگیری هایی  مدت  این  در 
پیگیری  برای  و  گرفته  صورت  مجموعه 

طریق  از  نظر  مورد  موارد  شدن  اجرایی  و 
معرفی نماینده از سوی دو طرف به منظور 
همکاری  تفاهم نامه  چارچوب  به  رسیدن 
اعالم  را  خود  آمادگی  دوجانبه  کاربردی 

می کنیم.
گفتنی است، در این دیدار که معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری، مدیر روابط  عمومی و 
مشاور آموزشی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
موارد  پیگیری  بر  داشتند،  حضور  نیز  انزلی 
مورد توافق از طریق سازمان مرکزی دانشگاه 
و  علوم  وزارت  همکاری  با  و  اسالمی  آزاد 

بهداشت تصریح نمودند.

کشورهای  دانشگاه های  با  همکاری  جنبه 
واحدهای  و  آسیا  غرب  و  اوراسیا  منطقه 
دانشگاه های  اولویت  با  داخلی  دانشگاهی 
بر  و  داده ایم  قرار  دستورکار  در  گیالنی 
آمادگی سازمان متبوع خود برای عملیاتی 
از همکاری اعالم می کنیم  الگویی  سازی 
که از نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 

داریم. تاکید 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  همچنین، 
استان گیالن با استقبال از وجود عزم راسخ 
رئیس  سوی  از  شده  مطرح  دغدغه های  و 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن با دکتر روزبهان مطرح شد:
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گزارش:
مرضیه حسینی

با عنایت به اینکه نزدیک به سه دهه از ایجاد مناطق آزاد در 
اظهار داشت که همچنان  قاطعانه می توان  اما  ایران می گذرد، 
از  خوبی  به  مناطق  این  در  ساکن  اهالی  حتی  و  کشور  مردم 
دالیل ایجاد، کارکرد و مهم  تر اینکه از چالش های این روزهای 
مناطق آزاد بی خبر و بدون اطالعات کافی هستند که بی تردید 
مناطق  این  مشکالت  و  مصائب  زمره  در  باید  را  موضوع  این 

قرار داد.
حال به چه دلیل مشکل؟ به این سبب که تا مادامی که بومیان 
مسائل  و  موضوعات  بطن  از  کشور  مردم  سایر  و  آزاد  مناطق 
خارج باشند و مسئولین نیم نگاهی به مردم حتی عادی و عامی 
یا موانع  آنان در دستاوردها و  از باب گفت وگو و دخیل کردن 
نداشته باشند؛ نمی توان انتظار داشت که آنها نیز وقعی به مناطق 
آزاد نهند و در نهایت می شود امروز که در صحبت با اهالی ایران 
زمین، نه تنها مناطق آزاد محلی از اعراب برایشان نیست، که 
حتی بیشترین مشکل از باب واردات بی رویه به کشور و یا ورود 

کاالهای قاچاق به داخل را از معبر این مناطق می بینند.
در  مردمی  قدرت  و  توان  از  مسئول  کدامین  که  راستی  به 
چانه زنی های اقتصادی، اجتماعی و یا بعضا سیاسی در مناطق 
خود  برای  را  وظیفه  این  مدیر  کدام  است؟  گرفته  کمک  آزاد 
باید بدون چون و چرا پاسخگوی سواالت  مفروض داشته که 
ذهن مخاطبین عام باشد؟ در کدام بخش از صدا و سیما بدون 
غرض ورزی درخصوص کارکردهای واقعی مناطق آزاد برنامه ای 
به روی آنتن رفته است؟ چه کسی برای مردم تشریح کرده که 
مدل ایجادی مناطق آزاد در ایران از پایه دچار مشکل بوده و 
چرا  است؟  امروز  مسائل  آمدن  وجود  به  علت  موضوع  همین 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  امر خصوصا  مسئولین 
اقتصادی در برابر تعرضات به قوانین مناطق آزاد و ابطال یکی 
پس از دیگری مواد و آیین نامه های این قانون که دیگر از حیز 

انتفاع خارج شده، سکوت اختیار کرده اند؟
بی شک تا زمانی که موارد فوق الذکر با همین رویه پیش بروند، 

روزگار بر همین پاشنه خواهد چرخید.
 متاسفانه و یا شاید خوشبختانه انتظارات از مناطق آزاد در ایران 
به وفور است و در شرایطی همچون اکنون که کشور در تنگنای 
اقتصادی به سر می برد، همگان انتظار دارند که این مناطق در 
محل  اقتصادی،  فشار  و  تحریم  بحبوحه  در  ابرقهرمان،  قامت 
نقشه  و  تفکر  این  اما  گذار!  دوران  از  گذر  برای  باشند  امنی 
و  آرامش  دوران  در  که  بود  خواهد  کارآمد  و  درست  وقتی  راه 
و  می بودیم  بی رمق  و  خسته  قهرمانان  این  فکر  به  گشایش، 
داشته های  حداقل  پیشرفت،  و  توسعه  برای  بسترسازی  عالوه 
آنان را همچون غنائم جنگی که همانا مزیت ها و قوانین شان 

است، به تاراج نمی بردیم.
و  آمار  پی  در  بزرگ،  ذره بینی  با  کشور  این  در  همگان  امروز 
و  آزاد هستند  مناطق  در  خارجی  سرمایه گذاری خصوصا  ارقام 
جذب  مناطق،  این  اصلی  ماموریت های  از  که  می دارند  اذعان 
سرمایه گذاری های خارجی بوده! بله؛ کامال درست است، اما با 

چه ابزاری؟ با کدامین قانون؟
آیا کسی خبر دارد که قانون تاسیس بانک ها و بیمه های خارجی 
در مناطق آزاد توسط دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک 
در  حتی  که  می داند  کسی  است؟  شده  ابطال  حقیقی  شخص 
مناطق  بخش  یا  و  داخلی هم سرپرستی  بانک های  نیز  کشور 
آزاد ندارند؟ آیا خبر دارید که در دوران برجام که سرمایه گذاران 
توانمند خارجی به سوی مناطق آزاد روانه شدند، توسط نهادهای 
مرجع در سرزمین اصلی به عناوین مختلف اجازه فعالیت پیدا 
معافیت  بورس،  تاسیس  قوانین  نکردند؟ چه کسی می داند که 
از  و  ابطال  دیگر  مورد  چندین  و  کارگران  و  کارمندان  مالیاتی 
بین رفته است؟ همه این موارد را به عدم امنیت سرمایه گذاری 
بین المللی  همه جانبه  تحریم های  همراه  به  کشور  در  خارجی 

اضافه نموده و سپس به دنبال سرمایه گذاران خارجی بگردیم.
که  آزاد  مناطق  در  زمین  فروش  و  واردات  درخصوص  حتی 
تاکنون  می کوبند،  آن  گوش خراش  طبل  بر  دائما  منتقدین 
کسی از خود پرسیده است که سال ها پیش، هنگامی که عنوان 
منطقه آزاد به یک منطقه محروم و بدون زیرساخت نسبت داده 
منطقه  این  از  ملی  بودجه ها  ردیف  تمام  روز  آن  فردای  و  شد 
سلب گردید، مسئولین مناطق با چه پولی باید جاده، راه، بندر، 
برای  را  دیگر  مورد  و صدها  برق  آب شرب،  اسکله،  فرودگاه، 
زندگی و سرمایه گذاری آماده می کردند؟ مگر به جز این بود که 
تنها با مجوزی که از سوی دولت و مجلس به آنان تحویل شد، 
مجبور به واردات و اخذ عوارض می بودند تا بتوانند برای انجام 
پروژه هایی که وظیفه حاکمیتی بوده، تامین بودجه کرده و کار 

را پیش ببرند؟!
تاسیس  نوع  که  است  خوب  محض،  واقعیت  به  رسیدن  برای 
کشورهای  آزاد  مناطق  همین  با  را  ایران  آزاد  مناطق  ایجاد  و 
همسایه که مستمرا به وسیله آنها مورد تخطئه قرار می گیرند، 
با  قیاس  ترازوی  در  را  و...  کیش  قشم،  وقتی  کنیم.  مقایسه 
جبل علی قرار می دهیم، ابتدا باید میزان سرمایه گذاری صورت 
گرفته در این مناطق برای ایجاد زیرساخت ها را مورد مداقه قرار 
صورت  جبل علی  در  دولتی  سرمایه گذاری  دالر  میلیون ها  داد. 
گرفت، تمامی امکانات و زیر ساخت ها فراهم گردید، پس از آن 
به عنوان منطقه آزاد جبل علی به دنیا معرفی  شد؛ آن هم با یک 
تفاوت بزرگ و عظیم؛ خالی بودن از سکنه بومی! بدین معنا که 
دیگر مسئولیت اجتماعی، محرومیت زدایی، ساخت مدرسه و...، 
ابعاد، موضوعات و هزینه کردهای فرهنگی، اجتماعی  به  توجه 

معنایی نداشته است.
در این صورت خواهد بود که می توان مقایسه ای درست میان 
مثال قشم با جبل علی داشته باشیم که سازمان منطقه آزاد قشم 
و  امکانات  تهیه  حال  در  همچنان  30سال  به  نزدیک  از  پس 
تجهیزات برای آب شرب بومیان است و یا موظف به ساخت و 
تجهیز مدارس می باشد و یا اینکه باید بخشی از توان و نیروی 
آنان  دستی  و صنایع  بومی  دختران  و  هنرمند  زنان  به  را  خود 
پس  است،  آزاد  منطقه  واقعی  معنای  این  اگر  کند!  معطوف 
جبل علی چه می گوید و اگر آن یکی روش صحیح ایجاد یک 

منطقه آزاد بین المللی است، پس قشم چرا اینگونه است؟ همین 
طور کیش، چابهار، اروند، ماکو، ارس و انزلی. 

حرف زیاد است و وقت تنگ؛ اما ای کاش مسئولین به این فکر 
باشند که حتی یک بار هم که شده از باب درد دل، با جسارت و 
بدون نگرانی از بابت ناراحتی روسا در پایتخت، بنشینند و برای 
مردم صحبت کنند؛ شاید همین مردم که امروز بر شما هستند، 

با کسب آگاهی، با شما همراه شوند.
از همکاران، دوستان  بار  اولین  برای  به مناسبت روز خبرنگار، 
آزاد  و عزیزان صاحب قلم و اصحاب رسانه مستقر در مناطق 
درخواست کردیم که نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود 
را درخصوص شرایط و موقعیت این مناطق بیان نمایند؛ چراکه 
نگاه  با  می توانند  خبرنگاران  باالخص  رسانه  فعالین  معتقدیم 
موشکافانه خود، همراهانی مطمئن برای مسئولین و همچنین 
سنگ  صبوری برای مردم باشند تا به بهترین شکل تعامل میان 
این دو قشر را برقرار کرده و نقشی راهبردی در کمک به توسعه 

کشور و مناطق آزاد داشته باشند. 

ایرج عبدیل زاده، مدیرمسئول هفته نامه 
صدای ارس:

مناطق آزاد و  چالش های مبتالبه
اقصی  در  آزاد  مناطق  تشکیل  اهداف  محوری ترین  از  یکی 
و  تهیه  با  توسعه کشورها  فرآیند  به  نقاط جهان، شتاب بخشی 
تا  است  بوده  اصلی  سرزمین  از  متفاوت  کاری  و  ساز  تدوین 
سرمایه گذاران  ملی و بین المللی با برخورداری از شرایط متفاوت 
سرمایه گذاری  آزاد  مناطق  در  کشورها ،  آن  جاری  قوانین  از 
و  محدودیت ها  موانع،  کشورها،  برخی  در  آنکه  ویژه  به  کنند؛ 
و  دارد  وجود  سرمایه گذاران  برای  آزاردهنده  بروکراسی های 
با وجود آن محدودیت ها اصوال  سرمایه گذاری در آن کشورها 
آسان  و  چراکه سرمایه گذاران شرایط سهل  نیست؛  توجیه پذیر 
به  نوع محدودیت،  اعمال هر  و  برای سرمایه گذاری می طلبند 
در  امر  این  و  می انجامد  سرمایه گذاری  توقف  حتی  شدن  کند 
دنیای امروز که رقابت های شدید برای جذب سرمایه گذار میان 
هر  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  است،  جاری  و  ساری  کشورها 
کشوری که نتواند بهترین شرایط را برای سرمایه گذاری فراهم 
یافت،  نخواهد  دست  اقتصادی  کالن  اهداف  به  فقط  نه  کند، 

بلکه از رسیدن به اهداف حداقلی نیز باز می ماند .
جهان،  در  آزاد  مناطق  تشکیل  اهداف  از  دیگر  یکی  همچنین 
صیانت از چهارچوب های اقتصادی کشورهایی بوده است که به 
دلیل وابستگی شدید اقتصادی و صنعتی به نظام تعرفه واردات 
و صادرات و رقابت ناپذیر بودن صنایع آن کشورها ، توان نفس 
کشیدن در فضای منهای تعرفه را ندارند و تشکیل مناطق آزاد 
به نوعی تمرین ورود تدریجی در چنین فضاهای اقتصادی است 
تا قوانین اقتصادی جدید که احتماال ورود آن به کلیت کشور 
موجب آسیب هایی باشد، ابتدا در قطعه کوچک از آن کشورها 
اجرایی شود تا در صورت نداشتن آسیب ، به کلیت کشور تسری 

داده شود .
منطقه  ازجمله  جهان  موفق  آزاد  مناطق  در  اجمالی  مطالعه 
حقیقت  این  موید  چین،  شانگهای  و  امارات  جبل علی  تجاری 
مناطق،  آن  در  اقتصادی  شکوفایی  اصلی  عامل  که  است 
موانع  رفع  و  آزاد  مناطق  مالیات  و  تعرفه  نظام  دقیق  اجرای 
سرمایه گذاری و تولید در آن مناطق است  که توانسته اند بهترین 
شرایط اقتصادی را برای ابرسرمایه گذاران جهان فراهم کرده و 

شکوفایی اقتصادی را تماشا کنند .
پذیرفتنی نیست که بخشی از کشوری نام منطقه آزاد به خود 
بگیرد لیکن از حیث قوانین و مقررات متاثر از قوانین سرزمین 
به  ضرورتی  چه  اصوال  بود،  چنین  بر  قرار  اگر  و  باشد  اصلی 
تشکیل مناطق آزاد بود !؟ اساسا فلسفه وجودی تشکیل مناطق 
آزاد، رهایی از قوانین دست و پاگیر سرزمین اصلی و ترسیم مسیر 
کوتاه و میانبر برای فعاالنی است که از قوانین سخت و نفسگیر 
در سرزمین اصلی به ستوه آمده اند و شرایط سهل و آسانی را 
مطالبه می کنند و مناطق آزاد اگر نتوانند شرایط اقتصادی مورد 
نظر آنان را فراهم نمایند، قطعا حاضر به سرمایه گذاری در این 
مناطق نبوده و هیچ یک از اهداف مناطق آزاد به ویژه در بعد 

کالن محقق نخواهد شد. 
نگاهی هر چند گذرا به عملکرد مناطق آزاد کشور به طور اعم و 
منطقه آزاد ارس به طور خاص، موید این حقیقت است که این 
مناطق با وجود برخورداری از مزیدهای بی بدیل ژئوپولتیکی و 
ژئوجفرافیایی، از دستیابی به بسیاری از اهداف عالیه اقتصادی 
خود بازمانده اند. قدر مسلم دلیل اصلی این اتفاق را باید ناشی 
آزاد  مناطق  عملکردی  مسیر  در  که  دانست  موانعی  وجود  از 
به  توجه  با  ارس  آزاد  منطقه  در  موضوع  این  و  است  متصور 
حضور نگارنده در بطن منطقه آزاد ارس و قرار گرفتن در جریان 

اتفاقات این منطقه ، از عمق بیشتری برخوردار است .
بی تردید عدم اجرایی ماده 65 قانون احکام برنامه ششم توسعه 
اختیار  تفویض  و  آزاد  مناطق  یکپارچه  مدیریت  درخصوص 
حوزه های  در  جز  به  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  به  وزارتخانه ها 
با  که  است  منطقه  این  اساسی  از مشکالت  امنیتی ،  و  نظامی 
از  برخی  همچنان  و  نشده  انجام  فراوان،  پیگیری های  وجود 
این  به  وزارتی  اختیارات  واگذاری  از  وزارتخانه ها  و  سازمان ها 

سازمان با وجود صراحت قانونی امتناع می کنند !
افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  قانون  کامل  اجرای  عدم 
این  در  سرمایه گذاری  موانع  دیگر  از  اقتصادی  فعاالن  برای 
پیگیری توسط مدیران قبلی و فعلی  با وجود  منطقه است که 
تولیدی  واحدهای  مشکالت  است .  نرسیده  سرانجام  به  ارس، 
و  طوالنی  پروسه  گردش ،  در  سرمایه  و  مالی  منابع  تامین  در 
آزاردهنده دریافت تسهیالت بانکی از صندوق توسعه ملی برای 
سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس، همچنین مشکل انتقال حواله 

این  سرمایه گذاران  مالی  مشکالت  جدی ترین  باید  را  ارزی 
و دورنمای  مانده  پابرجا  متاسفانه همچنان  برشمرد که  منطقه 
ندارد  وجود  آن مشکل  برای حل  هم  امیدبخشی  و  مشخصی 
و این موضوع همچنان مورد اعتراض و گالیه سرمایه گذاران و 

فعاالن اقتصادی منطقه آزاد ارس است.
ضمن اینکه عدم اجرای تبصره )یک( ماده 14 آیین نامه اجرایی 
عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد با وجود مصوب شدن در 
دستورالعمل   47 و  ماده 44  مفاد  اجرای  عدم  و  وزیران  هیات 
و  پول  آزاد ، مصوب شورای  مناطق  در  بانکی  و  پولی  عملیات 
آزاد  منطقه  سرمایه گذاران  مالی  چالش های  از  یکی  به  اعتبار، 

ارس تبدیل شده است .
آزاد ،  مناطق  در  اصلی  سرزمین  به  مربوط  قوانین  تسری 
سفارش  ثبت  درخصوص  ویژه  به  ارس  آزاد  منطقه  مشخصا 
صادرات ،  از  حاصل  ارز  بازگشت  به  صادرکنندگان  الزام  کاال ، 
اساسی  مشکالت  از  واردات،  و  صادرات  در  محدودیت  اعمال 
ارس  بازرگانان  و  تجار  سردرگمی  به  منجر  که  است  دیگری 
گردیده و گریبانگیر فعاالن اقتصادی این منطقه آزاد شده است. 
این در حالی است که مناطق آزاد اصوال برای رهایی از همین 
صدور  موارد،  این  به  اگر  و  است  شده  تاسیس  محدودیت ها 
بخشنامه های خلق الساعه غالبا سرمایه گذار ستیز را اضافه کنیم ، 
فضای ناامید کننده ای برای رونق کسب و کار و تولید در مناطق 
آزاد حاکم شده و ماهیت وجودی این مناطق را تهدید می کند. 

این در حالی است که فقط در منطقه آزاد ارس بیش از 130واحد 
تولیدی با ظرفیت اشتغال زایی 15هزار نفره فعال هستند و ادامه 
آزاد سبب آن  به مناطق  نیم بند  نگاه  همین رویکردها و تدوام 
خواهد شد که نه فقط این مناطق از ماموریت اصلی خود یعنی 
ایجاد کسب و کار و رونق تولید فاصله بگیرند، که حتی ممکن 
است مناطق آزاد توان حفظ شرایط موجود را هم نداشته باشند .

کند شدن  و  ناکارآمدی  که  است  بی انصافی  نهایت  مع الوصف 
از ضعف مدیریت  ناشی  را فقط  آزاد  سرعت توسعه در مناطق 
در این مناطق دانست؛ چراکه برای استفاده از ظرفیت مناطق 
آزاد در جهت ایجاد بستر توسعه در کشور که نیاز امروز و فردای 
مناطق  این  توسعه  روی  پیش  موانع  باید  است،  ما  سرزمین 
برچیده شوند. قابل قبول نیست که همه از مناطق آزاد انتظار 
نقش آفرینی در فرآیند توسعه کشور داشته باشند، لیکن ابزارهای 
انجام  از  اصوال  که  باشد  دیگرانی  دستان  در  نقش  ایفای  این 
رسالت خود در راستای تسهیل امور سرمایه گذاری و همراهی 

با برنامه های کالن اقتصادی مناطق آزاد ، شانه خالی می کنند.

علی کریمی پاشاکی، مدیرمسئول و سردبیر پایگاه 
خبری گیالن بهتر:

منطقه آزاد انزلی، سرشار از پتانسیل های منطقه ای، 
ملی و بین المللی

در  بخشی  و  موضعی  پیشرفت های  بر  پایدار  توسعه  ارجحیت 
شکوفایی  برای  همه جانبه  راهبرد  یک  عنوان  به  امروز  جهان 
جوامع مختلف مدنظر می باشد. در این ارتباط، مفهوم توسعه از 
اواسط قرن گذشته و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم ، تعاریف 

بسیار متغیر وسیعی داشته است.
در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، این مفهوم را صرفا 
نظریه پردازانی  و  می بردند  کار  به  اقتصادی  توسعه  معنای  به 
همچون »رستو«، توسعه را فرآیندی چند مرحله ای ولی صرفا 
اقتصادی می دانستند که این نظریه در عمل از سال 1۹70 به بعد 
نتوانست در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه کاربری زیادی 
داشته باشد. این نظریه به علت عدم توجه به سرمایه اجتماعی 
و انسان به عنوان محور اساسی توسعه و به ویژه ابعاد فرهنگی 

و اجتماعی توسعه نتوانست موفق باشد.
فرهنگ  مردم ،  سیاست،  که  دریافتند  نظران  صاحب  ادامه،  در 
و جامعه نه تنها نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند، 
توسعه  ارتقاء  و  درک  در  حیاتی  عناصر  و  محرک  موتور  بلکه 

پایدار هستند.
براساس این نظریه، تنها مجموعه ها و جوامعی می توانند روند 
توسعه همه جانبه را دنبال کنند و در مسیر درست توسعه قرار 
گیرند که به روند و پروسه توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی نگاه متوازن و منطقی داشته باشند.
در این ارتباط قطعا نظارت منطقی و قانونمند دولت و حاکمیت 
البته  و مدیریت های سازمان ها و مجموعه های مختلف و صد 
متنوع  فعالیت های  بسترهای  کردن  آماده  و  ساختارسازی 
با قوانین، مقررات و ضوابط  اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و... 
اجتماعی  سرمایه  شکوفایی  به  نهایتا  می تواند  پویا،  و  روزآمد 
به  با  پایدار  توسعه  به  دستیابی  برای  انسانی  نیروی  همان  یا 
انسانی  اجتماعی و حقوق بشر و  رسمیت شناختن قراردادهای 
به این فرآیند بیانجامد. نگاه پلورالیستی و وجود نهادهای مدنی 
نام  به  واژه ای  اصالت  به  باورمندی  و  مردم نهاد  تشکل های  و 
»شهروند« خروجی مجموعه ها، سازمان ها و جوامع توسعه مند 

و توسعه گرا می باشد.
منطقه آزاد انزلی، دارای ویژگی های منحصربه فرد

حال با توجه به روند کار کرد منطقه آزاد انزلی از گذشته تا به 
امروز و احتساب تمام نوسانات ارادی و غیرارادی، روند مثبت و 
رو به جلو بوده است و در بحث جامعه پذیری پایدار، این قابلیت 
عمال با توجه به تالش های متنوع در شقوق مختلف اقتصادی، 
در  انزلی  آزاد  منطقه  وجودی  فلسفه  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
دوره های مدیریتی مختلف وجود داشته است؛ حال گاهی روند 
ضعف هایی  با  مختلف  دالیل  به  بنا  هم  گاهی  و  داشته  قوت 

همراه بوده است.
مهم این است که روح کلی فلسفه وجودی منطقه آزاد انزلی، 
روح توسعه پذیری، توسعه خواهی و توسعه مندی با باور اهمیت 
اساسی  محور  عنوان  به  اجتماعی  سرمایه  و  انسانی  نیروی  به 

توسعه بوده است.
ندیدن و هیچ انگاشتن و یا محدود و مخدوش کردن این روند ، 
ضربه ای اساسی به روند توسعه منطقه و استان و نهایتا کشور 
رشد  به  رو  فعالیت های  کردن  و محصور  کردن  است. محدود 
ظرفیت  و  قابلیت  که  جامعه ای  یا  و  مجموعه  یا  سازمان  یک 
پویا  ندهیم یک مجموعه  اجازه  یعنی  دارد،  و گسترش  توسعه 
دهد.  ادامه  منطقی  شکل  به  خود  تکامل  و  تکوین  روند  به 
مجموعه های  چنین  برای  ساختاری  و  قانونی  ظرفیت سازی 
اقتصادی، اجتماعی و... می تواند فعالیت های آنان را هم از نظر 
کمی و هم کیفی گسترش دهد. صد البته مناطق آزاد قشم و 
انزلی  آزاد  منطقه  همچون  بسیاری  ظرفیت های  از  نیز  چابهار 

برخوردارند.
فاصله بین نقد و نقادی با عیب جویی، خودخواهی و 

فرافکنی در عملکرد مناطق آزاد بسیار است
نقد و نقادی و عیب جویی، تمامت خواهی و فرافکنی ، مقوله های 
جدا از هم هستند. عیب جو و تمامت خواه در صدد تحول و توسعه 
برای خودش می خواهد  را  بلکه همه چیز  نیست؛  پلورالیسم  و 
به  موضوع  این  و  ندارند  وجود  وی  محاسبات  در  دیگران  و 
ناهنجاری های اجتماعی ختم خواهد شد؛ ولی نقاد منصف و نقد 
حکیمانه و منطقی از ویژگی ها و مولفه های جوامع فرهیخته و 

در حال توسعه پایدار می باشد.
با  دادن  نشان  را  خوب  و  کمال  راه  و  گفتن  را  چیزی  »نقد« 
رعایت اخالق و قانون است. بنابراین هم رفتارهای فردی و هم 
کردارهای اجتماعی حصول به کمال، به نقد درست و بی شائبه 

و نیالوده به اغراض شخصی و گروهی نیاز دارد.
نفس  حدیث  و  شخصیت  کیش  این  معتقدند،  نظران  صاحب 
وقعی  واقعی«  »نقد  به  که  است  افراد  برخی  ذهنی  مطلق  و 

نمی گذارند.
همچنین باید بپذیریم که منتقد و نقاد باید از فضای مخدوش ، 
پر شبهه و تعصبات گروهی و قومی و... به دور باشد تا داوری 
و نقدش منصفانه و در چارچوب وجدان، قانون و مبانی اخالقی 
باشد. بدیهی است، نقد بدون احاطه الزم و اشرافیت بر مباحث 
و قضاوت و انتقاد، بی مایه، خودخواهانه ، اسیر تعصبات می شود 
توجه خاصی  نقدی  به چنین  اتفاق جامعه  به  اکثریت قریب  و 

نخواهند کرد.
در ارتباط با عملکرد منطقه آزاد انزلی از ابتدا تا به امروز ، بایستی 
نگاهی واقع بینانه و منطقی داشت و نقد حکیمانه را با توجه به 
واقعیات انجام داد. به نظر می رسد اگر قوانین، مقررات و ضوابط 
نیز در عیارهای منطقه ای،  پتانسیل ها  روزآمدتر و ظرفیت ها و 
به  توجه  با  انزلی  آزاد  منطقه  شود،  سنجیده  بین المللی  و  ملی 
اقتصاد محلی،  به خوبی می تواند  ویژه اش،  موقعیت جغرافیایی 
ملی و حتی فرامنطقه ای را برای تولید ثروت ایرانیان و به ویژه 

گیالنیان به پویایی و اثرگذاری مثبت برساند.
تمام گیالن با حداکثر ظرفیت همراه

منطقه آزاد انزلی
زیست  و  اکولوژیکی  خاص  شرایط  دلیل  به  گیالن  استان 
لحاظ  از  غنی  حال  عین  در  و  زیبا  بسیار  مناطق  از  محیطی، 
همراه  سبک  صنایع  و  صنعتی  حتی  و  اکوتوریستی  و  طبیعی 
و سازگار با محیط زیست گیالن با پیش زمینه فرهنگی کهن 
اروپایی  و  آسیایی  با ملل مختلف  اقتصادی و تجاری  روابط  و 
می باشد. در ضمن وجود دریا ، کوه جنگل و جلگه و زمینه های 
کشاورزی در ابعاد مختلف تولید برنج، چای ابریشم و دانه های 
روغنی مختلف در کنار یکدیگر، موقعیت ویژه و منحصربه فرد و 

استثنایی به این اقلیم بخشیده است. 
با وجود تمام این پتانسیل ها و ظرفیت های طبیعی و غیرطبیعی، 
وجود منطقه آزاد انزلی که تاکنون در حوزه وسیع کاسپین و حتی 
دورتر، کم نظیر بوده است، طرفیت ویژه ای است که باید با تمام 
توان از پتانسیل های نهفته و بسیار فراوان آن ، استان گیالن و 
کشور با کمیت و کیفیت باالتر از شرایط کنونی، برخوردار شود.
ظرفیت های  پشتوانه  به  انزلی  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه 
ظرفیت  دارای  اوال ،  گیالن،  استان  بالفعل  و  بالقوه  صنعتی 
تولید  و  اشتغال  ایجاد  در  خود  این  که  است  باالیی  صنعتی 
ثروت بسیار نقش آفرین است. دوما، منطقه آزاد انزلی با توجه 
در  قطعا  کشور،  دیگر  نقاط  حتی  و  گیالن  استان  پتانسیل  به 
گسترش فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری 
به  روند هم  این  بود، که  و خواهد  بوده  نقش آفرین  منطقه  در 
گسترش  روند توسعه پایدار استان و کشور کمک شایانی حتی 

بیش از پیش خواهد کرد.

حسین آزاد منجیری، مسئول 
دفتر خبرگزاری ایرنا در قشم:

در خدمت و خیانت مناطق آزاد کشور
با  همچنین  و  آینده نگری  و  دوراندیشی  با  کشور  آزاد  مناطق 
اهداف بلند و جدی پیش بینی شدند تا به عنوان اهرم و بازوهای 

قوی، به کمک اقتصاد کشور بشتابند.
مناطق آزاد که برای اولین بار در کشورهای سوسیالیستی مطرح 
شدند، در سال های پس از جنگ مورد توجه اقتصاددانان ایرانی 
قرار گرفت. آسیب کشور از اقتصاد نفتی و همچنین سیاست های 
اقتصاد  که  بود  شده  باعث  تحمیلی،  جنگ  از  ناشی  اقتصادی 
در  مسئله،  این  از  خروج  برای  شود.  دولتی  شدت  به  کشور 
به  دادن  میدان  با هدف  آزاد  مناطق  ایجاد   6۹ و  سال های 67 
بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در دستورکار قرار گرفت.
ازجمله اهدافی که برای مناطق آزاد کشور در نظر گرفته شد، 
حضور در بازارهای جهانی، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و 
ارائه خدمات عمومی بود. همچنین ارتقاء وضع معیشت و زندگی 
بومیان مناطق مزبور که در مرزهای کشور ساکن بودند، از دیگر 

اهداف ایجاد این مناطق بود.
با مرور آمار و ارقام می توان به سادگی متوجه شد که مناطق آزاد 
درست برخالف اهدافی که بر پایه آن ایجاد شدند، عمل کردند 
و در عمل نه تنها بازوان اقتصادی کشور نشدند، بلکه به عنوان 
دروازه های واردات، عامل ورشکستگی بسیاری از کارخانه های 

داخلی در حوزه های مختلف شدند.
در سال 13۹2 در مجموع از مناطق آزاد کشور 132میلیون دالر 
به  کاال  دالر  3.2میلیارد  است  حالی  در  این  و  شد  صادر  کاال 
وضع  تا  اهداف  بین  فاصله  خوبی  به  امر  این  شد.  وارد  کشور 

موجود را نشان می دهد.
هدف هایی برای هر منطقه آزاد مشخص شده بود که در صورت 
تحقق آنها، نه تنها اقتصاد کشور نجات پیدا می کرد، بلکه باعث 

تحول این حوزه با پیشتازی مناطق ذکور می شد.
سوخت رسانی به کشتی ها یکی از اهداف ایجاد منطقه آزاد قشم 
است. تحقق این هدف به تنهایی می توانست در روابط اقتصادی 
و حتی سیاسی امروز، نقش مهمی ایفا کند. اما پس از گذشت 

30سال هنوز اندر خم کوچه های نخستین باقی مانده است.
عالوه بر آن، قشم به همراه کیش تولید و صادرات پوشاک را 
در اهداف خود داشتند که وضعیت کنونی نشان از آن دارد که 

عکس این مسئله به وقوع پیوسته است.

دیدگاه فعالین رسانه ای مستقر در مناطق آزاد درخصوص چالش های این مناطق:

مناطق آزاد از دریچه نگاه خبرنگاران

منطقه آزاد ارس باید به عنوان قطب علمی در سطح بین الملل 
مطرح می شد و عالوه بر آن، شیوه های نوین معیشت را نهادینه 

می کرد.
جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین انتقال فناوری 
جهانی به داخل کشور ازجمله اهداف مهم مشترک مناطق آزاد 
بود،  نرسیده  به مرحله اضطرار  اینکه کشور  دلیل  به  اما  است؛ 

مدیران هیچ ضرورتی برای تحقق آن احساس نمی کردند.
ریل گذاری قبلی به صورتی شکل گرفت که امروز مناطق آزاد به 
جای آنکه به عنوان بازوان توانمند کشور برای رفع مشکالت در 
شرایط تحریم های ظالمانه و کاهش قیمت نفت، نقش ایفا کنند، 
خود به معضالت مختلفی مبتال شده اند. برای نمونه می توان به 
20 تا 25هزار کاسب در منطقه آزاد قشم اشاره کرد که به امید 
این منطقه غرفه خریداری کردند  فروش کاالهای وارداتی در 
مشکلی  خود  واردات،  و  دالری  موجود  مشکالت  با  اکنون  و 
اضافه برای مسئوالن شده اند که چگونه اقتصادشان مدیریت و 

کاالهایشان ترخیص شود.
و البته این موضوع، غیر از آسیب کلی است که این منطقه آزاد، 
چه در عرصه پوشاک و چه به لحاظ امنیتی و قاچاق به اقتصاد 

کشور وارد کرد.
از سوی دیگر، سازمان های مناطق آزاد با توجه به دستگاه های 
گاه  آن،  مسئوالن  عنوان های  نوشتن  که  طویلی  و  عریض 
را مشخص  به درآمدزایی  آنها  نیاز  از یک خط می طلبد،  بیش 
می کند. زمانی که امکان واردات به عنوان سریع ترین راه برای 
و  اعمال  سواحل،  و  زمین  فروش  نباشد،  ممکن  درآمدزایی 
افزایش مالیات و عوارض بر مردم، و دیگر امور )گاه غیرقانونی( 
به عنوان سریع ترین راه های جایگزین مطرح می شوند. چنانکه 
در منطقه آزاد قشم در ماه های اخیر حداقل 2فساد و اختالس 

رسانه ای شد.
ارتقاء سطح  با هدف  آزاد که  بنابراین مشاهده می شود مناطق 
معیشت مردم شکل گرفتند، با ایجاد مشکالت مختلف از نوع 
بر  عمل  در  آن  غیر  و  مدیریتی  دوگانگی  مالیات،  عوارض، 

مشکالت بومیان مناطق نیز افزودند.
با این همه، حجم ثروتی که در این مناطق تجمیع شده است، 
اگرچه به صورت متوازن نیست، اما امکان های مختلفی را ایجاد 
کرده که می تواند در سایه آن فروغ مناطق آزاد را جستجو کرد. 
تا سال گذشته، 204واحد تولیدی در قشم فعالیت می کردند که 
اگرچه هم اینک به کمتر از 200واحد رسیده است، اما خود نشان 
دهنده این موضوع است که مناطق آزاد دارای شرایط مناسبی 

برای سرمایه گذاری است.
نکته قابل تامل این است که با توجه به آنکه روی کاغذ شرایط 
حال  این  با  است،  فراهم تر  اصلی  سرزمین  از  آزاد  مناطق  در 
واگذاری  مانند  تسهیالتی  دریافت  برای  سرمایه گذاران  برخی 
زمین  واگذاری  می برند.  پناه  کشور  داخل  نهادهای  به  زمین، 
منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، بدون مراجعه  در قشم توسط 
این  دهنده  نشان  خود  جزیره،  این  در  مستقر  آزاد  منطقه  به 
است که مسائل مطرح شده درباره امتیازات مناطق آزاد )که به 
صورت تئوری درست به نظر می رسد( در عمل مستمسک برخی 

کج رفتاری ها )و یا احیانا زیاده خواهی ها( می شود. 
با این حال می توان امید داشت که مناطق آزاد در شرایط کنونی 

بتوانند برای کمک به اقتصاد کشور نقش جدیدی ایفا کنند.
در سال های اخیر و در دولت تدبیر و امید، فعالیت های مهمی 
در عرصه های مختلف انجام شده است و برخی دیگر در حال 
حال  در  آزاد  مناطق  در  مهم  310طرح  هم اکنون  است.  انجام 

تا  را  آزاد  مناطق  ایجاد  اهداف  می تواند  آن  اتمام  که  اجراست 
حدودی تحقق بخشد.

ماه  در  که  برق  حوزه  در  قشم  شهرستان  خودکفایی  و  تولید 
تامین  را  نیاز مردم شهرستان  تنها  نه  پیدا کرد،  گذشته تحقق 
کند  نقش آفرینی  نیز  صنعت  حوزه  در  می تواند  بلکه  می کند، 
آب  طرح های  یابد.  انتقال  اصلی  سرزمین  به  نیز  آن  مازاد  و 
است،  انجام  حال  در  هم اکنون  که  جزیره  این  در  شیرین کن 
به خود  بیشتری  آزاد قشم سرعت  با همراهی منطقه  می تواند 
بگیرد. طرح های عظیم نفتی و پتروشیمی در این جزیره می تواند 
به  بومیان،  اشتغال  و  معیشت  حوزه  در  تحول  ایجاد  بر  عالوه 

اقتصاد کشور نیز کمک کند. 
با تکمیل طرح های شیالتی منطقه آزاد قشم، بخش عمده ای 
از نیاز کشور تامین و با صادرات تولیدات آن، بیش از چهار هزار 

میلیارد ریال ارزآوری اصل می شود. 
مخل  کرونا  که  شرایطی  در  و  حاضر  حال  در  آزاد  مناطق 
ارتباط ارباب رجوع با ادارات شده است، می توانند به سرعت با 
الکترونیکی کردن خدمات، شیوه های نوین را آزمایش کنند و 
تجارب خود را در اختیار دولت قرار دهند. امری که در سازمان 
پایان  تا  سازمان  این  است.  وقوع  حال  در  قشم  آزاد  منطقه 
شهریورماه، ۹0درصد خدمات و فعالیت های خود را به صورت 

الکترونیکی انجام خواهد داد.
استفاده از ظرفیت کاسبان جزیره به عنوان سرمایه گذاران خرد 
و هدایت آنها به سمت تولید می تواند مناطق آزاد را همزمان از 
اتهام های مختلفی همچون دروازه های وارداتی، تخریب اقتصاد 
کشور و قاچاق کاال رها کند. امری که به نظر می رسد اگرچه 

دارای مشکالت مختلفی است، اما قابل اجراست.
از سوی دیگر، استفاده از ژنرال های اقتصادی به جای مسئوالن 
بله قربان گو، باعث تحوالت فکری در حوزه طرح و نظر و ارائه 

ایده شود. امری که مناطق آزاد در آن فقیر به نظر می رسند.
مسئله نهایی نیز بحث نظارت بر مناطق آزاد است. سیاست هایی 
تحمیل  آزاد  مناطق  بر  کنترلی  ابزار  و  نظارت  عنوان  به  که 
باشد.  تضاد  در  مناطق  این  سرشت  و  ماهیت  با  نباید  می شود 
در خوش بینانه ترین  تاکنون  اعمال شده،  راهکارهای  و  قوانین 
حالت، امتیازات مناطق آزاد را در پای نظارت ذبح می کند؛ امری 

که باعث کاهش رغبت سرمایه گذار به این مناطق می شود.
در نهایت با مروری بر فعالیت مناطق آزاد کشور، اگرچه برآیند 
کارنامه  اما  می شود،  ارزیابی  مثبت  مناطق  این  فعالیت  نهایی 
کنار  در  را  آن  آسیب های  و  امتیازها  باید  و  ندارد  درخشانی 

یکدیگر قرار داد. 
چشم اسفندیار این مناطق، واردات بی حد و حصر بوده است که 
هم اکنون خدنگ ممنوعیت کاال در آن نشسته است. آیا مناطق 
ادامه  خود  حیات  به  واردات  سرشار  درآمد  بدون  می تواند  آزاد 
دهد؟ پاسخ مثبت به این سوال اگرچه مشکل است، اما ممکن 
است. مشکل از این بابت که بسیاری از طرح ها با اتکا بر درآمد 
حاصل از واردات کلنگ زنی شد و اکنون با فروش زمین و امثال 

آن اجرای آن ادامه پیدا می کند.
پاسخ سوال چه باید کرد در خالل مقاله باال به صورت پراکنده 
مطرح شده است. نخست آنکه مردانی از جنس ایده و مدیریت 
بحران باید در مناطق آزاد حضور پیدا کنند. چه مشکالت کنونی 
با مسئولیت فالن مسئول با سابقه رانندگی و یا مدرک نامرتبط، 

قابل حل نیست.
و جهان  با کشور  رابطه  در  آزاد  مناطق  اهداف  بازتعریف  دوم، 
است. به هر حال و با همه آسیب هایی که واردات داشته، باعث 
بخش  سرمایه داران  از  برخی  و  مناطق  این  در  ثروت  تجمیع 
در  ایجاد شده  این ظرفیت  از  می توان  و  است  خصوصی شده 

راستای تحقق برخی اهداف قبلی گام برداشت.
سوم آنکه نظارت بر مناطق آزاد اگرچه امری مطلوب است، اما 

نباید به قیمت استحاله ماهیت مناطق آزاد انجام شود. 
آن  و...  علمی  اجتماعی،  حوزه های  ازجمله  نیز  دیگری  مسائل 
متن  این  حوصله  در  آن  به  پرداختن  که  شود  مطرح  می تواند 

نمی گنجد.
تزریق  با  آزاد  مناطق  ارشد  که مسئوالن  است  امید  نهایت  در 
نیروی متخصص، بتوانند اولین گام را برای تحول این مناطق 

و نزدیک شدن هرچه بیشتر به کارکرد اصلی خویش بردارند.

مسعود گادار، خبرنگار خبرگزاری ایرنا دفتر آبادان:
آبادان و خرمشهر در محاصره زیرساخت های 

عمرانی
بر پیشانی اش  اگر  پایان جنگ می گذرد؛ جنگی که  از  30سال 
دشوار  بسی  نمی شد، شرایطش  زده  آبادان  مهر شکست حصر 
و  آبادان  ولی  شکست،  رزمندگان  تالش  با  حصر  می شد، 

خرمشهر همچنان در محاصره مشکالت هستند.
سرداران  این  هنوز  و  می گذرد  جنگ  پایان  از  که  سال هاست 
غیرتمند، دست از جنگ برنداشته اند و در این شهرها نیمه ویرانه 
و وصله پینه شده از کارکردی تحت عنوان بازسازی، مهاجران 
بیکاری و  نبود شغل و شدت فقر و  به دلیل  به شهر  بازگشته 

نبود زیرساخت های شهری با چالش های جدی مواجه شده اند.
خرمشهر و آبادان در تاریخ کشور به واقع نماد مقاومت مردمی 
هستند که همواره مردم این دیار در طول تاریخ ثابت کرده اند که 
زیر بار دهن کجی های دشمن به خاک و وطن خود نمی روند و 
امروز در همه جای دنیا وقتی نام خرمشهر و آبادان برده می شود، 
تداعی می شود، مقاومت  اولین موضوعی که در ذهن  بی شک 
آن  سالح  ابتدایی ترین  با  که  است  شیرزنانی  و  مردان  دلیرانه 
روزگار، 34روز دشمن تا بن دندان مسلح بعثی را از تصرف کامل 
خرمشهر ناکام کردند. این امر بی شک در عرصه نظامی، کاری 
نشدنی است؛ ولی این کار محال، در خرمشهر از سوی بچه های 

خرمشهر و آبادان انجام شد.

شهرهای  سایر  در  زندگی  به  رغم  سال  هشت  که  مردمی 
ترقی،  پله های  شتابان  شهرها  آن  که  روزهایی  در  و  کشور 
به  بودند  توانسته  تنها  می کردند،  طی  را  توسعه  و  عمران 
درآمدن  صدا  به  با  کنند.  خو  جنگ زدگی شان  و  آوارگی 
بازگشتند،  شهرشان  به  دل خوش  جنگ،  پایان  ناقوس 
شهرهایی که می پنداشتند بازسازی می شوند و بدون در نظر 
اما  می گردند  باز  جنگ  از  پیش  روزهای  به  توسعه،  گرفتن 
فراخوان  یعنی  برهه  آن  در  شده  گرفته  پیش   اشتباه  راهبرد 
مردم برای کمک به بازسازی شهر ویران  شده شان با چاشنی 
تحویل رایگان هفت قلم کاالی اساسی و دادن جیره ای تحت 
شهرهایی  بازسازی  برای  مناسب  راهبرد  جنگ زدگی،  عنوان 
شدیدترین  آماج  جنگ  سال  هشت  طول  در  تمامی اش  که 
شمار  به  بود،  دشمن  راکت پرانی های  و  بمب  گلوله  باران، 
خانه هایشان  به  که  کسانی  از  دسته  آن  چراکه  نمی رفت؛ 
از  آگاهی  بدون  بود،  تحویلی  جیره  به  چشمشان  و  بازگشته 
را  ویرانشان  خانه های  شهرسازی  مقررات  و  قواعد  اصول، 
بستر  و  زیرساخت ها  بازسازی  از  خبری  آنکه  بدون  ساختند 
باشد،  شهری همچون شبکه فاضالب، آب، برق و مخابرات 
تا اینکه در سال 1373 پایان کار بازسازی شهرهای جنگ زده 

اعالم شد.
بازسازی آبادان و خرمشهر، پروژه ای 

شکست خورده
بازسازی بی حساب و کتاب این شهرها نیز مزیت بر علت شده 
جنگ  پایان  زمان  از  فراوانی  مبالغ  شدن  هزینه  وجود  با  که 
تاکنون، این شهرها هنوز رنگ و بوی زیبایی به خود نگرفته و 
در بسیاری از زیرساخت ها و امکانات اولیه زندگی با مشکالت 
فراوانی دست و پنجه نرم می کند. اینجاست که اغلب مردم و 
مدیران استان و شهرستان پروژه بازسازی آبادان و خرمشهر را 

یک طرح شکست خورده معرفی می کنند.
باید قبول کرد که در این مدت روند توسعه آبادان و خرمشهر 
بسیار کنده بوده و اکثر ساکنان این دو شهر و سرمایه گذارانی 
تمایلی  دلیل  این همین  به  بودند،  رونق شده  باعث  زمانی  که 
برای بازگشت ندارند و به طور مثال 20هزار هکتار از مساحت 
و  آبادان  یعنی  از جنگ  قبل  اقتصادی  و  بسیار مهم  شهرهای 
خرمشهر، در جنگ به طور کلی تخریب شده است، اما هیچگاه 
به طور کامل بازسازی نشد و هنوز این شهرها از تبعات جنگ 

آسیب های جدی می بینند.
اگرچه قریب به اتفاق شهرها و روستاهای کشور از نمد بازسازی 
اما  کردند،  آباد  را  ویرانه  هایشان  و  ساختند  کالهی  خود  برای 
برای آبادان و خرمشهر به عنوان شهرهایی که به طور مستقیم 
درگیر جنگ بودند اتفاق خوش یمنی نیفتاد و این روزها تداعی 
آنچه زمانی به نام زندگی در چارچوب قواعد و مقررات خاص و 
فرهنگ این دو شهر به نام جمعیت آبادان و خرمشهر نفس های 

شادمانی و آسایش را می کشیدند، بسیار سخت است.
را در محدوده  اروند  آزاد  در سال 1384 که دولت وقت منطقه 
شهرهای آبادان و خرمشهر تاسیس کرد، شهروندان به آینده این 
شهر در حوزه های عمرانی و اقتصادی و اشتغال زایی خوش بین 

شدند و امید زندگی در این دو شهر افزایش یافت.
یکی از اهداف تشکیل سازمان منطقه آزاد اروند، رفع مشکالت 
معیشتی و ایجاد توسعه عمرانی است که متاسفانه پس از دوران 
بازسازی ناقص و حتی بدون رعایت استانداردهای الزم انجام 
گردیده بود. سازمان منطقه آزاد اروند با کادر مدیریتی مجرب 
با  گردشگری  و  اقتصادی  صنعتی،  درحوزه های  می بایست 
رفع  برای  و  شناسایی  را  موجود  مشکالت  مدون،  برنامه ریزی 

آنها راهکارهای اساسی تدوین کند.
قبیل  از  و خرمشهر  آبادان  در  زیرساخت های شهری  متاسفانه 
آب های  دفع  فاضالب،  شرب،  آب  شهری،  آب  سیستم های 
بافت  احیای  پارک ها،  سبز،  فضای  شهری،  معابر  سطحی، 
فرسوده و ناکارآمد، پل های ورودی و خروجی و هزاران مشکل 
کامل  کماکان  بازسازی  از  30سال  گذشت  از  پس  که  دیگر 
نشدند، باعث عقب ماندگی این دو شهر که روزی جزء اولین های 

کشور بودند، شده است.
مسائل مشروعه فوق از فاکتورهای الزم و اساسی از جهت ایجاد 
برای سکونت شهروندان می باشد که هر کدام  شهرهای الزم 
از آنها منابع مالی خاص خود را می خواهد، به طور مثال اجرای 
فاضالب این شهرها بالغ بر دو هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز دارد.
دیگر مسائل زیرساختی این دو شهر جهت توسعه و تکمیل، بالغ 
با توجه  بر پنج هزار میلیارد تومان اعتبارات مالی می طلبد که 
به بودجه و درآمدی سازمان منطقه آزاد اروند، این اعتبارات به 
سادگی قابل تامین نمی باشد؛ لذا نیاز است دولت و دولت های 
استحفاضی  حوزه  در  واقع  شهرهای  به  ویژه ای  نگاه  محترم 
سازمان منطقه آزاد اروند که جزء شهرهای استراتژیک و مهم 
ساله  پنج  برنامه  در  بتوان  تا  داشته  معطوف  می باشند،  کشور 

تحول عمرانی ایجاد گردد.
حوزه  در  عمرانی  پروژه های  اجرای  شاهد  اخیر  سال  چند  در 
شهری توسط سازمان منطقه آزاد اروند از قبیل ساماندهی معابر 
شهری، اجرای سیستم آب و فاضالب با مشارکت دستگاه های 
خدمات رسان مانند شهرداری و اداره آبفا و غیره بوده ایم، اما به 
از هشت سال جنگ  مانده  جا  به  نواقص  و  خرابی  انبوه  دلیل 
نشده  ایجاد  مشهوری  و  مثبت  تغییر  شهرها،  این  در  تحمیلی 

است. 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  می شود  پیشهاد  راستا  همین  در 
پروژه هایی را در اولین فرصت زمانی تعریف و شروع نمایند تا به 
عنوان محرک در حوزه های گردشگری، اقتصادی و کشاورزی 

تلقی گردند و بتوان توسعه شهری را تبیین نماید.
البته یکی از دالیل عقب ماندگی در حوزه شهری، مدیریت های 
آزاد  منطقه  سازمان  استحفاظی  حوزه  شهرهای  در  چندگانه 
اروند می باشد که با حضور این سازمان به عنوان یک سازمان 
حاکمتی می بایست شاهد ایجاد مدیریت واحد و یک پارچه در 
این منطقه باشیم؛ الگویی که در کشورهای پیشرفته اقتصادی 
با  لذا  بوده است.  اجرا گردیده است و موفقیت آمیز  اجتماعی  و 
عنایت به اینکه در کشور ایران و در حوزه منطقه آزاد اروند این 
امکان وجود دارد، مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند می بایست 

در کمترین زمان ممکن این مهم را اجرایی نماید.
آبادان و خرمشهر باید با شرایط قبل از جنگ مقایسه شوند، با 
توجه به اینکه در شهرهای دیگر اقدامات خوبی انجام شده و آنها 
به رشد قابل توجهی رسیده اند، انتظار می رفت این رشد در آبادان 
و خرمشهر هم اتفاق بیفتد، که این امر محقق نشد و هنوز این دو 
شهر با کمترین امکانات شهری به لحاظ عمرانی زیست می کنند.
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توافق نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا 
که از آبان ماه سال 1398 وارد مرحله اجرایی خود شده است. 
به جرات می توان گفت به صورت نسبی، این توافق نامه یکی 
از جامع ترین توافق نامه های اقتصادی منعقد شده در جمهوری 

اسالمی ایران است. 
توافق نامه ایران و اتحادیه اوراسیا؛ هم در مرحله مذاکره، هم 
در مرحله نگارش متن و هم در مراحل مربوط به طی کردن 
از سوی عوامل مرتبط به مسائل  اجرا  تایید و  قانونی  پروسه 
اقتصادی و نمایندگان بخش اقتصادی کشور به صورت ویژه 

مورد رصد و پیگیری قرار گرفت. 
مورد  اقالم  و  قرارداد  این  متن  کلی  بررسی  با  همچنین 
از  توجهی  قابل  بخش  که  می شود  مشخص  طرفین،  توافق 
افزایش  برای  کشور  تولیدی  بالقوه  یا  و  بالفعل  ظرفیت های 
صادرات و توسعه روابط اقتصادی ایران با مجموعه اقتصادی 
قرار  امر  توجه دست اندرکاران  مورد  روسیه،  اوراسیا، مشخصا 

داشت.
اما در مرحله اجرا که تقریبا دو ماه دیگر یکسال است که این 
توافق نامه وارد فاز اجرایی شده است، شاهد چند ایراد بزرگ در 
پیگیری کار، خصوصا از طرف ایران هستیم. اولین و مهم ترین 
ایراد که متوجه سازمان توسعه و تجارت است و متولی اصلی 
توافق نامه بوده، عدم اطالع رسانی روشن و گسترده در مورد 
جوانب و ویژگی های حقوقی و اقتصادی توافق نامه به جامعه 
اقتصادی کشور و خصوصا فعالین اقتصادی مناطق آزاد است.

توافق نامه  جوانب  و  ماهیت  اطالع رسانی،  عدم  حوزه  در 
شماره 8  بولتن  در  حتی  که  است  نامناسب  آنقدر  اوضاع 
به  مربوط  که  تجارت  توسعه  سازمان  مورخه 1399/04/31 
اتحادیه  و  ایران  توافق نامه  گزارش نشست کارگروه مشترک 
اهم  قسمت  در  بود،  سال 1399  17تیرماه  تاریخ  به  اوراسیا 

موضوعات مطرح شده در نشست، عنوان شده است:
»تاکید طرفین بر تشویق همکاري بین مجامع تجاري جهت 
استفاده حداکثري از ظرفیت موافقت نامه موقت و ارتقاي سطح 
آگاهی بخش هاي خصوصی ایران و اعضاي اتحادیه اقتصادي 

اوراسیا از موافقت نامه مذکور و بازارهاي بالقوه طرف ها «
ظرفیت های  مورد  در  کافی  اطالع رسانی  عدم  کنار  در  اما 
عدم  مهم تر  موضوع  اوراسیا،  اتحادیه  و  ایران  توافق نامه 
پیگیری موضوع از سوی مسئولین و نهادهای ایرانی مخصوصا 
در راستای توسعه و تعمیق هر چه بیشتر موضوع و ارائه یک 
راهبردهای طویل المدت به این توافق نامه است. متاسفانه این 
امر از سوی این نهادها و مراکز مهم تصمیم ساز، تصمیم گیر 
و  سمینار  برگزاری  حد  در  کشور،  اقتصادی  بخش  اجرایی  و 
به  رسانه ای  سطح  در  عموما  که  بوده  نمایشی  و ...  مصاحبه 
صورت اخبار دسته چندم مطرح شده و خیلی زود محو گشته 

است.
اما مناطق آزاد علی رغم این که از ابتدای امر، زیاد در جریان 
و  منطقه ای  توانمند  بازیگران  عنوان  به  و  نداشتند  قرار  کار 
محلی مورد عنایت قرار نگرفتند )چون مسئله در سطح بسیار 
مناطق  این  حال  این  با  داشت(،  قرار  توجه  مورد  ملی  کالن 
باالخص منطقه آزاد ارس، هوشمندانه از ابتدای مطرح شدن 
از  بخصوص  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  توافق نامه  بحث 
ورود  جریان  اصل  به  توافق نامه،  اجرایی  موعد  شروع  زمان 
کرده و مهم ترین هدف مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس هم 
در این خصوص، حساس کردن طبقه اقتصادی منطقه و استان 
ایجاد شده در توافق نامه برای  به اهمیت قضیه، فرصت های 
تولید و صادرات و نیز تعریف نقش کالن ملی برای منطقه آزاد 

در جهت اجرای این پروژه مهم بود. 
برای این منظور سازمان منطقه آزاد ارس عالوه بر قرار دادن 
از  یکی  عنوان  به  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  توافق نامه  مقوله 
مقوالت مهم رسانه ای و خبری، روابط عمومی سازمان برای 
مخاطبین  میان  در  خصوصا  اجتماعی  آگاهی بخشی  توسعه 
ورود  دروازه  »ارس؛  تخصصی  نشست  سازمان؛  این  خاص 
و  منطقه  اقتصادی  فعالین  شرکت  با  را  ارواسیا«  اتحادیه  به 
بخش دانشگاهی ارس در دی ماه سال 1398 برگزار کرد و نیز 
با شرکت فعال در همایش »مناطق آزاد، مناطق ویژه و توسعه 
محوریت  با  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی  همکاری های 
صادرات، ترانزیت و اورآسیا« که از سوی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شده بود، تالش کرد موضع 
مثبت، ظرفیت و امکانات تولیدی، تجاری و ترانزیتی ارس را 
به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور به صورت روشن 

و تاثیرگذاری عرضه نماید .
اما در آخرین نشست کارگروه مشترک ایران و اتحادیه اوراسیا، 
پیشنهادات تازه ای از سوی ایران مطرح شده و ازجمله پیشنهاد 

شده است:
نقل  و  حمل  بانکی،  همکاری های  مشترک  کارگروه های   -
و  تهاتر  سرمایه گذاري،  زمینه هاي  در  همکاري  و  ترانزیت  و 

مناطق آزاد تجاري تشکیل شود.
به نظر می رسد در این راستا هم منطقه آزاد ارس می خواهد 
پیشقدم شود و حتی قبل از تشکیل کارگروه توسعه همکاری 
در حوزه مناطق آزاد، با دعوت از سفرای 5کشور عضو اتحادیه 
ظرفیت ها  با  آنها  کردن  آشنا  و  ارس  آزاد  منطقه  به  اوراسیا 
و امکانات اقتصادی، عمرانی، ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی و 
حتی گردشگری این منطقه، مسئولین را در پیگیری امر یاری 

نماید. 
رئیس  نریمان  محسن  گذشته  روزهای  در  منظور  همین  به 
آزاد ارس در دیدار  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
با غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی و اقتصادی وزارت امور 
خارجه، از همکاری مشترک این سازمان با وزارت امور خارجه 
جهت حضور سفرای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

در ارس در سال جاری خبر داد و گفت: در راستای گسترش 
کشورهای  با  ایران  بازرگانی  و  اقتصادی  مناسبات  و  تعامل 
آماده  ارس،  آزاد  منطقه  ظرفیت  از  استفاده  با  اوراسیا  حوزه 
است تمهیدات الزم برای حضور سفرای کشورهای عضو این 

اتحادیه در منطقه آزاد ارس طی سال جاری را فراهم نماید.
معاون دیپلماسی و اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در دیدار 
اینکه  به  اشاره  با  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  با 
نوردوز  زون  در  اورآسیا  اتحادیه  عضو  کشور  تنها  ارمنستان 
منطقه آزاد ارس است که با ایران مرز زمینی دارد، گفت: این 
عامل بسیار مهمی است که باید از این فرصت استفاده کنیم 
برای  ترانزیتی  جاده  یک  عنوان  به  ارمنستان -ایران  مسیر  و 
انتقال کاالهای ایران به اتحادیه اورآسیا که برای ما اهمیت 

بسیاری دارد، به همگان معرفی شود. 
انصاری در ادامه بر توسعه همکاری سازمان منطقه آزاد ارس 
و  کرده  تاکید  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  با 
افزود: ضروری است با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل منطقه آزاد ارس به عنوان تنها دروازه ورود به 
تجاری  مبادالت  و  تعامالت   ،  cisو اوراسیا  کشورهای حوزه 
ارس با این کشورها با رویکرد صادرات غیرنفتی افزایش یابد.

 به گفته احمد حسن نژاد مدیر امور قفقاز سازمان منطقه آزاد 
ارس که در جلسه حضور داشت، در دیدار مدیرعامل سازمان 
امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون  با  ارس  آزاد  منطقه 
آزاد  منطقه  همکاری  آمادگی  به  مربوط  موضوعات  خارجه 
با کشورهای همجوار، پیگیری  ارس در بخش آموزش عالی 
اتصال خط آهن جلفا به اصالندوز، ساماندهی مرزها ، پیگیری 
رفع مسائل زیست محیطی رود ارس و تسریع روند ایجاد پل 
قرار گرفته  بررسی  و مورد  آذربایجان مطرح  و  ایران  دوستی 

است.

تفویض صدور گواهی مبدا حوزه اوراسیا 
به منطقه آزاد ارس

با ضوابط  )آشنایی  در مقدمه دستورالعمل صدور گواهی مبدا 
آزاد  تجارت  موقت  موافقت نامه  در  آن  الزامات  و  مبدا  قواعد 
ایران و اوراسیا( که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده 

است، قید گردیده است که:
»موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا که از 5آبان ماه 
اجرای  و  پیاده سازی  برای  است،  شده  الزم االجرا  سال 1398 
توسط  جداگانه ای  و  متعدد  دستور العمل های  به  نیاز  صحیح، 
دستگاه های ذیربط در حوزه های مختلف تجاری کشور دارد. 
رویه های  و  موافقت نامه  پوشش  تحت  موضوعات  از  برخی 
رایج کشور  و  رویه های جاری  با  لزوما  آنها  به  مربوط  خاص 
یا اساسا فاقد ساز و کارهای اجرایی مناسب  نبوده و  منطبق 
اجرای  که  مهم  بسیار  حوزه های  این  از  یکی  می باشد. 
موافقت نامه پیوند محکم و ناگسستنی با آن می یابد، موضوع 
قواعد مبدا کاال و ضوابط احراز صالحیت کاالها برای اعطای 

ترجیحات تجاری اعم از تعرفه ای و غیر تعرفه ای است. 
نظر به اهمیت این موضوع در اجرای صحیح موافقت نامه، در 
این گزارش ضمن ارائه تعاریف الزم و دامنه کاربرد قواعد مبدا 
در تجارت بین الملل و موافقت نامه های تجاری، ضوابط کلیدی 
ایران و  آزاد  قواعد تعیین شده در موافقت نامه موقت تجارت 
اتحادیه اوراسیا به اختصار شرح داده شده و دستورالعمل نحوه 
تنظیم فرم گواهی مبدا موافقت نامه برای آگاهی ذینفعان این 
موافقت نامه اعم از تجار و فعالین بخش خصوص و اتاق های 

بازرگانی کشور تهیه و تنظیم شده است.
اما گواهی مبدا کاال چیست؟ 

گزارش:
صادق پورصادق

ارس

گفته  فوق الذکر  دستورالعمل  در  کاال  مبدا  گواهی  تعریف  در 
شده است:

»قواعد مبدا، مجموعه ضوابط و معیارهایی هستند که مبنای 
تعیین مبدا ساخت و یا تولید کاال محسوب می شوند. به عبارت 
تصمیمات  و  مقررات  و  قوانین  مجموعه  مبدا،  قواعد  دیگر، 
اداری دارای کاربرد عام هستند که هر کشور برای تشخیص 

کشور مبدا کاال به اجرا می گذارد«.
تعرفه های  اعطای  شرایط  در  خصوصا  مبدا  قواعد  اهمیت 
اتاق  سایت  در  که  طور  همان  است.  زیاد  بسیار  ترجیحی 

بازرگانی تبریز عنوان شده است: 
حقوق  میزان  در  تفاوت  دلیل  به  نوعا  ترجیحي  »تعرفه هاي 
مشابه  کاالي  واردات  به  نسبت  ورودي  عوارض  و  گمرکي 
براي کشور ذي نفع نسبت به سایر کشورها  تعرفه یکسان  با 
کشور  براي  امتیازي  هستند ،  خارج  ترجیحات  مشمول  که 
متضمن  حال  عین  در  و  مي شود  محسوب  کاال  صادرکننده 
کشورهایي  با  کشور  آن  اقتصاد  شکوفایي  و  صادرات  توسعه 
اگر  دارند و  را  این دست  از  به حمایت هایي  احتیاج  است که 
قادر  نگیرند،  قرار  صنعتي  پیشرفته  کشورهاي  حمایت  مورد 
به صدور کاالي خود به خارج از مرزهاي قلمرو گمرکي نیز 
نمي باشند ؛ البته این نکته در قالب موافقت نامه هاي چندجانبه و 
تحت عنوان حمایت کشورهاي پیشرفته از کشورهاي در حال 
توسعه صادق است ، منتهي شکل دیگر این مزایا زماني است 
که موضوع مبادالت پایاپاي بین دو یا سه گروه از کشورها و 
تقریبا در شرایط مساوي از لحاظ صنعت و اقتصاد برقرار شده و 
ترجیحاتي براي یکدیگر نسبت به دیگري کشورهاي غیرعضو 
قائل شوند، در این صورت نیز شناخت کشور مبدا حائز اهمیت 
خواهد بود؛ زیرا که قطعا در صورت فقدان گواهي مبدا، استفاده 

از این ترجیحات میسر نخواهد شد «.
ششم  فصل  کاال،  مبدا  گواهی  موضوع  اهمیت  جهت  به 
ایران و اوراسیا و ضمیمه دو و  موافقت نامه تجارت ترجیحی 
سوم این موافقت نامه، به موضوع قواعد صدور گواهی مبدا و 
است  ماده  شامل 32  فصل ششم  دارد.  اختصاص  آن  ضوابط 
و ضمیمه ها نیز یادداشت های تفسیری پیرامون احراز شرایط 
مبدا برای اعطای ترجیحات است و در پیوست سوم فرمت و 
ساختار گواهینامه مبدا مشخص و دستورالعمل تکمیل آن قید 

شده است.
در بخش 9 دستورالعمل صدور گواهی مبدا )آشنایی با ضوابط 
آزاد  تجارت  موقت  موافقت نامه  در  آن  الزامات  و  مبدا  قواعد 
ایران و اوراسیا( که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده 
است، در مورد مراجع ذیصالح برای صدور گواهی مبدا کاال 

عنوان می شود که:
بازرگانی  اتاق های  جاری،  مقررات  طبق  و  حاضر  حال  »در 
برای  مبدا  گواهی  صادرکننده  مجاز  نهاد  تنها  ایران، 
محموله های صادرات ایران می باشند. بر این اساس، اتاق های 
آبادان  بازرگانی 31استان به عالوه سه شهر کاشان، اهواز و 
به عنوان مراجع ذیصالح برای صدور گواهی مبدا کاال ایران 
فرم  نیز  حاضر  حال  در  شده اند.  معرفی  اوراسیا  دبیرخانه  به 
ایران و اوراسیا بر  استاندارد و چاپی گواهی مبدا موافقت نامه 
طبق معیارهای موافقت نامه توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه و 
منتشر شده و در میان تمامی اتاق های بازرگانی مراکز استان ها 

توزیع شده است«.
بازرگانی  اتاق های  برای  همچنین  دستورالعمل  این  در 
از  توصیه های تکمیل کننده متعددی ذکر شده که در برخی 
کانال های  می شود  خواسته  بازرگانی  اتاق های  از  توصیه ها، 
ارتباطی الزم را با نهادهای رسمی ذیربط برای انعکاس نظرات 

منطقه آزاد ارس؛ پیشرو در فراملی گرایی
نشست سفرای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ارس برگزار می شود :

بخش خصوصی و مشکالت احتمالی آنها و ارائه پیشنهادات 
اصالحی حین اجرای موافقت نامه ایجاد نماید. 

در همین راستا، حسب این توصیه مهم و نیز اهمیت موضوع 
در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  و  ارس  اقتصادی  فعالین  برای 
جهت تسهیل و تسریع روند دریافت گواهی صدور گواهی مبدا 
مسیر  نزدیک ترین  از  استان  و  ارس  صادرکنندگان  کاالهای 
زمینی به حوزه اوراسیا؛ تفویض اختیار صدور گواهی مبدا حوزه 
اوراسیا از اتاق بازرگانی تبریز به منطقه آزاد ارس انجام گرفت. 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  نریمان  محسن 
منطقه آزاد ارس با اشاره به این رویداد مهم اظهار داشته است: 
براساس ماده 6 قانون مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی 
مناطق آزاد ایران مصوب 73/2/19 وزرای عضور شورای عالی 
مناطق، مبنی بر تفویض اختیار صدور گواهی مبدا در مناطق 
و  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  با  که  مکاتباتی  طی  و  آزاد 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران داشتیم، صدور 
گواهی مبدا حوزه اوراسیا به سازمان منطقه آزاد ارس تفویض 

شد.
اینکه صادرات  به  توجه  با  است:  کرده  اضافه  وی همچنین 
کاالهای حوزه اوراسیا نیاز به اخذ گواهی مبدا اوراسیا از اتاق 
بازرگانی صنایع و معادن آذربایجان شرقی داشت و به علت 
بازرگانی  اتاق  از  مجوز  این  اخذ  جهت  تردد  بودن  زمان بر 
اتاق  با  مذاکراتی  بازرگانان،  برای  مشکالتی  ایجاد  و  تبریز 
اخذ  اختیار  تفویض  براساس  و  گرفت  انجام  تبریز  بازرگانی 
شده مقرر شد گواهی مبدا حوزه اوراسیا در منطقه آزاد ارس 

صادر شود.

سازمان منطقه آزاد ارس برنده جایزه تعالی 
صنعت گردشگری و نشان الماس جایزه تعالی 

صنعت گردشگری
علی رغم بحران منحوس کرونا که باعث آسیب گسترده حوزه 
نظر می رسد همان طور که  به  ایران شد،  و  دنیا  در  توریسم 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  داداش زاده  دکتر 
در بطن  بحران کرونا  است،  معتقد  ارس  آزاد  سازمان منطقه 
ارتقا  یادگیری، اصالح و  برای  بیشماری  خودش فرصت های 
و  کرده  عطا  ارس  گردشگری  بخش  استانداردهای  سطح 
مسئولین امر هم از این فرصت تلخ نهایت بهره برداری را می 
کنند در جهت اعتالی بیش از پیش و غنی تر گردشگری در 

منطقه آزاد ارس می کوشند.
در این راستا در مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین 
از  به عنوان یکی  تعالی صنعت گردشگری،  دوره جایزه ملی 
با حمایت  ایران که  مهم ترین رویدادهای صنعت گردشگری 
با  و  فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  ملی  پارک 
حضور رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، رئیس پارک ملی علوم 
میراث  وزیر  معاون  فرهنگی،  صنایع  و  نرم  فناوری های  و 
و  فعاالن  از  جمعی  و  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
عنوان  به  ارس  شد،  برگزار  گردشگری  حوزه  دست اندرکاران 
نشان  گردشگری  خدمات  بخش  در  کشور  آزاد  منطقه  اولین 

الماس این دوره از جشنواره را کسب کرد.
در این رویداد همچنین در مورد نحوه به کارگیری مدل تعالی 
با  مرتبط  نهادهای  طبق   که  شد  بحث  گردشگری  صنعت 
از  بهره مندی  بر  عالوه  گردشگری  بخش  کالن  مدیریت 
دستاوردهای متعدد مرتبط با نتایج کلیدی خود از قبیل سود، 
خود  موفقیت  میزان  می توانند  و ...  فروش  میزان  بازار،  سهم 
را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد 
سایر  با  را  خود  عملکرد  دیگر  سوی  از  و  دهند  قرار  ارزیابی 

سازمان ها در صنعت گردشگری مقایسه کنند.

مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ارس 
منصوب شد

یکی از بهترین مزیت های منطقه آزاد ارس، نزدیکی به کالن 
و  پژوهشی  علمی،  اجتماعی،  فرهنگی،  مراکز  و  تبریز  شهر 
به تخصص و  نیاز  اگر  این شهر است، مخصوصا  دانشگاهی 

مهارت ویژه در سیستم مدیریتی سازمان باشد. 
که  بین المللی  رنکینگ های  در  تبریز  معتبر  و  مهم  دانشگاه 
در  است،  ارس  آزاد  منطقه  در  هم  بین المللی  پردیس  دارای 
کنار دیگر مراکز دانشگاهی و پژوهشی استان و شهر تبریز، 
و  کرده  تحصیل  انسانی  نیروی  تامین  در  مهمی  پشتیبان 

متخصص برای منطقه آزاد ارس است.
در این راستا طی روزهای گذشته یکی از اساتید و پژوهشگران 
جوان دانشگاه تبریز با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
این  داروی  و  غذا  مدیر  عنوان  به  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 

سازمان معرفی شد. 
در این حکم عنوان شده است:

»نظارت دقیق بر عملکرد واحدها، گزارش دهی و برنامه ریزی 
برای کاهش انحراف از برنامه ها، اهداف تعیین شده به ویژه 
در مورد کاالهای بهداشتی و سالمت محور؛ نظارت بر حسن 
اجرای ضوابط و دستورالعمل های غذا و دارو، نظارت بر نحوه 
ذینفعان،  به  انتقال  و  اطالعات  شفاف سازی  و  اطالع رسانی 
پیشبرد  برای  بین بخشی  همکاری های  فرصت  از  استفاده 
اهداف نظام سالمت، بهبود فرآیندهای مرتبط با امور نظارتی 
بهینه  استفاده  سازمان،  حوزه  کمیسیون های  و  کمیته ها  در 
نظارتی،  فعالیت های  برای  اطالعات  مدیریت  ابزارهای  از 
رسیدگی به انجام ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید توزیع 
و نگهداری مواد غذایی دارویی ارایشی و بهداشتی، بخشی از 
به  موظف  سازمان  داروی  و  غذا  مدیریت  که  است  وظایفی 

پیگیری آن است«.
مسئولیت هایی  دمیرچی  آزادمرد  صدیف  دکتر  است،  گفتنی 
رئیس  نایب  تبریز،  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  ازجمله 
فرآوردهاي غذایي، روغن ها   SC11/TC34 کمیته فني فرعي
متناظر  فني  کمیته  رئیس  و  حیواني  و  گیاهي  چربي هاي  و 
ایران، عضو  استاندارد  و چربي های سازمان  روغن ها  کدکس 
دانشگاه  دارو  و  غذا  ایمني  تحقیقات  مرکز  پژوهشي  شوراي 

علوم پزشکی تبریز را در رزومه کاری خود دارد.



اخبار منطقه آزاد اروند

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منطقه آزاد اروند گفت: ثبت نام اعضای خانه 
به  جاری  ۱۹مردادماه  از  منطقه  مطبوعات 
ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  در  هفته  یک  مدت 
آبادان و خرمشهر، در  اسالمی دو شهرستان 

حال انجام است.
زمان  اینکه  بر  تاکید  با  مردانی  رضا 
عضوگیری از ۱۹مردادماه به مدت یک هفته 
تا 26مرداد ماه ادامه خواهد داشت، خاطرنشان 
خانه  تشکیل  و  ثبت  روند  به  توجه  با  کرد: 
از  اروند،  آزاد  منطقه  رسانه های  و  مطبوعات 
مرحله عضو گیری آغاز گردیده و اهالی رسانه 
باید در این یک هفته مدارک خود را به ادارات 
و  آبادان  اسالمی شهرهای  ارشاد  و  فرهنگ 

خرمشهر تحویل دهند.
جهت  موسس  هیات  تالش  از  تشکر  با  وی 
موسسه  این  ثبت  برای  مستمر  پیگیری های 
افزود: بی شک با تشکیل خانه مطبوعات، اهالی 
قلم و دست اندرکاران رسانه می توانند بیش از 
پیش مطالبات صنفی خویش را پیگیری کنند.

سامان گیری  از  امیدواری  ضمن  مردانی 
گامی  را  مطبوعات  خانه  تشکیل  رسانه ها، 
کیفی  و  کمی  ارتقای  به  کمک  راستای  در 
و  دانست  محلی  رسانه های  و  مطبوعات 
مراحل  شدن  طی  از  پس  کرد:  خاطرنشان 
عضوگیری در یک جلسه که با حضور هیات 
اساسنامه  به  توجه  با  است،  همراه  موسس 
کشوری، مدارک و مستندات بررسی و اعضای 
خانه مطبوعات اروند مشخص و در نهایت وارد 

مرحله انتخاب هیات مدیره خواهیم شد.
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سرپرست 
اسالمی منطقه آزاد اروند درخصوص شرایط 
اساسنامه  طبق  کرد:  تصریح  عضوگیری، 
کشوری، کلیه شاغالن مطبوعات، پایگاه های 
سرپرستی های  و  نمایندگی ها  خبری، 
روزنامه های سراسری و خبرگزاری ها که در 
بخش تحریریه و در قالب شغل اصلی و یا به 
فعالیت می کنند  وقت  پاره  یا  صورت مستمر 
خبری،  عکاس  مترجم،  گزارشگر،  از  )اعم 
نویسنده، تنظیم کننده اخبار، کاریکاتوریست، 
گرافیست، دبیرگروه، معاون دبیر گروه، معاون 
سردبیر،  سردبیری،  شورای  عضو  سردبیر، 
مدیرمسئول و صاحب امتیاز( که دارای شرایط 
مورد تایید باشند، می توانند به عضویت خانه و 

یا هیات مدیره درآیند.
اینگونه  ترتیب  به  را  الزم  شرایط  مردانی 

عنوان کرد:
۱- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی

2- تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته 
شده در قانون اساسی

3- پایبندی به قانون اساسی به ویژه اصول 
بنیادین آن

4- عدم اشتهار به فساد اخالقی
5- داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل 

آن )سوابق کاری(
خانه  فعالیت  حوزه  در  داشتن  اقامت   -6
رسانه  مرکزی  دفتر  بودن  واقع  یا  مطبوعات 
متبوع در محدوده منطقه آزاد اروند )شهرهای 

آبادان و خرمشهر(
سابقه  سال  یک  حداقل  از  برخورداری   -7
رسانه ای  بیمه ای  مستمر  و  اصلی  اشتغال 
هر  به  )منتهی  هنرمندان  صندوق  بیمه  یا 
چاپی  نشریات  از  یکی  در  عمومی(  مجمع 
روزنامه های  نمایندگی  یا  و  الکترونیک  یا 

سراسری و خبرگزاری ها
8- ارائه پروانه فعالیت دفتر برای نمایندگی یا 

سرپرستی رسانه های سراسری
۹- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و 
مصوبات قانونی خانه مطبوعات و رسانه های 

کشور
۱0- امضای میثاق نامه اخالق حرفه ای

شامل  را  شده  مطرح  شروط  مردانی  رضا 
تبصره هایی دانست که در اساسنامه به طور 

مفصل به آن پرداخته شده است .
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به  داد:  توضیح  ادامه  در  اروند  آزاد  منطقه 
اروند توصیه  آزاد  اهالی رسانه منطقه  تمامی 
فرهنگ  ادارات  به  مراجعه  از  قبل  می شود 
خانه  در  عضویت  برای  اسالمی  ارشاد  و 
فراخوان  و  مربوطه  اساسنامه  مطبوعات، 
شرایط  از  و  مطالعه  دقت  به  را  عضویت 

عضوگیری مطلع شوند.
و  پورغراوی  علوانی  فرهاد  است،  ذکر  شایان 
ادارات  در  منتخب  نماینده  دو  نصاری  حیدر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آبادان و خرمشهر برای 

گرفتن مدارک اهالی رسانه، معرفی شده اند.

آغاز عضوگیری خانه 
مطبوعات و رسانه های 

منطقه آزاد اروند

حوزه ارتباطات و روابط عمومی ها همواره در جهت ایفای وظیفه 
خطیر اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی و تسهیل خدمت رسانی 
به مردم، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. از همین روی، 
روابط عمومی ها را قلب تپنده کلیه ادارات، سازمان ها و نهادهای 
دولتی می خوانند. همچنین مسئولیت اجتماعی به عنوان رسالت 

مهم روابط عمومی ها، تاثیر مستقیمی در تصویر سازمانی دارد.
عمومی های  روابط  شورای  نشست  اولین  راستا،  همین  در 
تئاتر  آمفی  سالن  محل  در  خرمشهر  و  آبادان  شهرستان های 

سازمان منطقه آزاد اروند، برگزار شد.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اروند، در مراسم مذکور که با حضور نماینده کمپانی )سی اس آر( 
ایران و مسئولین و مدیران روابط عمومی های  اروپا در  اتحادیه 
از  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  منطقه  مستقر  اجرایی  دستگاه های 
جهت  سیاستگذاری  اجرای  عمومی ها،  روابط  وظایف  مهم ترین 

اطالع رسانی دستگاه متبوع خویش است.
قدرت اله طمیمیان، اجرای این سیاست را در گرو همکاری بسیار 
نزدیک با رسانه ها دانست و افزود: با توجه به تغییر دنیای امروز 
با  و  گشته  گسترده تر  نیز  اطالع رسانی  نقش  گذشته،  به  نسبت 
هر  اگر  اطالعات،  کسب  برای  مخاطبین  بودن  تشنه  به  توجه 
ارگان و سازمان خوراک مورد نیاز را نتواند تولید و ارائه کند، قطعا 
به سراغ منابع دیگر می روند. از همین روی، روابط عمومی ها باید 
با استفاده از ابزار مختلف و به کارگیری رسانه ها با هر دیدگاهی، 

این مسیر را هموار کنند.
و  حفظ  در  عمومی ها  روابط  نقش  و  اهمیت  بیان  ضمن  وی 
گسترش فعالیت سازنده ارگان های خود، تاکید کرد: پاسخگویی 
از دیگر  بین مدیران و جامعه،  رابطه  ایجاد حسن  و  ابهامات  به 
وظایف بسیار مهم این واحد کاری است که با خروج از روزمرگی 
و  پیدا  مربوط خویش  و دستگاه  در سازمان  را  باید جایگاه خود 

اعتماد مدیران را جلب، کنند.
طمیمیان اظهار کرد: روابط عمومی ها باید عملکرد خود را مبتنی 
بر استفاده از تکنولوژی ، تحقیق و منابع الزم در حوزه خود داشته 
روابط  به  اتکای  با  که  برسند  باور  این  به  باید  مدیران  و  باشند 
عمومی ها می توانند بسیاری از مشکالت دستگاه خود را حل کنند.

اهداف  به  رسیدن  برای  مخالفین  با  ارتباط  و  همراه شدن  وی، 
سازمانی و مخاطب شناسی را مهم ارزیابی کرد و اذعان داشت: 
وقتی جامعه هدف خود را بشناسیم، قطعا بر اساس مخاطب شناسی، 

امر اطالع رسانی و تولید خبر را بهتر انجام می دهیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، 
رسانه های منتقد را یکی از بهترین همراهان سازمان ها، ارگان ها 
دهیم  اجازه  باید  نمود:  تصریح  و  کرد  عنوان  دولتی  نهادهای  و 
نقش پویای انتقاد و نقادی در جامعه جایگاه خودش را پیدا کند؛ 

چراکه هیچ جامعه ای بدون انتقاد رشد نخواهد کرد.
در ادامه نیز نشست، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد اروند اظهار کرد: این شورا باید اساسنامه، نظام نامه، 
در  که  باشد  داشته  مشخص  کمیته های  و  مرام نامه  احکام، 

مسئولیت اجتماعی، تاثیری مستقیم در تصویر سازمانی دارد

در  آزاد  منطقه  عمومی های  روابط  واحدهای  عملکرد  کیفیت 
خرمشهر و آبادان را شاهد باشیم.

مسئولیت  را  عمومی ها  روابط  اصول  مهم ترین  از  یکی  وی، 
اجتماعی دانست و گفت: 3رکن اصلی ارتباطات و روابط عمومی 
دایره  در  و اطالع رسانی که  اطالع یابی، اطالع کاوی  از:  عبارتند 
محیط و دایره ای به اسم مسئولیت پذیری اجتماعی، به یکدیگر 

پیوند می خورند.
نماینده انجمن روابط عمومی ایران در خوزستان اذعان داشت: هر 
کدام از ما اگر در جایگاه شهروندی مسئولیت خود را انجام دهیم، به 
عنوان یک شهروند خوب در جامعه شهری شناخته می شویم؛ اگر 
مسئولیت پذیری اجتماعی در فرد نهادینه نشود، در نگاه سیستمی 

نمی توانند این امر را در یک سازمان نیز پیاده سازی نماید.
موسوی بیان داشت: شرکت ها و سازمان ها به عنوان یک سیستم 
پیرامونی  جامعه  در  باید  از خرده سیستم ها هستند،  متشکل  که 
خویش به عنوان یک شهروند خوب شناخته شوند تا دیدگاه مردم 

اینگونه باشد که به صورت اخالقی در جامعه عمل می کنند.
بر  تاکید  با  ایران،  در  اروپا  اتحادیه  )سی اس آر(  کمپانی  نماینده 
افزایش  اجتماعی،  مسئولیت  بحث  در  اصلی  محرک های  اینکه 
رشد  و  جهانی  دهکده  سوی  به  رفتن  و  تجارت  شدن  جهانی 
ویژگی های یک  از  موارد ذکر شده،  افزود: همه  است،  مدیریت 

روابط عمومی خوب است . 
پایان  در  خوزستان  در  ایران  عمومی  روابط  انجمن  نماینده 
تصویر  در  مستقیمی  تاثیر  اجتماعی  مسئولیت  کرد:  خاطرنشان 
کالن  مدیریت های  آن،  کننده  ایجاد  چند  هر  دارد؛  سازمانی 

هستند؛ اما مجری و تحلیلگر آن، روابط عمومی است.

نشست های کاری بعدی، این موارد محقق خواهند شد.
روابط  مدیران  تمام  نظرات  نقطه  قطعا  افزود:  شریفی  سروش 
عمومی های مستقر منطقه آزاد اروند درخصوص موارد ذکر شده 
را با توجه به قوانین سرزمین اصلی و یا قوانین مناطق آزاد هر 
کدام که زودتر به نتیجه برسد، برای ثبت شورا پیش خواهیم برد.

نماینده انجمن روابط عمومی ایران در خوزستان:
اطالع یابی، اطالع کاوی و اطالع رسانی، ارکان اصلی 

روابط عمومی است
مدیران  از  برخی  دیدگاه های  بیان  بر  عالوه  نشست،  این  در 
موسوی  سیدفضل الدین  اجرایی،  دستگاه های  عمومی   روابط 
نماینده  و  خوزستان  در  ایران  عمومی  روابط  انجمن  نماینده 
کمپانی )سی اس آر( اتحادیه اروپا در ایران نیز در یک مدت زمان 
جایگاه  و  نقش  و  اجتماعی  مسئولیت های  آموزش  به  مشخص، 

روابط عمومی ها پرداخت.
سیدفضل الدین موسوی ضمن خرسندی از برگزاری این نشست، 
اظهار داشت: برگزاری شورای هماهنگی روابط عمومی ها در هر 
و  تجارب  تبادل  هم افزایی،  رویه،  وحدت  ایجاد  باعث  منطقه ای 
ارتقای عملکرد همکاران، هماهنگی عملکرد درون و برون سازمانی 

همکاری روابط عمومی ها در سازمان های مختلف می شود.
وی استمرار این جلسات را مهم ارزیابی کرد و افزود: این حرکت، 
حرکتی اثربخش است؛ من به روابط عمومی سازمان منطقه آزاد 
اروند به دلیل خالقیتی که در این زمینه به وجود آوردند، تبریک 
می گویم و امیدوارم این جلسه، آغاز تحوالت و تحرکات جدیدی 
و  دهند  افزایش  را  خود  دانش  عمومی ها  روابط  بتوانند  تا  باشد 

در اولین نشست شورای روابط عمومی های منطقه آزاد اروند مطرح شد:

به  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
صارمی ،  شهید  شهادت  سالروز  با  مصادف  خبرنگار  روز  مناسبت 
در آیین نکوداشت روز خبرنگار که به همت روابط عمومی و امور 
اجتماعی و گردشگری  با همراهی معاونت فرهنگی،  و  بین الملل 
این سازمان در سالن همایش های سازمان منطقه آزاد اروند برگزار 
گردید؛ ضمن اشاره به این مهم که نباید علیه رسانه ها محدودیت 
و  آبادان  شهرستان های  در  کردیم  تالش  گفت :  شود،  وضع 
خرمشهر )محدوده منطقه آزاد اروند( محدودیتی از سوی ما علیه 

رسانه ها وضع نشود .
مدیران  و  معاونین  حضور  با  که  مراسم  این  در  زمانی  اسماعیل 
سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، افزود: ما از خبرنگاران انتظار 

نداریم نقد یا تحلیل نکنند.
وی با اشاره به این مهم که خبرنگاران به نوعی دستگاه نظارت 
اجتماعی محسوب می شوند، تصریح کرد: از شما انتظار می رود با 

شجاعت به کار خود ادامه دهید.    
منظور  به  قبل  از مدت ها  یادآور شد :  مقام مسئول همچنین  این 
رفع مشکالت معیشتی خبرنگاران و اصحاب رسانه تشکیل خانه 

مطبوعات یا کانون را پیشنهاد کرده ایم.
اسماعیل زمانی با اشاره به موضوع واگذاری زمین و وام مسکن 
به خبرنگاران به عنوان یک مطالبه به حق افزود: بنا داریم که به 

صورت قانونی زمین در اختیار این افراد قرار داده شود.
وی با تاکید بر دریافت بیمه درمانی و تکمیلی برای خبرنگاران، 
ادامه داد: سازمان منطقه آزاد اروند آمادگی الزم برای انجام این 
اقدام را دارد؛ همچنین برای رفاه حال دستگاه های اجرایی و مردم، 

این سازمان وظیفه دارد عدالت اجتماعی را برقرار کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

مدیران باید انتقادپذیر بوده و انتقاداتی که از سوی 
مردم ارائه می شود را بپذیرند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند 
خبرنگاری  حرفه  گفت:  بود،  آیین  این  سخنرانان  دیگر  از  که 
حساس، مهم و تاثیر گذار است و آثار زحمات خبرنگار ماندگار است.

قدرت اله طمیمیان خاطر نشان کرد: انتظار داریم خبرنگاران با دقت، 
صحت و کمال برای رسیدن به اهدافمان ما را همراهی کنند و بر 
این اساس ، خبرنگاران دوره های تخصصی را طی کنند که این امر 
به عهده مدیران و مسئوالن است که دوره ها را برای خبرنگاران 

برگزار کنند.
به عهده  را  مسئولیت سنگینی  رسانه  اصحاب  اینکه  بیان  با  وی 
مدیران ،  از  برخی  کاری  مشغله  به  توجه  با  داشت:  اظهار  دارند، 
و  مسائل  دارند،  حضور  دائما  جامعه  در  که  خبرنگاران  است  نیاز 

مشکالت مردم را به گوش مسئوالن برسانند.
طمیمیان در پایان خاطرنشان نمود: مدیران باید انتقادپذیر باشند و 

نباید علیه رسانه ها محدودیت وضع شود

تنویر  شجاع، ضمن  و  آگاه  خبرنگار  یک  افزود:  شمخانی  موعود 
افکار عمومی می تواند رویدادها و شرایط منطقه را برای مردم و 

مسئوالن تبیین کند.
بتواند  که  دارد  نیاز  خبرنگاری  به  جامعه  کرد :  نشان  خاطر  وی 
واقعیت ها را با بی پروایی به دور از تنش های اجتماعی و سیاسی به 

سمع و نظر مردم برساند.

مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد اروند:
خبرنگاران باید از ورود افراد غیرمتخصص به این 

عرصه جلوگیری نمایند
مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد اروند نیز در پایان این مراسم، ضمن 
تقدیر از مقام شامخ خبرنگاران و تبریک این روز به اصحاب رسانه گفت: 
از این بزرگواران برای کمک در رسیدن به اهدافمان، کمال تشکر را دارم.

افراد  ورود  از  داریم  توقع  خبرنگاران  از  افزود:  خزینه پور  عیسی 
غیرمتخصص به این عرصه جلوگیری کنند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: دریافت اخبار صحیح از طرف این 
عزیزان سبب می شود ما در حیطه کاریمان موفق تر ظاهر شویم.

رسانه  عرصه  ۱۱0فعال  از  مراسم،  این  پایان  در  است،  گفتنی 
مدیران  و  معاونین  حضور  با  خرمشهر  و  آبادان  شهرستان های 

سازمان منطقه آزاد اروند تجلیل به عمل آمد.

انتقاداتی که از سوی مردم ارائه می شود را بپذیریند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند:

خبرنگاران در لحظات سخت، همراه سازمان منطقه 
آزاد اروند بودند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد 
اروند نیز در ادامه این آیین، ضمن تقدیر از مقام شامخ خبرنگاران 
تمامی  و  کرونا  قرمز  وضعیت  اوج  در  منطقه  خبرنگاران  گفت : 

لحظات سخت و دشوار، همکاری خود را از ما دریغ نکردند.
سیدعلی موسوی افزود: همچنین در سال جهش تولید پوشش خبری 
و  آبادان  شهرستان های  صنعتی  واحدهای  راه اندازی  جهت  خوبی 
خرمشهر را انجام دادند و امیدواریم در ادامه مسیر در کنار ما باشند.

معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند:
نقش اساسی رسانه ها در راستای پیشرفت اهداف جامعه

همچنین، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند با 
بیان اینکه حرفه خبرنگاری حرفه خطیری است، گفت: رسانه به 
عنوان رکن چهارم دموکراسی، نقش اساسی در راستای پیشرفت 

اهداف جامعه دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در مراسم روز خبرنگار اظهار داشت:
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سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منطقه آزاد اروند خبر داد:



اخبار منطقه آزاد قشم

بازرگانان  و  تجار  مشکالت  بررسی  راستای  در 
جزیره و پیگیری تسریع روند ترخیص کاالهای دپو 
شده در گمرک، امام جمعه شهرستان قشم با مدیر 
توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم دیدار کرد.

علی همایونی در این جلسه به تشریح برخی مسائل 
ثبت  با  مرتبط  بخشنامه های  مورد  در  و مشکالت 
گروه چهار  کاالهای  واردات  ممنوعیت  و  سفارش 

پرداخت.
مشکل  حل  برای  مذاکراتی  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  مانده در حال  ترخیص کاالهای در گمرک 
و  اصلی مسافران  از جاذبه های  است، گفت: یکی 
گردشگران جزیره قشم، تهیه کاالهای گروه چهار 
بوده و دپوی کاالهای بازاریان و اصناف گوناگون 
در محل گمرک منطقه آزاد قشم هیچ سودی برای 

این سازمان نخواهد داشت.
مدیرعامل  توسط  مکاتباتی  همایونی؛  گفته  به 
دولت  عالی  مقامات  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
پایان سال  تا  کاالها  این  واردات  اخذ مجوز  برای 
در حال انجام است و امیدواریم مطابق قانون و با 
موانع  بخشنامه ها،  اصالح  و  دستورالعمل ها  صدور 

موجود حل شود.
مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
و  اصناف  گردشگری،  جمعیت،  نظر  از  قشم  کرد: 
تجارت شرایطی  متفاوت نسبت به سایر مناطق آزاد 
دارد و در شرایط فعلی، ترخیص کاالهای دپو شده در 
گمرک، می تواند تسریع کننده و حل کننده مشکل 

تجار و بازرگانان جزیره قشم باشد.
این  در  نیز  قشم  شهرستان  جمعه  امام  همچنین، 
دیدار تاکید کرد: مطالبه بازاریان و بازرگانان قشم و 
درگهان درخصوص لزوم ترخیص کاال و جلوگیری 
برای  و  است  درستی  حرف  سرمایه  رفت  هدر  از 
ادامه  را  پیگیری ها  زمینه  این  در  نتیجه  کسب 

خواهیم داد.
حجت االسالم میثم تارم با تاکید بر ضرورت رفع 
مشکل بازرگانان و کسبه جزیره قشم، خاطرنشان 
کرد: ممنوعیت ترخیص برخی کاالها طی ماه های 
مشکالت  و  تبعات  برخی  ایجاد  موجب  گذشته 

اجتماعی شده است.
بخش های  در  تجارت  رونق  کرد:  تصریح  وی 
باز بودن و  مختلف شهر قشم و درگهان، در گرو 

رونق گمرک منطقه آزاد قشم است.
این  گفت:  پایان  در  قشم  شهرستان  جمعه  امام 
نهادهای  تمامی  هماهنگی  و  همکاری  با  مشکل 
و با بازنگری و اصالح بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
می تواند به شیوه ای حل شود که هیچ حقی از تجار 

و بازرگانان ضایع نگردد.

پیگیری وضعیت کاالهای 
دپو شده تجار و 

بازرگانان جزیره قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با خبرنگاران مطرح کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با تاکید بر نیاز جامعه به انتقاد مثبت 
و  صراحت  صداقت،  داشت:  اظهار  سازنده،  و 
صمیمیت سه رکن مهم کار رسانه ها در شرایط 
جایگاه  دهنده  نشان  واقع  در  که  است  امروز 

ارزشمند این حرفه است.
حمیدرضا مومنی در آیین تجلیل از خبرنگاران 
و اصحاب رسانه جزیره قشم به مناسبت روز 
شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  خبرنگار 
وضعیت  در  رسانه ها  گفت:  صارمی،  محمود 
امیدآفرین  و  مثبت  اخبار  انتشار  با  فعلی 
می توانند آرامش روانی جامعه را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه انعکاس حقایق و بر روحیه مردم 
تاثیر مستقیم دارد، ادامه داد: خبرنگاران با رعایت 
سه رکن صداقت، صراحت و صمیمیت می توانند 
برای جامعه امیدآفرین باشند و اگر انتشار اخبار 
با رعایت انصاف و اخالق صورت گیرد، موجب 

شتاب گرفتن روند توسعه خواهد شد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
افزود: انتقاد سازنده یکی از مهم ترین نیازهای 
جامعه امروز است و مسئوالن همه دستگاه ها 
مثبت  انتقادات  و  حق  حرف  برابر  در  باید 

خبرنگاران، انتقادپذیر باشند.
با  خواست  قشم  جزیره  خبرنگاران  از  مومنی 
صورت  در  و  مردم  مشکالت  کردن  مطرح 
عملی،  راهکارهای  و  پیشنهادات  داشتن 
سازمان منطقه آزاد قشم را در خدمت بهتر و 

بیشتر به مردم این جزیره یاری کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: تا پایان دولت تدبیر 
به  کشور  آزاد  مناطق  در  310پروژه  امید،  و 
بهره برداری می رسد که از این تعداد، 99پروژه 
مجموع  از  سرمایه  ریال  میلیارد  310هزار  با 
پروژه های  به  مربوط  ریال  میلیارد  620هزار 

منطقه آزاد قشم است.
بیان  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اینکه سه درصد از سرمایه این پروژه ها مربوط 
کرد:  بیان  است،  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  به 
9۷درصد این پروژه های اقتصادی از مشارکت و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شده است.

برنامه ریزی  طبق  کرد:  خاطرنشان  مومنی 
صورت گرفته، تا 2سال آینده نزدیک به 20هزار 

میلیارد ریال پروژه در شهر درگهان اجرا خواهد 
شد و عالوه بر آن 20پروژه دیگر با حجم سرمایه 
50هزار میلیارد ریال دیگر برای جزیره قشم در 
حال طراحی است و اولویت سرمایه گذاری در 
این پروژه ها با سرمایه گذاران بومی جزیره است.

اولویت، حمایت از سرمایه گذار و 
صیانت از اراضی ملی است

وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در 
جزیره قشم کمتر از پنج درصد است، ادامه داد: 
حمایت از سرمایه گذار و صیانت از اراضی ملی 
سازمان  اولویت های  قشم  جزیره  سراسر  در 
جدیت  با  موارد  این  و  بوده  قشم  آزاد  منطقه 

انجام و پیگیری می شود.
اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایجاد  راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  به 
زمین  واگذاری  و  فروش  بخش  در  شفافیت 
و هزینه ها، اظهار کرد: در بحث فروش زمین 
به  را  زمین  اما  ندارد،  وجود  محدودیتی  هیچ 
تمکن  داشتن  با  که  می کنیم  واگذار  کسانی 
مالی و برنامه بتوانند در مدت زمان مشخص 

آن را به بهره برداری برسانند.
مومنی ادامه داد: متاسفانه 80درصد زمین های 
واگذار شده این سازمان به افراد در دوره های 
دست  این  از  ساز،  و  ساخت  جای  به  گذشته 
به آن دست فروخته شده است، در حالی که 
که  است  کسانی  به  زمین  فروش  ما  سیاست 
به جای واسطه گری و دالل بازی، اهل کار و 

تالش باشند.

و  زمین خواری  با  مبارزه  وی خاطرنشان کرد: 
مبارزه با متصرفان غیرمجاز به اراضی ملی و 
بوده  اصل مهم  ما یک  برای  در قشم  دولتی 
بودن  بزرگ  و  بودن  کوچک  راه  این  در  و 

زمین های تصرف شده تفاوتی ندارد.

تالش برای حل مشکل کاالهای 
گروه 4

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بخش 
مسئله  پیرامون  خود  صحبت های  از  دیگری 
ایجاد شده برای برخی از تجار و کسبه قشم 
و درگهان با ممنوعیت واردات کاالهای گروه 
باالی  سطح  در  را  مسئله  این  گفت:  چهار، 
کشوری و مسئوالن مرتبط مطرح کردیم و با 
رایزنی های صورت گرفته امیدواریم به زودی 

به نتایج مثبتی برسیم.
با  کرونا  شیوع  همزمانی  مومنی،  گفته  به 
در  چهار  گروه  کاالهای  دپوی  مشکالت 
خسارات  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک 
شاغالن  دیگر  و  بازرگانان  و  تجار  به  زیادی 

این حوزه ها وارد کرده است.
لنج  فروند  یک  نشستن  ِگل  به  مورد  در  وی 
لنج  یک  آتش سوزی  و  امسال  29تیرماه  در 
دیگر در 13مردادماه، گفت: حادثه نخست به 
اما  تردد صورت گرفت،  در  بی احتیاطی  خاطر 
علت وقوع آتش سوزی در مورد لنج دیگر این 
موضوع همچنان در درست بررسی است و اگر 
به  باشد،  زمینه صورت گرفته  این  تعمدی در 

شدت با آن برخورد خواهد شد.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با  کرد:  تصریح  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 
حوزه  در  گرفته  مثبت صورت  تحوالت  وجود 
آتش نشانی قشم طی پنج ساله گذشته، هنوز 
به ماشین آالت و ایجاد ایستگاه ها و تجهیزات 
بیشتری نیاز داریم و با اضافه شدن تجهیزات و 
ماشین آالت آتش نشانی اهدایی از ژاپنی ها، در 
آینده نزدیک شاهد ارتقای سطح ایمنی جزیره 

قشم در مقابل آتش سوزی خواهیم بود.
براساس این گزارش، مدیر روابط عمومی و  امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم در ابتدای این 
نشست در آستانه روز خبرنگار این مناسبت را 
به همه فعالین خبری و اصحاب رسانه کشور، 

مخصوصا جزیره قشم تبریک گفت. 
به راستی سمبل  را  حسین مرادی خبرنگاران 
تعهد، وظیفه شناسی، دلسوزی، آگاهی بخشی و 
تاریخ  مطالبه گری دانست که حتی در عرصه 
عینیت  و  بخشی  روشنی  برای  را  جانشان 
بخشیدن به »نون والقلم مایسطرون« در طبق 

اخالص گذاشته اند.
جبهه  طالیه داران  خبرنگاران  افزود:  وی 
آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند 
و  حمایت  خواستار  قشم  رسانه  اصحاب  از  و 
همراهی با مردم در کنار اهداف سازمان منطقه 

آزاد قشم در مسیر توسعه را خواستار شد.
بین الملل سازمان  و  امور  روابط عمومی  مدیر 
منطقه آزاد قشم، نقش فضای مجازی در عصر 
پررنگ  را  خبر  و  رسانه ها  شدن  الکترونیکی 
عنوان کرد و گفت: با ارتقای روز افزون دانش 
کیفیت  جهان،  با  همگام  باید  نوین  رسانه ای 
و  برسانیم  بین المللی  درجه  به  را  خبری  کار 
خبرنگاران جزیره قشم همگام با ارتقای دانش 
معرفی  برای  شایانی  کمک  می توانند  خبری 

ظرفیت های جزیره به منطقه و جهان باشند.
مرادی با تاکید بر تالش اصحاب رسانه قشم 
برای تحقق شعار رهبری در سال 99 از فعالین 

خبری جزیره تقدیر کرد.
گفتنی است، پیش از صحبت های رئیس هیات 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر در این جلسه نیز 

به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

در دیدار امام جمعه شهرستان قشم 
با مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه 

آزاد قشم مطرح شد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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سومین نشست بررسی ظرفیت های اقتصادی قشم 
برای نقش آفرینی در تفاهم میان ایران و چین با هدف 
تاثیرات این تفاهم نامه بر سیاستگذاری ها و  بررسی 

آینده توسعه ای منطقه آزاد قشم برگزار شد.
در این نشست، حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره 
از  جمعی  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
مشاوران، معاونان و مدیران این سازمان حضور داشتند.

نقطه  بررسی  شامل؛  دستورکار  سه  با  جلسه  این 
 نظرات مشاوران، معاونان و مدیران سازمان منطقه 
آزاد قشم درخصوص تفاهم نامه ایران و چین، تدوین 
برنامه هفتم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی ماده 65 

قانون احکام دائمی برگزار شد.
خوانش پیشنهادات مشاوران، معاونان و مدیران، تاثیر 
تفاهم نامه ایران و چین در برنامه هفتم و نقشی که 
کشور چین در اجرایی شدن این برنامه ممکن است 
داشته باشد، بررسی وجوه مشترک تفاهم نامه مذکور 
با پروژه »یک کمربند، یک راه«، مقایسه جایگاه دو 
ایران و چین در حوزه های مختلف در سطح  کشور 
جهان بخشی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

توجه به موضوعاتی مانند مسائل اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و امنیتی منطقه و تاثیراتی که این تفاهم نامه 
بر آنها خواهد داشت، از مواردی بود که مورد تاکید 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت.
همچنین، بررسی مفاد آیین نامه اجرایی ماده 65 قانون 
احکام دائمی و مزایا و معایبی که در این آیین نامه برای 
مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد قشم متصور است، نیز 
مبحث دیگری بود که توسط مشاوران، معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم به بحث و گفت وگو گذاشته شد.

ضرورت طراحی و تدوین 
برنامه های قشم 
با نگاه بین المللی

در سومین نشست بررسی ظرفیت های 
اقتصادی قشم برای نقش آفرینی در تفاهم 

میان ایران و چین عنوان شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
بسته بندی  کیفیت  افزایش  گفت:  قشم  آزاد 
بهتر  معرفی  به  قشم،  دستی  محصوالت صنایع 
سنت ها، توانمندی های منطقه و همچنین ایجاد 
فرصت شغلی برای بانوان قشمی، کمک شایانی 

می کند.
حمیدرضا مومنی در جلسه رونمایی از هدایای صنایع 
دستی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: با برنامه ریزی، 
انتقال آموزش های الزم و حفظ استاندارد می توان 
فضایی مناسبی را جهت ارتقا جایگاه ملی و بین المللی 

صنایع دستی قشم ایجاد کرد.
یعنی  سال،  شعار  تحقق  برای  داد:  ادامه  وی 
اقتصاد  »جهش تولید«، آن هم در روزهایی که 
شیوع  منفی  اثرات  درگیر  همچنان  کشور 
ویروس کرونا است، باید شرایط را برای افزایش 
نقش آفرینی اقتصادی جامعه محلی به ویژه بانوان 
دستی  صنایع  مانند  حوزه هایی  در  قشم  جزیره 

فراهم کرد.
هنر  کنار  در  قشمی  بانوان  کرد:  تاکید  مومنی 
صنایع دستی می توانند در زمینه بسته بندی این 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
تکیف  یک  را  زمین خواری  با  مقابله  قشم،  آزاد 
ملی دانست و گفت: تصرف، تجاوز و تعدی به 
عامه  تضییع حقوق  باعث  دولتی  و  ملی  اراضی 

می شود.
کمیته  جلسه  چهارمین  در  مومنی  حمیدرضا 
آزاد  منطقه  سازمان  در  ملی  اراضی  از  صیانت 
مدیران  و  معاونین  از  با حضور جمعی  قشم که 
اجازه  نباید  کرد:  تاکید  برگزار شد،  این سازمان 
به  دست درازی  با  خاص  نفر  چند  یا  یک  داد 

اراضی ملی، از حقوق ملت سوءاستفاده کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: فعالیت های اخیر یگان 
حفاظت از اراضی ملی و دولتی سازمان منطقه 
آزاد قشم در زمینه رفع تصرفات غیرقانونی این 
تاثیرگذار بوده و جدیت  اراضی در جزیره بسیار 
بازدارنده  اثرات  این موضوع می تواند  اجرای  در 

ارتقا جایگاه ملی و بین المللی صنایع دستی قشم با افزایش کیفیت تولید و بسته بندی

مقابله جدی با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در قشم

و هنرمندان صنایع دستی قشم باید خالقیت در 
تبلیغات  عرضه،  شیوه  متنوع،  محصوالت  تولید 
حوزه  در  الزم  استانداردهای  حفظ  و  بازاریابی 
بسته بندی را متناسب با نیاز روز بازارهای کشور و 

دنیا ارتقاء دهند.

در  خوبی  اقدامات  دستگاه ها،  سایر  همکاری  و 
زمینه صیانت از اراضی ملی و دولتی و پیشگیری 
قشم  جزیره  سطح  در  زمین خواری  با  مبارزه  و 

اجرایی شده است.

رونمایی  هدایای  بخشی  گزارش،  این  براساس 
شده در این جلسه شامل سجاده و تسبیح، شال، 
کیف  روی،  پیاده  و  مجلسی  کیف های  برقع، 
که  هستند،  رومیزی  زیربشقابی،  گالبتون دوزی، 
جزیره  بانوان  دستان  هنر  محصول  آنها  تمامی 

قشم می باشد.
و  ساخت  بر  نظارت  آموزش،  طراحی،  مراحل 
قشم  دستی  صنایع  محصوالت  این  بسته بندی 
به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 

سازمان صورت گرفته است.
گفتنی است، در آیین رونمایی از هدایای صنایع 
حمیدرضا  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  دستی 
مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، نریمان 
توکلی جویباری مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  شیخ زاده  مرتضی 
عمومی  روابط  مدیر  مرادی  حسین  گردشگری، 
و امور بین الملل و نسرین مالزم سرپرست اداره 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت  دستی  صنایع 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  دستی 

حضور داشتند.

که  شد  تاکید  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در 
گزارش های  ارسال  با  محلی  مسئولین  و  مردم 
و  مجوز  بدون  سازهای  و  ساخت  به  مربوط 
تصرف اراضی ملی و دولتی و همچنین پیگیری 
و  مقابله  جهت  در  می توانند  موضوعات  این 
رفع  یگان  نیروهای  به  زمین خواری  با  مبارزه 
تصرف اراضی ملی و دولتی و اجراییات سازمان 

منطقه آزاد قشم کمک کنند.
براساس این گزارش، مصطفی مازندرانی مسئول 
اجراییات  اراضی ملی و دولتی و  یگان حفاظت 
نیز در بخش دیگری  آزاد قشم  سازمان منطقه 
اخیر  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  جلسه  این  از 
صورت گرفته و همچنین برنامه های آینده این 
با زمین خواری، ساخت  یگان در راستای مبارزه 
و سازهای غیرقانونی و رفع تصرف اراضی ملی 

و دولتی پرداخت.

محصوالت نیز سهم بزرگی از فعالیت اقتصادی را 
به خود اختصاص داده و به صورت فعال مشارکت 

داشته باشند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
صنعتگران  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد 

اجتماعی داشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم 
خاطرنشان کرد: با حمایت های قانونی مسئوالن 
قضایی استان و شهرستان قشم و با هماهنگی 

مومنی در آیین رونمایی از هدایای صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

در چهارمین جلسه کمیته صیانت از اراضی ملی در منطقه آزاد قشم مطرح شد:

بهره برداری از ۹۹پروژه با اعتبار 310هزار میلیارد ریال تا 1400 در قشم
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