
سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

 گردشگری، اهرم
 توسعه پایدار مناطق آزاد

حال  در  اقتصاد کشورهای  مبانی  اساسی ترین  از  یکی  پایدار  توسعه  مقوله 
مسیر  در  هدفگذاری  و  تعریف  می شود؛  محسوب  امروز  جهان  در  توسعه 
رسیدن به توسعه پایدار و طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با این مفهوم، 

یکی از مهم ترین و اصلی ترین دغدغه های تمام کشورها است.
از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد، امروزه مبحث گردشگری گوی سبقت را از 
سایر صنایع در حوزه توسعه پایدار ربوده است؛ منابع سرمایه گذاری در بخش 
گردشگری در کشورهای گردشگرپذیر و رقابت سرمایه گذاران در مسیر ایجاد 
زیرساخت های متنوع در حوزه گردشگری در این کشورها، خود نشان از توجیه 

اقتصاد گردشگرمحور در دنیا دارد.
به  با توجه  ایران  آزاد  از مهم ترین ظرفیت های مناطق  این میان، یکی  در 
مزیت های طبیعی و تاریخی هر منطقه در کنار گستره اقلیمی این مناطق 
است،  گردشگری  پتانسیل  شرق،  به  غرب  و  جنوب  تا  شمال  از  کشور  در 
به  می تواند  زیرساخت ها  تکمیل  و  ایجاد  و  هدفگذاری  برنامه ریزی،  با  که 
بی شک  کند.  نقش آفرینی  آزاد  مناطق  در  توسعه  اهرم  اصلی ترین  عنوان 
این مناطق در کنار مزیت بسیار بزرگ  ظرفیت های گردشگری موجود در 
در  تاثیرگذار  عاملی  برای گردشگران خارجی، می تواند  روادید  به  نیاز  عدم 
مسیر دستیابی به توسعه پایدار با محوریت گردشگری در این مناطق برای 

جذب توریست های خارجی باشد.
دسترسی  برای  بین المللی  فرودگاه های  دارای  آزاد  مناطق  عمده 
ایجاد  در  برنامه ریزی  عدم  شاید  اما  می باشند،  خارجی  گردشگران 
ورود  توسعه  مسیر  در  توفیق  عدم  دالیل  از  یکی  بین المللی،  پروازهای 
گردشگران خارجی به این مناطق باشد که مسلما ضعف در ناوگان هوایی 
مارکت های  در  مناطق  گردشگری  ظرفیت های  تبلیغات  عدم  کشور، 
این  بر علت شده است. در کنار همه  نیز مزید  خارجی کشورهای هدف 
مراکز گردشگری  در  اقامتی و خدماتی  استاندارد  امکانات  نبود  ضعف ها، 
انگلیسی  زبان  به  اماکن  این  متصدیان  آشنایی  عدم  همچنین  و  مناطق 
موضوع  اهمیت  شاید  است؛  افزوده  راه  این  مشکالت  و  موانع  بر  هم 
مناطق  در  بخش  این  با  درگیر  افراد  برای  گردشگری  حوزه  در  آموزش 

آزاد به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد عمده کارشناسان این صنعت، عدم توجه به تقویت بخش خصوصی 
از  نیز یکی  آزاد  ایجاد زیرساخت های گردشگری در مناطق  در جهت توسعه 
اساسی ترین عوامل توسعه نیافتگی این صنعت است. با نگاه به مراکز اقامتی و 
هتل ها در مناطق آزاد به استثنای منطقه آزاد کیش، می توان به این مهم دست 
یافت که ما در قدم اول، در ایجاد ظرفیت های استاندارد اقامتی در این مناطق در 
طول سه دهه گذشته بسیار ضعیف عمل کرده ایم و نتوانسته ایم مراکزی با سطوح 
استاندارد بین المللی برای جذب گردشگران ایجاد نماییم که این موضوع خود 

یکی از مهم ترین عوامل منفی در جذب گردشگران بیشتر به مناطق آزاد است.
رویکرد منطقه آزاد قشم در طول چند سال گذشته در جهت ایجاد و گسترش 
خانه های بوم گردی با مشارکت جامع محلی، یکی از مدل های موفق در مسیر 
احداث مراکز اقامتی سنتی و بومی در مناطق آزاد است که با توجه به وجود 
نزدیک به 90کاشانه مهمان در این منطقه، در کنار باال بردن ظرفیت اقامتی 
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گفت و گوی اختصاصی با دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
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گردشگران، تحول بزرگی در اقتصاد جوامع محلی قشم نیز ایجاد شده است.
بی تردید مدیریت برنامه محور در کنار شناخت مسیر توسعه، می تواند باعث 
آزاد  مناطق  در  گردشگر  بیشتر  جذب  در  اثرگذاری  و  مثبت  اتفاقات  بروز 
برنامه ها و اهدافی که در راستای توسعه و تکمیل  با  امید است  گردد، که 
زیرساخت های گردشگری و ساخت هتل و مراکز اقامتی در این مناطق شاهد 
هستیم، در آینده و در کنار رونق اقتصادی، شاهد رشد و توسعه گردشگری 

در مناطق آزاد کشور باشیم. 

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای محمد خدادي 
 معاون محترم مطبوعاتي

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
بزرگوارتان  برادر  ارتحال  تالم  و  تاثر  نهایت  با 
مرحوم سردار علی )حمید( خدادی را تسلیت عرض 

می نماییم.
و  درجات  علو  مرحوم  آن  برای  منان  ایزد  درگاه  از 
الهی و برای جنابعالی و خانواده  با اولیای  همنشینی 
محترم تان، شکیبایی و اجر در تحمل این اندوه بزرگ 

را مسألت داریم.
نشریه اخبار آزاد مناطق

صفحه 4 و 5 را بخوانید
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 آغاز پروژه 
 تهیه 11پرونده

  ارس جهت
ثبت آثار ملی

 تبدیل باغ موزه
  آبادان به

 قطب گردشگری 
دفاع مقدس کشور

شکست رکورد جذب 
سرمایه گذاری  در تاریخ 

 منطقه آزاد انزلی
 در سال جهش تولید

 مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد ارس اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان
 منطقه ازاد انزلی اظهار داشت:



پیشگامی  جمهوری،  ریاست  اقتصادی  معاون 
ورود  برای  قانونی  روندهای  انجام  و  کیش ایر 
این خط هوایی نام آشنا به بازار سرمایه و عرضه 
برای  الگویی  را  بورس  از سهام آن در  بخشی 

سایر خطوط پروازی دانست.
عملکرد  از  تمجید  ضمن  نهاوندیان  محمد 
عاملی  مدیریت  تصدی  زمان  در  شرفبافی 
»هما«  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 
نو  و  جدید  هواپیماهای  خرید  در  وی  نقش  و 
ارتقاء شرکت  برای  از تالش  برجام،  در دوران 

هواپیمایی کیش نیز تقدیر کرد.
خسارات  کرونا  بیماری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بسیاری به صنعت هوانوردی وارد کرده افزود: 

زمان  و  فرصت  در  باید  را  ایر  کیش  سهام 
مناسب به بورس عرضه کرد تا ارقام واقعی تری 

به خزانه وارد شود.
ابراز  با  جمهوری  ریاست  اقتصادی  معاون 
عنوان  به  کیش  هواپیمایی  اینکه  از  امیدواری 
به  ورود  برای  داخلی  هوایی  خطوط  پیشگام 
بورس در حال انجام اقدامات الزم است، گفت: 
و  نمونه  جهات،  همه  از  بتواند  باید  کیش ایر 
الگوی مناسبی برای دیگر خطوط پروازی باشد.
همکاری  هرگونه  از  داشت:  اذعان  نهاوندیان 
ویژه  تسهیالت  وام  دریافت  برای  مساعدت  و 
متعلق  کیش ایر  هواپیمایی  برای شرکت  کرونا 
به سازمان منطقه آزاد کیش،کوتاهی نمی کنیم.

با  این جلسه  همچنین، مدیرعامل کیش ایر در 
اشاره به اینکه خسارت های ناشی از شیوع کرونا 
هواپیمایی  صنعت  نیز  و  گردشگری  حوزه  به 
توسط  انجام شده  اقدامات  است،  بوده  سنگین 
شرکت هواپیمایی کیش و برنامه های آینده این 
در  ایر  کیش  سهام  اولیه  عرضه  برای  شرکت 

بورس را تشریح کرد.
فرزانه شرفبافی در ادامه با تشریح خسارت های 
وارده به صنعت هوانوردی و گردشگری پس از 
شیوع ویروس کرونا، مشکالت اقتصادی صنعت 
هوانوردی و پیوستن کیش ایر به عنوان اولین 
شرکت هواپیمایی به بازار بورس و سرمایه در 
باید  فرصت ها  و  تهدید ها  داشت:  عنوان  آینده 

مورد بررسی قرار گیرد تا در نتیجه با اقدامات 
هوشمندانه، به شرایط مطلوبی دست یابیم.

امور  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  قائم مقام 
منطقه ای  عنوان  به  کیش  جزیره  گفت:  بین الملل 
راهبردی و دارای پتانسیل ها و ظرفیت های فراوان، 
بستر مناسبی برای همکاری های بین المللی در حوزه 

دانشگاهی است.
سلیمی  داریوش  با  جلسه ای  در  ساالرآملی  حسین 

سازمان  مدیرعامل  فناوری  و  علمی  ویژه  دستیار 
برگزار  آنالین  صورت  به  که  کیش  آزاد  منطقه 
در  برتر کشور  دانشگاه های  تاثیرگذار  نقش  بر  شد، 
با حمایت  اشاره داشت و اظهار نمود:  جزیره کیش 
سازمان منطقه آزاد کیش، همکاری و تعامالت میان 
دانشگاه های داخلی و خارجی در این منطقه محقق 

می شود.
وی درخصوص تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت علوم 
رفع  و  دانشگاه ها  بین المللی  امور  تسهیل  موجب  که 
موانع قانونی در این منطقه خواهد شد، اذعان کرد: برای 
نخستین بار با انعقاد تفاهم نامه ای میان وزارت علوم و 
وزارت تعاون، کار و اجتماعی در کشور، شرایط فعالیت 
فراهم  ایران  در  خارجی  اول  تراز  پژوهشگران  تمام 

می گردد.
امور  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  قائم مقام 
بین الملل بر لزوم اهمیت جذب دانشجو از کشورهای 
و  کرد  اشاره  منطقه  این  در  تحصیل  به  عالقه مند 
عالوه  کیش  جزیره  در  مستقر  دانشگاه های  افزود: 
بر تعیین رشته ها و کشورهای هدف و آغاز به کار 
کنسرسیوم، می توانند با در نظر گرفتن سرفصل هایی 

با کشورهای  دانشگاهی  جهت جذب همکاری های 
دیگر منطقه اقدام کنند.

فناوری  و  علمی  ویژه  دستیار  و  مشاور  همچنین، 
بیان  با  نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گسترش  برای  دانشگاه ها  از  سازمان  این  که  این 
حمایت  کیش  جزیره  در  بین المللی  فعالیت های 
سازمان  مهم  ماموریت های  از  یکی  گفت:  می کند، 
تشکیل  دانشگاه،  حوزه  در  کیش  آزاد  منطقه 
که  است  دانشگاهی  بین المللی  کنسرسیوم های 
دانشگاه  دو  میان  کنسرسیوم  نخستین  خوشبختانه 
شده  برگزار  شریف  صنعتی  و  تهران  پزشکی  علوم 
و امیدواریم تمامی دانشگاه ها ضمن انتخاب حداقل 
تعامالت  رونق  باعث  همکار،  خارجی  دانشگاه  یک 

بین المللی در جزیره کیش باشند.

شورای  تشکیل  از  همچنین  سلیمی  داریوش 
ارشد  مسئولین  از  متشکل  که  بین المللی  راهبردی 
کیش  پردیس  روسای  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
خبر  است  بین الملل  امور  در  پیشتاز  دانشگاه های  و 
مدیرعامل  توسط  آن  داشت: شیوه نامه  اظهار  و  داد 
از یک  کمتر  در  و  تایید  آزاد کیش  منطقه  سازمان 

هفته اجرایی خواهد شد.
نوری زاده رئیس  این جلسه فرساد  گفتنی است، در 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  کیش  پردیس 
دانشگاه  بین الملل  روابط  مدیر  نکوفر  محمدحسین 
پردیس  رئیس  غفاری  سلک  تهران،  پزشکی  علوم 
سیم چی  عبدالرضا  شریف،  صنعتی  دانشگاه  کیش 
دانشگاه صنعتی شریف حضور  بین الملل  امور  مدیر 

داشتند.

آغاز به کار رسمی کاربست 5G با امضای پنج تفاهم نامه در ایران:

کیش پیشگام در پیوستن به شبکه نسل پنجم
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اخبار منطقه آزاد کیش

سایه  در  که  االئمه)ع(  ثامن  عملیات  با  آبادان  حصر  شکستن 
برای شکست  مناسبی  مصداق  و  راهکار  بود،  تدبیر  و  مقاومت 

حصر اقتصادی کشور است.
در مراسم گرامیداشت شکست حصر آبادان »اختتامیه برنامه های 
همایش های  مرکز  در  مقدس«  دفاع  هفته  هنری  و  فرهنگی 

بین المللی کیش، سالن خلیج فارس برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، با تاکید بر 
این که تمام مردم باید رهروان صادق و وفادار مسیر شهدای 8سال 
دفاع مقدس باشند، گفت: استمرار کینه ورزی رژیم بعث عراق بر علیه 

انقالب و کشورمان به علت عدم شناخت کافی از مردم ایران بود.
 سعید پورعلی با اشاره به این که مردم ایران با عشق به دین، مذهب، خاک 
و جمعی با هویت دینی و انقالبی و هویت ملی بسیاری از معادالت در 
طول تاریخ این سرزمین را بهم زدند، افزود: با پیروزی انقالب اسالمی و 
تحمیل هشت سال جنگ ازجمله بعد از قرارداد الجزایر و چند ماه قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی؛ عراق عملیات نشانه گذاری در مرز میمک را 
متوقف کرد و در پاسخ به ایران هیچ عکس العملی نشان نداد و با بررسی 
سازمان رزم، تعداد هواپیما، کشتی و تجهیزات نظامی، توپخانه، لشکر و 
تیپ و همچنین آشفتگی وضعیت سیاسی در »گنبد، کردستان، خوزستان 
و تهران« این استنباط را داشتند که در طول 5روز به اهداف شوم و ننگین 

خود که تجزیه کشور ایران باشد، خواهند رسید.
وی خاطرنشان کرد: یک گام مهم، »حضور مردم« همیشه در 

صحنه تمام معادالت کارتر و صدام را بهم زد.
ادامه  آزاد کیش در  اجتماعی سازمان منطقه  معاون فرهنگی و 
مردم  دل  از  فرماندهان  مقدس،  دفاع  8سال  در  کرد:  تصریح 
دفاع در جنگ  برای  از کسانی که  بسیاری  و  انتخاب می شدند 
عملیات  نداشتند.  نظامی  تجربه  و  سابقه  هیچ  داشتند،  حضور 
ثامن االئمه توسط یک خبرنگار دانشجو به نام حسن واقع که در 
دانشکده دانشگاه حقوق تهران مشغول به تحصیل و در روزنامه 

جمهوری اسالمی خبرنگار بودند طراحی و اجرا شد.
پورعلی با بیان این که اعتماد، انس و عالقه ای که میان مردم و 
امام، وجود داشت، حرکتی را ایجاد کرد که تمام معادالت جنگ 
را بهم زد، گفت: امروز تکیه گاه ما، قدرت ملی مردم است و با 
حضور همیشگی مردم در صحنه ها، ترس و نگرانی از دشمنی و 

کینه ورزان نخواهیم داشت.
همچنین، امام جمعه کیش در ادامه این مراسم با اشاره به سال 
روز عملیات ثامن االئمه و روز شکست حصر آبادان که یکی از 
عملیات های بسیار مهم در سر نوشت جنگ تحمیلی و شکست 
سخت حصر آبادان بود، گفت: مکتب حضرت امام خمینی)ره(، 
مکتب مقاومت بود و از سال ۴۱ توانست انقالب را رهبری و به 
پیروزی برساند و در دریای پرتالطم آن زمان، با کشتی استقامت، 

انقالب را به ساحل امن رساند.
حجت االسالم و المسلمین حسن زاده افزود: عملیات موفقیت آمیز 
ثامن االئمه حاصل رشادت ها، مقاومت و از خودگذشتگی فرماندهان 
ارتش و سپاه بود که در کنار هم با برنامه دقیق و با مدیریت مدبرانه 
موجب شدند حصر با شکست روبه رو شود. شکست حصر آبادان 
با حضور نیروهای ارتشی، سپاهی و همچنین نیروهای بسیجی و 
مردمی تحت فرماندهی واحد اتفاق افتاد و پیروزی روحیه آفرینی بود.

مسئولین  تدبیر  مقاومت،  روحیه  همان  با  داشت:  اظهار  وی 
انقالبی،  نیروهای  همگرایی  و  وحدت  و  اقتصادی  مسائل  در 
نزدیک  آینده  در  و  بشکنیم  را  کشور  اقتصادی  می توانیم حصر 

شاهد جشن بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش دفاع مقدس را یاد و خاطره 
رشادت ها و ایثارگری های ملت ایران اسالمی دانست و گفت: هر 
سال این ایام یاد آور این رشادت ها و پاس داشتن خون شهدای 8سال 

دفاع مقدس در مقابل دشمنان ایران اسالمی است.
سرهنگ شهداد کناری با بیان این که اراده و ایمان رزمندگان، 
افتخار بزرگی در تاریخ میهن بود، گفت: در حال حاضر نیروهای 
واقعی  و  رزمی  مستحکم  سازماندهی  با  و  اقتدار  اوج  در  مسلح 
و  آگاه  و  دانشمند  و  حکیم  رهبر  و  دفاعی  تکنولوژی  و  علم  و 
با  تربیت فرماندهان زیادی ازجمله میلیون ها رزمنده آماده نبرد 
دشمنان هستند.در صورت حماقت دشمنان چنان درسی به آنان 

داده خواهد شد که تاریخ به چشم ندیده است.
شایان ذکر است، در این مراسم با حضور محمدرضا مداح مشاور و 
مدیرکل حوزه مدیرعامل، مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، مسئولین 
نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه از رضا 
حیاتی، بهروز ایازی، احمدرضا عباسیان، امیر واحدی، مقصود مرادی 
و علی فائقی جانبازان هشت سال دفاع مقدس تقدیر و قدردانی شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت:

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل اظهار کرد:

کیش ایر، پیشتاز خطوط هوایی در ورود به بورس

کیش؛ کانون تعامالت بین المللی با دانشگاه های معتبر جهان

شکست حصر اقتصادی کشور 
همچون حصر آبادان

در مراسم گرامیداشت شکست حصر آبادان مطرح شد:

با امضای پنج تفاهم نامه اجرایی، ایران به جرگه 
کشورهایی پیوست که در تدارک جدی برای به 
به شبکه نسل پنجم موسوم  کارگیری و ورود 

به 5G  است.
در مراسم افتتاح کاربست های5G   در ایران که 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  در 
مسئوالن  با حضور  تفاهم نامه  پنج  شد،  برگزار 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  ارشد 
شهید  و  تهران  شریف،  دانشگاه های  روسای 
اپراتورهای  فناوری،  و  علمی  معاونت  بهشتی، 
سازمان  مسئوالن  و  ایرانسل  و  اول  همراه 

منطقه آزاد کیش به امضاء رسید.
این  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
مراسم با بیان اینکه همه ما باید برای رسیدن 
به رویایی که در سر داریم، تالش کنیم افزود: 
بزرگی  ایرانی هوشمند، هدفگذاری  به  رسیدن 
ما  داخل،  نیازهای  تامین  بر  عالوه  که  است 
و  سخت افزاری  محصوالت  صادرکننده  به  را 

نرم افزاری تبدیل می کند.
زمانی  داشت:  بیان  جهرمی  آذری  محمدجواد 
از  فعال شد، ۱2سال  ایران  در    3G اینترنت که 
فعالیت نسل سوم در جهان می گذشت و ما از 
این بابت دچار زیان و خسران شدیم؛ از این رو 
برای پیوست همزمان به شبکه نسل پنجم، باید 
برخوردار  بخش ها  همه  همراهی  و  ظرفیت  از 
نیز  باالدستی  اسناد  در  حال  عین  در  شویم. 
مورد  اطالعات  ملی  شبکه  قالب  در  مجوزها 
تصویب قرار گفته تا مشکلی وجود نداشته باشد.
تفاهم نامه ها،  این  امضای  با  گفت:  وی 
این  می شود.  آغاز  رسما    5G خدمت رسانی
پایلوت  ایجاد  و  طراحی  شامل  تفاهم نامه ها 
حمل و نقل هوشمند شهری در کیش، توسعه 
هوشمند،  و  دیجیتال  سالمت  زیرساخت های 
تله مدیسن در حوزه بهداشت و درمان، توسعه 
زیست بوم فناوری نسل پنجم در زمینه اینترنت 
و  فناوری  توسعه  و  مصنوعی  هوش  و  اشیاء 

محصوالت 5G  است.
نقل  و  حمل  طرح  اجرای  ارتباطات،  وزیر 
و  زیرساخت ها  از  که  را  کیش  در  هوشمند 
ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است، ازجمله 
فناوری های  حوزه  در  مهم  تفاهم نامه های 
اجرای  با  کرد  امیدواری  ابراز  و  برشمرد  نو 
طرح های بزرگ و نوآورانه، ایران فردا، کشوری 

قدرتمندتر از گذشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
کیش؛ در چند قدمی تحقق شهر 

هوشمند
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
مراسم  گفت:  خصوص  این  در  نیز  کیش  آزاد 
ایجاد  و  طراحی  چهارجانبه  تفاهم نامه  انعقاد 
پایلوت حمل و نقل هوشمند شهری در جزیره 
کیش، طرح مهم مورد اشاره وزیر ارتباطات بود 
که بر بستر شبکه نسل پنجم و هوش مصنوعی 

و اینترنت اشیاء استوار است.
آزاد  ارتباطی منطقه  به زیرساخت های  با توجه 
کیش و آمادگی این جزیره برای پیشگامی در 
خدمات  و    5G همراه تلفن  شبکه  پیاده سازی 
منظور  به  همچنین  آن،  با  مرتبط  کاربردی 
اجرای رسالت معاونت علمی و فناوری ریاست 
حمل  حوزه  فناوری های  توسعه  در  جمهوری 
پژوهشگاه  ظرفیت های  و  هوشمند  نقل  و 

از  پشتیبانی  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
تفاهم نامه  این  نوین،  فناوری  توسعه  و  تحقیق 
در  آینده نگرانه  طرح های  از  یکی  اجرای  برای 
یکی از توسعه یافته ترین نقاط کشور، با توجه به 
ایرانسل،  اجرایی شرکت  و  فنی  توانمندی های 

منعقد شد.
غالمحسین مظفری افزود: هدف از امضاء این 
تفاهم نامه، ایجاد پایلوت حمل و نقل هوشمند 
جدید  نسل  شبکه های  بر  مبتنی  شهری 
مخابراتی و مطالعه تجربیات این پایلوت برای 
تسری به بقیه شهرهای کشور به عنوان خدمتی 

بزرگ به شبکه ملی اطالعات است.
تفاهم نامه مشترک  این  امضا  بیان داشت:  وی 
ستاد  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مابین  فی 
و  حمل  و  فضایی  حوزه  فناوری های  توسعه 
ریاست  فناوری  و  نقل هوشمند معاونت علمی 
فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  جمهوری، 
ایرانسل  ارتباطی  خدمات  شرکت  و  اطالعات 
کارآمد  و  به روز  زیرساخت های  ایجاد  هدف  با 
و همچنین توسعه شبکه فیبر نوری، عالوه بر 
تامین نیازهای کیش تا 50سال آینده، به همراه 
سایر ظرفیت ها بستر مناسبی را برای پیشگامی 
نقل  و  حمل  نوگرایانه  طرح  اجرای  در  کیش 
جهت  این  از  که  است  کرده  ایجاد  هوشمند 

بسیار خرسندیم.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  از  تشکر  ضمن 
ایجاد  در  مساعدت  و  همراهی  در  اطالعات 
و  دریا  طریق  از  نوری  فیبر  سراسری  شبکه 
گفت:  پشتیبان  دریایی  کابل  تعبیه  همچنین 
این اقدامات برای به کارگیری 5G  کمک بسیار 
مهمی بود و کیش در چند قدمی تحقق شهر 
هوشمند با امضای پنج تفاهم نامه اجرایی، ایران 
تدارک  در  که  پیوست  کشورهایی  جرگه  به 
جدی برای به کارگیری و ورود به شبکه نسل 

پنجم موسوم به 5G است.
فیبر  پروژه  دو  داشت:  اظهار  ادامه  در  مظفری 
نوری جزیره کیش با هدف ایجاد زیرساخت ها 
و کیفیت بخشی به ارتباطات پایدار در کسب و 
کارها، بهبود شرایط ارتباطی کیشوندان و تحقق 
ایده شهر هوشمند که بیستم شهریورماه توسط 
افتتاح  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  رئیس جمهور 
مدیریت  دستورکار  در  گذشته  2سال  شد، طی 
منطقه  سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری 
آزاد کیش قرار گرفت و خوشبختانه عملیات هر 

دو پروژه به اتمام رسید.

اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بر لزوم اهمیت پایداری ارتباطات جزیره کیش 
و  مکاتبات  داشت:  اظهار  اصلی  سرزمین  با 
مذاکرات متعددی از سوی سازمان منطقه آزاد 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  با   کیش 
دریایی  نوری  فیبر  ایجاد  ضرورت  بر  مبنی 
پشتیبان انجام شد که با مساعدت ایشان، این 
ارتباطات  شرکت  برنامه های  اولویت  در  طرح 
این  اتمام  با  و  گرفت  قرار  کشور  زیرساخت 
طرح  دو  این  شهریور،  بیستم  در  پروژه ها 

زیر ساختی به بهره برداری رسید.  
اجرایی  عملیات  نخست  گام  درخصوص  وی 
حد  تا  کیش  جزیره  از  دریایی   survey
بنادر چارک- گرزه، اذعان نمود: شرکت  فاصل 
ارتباطات زیرساخت کشور با همکاری سازمان 
نوری  فیبر  پروژه  اجرای  کیش  آزاد  منطقه 

دریایی به طول تقریبی 23کیلومتر، انجام شد.
مظفری با بیان این که گام دوم اجرای طرح با 
هدف توسعه شبکه فیبر نوری درون جزیره و به 
منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارتباطی ثابت 
و سیار انجام شده است، افزود: قرارداد مشارکت 
در احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی کیش؛ 
به روش ساخت، بهره برداری و انتقال فی مابین 
این سازمان و یک شرکت داخلی منعقد شد و 

هم اکنون به نتیجه رسیده است.
سازمان  همکاران  ظرفیت  تمام  گفت:  وی 
منطقه آزاد کیش در جهت ایجاد رونق و توسعه 
به کار گرفته شده  این جزیره  متوازن  پایدار و 
است تا در در سطح منطقه الگو و پیشرو باشیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
مجموعه  همراهی  از  همچنین  کیش  آزاد 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
نقل  و  حمل  و  فضایی  فناوری های  ستاد  و 
هوشمند در پیشبرد این طرح سپاسگزاری کرد.

معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات:
 حرکت به سوی فناوری های نو

 و ایجاد زیست بوم
معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات در این 
ارتباطات  مراسم گفت: 2سال است که وزارت 
در زمینه توسعه  شبکه نسل پنجم فعالیت دارد 
و تالش می شود تا همزمان با تجاری شدن این 
حرفی  زمینه  این  در  نیز  ما  دنیا،  در  محصول 

برای گفتن داشته باشیم.
که  مطلوبی  اتفاقات  به  اشاره  با  هاشمی  ستار 
براساس  داشت:  اظهار  است،  وقوع  شرف  در 

۱0درصد  قانونی،  تکالیف  و  باالدستی  اسناد 
به  مربوط  باید  ایران ۱۴0۴  در  اقتصاد  سبد  از 
اقتصاد دیجیتال باشد. بنابراین حرکت به سوی 
فناوری های نو و ایجاد زیست بوم در این زمینه 
دیجیتال  کارهای  و  کسب  توسعه  الزامات  از 

است.
این  در  ما  گفت:    5G شبکه خصوص  در  وی 
زمینه مزیت رقابتی داریم. این فناوری وابستگی 
حوزه  در  بیشتر  و  دارد  سخت افزار  به  کمتری 
فکر افزار و نرم افزار است و ما آن را یک کاالی 
دنبال  به  ارتباطات  وزارت  نمی دانیم.  لوکس 
کشور  مناطق  تمام  در  خدمات  عادالنه  بست 
است و 5G  در این راستا مهم ارزیابی می شود.

رئیس دانشگاه شریف:
توجه بیشتر به دانشگاه ها

انعقاد  از  مراسم  این  در  دانشگاه شریف  رئیس 
بزرگ  گام های  عنوان  به  تازه  تفاهم نامه های 
و  کرد  یاد  ارتباطات  حوزه  در  توسعه یافتگی 
گفت: در سال های اخیر توجه به مراکز علمی 
نیازهای  به  پاسخگویی  برای  دانشگاه ها  و 
نیک  فال  به  را  آن  ما  و  است  شده  بیشتر  نو 

می گیریم.  
نسل  شبکه  اینکه  به  اشاره  با  فتوحی  محمود 
خواهد  تاثیر  مردم  زندگی  سبک  بر  پنجم 
به  نیز  شریف  دانشگاه  داشت:  اظهار  گذاشت، 
عنوان یکی از کانون های مهم علمی کشور در 

این زمینه از هرگونه همراهی دریغ نمی کند.

مدیرعامل ایرانسل:
5G ساخت مودم

به  توجه  برای  گفت:  ایرانسل  مدیرعامل 
برنامه  و  کرده  تدوین  راه  نقشه    5G موضوع

عملیاتی داریم.
نمونه  چند  زودی  به  آرند  افزود:  عباسی  بیژن 
سایت 5G  در یکی از دانشگاه ها و مناطق تهران 

را راه اندازی می کنیم .
سنگین  هزینه های  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
در    5G پیاده سازی زمینه  در  سرمایه گذاری 
کشور، اپراتورها باید با هم همکاری کنند تا از 
انجام  برآیند و صرفه جویی هم  عهده هزینه ها 

شود. 
ساخت  و  طراحی  از  ایرانسل  مدیرعامل 
و  دانشگاه ها  گفت:  و  داد  خبر  نسل 5  مودم 
تامین کنندگان داخل باید به سمت بومی سازی 
و تولید این ابزارها پیش بروند و ما باید به توان 

داخلی توجه زیادی داشته باشیم.

مدیرعامل همراه اول:
 غفلت برخی بخش ها 

از شبکه نسل پنجم
مدیرعامل همراه اول هم رشد ترافیک اینترنت 
توسط موبایل توسط کاربران در کشور را بسیار 
روند،  این  به  توجه  با  گفت:  و  دانست  زیاد 
و  الزم  آینده  در  پنجم  نسل  شبکه  از  استفاده 

ضروری است.
در  ارتباطات  وزارت  پیشگامی  اخوان،  مهدی 
اظهار  و  کرد  ارزیابی  مهم  را    5G به  پیوستن 
بخش های  که  اینجاست  مشکل  داشت: 
ویژه  به  وزارتخانه  این  حوزه  از  بیرون  دیگر 
تولید کنندگان محتوا، هنوز منفعل هستند و به 

فکر نیفتاده اند.



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی گفت: با تالش های مجموعه همکاران سازمان، 
در سال جهش تولید، رکورد جذب سرمایه گذاری در 

تاریخ منطقه آزاد انزلی شکسته شد.
محمدولی روزبهان اظهار داشت: در نیمه نخست 
سال ۹۹ مجموع طرح های سرمایه گذاری جذب و 
محقق شده در این منطقه، از رقم ۱۲۴۸۸میلیارد 
ریال فراتر رفت و در مقایسه با ۸۰۵۹میلیارد ریالی 
که در شش ماهه اول سال گذشته تحقق یافته بود، 

بیانگر افزایش ۵۵درصدی است.
وی اهمیت دستیابی به این شاخص آماری را چنین 
برشمرد: این میزان سرمایه گذاری در حالی محقق شد 
که دو ماهه نخست سال جاری به دلیل مشکالت 
ناشی از همه گیری بیماری کرونا، وضعیت کسب و 
کار به صورت تعطیل و نیمه فعال درآمده و در عین 
حال نزدیکی میزان طرح های سرمایه گذاری جذب 
شده به رقم ۱۲۹۰۱میلیارد ریال سرمایه گذاری محقق 
شده در طول یک ساله سال ۹۸، در طی شش ماه، 
نشان دهنده عزم جدی مجموعه سازمانی و بخش 
خصوصی منطقه آزاد انزلی در جهت تحقق راهبرد 
جهش تولید و مقابله با تحریم های اقتصادی علیه 

مردم کشورمان است.
رئیس هیات سازمان منطقه آزاد انزلی، نقطه قوت 
دیگر این آمار را جذب سرمایه گذار خارجی در شش ماه 
ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ اعالم 

کرد و افزود: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال 
جاری، ارزش طرح های سرمایه گذاری خارجی جذب 
و محقق شده در این منطقه به ۴۱.۵میلیون دالر بالغ 
شد که در برابر 36.۴میلیون دالری که در مدت مشابه 
سال گذشته جذب شده بود، نشان دهنده افزایش 

۱۴درصدی است.
وی با اشاره به اینکه در دوازده ماهه سال ۹۸ مجموع 
طرح های سرمایه گذاری جذب شده به 6۱میلیون دالر 

رسیده بود، اظهار امیدواری کرد که مسیر رشد طی 
شده تا پایان سال زمینه افزایش حدود ۲۵درصدی در 
این شاخص مهم جذب سرمایه گذاری که در دوران 

تحریم حاصل شده را محقق سازد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، حوزه های فعالیت 
کردن  طی  حال  در  که  سرمایه گذاری  طرح های 
مراحل احداث پروژه می باشند را گردشگری، خدماتی، 
لجستیک و بندری، و صنعتی-تولیدی عنوان کرد و 

مهم ترین طرح های سرمایه گذاری جذب  از  افزود: 
شده را می توان ساخت هتل، مجتمع های تفریحی و 
خدماتی، سیلوهای گندم، انبارهای سرپوشیده، ساخت 
اسکله و مخازن روغن، صنایع های تک و دانش بنیان، 
تجاری،  مجتمع های  نهایت  در  و  غذایی  صنایع 

فرهنگی،گردشگری و پارکینگ طبقاتی بیان کرد.
روزبهان، طرح های سرمایه گذاری خارجی را که عمدتا از 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حوزه دریای خزر 
و چین می باشند را در حوزه های لجستیک و بندری، و 
تجاری-بازرگانی عنوان کرد و گفت: هم اکنون در این 
طرح های سرمایه گذاری بالغ بر 3۵۰۰نفر به صورت 

مستقیم مشغول به فعالیت و اشتغال می باشند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ابالغی  استراتژی های  تحقق  اینکه  بیان  با  انزلی 
درخصوص اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، مهم ترین 
سرفصل اهداف تعیین شده از سوی این سازمان را 
تشکیل می دهد، تصریح کرد: با اتصال این منطقه 
به شبکه ریل سراسری و برنامه های در دست اقدام 
درخصوص افزایش ارتباطات با کشورهای حاشیه دریای 
خزر و بهره برداری حداکثری از کریدورهای بین المللی و 
طرح های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف بندری، 
شهرک  احداث  و  دانش بنیان  و  تولیدی  لجستیک، 
صنعتی ناحیه سه، منطقه آزاد انزلی در آغاز دوران اوج 
قرار گرفته و در قرن آینده افق های نوینی را برای اقتصاد 

ملی و بین المللی کشورمان رقم خواهد زد.

صورت های مالی سازمان منطقه آزاد انزلی برای سال 
مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱3۹۸ مورد تایید کارگروه 
تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 

ویژه اقتصادی قرار گرفت.
کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
آزاد  منطقه  سالیانه  عمومی  »مجمع  اقتصادی 
هرندی  جعفری  علیرضا  دکتر  حضور  با  انزلی« 
دستیار ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید و 
نماینده دبیر در کارگروه تخصصی شورایعالی، دکتر 
محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
صفدری  مجید  دکتر  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
معاون توسعه مدیریت، دکتر جعفر آهنگران معاون 
به  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  برنامه ریزی 
و  مجامع  امور  مدیر  شاهکوهی  شعبان  همراه 
حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، اعضای هیات مدیره سازمان منطقه 

آزاد انزلی و اعضاء کارگروه تخصصی شورایعالی 
برگزار شد.

در این نشست، صورت های مالی، سال مالی منتهی 
به ۲۹اسفندماه ۱3۹۸ سازمان منطقه آزاد انزلی مورد 
بررسی و پس از ارائه نقطه نظرات تخصصی اعضاء، 

مورد تصویب قرار گرفت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در ابتدای این نشست، گزارش عملکرد هیات 
مدیره به مجمع عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه 

داد.
دکتر محمدولی روزبهان به اقدامات سازمان منطقه آزاد 
انزلی در راستای اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده 
برای مناطق آزاد، نحوه ایجاد تحول و توسعه منطقه، 

ایجاد زیرساخت های اساسی، چالش ها و مسائل پیش 
روی منطقه و سپس نحوه تنظیم برنامه ها و رویکرد 

منطقه برای رفع این موانع اشاره نمود.
کارگروه  اعضای  نشست،  این  در  است،  گفتنی 
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  تخصصی 
و ویژه اقتصادی، نقطه نظراتی جهت بهبود مستمر 
فعالیت ها و اقدامات آتی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه 

نمودند.
سازمان  گزارش  نیز  پایان  در  است،  ذکر  شایان 
بازرس  و  مستقل  حسابرس  عنوان  به  حسابرسی 
قانونی سازمان منطقه آزاد انزلی، قرائت شد و سپس 
صورت های مالی و عملکرد سازمان برای سال مالی 
منتهی به ۲۹اسفندماه ۱3۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با دکتر سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی 
المپیک دیدار کرده و درخصوص ساز و کارهای توسعه 
همکاری ها براساس توانمندی ها و فرصت های پیش 

روی به تبادل نظر پرداختند.
تحلیلی  ارائه  با  دیدار  این  در  روزبهان  محمدولی 
قرار  کشور،  آزاد  مناطق  ظرفیت های  و  موقعیت  از 
گرفتن منطقه متبوع خود در یک چهارم شمال غرب 
کشور به عنوان مرکز جمعیتی و اقتصادی کشور به 
همراه نزدیکی به تهران و وجود امکانات زیرساختی 
فرودگاهی  بندری،  ریلی،  نقل  و  حوزه های حمل  در 
در  ویژه  جایگاه  و  ورزشی  گردشگری،  جاده ای،  و 
تمایز  زمینه های  را  بین المللی  ترانزیتی  کریدورهای 
به  عنایت  با  نمود:  اظهار  و  کرد  عنوان  منطقه  این 
اقدامات توسعه ای این منطقه و  ظرفیت های فوق و 

رویکرهای ملی و فرصت های همکاری های بین المللی 
موجود با محوریت این منطقه در ارتباط با کشورهای 
حوزه اوراسیا، در آینده نزدیک منطقه آزاد انزلی قطب 

و عامل پیشران اقتصادی کشور خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه های توسعه ای منطقه آزاد انزلی 
اضافه کرد: با توجه به اقلیم مناسب، نزدیکی به تهران 
و کشورهای منطقه، زیرساخت ها و امکانات موجود 
در این منطقه؛ می توان الگوهای خوبی از همکاری 
اردوهای  میزبانی  و  ورزشی  مسابقات  برگزاری  در 

رشته های ورزشی آبی و ساحلی را تعریف نمود.
استقبال  با  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  همچنین، 
از پیشنهاد همکاری دوجانبه، خواستار ترسیم این 
همکاری در قالب انعقاد تفاهم نامه شد و افزود: با توجه 
به ظرفیت های متنوع موجود در آن منطقه، می توان 
این همکاری را به صورت برگزاری مسابقات ملی 

و میزبانی اردو تیم های ملی تعریف کرد که در این 
چارچوب، منطقه آزاد انزلی توانمندی ایجاد قطب دوم 
برگزاری اردوهای تیم های ملی کشور را دارا می باشد.

سیدرضا صالحی امیری با اشاره به مسابقات بین المللی 
که ورزشکاران کشورمان در سال ۱۴۰۰ پیش روی 

دارند، تصریح نمود: با توجه به استقبال کشورهای 
عضو، امکان برگزاری مسابقات ورزشی کشورهای 
عضو اکو به میزبانی منطقه آزاد انزلی موجود می باشد 
که درخصوص چگونگی و زمان برگزاری آن باید به 

صورت تخصصی به تبادل نظر پرداخت.

به دنبال بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور از 
منطقه آزاد انزلی، با حضور امین افقی عضو هیات 
مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر و سیدحجت 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  سعیدی  مهدوی 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی و روسا و مدیران 
دانشگاه های آزاد، علمی و کاربردی، دانشگاه فنی و 
حرفه ای و دانشگاه علوم پزشکی گیالن، نشست 
تخصصی بررسی پیگیری توافقات صورت گرفته، در 

مجتمع بندری کاسپین برگزار شد.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
انزلی، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد را 
موتور محرکه و پیشران توسعه هر منطقه اعالم و 
اظهار کرد: با توجه به دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
کشور با مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی و تفاهمات 
در  بندری  خدمات  دانشکده  راه اندازی  شده،  انجام 
رشته های خدمات بندری و لجستیکی به منظور تربیت 
نیروی انسانی ماهر و متخصص در دستورکار قرار دارد.
با برشمردن ویژگی های منحصر به فرد  افقی  امین 
مجتمع بندری کاسپین به عنوان یک بندر نسل 
سوم که جهت افزایش مبادالت تجاری و صادرات 
با کشور روسیه و حوزه خزر ایجاد شده، به استقبال 

اسکله  ساخت  در  مشارکت  از  سرمایه گذاران 
کشتی سازی و تعمیرات کشتی اشاره کرد و افزود: 
منطقه آزاد انزلی با وجود دو بندر انزلی و بندر کاسپین، 
به هاب ترانزیتی در شمال کشور تبدیل شده و نقش 
مهمی در تامین نیازهای فعاالن اقتصادی و واحدهای 

تولیدی کشور ایفا می کند.
وی با اشاره به اینکه ۹۴درصد از کاالهای وارداتی به 
بندر کاسپین، کاالهای اساسی و مواد اولیه واحدهای 
تولیدی کشور است، تصریح کرد: با توجه به فراهم 

بودن امکان رقابت تجار ایرانی در دریای خزر، نیازمند 
کانتینرهای یخچال دار و ایجاد پایانه های تخصصی 
صادراتی در راستای بهبود صادرات کاالهای کشاورزی 
هستیم و راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی و نوسازی 
در  باید  و  بوده  در خزر ضروری  ناوگان کشتیرانی 

دستورکار قرارگیرد.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
انزلی با اشاره به طرح های توسعه ای ساخت اسکله های 
جدید و اتصال به شبکه ریل سراسری، پیمان اوراسیا 
و تفاهم نامه های منعقده با مناطق آزاد لوتوس و اکتائو، 
آستراخان را مهم ترین راه ورود ایران به اروپا برشمرد 
و خاطر نشان کرد: وجود سرکنسولگری ایران، بیزنس 
بانک و سرای تجاری ازجمله امتیازاتی است که با 
تالش مسئوالن سازمان منطقه آزاد انزلی محقق 

شده است .
همچنین، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ضرورت تشکیل 
تیم تخصصی برای دستیابی به اهداف این منطقه 
اظهار نمود: باید از ظرفیت و پتانسیل نخبگان گیالنی 
و همراهی  بازرگانی  و  نقل  و  در حوزه های حمل 
نمایندگان مجلس در مسیر تحقق برنامه های سازمان 

بهره برد.
سیدحجت مهدوی سعیدی افزود: با استفاده از توانایی ها 
و ارتباطات هر کدام از روسای محترم دانشگاه ها، باید 
نسبت به تامین منابع مالی و موارد دیگر نسبت به 

راه اندازی این دانشکده اهتمام داشته باشیم.
وی با اشاره به دیدار دکتر تهرانچی با دکتر روزبهان 
و توافقات صورت گرفته فی مابین در آن دیدار، ادامه 
داد: هدف اصلی ما رسیدن به شهر دانشگاهی است و 
به دنبال فراهم سازی زیرساخت های الزم برای تحقق 

این مهم هستیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد انزلی اضافه کرد: باید در عین حالی که به افق های 
پیش رو و هدف های اصلی توجه داریم، قید فوریت 
را نیز مدنظر قرار داده و سرعت عمل بیشتری داشته 

باشیم.
گفتنی است، در پایان این جلسه، روسای دانشگاه های 
آزاد، علمی و کاربردی، فنی و حرفه ای و دانشگاه 
علوم پزشکی، دیدگاه ها و نظرات خود را در راستای 
موضوع جلسه مطرح و با ارائه پیشنهادات و معرفی 
توانمندی های علمی، امکانات و تجهیزات دانشگاه های 

خود، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اخبار منطقه آزاد انزلی

که  بین المللی  مخترعین  موسسه  مدیرعامل 
بیان  با  رسیده،  ثبت  به  انزلی  آزاد  منطقه  در 
اینکه با همکاری چند مهندس و دستیار فنی 
دستگاه  ساخت  و  طراحی  به  موفق  ایرانی 
شدند،  ماست  مایع  از  جامد  ماده  جدایش 
دستگاه  یک  که  محصول  این  داشت:  اظهار 
جشنواره  در  است،  خانگی  لوازم  گروه  از 
مخترعین  روز  مناسبت  به  که  اختراعات 
شد،  برگزار  تایلند  بانکوک  شهر  در  تایلند 
هیات  مثبت  آرای  حداکثر  کسب  به  موفق 
دریافت  و  نخست  رتبه  و  جشنواره  داوران 

مدال طالی جشنواره گردید.
اینکه  به  اشاره  با  ماچیانی  فرض پور  مهدی 
تحت  مزبور  علمی-پژوهشی  جشنواره 
WIIPA و  IFIA و  حمایت معنوی و علمی 
بسیاری از مراکز علمی دیگر برگزار می شود، 
فوق،  اختراع  آن  بر  عالوه  که  کرد  تصریح 
انجمن های  ویژه  جایزه  دریافت  به  موفق 
   )WIIPA(جهان فکری  مالکیت  و  اختراع 
انجمن های  ویژه  جایزه  شد؛  سال ۲۰۲۰  در 
ارزش  دارای  مالکیت فکری جهان  و  اختراع 
طول  در  اختراعی  کمتر  که  جهانی  اعتبار  و 
سال موفق به دریافت و کسب اعتبار این دو 

می شود. ارزشمند  جایزه 
این مخترع بین المللی با بیان اینکه هر چند این 
اختراع فاقد پیچیدگی بوده، اما برای همکارانش 
همکاری های  استمرار  جهت  خوبی  تجربه  
گروهی تحقیقاتی است، افزود: عالوه بر بنده، 
سینا رجبی، احمد رحمن زاد ماسوله، محمودرضا 
حسن  دانشفر،  محمود  بصیری،  ساالر  گرجی، 
در  ماسوله  نقیبی  سیمین  و  ماچیانی  فرض پور 

این پروژه همکاری داشتند.
مدیرعامل موسسه مخترعین بین المللی منطقه 
درحفظ  را  اختراع  این  ارزندگی  انزلی،  آزاد 
غذایی  محصوالت  بودن  ارگانیک  و  بهداشت 
و کمک به اقتصاد خانواده در موضوعی غذایی 
ماست  تولید  فرآیند  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
از  را  جامد  ماده  سانتریفیوژ  با  معموال  چکیده، 
در  حال  عین  در  و  می شود  حاصل  مایع  ماده 
با افزودن نشاسته و یا روغن  تولیدات صنعتی 
پالم فرآوری می گردد. در نتیجه با لوازم خانگی 
می توان  زمان  کمترین  با  و  سادگی  به  جدید 
در هر آشپزخانه ای به تهیه این ماده ارزشمند 

غذایی دست یافت.
ماست »ماست  ماده جامد  اینکه  بیان  با  وی 
چکیده« از ارزش غذایی باالیی برای مصرف 
از سوی دیگر، ماست  افزود:  برخوردار است، 
و  ب  گروه  ویتامین های  از  سرشار  چکیده 
مصرف  دارای  که  بوده  دیگری  ویتامین های 
انواع  در  استفاده  برای  مراقبتی  و  بهداشتی 
عین  در  است،  ارگانیک  و  طبیعی  کرم های 
و  پروتئین  از  سرشار  نیز  ماست  مایع  حال 
خون  فشار  طبیعی  کاهنده  اثرات  با  کلسیم 
می باشد که در آشپزی های سنتی آب ماست 
زبان  به  نیز  استحصالی  ماده  و  جوشانده  را 
گیلکی  لهجه  به  و  »قراقوروت«  آذری 

نامیده می شود. »سرج« 
مدیرعامل موسسه مخترعین بین المللی اضافه 
کرد: به دالیل محدودیت های مهندسی و جهت 
توسعه تحقیقات و بین المللی نمودن اختراعات 
لوازم  صنایع  و  کارخانجات  با  ترکیه  کشور  در 
خانگی در استانبول وارد مذاکره و خوشبختانه 

مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است.
گفتنی است، مهندس مهدی فرض پور ماچیانی 
به عنوان یکی از مخترعین پیشکسوت ایرانی، 
از  مدیرعامل موسسه مخترعین بین المللی که 
رسیده،  ثبت  به  انزلی  آزاد  منطقه  در  سال ۸۸ 
مراکز  در  اختراع  ده ها  ثبت  به  موفق  تاکنون 
بین المللی  موسسات  و  جشنواره ها  و  داخلی 
شده و صاحب عنوان رسمی INV از فدراسیون 
سوئیس  ژنو   IFIA مخترعین  بین المللی 

می باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی اظهار داشت:

در جلسه کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت پذیرفت:

در دیدار دکتر روزبهان با رئیس کمیته المپیک ایران مطرح شد:

در دیدار معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با روسای دانشگاه های گیالن مطرح شد:

شکسترکوردجذبسرمایهگذاری
درتاریخمنطقهآزادانزلیدرسالجهشتولید
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تایید صورت های مالی سال منتهی به پایان اسفند ۱3۹۸ سازمان منطقه آزاد انزلی

تبدیل منطقه آزاد انزلی به قطب رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی

راه اندازی دانشکده خدمات بندری در منطقه آزاد انزلی

کسب دو رتبه جهانی 
 برای یک اختراع
  توسط موسسه 

مخترعین بین المللی

مدیرعامل موسسه مخترعین بین المللی 
منطقه آزاد انزلی خبر داد:

انزلی



پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با پایان یافتن 8سال 
مرحوم  ویژه  نگاه  با  و  سازندگی  دولت  دوران  در  مقدس،  دفاع 
ادبیات  وارد  آزاد«  »منطقه  واژه  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 
اقتصادی ایران شد. جزیره کیش که پیش از آن هم نگاه ها را به 
خود معطوف کرده بود، با ایجاد سازمان عمران کیش، اولین گام 
را به سوی منطقه آزاد شدن برداشت و در نهایت در سال ۱۳۶8 
براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه، به دولت اجازه داده 
شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام 

به تاسیس منطقه آزاد تجاری-صنعتی نماید.
کیش، نگین درخشان خلیج همیشگی فارس به عنوان اولین منطقه 
با  و  رسید  ثبت  به  تاریخ کشورمان  در  ایران  تجاری-صنعتی  آزاد 
ظرفیت ها و جذابیت های دلربای بی بدلیش، به سرعت و بیش از پیش 
خود را در زمره برترین های تجاری، گردشگری، اقتصادی و مهم تر 
از همه، دارا بودن فعالین اقتصادی خاص در سطح کشور که از لحاظ 
شهرت زبانزد همگان بودند، قرار داد؛ تا جایی که اکنون این جزیره 
زیبای مرجانی عالوه بر جایگاه منحصربه فرد در کشور، در سطح 

بین الملل نیز مطرح بوده و شهره آفاق است.
طی سال های اخیر و با سکانداری غالمحسین مظفری به عنوان 
درخشش  و  جهش  کیش؛  آزاد  منطقه  سازمان  مقام  عالی ترین 
دوباره ای بر این ساحل نقره فام تاللو نمود؛ مردی که با عقبه قوی 
اقتصاد توانست جالل و شکوه را  از علم  مدیریتی و بهره مندی 

ظرف کمتر از 2سال به مروارید خلیج فارس بازگرداند.
طرح های نیمه تمام، پروژه های راکد مانده و بعضا سردرگمی برخی 
سرمایه گذاران که به یادگار مانده از گذشته نچندان دور بود، با 
درایت و مدیریت مدیرعامل کنونی سازمان منطقه آزاد کیش و 
فصلی  سازمان،  این  دست اندرکاران  مجموعه  تالش  و  با همت 
نو را تجربه کرده و به یکباره چرخه اقتصاد و عمران با سرعت 
غیرقابل وصف به حرکت درآمد. تا جایی که به جرات می توان 
ادعا کرد که امروز منطقه آزاد کیش در تمامی حوزه ها پیشگام 
و پیشرو در میان سایر مناطق آزاد کشور است و خوب است با 
الگوبرداری از اقدامات صورت گرفته در این منطقه، راهکارهای 
مطلوب و مسیرهای جدیدی برای حل مشکالت و معضالتی که 

دیگر مناطق آزاد با آن دست به گریبان هستند، پیدا نمود.
به همین منظور با جناب آقای دکتر غالمحسین مظفری رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به گفت وگو 

نشستیم که ذیل می خوانید. 

شکل گیری  اهداف  از  یکی  مظفری،  دکتر  جناب   
تجارت؛  و  صنعت  توسعه  بحث  از  فارغ  آزاد  مناطق 
با  رابطه  در  کیش  وضعیت  است .  گردشگری  رونق 

جذب گردشگر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ماموریت های  مهم ترین  از  یکی  سیاحت  و  گردشگری  توسعه 

سازمان منطقه آزاد کیش است.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  متمادی  سال های  طول  در 
بستر سازی های خوبی در این حوزه از لحاظ زیرساخت گردشگری 
و  تفریحی  مراکز  ساخت  اقامتی ،  امکانات  هتل سازی،  ازجمله 
تجاری، افزایش توان فرودگاهی و بندرگاهی ایجاد شده است تا 
امکان پذیرش گردشگر در جزیره، مسیر رو به رشدی داشته باشد.

در حال حاضر با جذب سرمایه گذاران در حوزه هتلداری، 5۱هتل فعال 
با بیش از ۱۳هزار تخت اقامتی موجود داریم و برای ارتقاء جایگاه 
برای  کشور  هتلینگ  ظرفیت  نخست  رتبه  به  کیش  گردشگری 
می کنیم.  تالش  ساخت،  دست  در  هتل های  از  بیش  بهره برداری 
پیش بینی می شود ظرفیت هتلینگ جزیره کیش با هتل های جدید به 
2.5برابر و بالغ بر ۴میلیون نفر برسد که در نوع خود یک رکورد است.

برنامه ما برای افزایش ظرفیت پذیرش مسافران و گردشگران هم 
به گونه ای بوده که پس از بهره برداری از ترمینال جدید فرودگاه 
از  ظرفیت  این  فرودگاه،  جنوبی  باند  احداث  و  کیش  بین المللی 

2میلیون نفر در سال به ۶میلیون نفر خواهد رسید.
کیش و هندورابی، بستر اصلی توسعه گردشگری برای سواحل جنوبی 
نیز برای  برنامه های خوبی  ایران هستند. ما در کنار جزیره کیش 
هندورابی در نظر داریم و توجه به این که گردشگری به عنوان یک 
صنعت پردرآمد رونق اقتصادی تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، 
می تواند مکمل خوبی در توسعه گردشگری جزیره کیش و کشور باشد 

و این مهم به دیگر مناطق جنوبی ایران تسری پیدا کند.
جزیره هندورابی در کنار کیش، به عنوان یک سرمایه ارزشمند 
در سطح کشور با تالش و به کارگیری پتانسیل ها و ظرفیت های 
موجود جهت توسعه گردشگری می تواند مورد استفاده قرار گیرد 
و موجب می شود گام های موثری در حوزه گردشگری برداریم و 

اقتصاد کشور را متحول سازیم.

  از مشکالت جذب گردشگر در کیش در دوران تحریم 
و شیوع بیماری کرونا برایمان بگویید و اینکه راه حل شما 

برای توسعه گردشگری در این شرایط چیست؟
تحریم و کرونا، مشکالت مهمی است که کشور در سال های اخیر با آن 
روبه رو بوده است. در زمینه تحریم های ناعادالنه ما چاره ای جز مقاومت 
برای بی اثر کردن آن را نداریم و خوشبختانه تحت رهبری داهیانه مقام 

معظم رهبری به سوی افق های روشن تر در حرکت هستیم. 
نحوی  به  کشورها  همه  که  است  جهانی  بحران  یک  کرونا  اما 
و ضوابط  مقررات  رعایت همه  اخیر  مورد  در  آن هستند.  درگیر 
از  بهتری  به شرایط  تا  را کنترل کند  آن  زیادی  تا حد  می تواند 
همکاری  با  کیش  در  ما  برسیم.  درمان  روش های  یافتن  لحاظ 
و همدلی تمامی ارگان ها و نهادهای سطح جزیره برای مهار و 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات وسیعی انجام داده ایم.
با نگاه به وضعیت بهداشت و درمان و با وجود تنها یک بیمارستان 
در کیش به منظور هدف تاب آوری منطقه و به مداوای بیماران، 
در آغاز بحران به صورت سختگیرانه و به نوعی به قرنطینه کیش 
اقدام کردیم؛ تا جایی که در یک اقدام بی سابقه، پروازهای ورودی 
در بهمن و اوایل اسفندماه  ۹8 کاهش یافت و در این مدت صرفا 
ساکنینی که پیش از ممنوعیت خارج شده بودند، با رعایت کامل 
پیدا کردند.  امکان ورود  انجام ۱۴روز قرنطینه،  دستورالعمل ها و 
در فرودگاه به عنوان درگاه ورودی کیش همه موظف به رعایت 

پروتکل های بهداشتی تعریف شده در تمامی بخش ها شدند.
سعی کردیم با کار جمعی، با رعایت قوانین بهداشتی توسط کادر 
پرواز، پرسنل فرودگاه، مسافران، در داخل هواپیما، اتوبوس های 

حمل و جابه جایی مسافران، بارهای ورودی و تمامی سالن ها و 
اقدامات  این  که  شود  ضدعفونی  مکرر  بهداشتی  سرویس های 

همچنان ادامه دارد.
به  وابسته  کیش  اقتصاد  اگرچه  که  گفت  باید  را  نکته  این 
پروتکل های  رعایت کامل  اما  بوده،  گردشگری و حضور مسافر 
بهداشتی و ایجاد توازن میان سالمت و اقتصاد، همواره دغدغه 
مسئوالن این منطقه است و با تشکیل کمیته نظارت بر رعایت 
دیده بانی  فرودگاه،  باالخص  و  شهر  سطح  در  بهداشتی  مسائل 

سالمت در حال انجام است.
گزارش عملکرد ما در این زمینه نشانگر بهبود تدریجی امور دارد. 
ولی قطعا باید بپذیریم که تا بازگشت به شرایط عادی، نمی توان 

انتظار رونق قابل توجه گردشگری را داشته باشیم.

پیشبرد  درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  شرایط    
توسعه  یعنی  آزاد،  مناطق  اهداف  و  اقتصادی  اهداف 

تجارت و سرمایه گذاری چگونه است؟
توسعه اقتصادی و ایجاد بسترهای الزم برای رونق سرمایه گذاری 
یکی  و  بوده  پیشرفت  و  بالندگی  عناصر  مهم ترین  از  اصولی، 
الزامات توسعه هر منطقه، گسترش و تقویت  دیگر از مهم ترین 
تامین  برای  آینده نگرانه  برنامه ریزی های  با  است.  زیرساخت ها 
برای  بیشتری  ترجیح  سرمایه گذاران  اولیه،  و  پایه ای  نیازهای 
راه اندازی طرح های جدید و در ادامه با ورود مشتریان تازه، کسب 

و کار رونق بیشتری پیدا می کند.
سازمان منطقه آزاد کیش بر این اعتقاد است که تامین مالی از طریق 
بازار سرمایه، راهکار مناسبی برای تسریع در اجرای طرح های کالن و 
پرمنفعت است. به عنوان مثال ترمینال جدید کیش، طرح بزرگی است 
که با اتکاء به تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و سایر منابع 

درآمدی سازمان به سرعت در حال پیشرفت است.
تاسیس صندوق های پروژه، صندوق های زمین و مسکن و اجرایی 
و  درآمدی  منابع  پایداری  برای  دیگر  موثر  اقدام  نیز  آن  کردن 
اقتصادی  فعاالن  اتصال  با  که  است  مطلوب  اقتصادی  گردش 
رساندن  حداقل  به  و  منابع  این  از  استفاده  و  سرمایه  بازار  به 
بدون  و طرح ها  امور سرعت می گیرد  پیشرفت  روند  بروکراسی، 
رکود و وقفه در بازه زمانی مناسب به چرخه فعالیت وارد می شوند.

یکی از مزیت های فعالیت در این منطقه آزاد، معافیت گمرکی برای واردات 
مواد اولیه محصوالت تولیدی به شرط صادرات به کشورهای دیگر است. 
از آنجا که تولیدکنندگان در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و تولید 
محصوالت آرایشی و بهداشتی در سرزمین اصلی به عنوان تولیدکنندگان 
موفق فعالیت می کنند، طی تفاهم نامه ای که با وزارت بهداشت با حضور 
سندیکاهای این تولیدکنندگان به امضاء رسید، پهنه ای را در یکی از 

شهرک های صنعتی به اینگونه تولیدات اختصاص داده ایم.
در  و  فعالیت می کنند  زمینه  این  در  که  بنیانی  دانش  شرکت های 
سرزمین اصلی هم به تولید مشغول هستند، با ایجاد یک چرخه و حوزه 
تولیدی در کیش، می توانند زمینه خیلی خوبی برای سرمایه گذاری 

ایجاد کنند و در عین حال به حفظ محیط زیست نیز کمک نمایند.
ارز  تولید  واحدهای  توسعه  برای  مناسب  زمینه  و  بستر  ایجاد 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مهم  اقدامات  از  دیگر  یکی  مجازی، 
است و معتقد هستیم که هر چه این بخش از صنعت را توسعه 
و  کیش  برای  می تواند  شود،  تولید  بیشتر  مجازی  ارز  و  دهیم 

همچنین کشور مفید واقع شود.
در بخش دیگر الزم است که هموطنان بدانند عالوه بر ماموریت 
گردشگری که کیش بر عهده دارد، در این جزیره، شرکت ها و صنایعی 
فعالیت دارند که موجب شدند صادرات کاالهای تولیدی از این منطقه 
آزاد در 5ماهه نخست سال جاری به میزان ۴۳میلیون و 500هزار دالر 
برسد که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته که ۳۴میلیون 

و 800هزار دالر بوده، 20درصد افزایش یافته است  .
ما علی رغم محدودیت های ناشی از تحریم ها توانستیم برنامه های 
این  در  را  سرمایه گذاری  و حجم  کنیم  اجرا  را  مقاومتی  اقتصاد 

منطقه افزایش دهیم.
با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان، همچنان فعالین اقتصادی 
و  بازار داخلی و صادرات هستند  به سرمایه گذاری در  عالقه مند 
امسال نیز شاهده این روند سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور 

خصوصا کیش خواهیم بود.

چگونه  کیش  در  عمرانی  پروژه های  وضعیت    
است؟ با توجه به محدودیت منابع، کیش چگونه توان 

پاسخگویی برای تامین زیرساخت ها را فراهم نموده 
است؟

و  برخورداری  و  مالی  تامین  گرو  در  زیرساخت  توسعه  قطعا 
استطاعت سازمان است. در این راستا، سازمان منطقه آزاد کیش، 
انجام  طرح ها  تضمین  برای  گسترده ای  برنامه ریزی  و  تدابیر 
اجرای  اولویت بندی  دقیق، ضمن  پیش بینی های  با  و  است  داده 
طرح ها، تامین مالی آنها با استفاده بهینه از ظرفیت باالی بخش 
خصوصی، سرمایه گذاری مولد و توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت 
تا  رسید  خواهد  انجام  به  مقرر  زمان  در  منطقه  این  در  بانک ها 

پروژه ها دچار وقفه و رکود نشوند .
قالب »اسناد  این سازمان در  راهبردی  برنامه های  اهداف کالن 
براساس  ساله«  سه  عملیاتی  برنامه  جامع،  طرح  باالدستی، 
آیین نامه هایی تدوین شده است و خوشبختانه بیش از ۱00طرح 
در دست اجرا در حوزه های زیرساختی و بخش خصوصی داریم 
که با سرعت مناسب در حال انجام است و بیش از ۳0هزار میلیارد 

تومان در این حوزه سرمایه گذاری شده است.
توسط  کیش  در  عمرانی  ۱۱طرح  افتتاح  شاهد  گذشته  ماه  در 
۴طرح  که  بودیم  مجازی  ارتباطات  طریق  از  رئیس جمهور 
حاکمیتی بود و توسط سازمان اجرا شد. تامین مالی سازمان برای 
و  کیش  هلی پورت  احداث  نوآوری،  مرکز  ازجمله  دولتی  ۴طرح 
اجرای دو طرح مهم مخابراتی در زمینه توسعه شبکه زیرساخت 
فیبر نوری، تونل ارتباطی و کابل دریایی پشتیبان، ۳۱۹۹میلیارد 

ریال بوده است.
در  برق  تولید  افزایش  جهت  جدید  نیروگاهی  واحدهای  احداث 
جزیره، اتصال شبکه برق جزیره به سرزمین اصلی، احداث خط 
انتقال گاز به کیش برای تامین سوخت پاک صنعت  لوله جدید 
نیروگاهی، الیروبی اسکله ۳5هزار تنی و نیز تکمیل پروژه عظیم 
ترمینال جدید مسافربری در بخش های مربوطه سازمان در حال 

پیگیری و اجرا است.
همچنین در ماه های آینده شاهد بهره برداری از تعداد زیادی طرح 
خواهیم بود و مرتب و مکرر پروژه های جدیدی در دستورکار قرار 
می دهیم که بخشی از آنها، طرح هایی به معنای واقعی در سطح 
ملی هستند و حتی هموطنان ما می توانند فراتر از طرح های ملی 

از آنها خدمات دریافت کنند.
تا  تعبیری  به  و  سال  پایان  تا  را  زیرساختی  طرح های  امیدوارم 
پایان دولت دوازدهم بهره برداری کنیم و تمامی کارهایی که در 
دست اجرا است با شکلی مشخص و شفاف انجام و تحویل داده 
شود و به دنبال آن از طرح های جدید و متناسب با نیاز کیش و 

کشور غفلت نکنیم.

  به اعتقاد شما آیا الزم نیست که درخصوص نقش 
ابعاد  ابزارهای تامین مالی یک بازنگری در  نهادها و 

مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد؟
در این زمینه جلب مشارکت بانک ها با هدف تسهیل تامین منابع 
مالی پروژه های بخش خصوصی از طریق برگزاری جلسات مکرر 
با نمایندگان بانک ها در شعب بانک های مستقر در کیش، کاهش 
بروکراسی های اداری و اعمال سیاست های تشویقی برای فعاالن 
اقتصادی ازجمله مواردی است که طی چند سال اخیر، سازمان 

منطقه آزاد کیش به آن اهتمام جدی داشته است.
اصالح و بازنگری در برخی شیوه نامه ها و تدوین شیوه نامه های 
جدید، اقدامات رو به رشد سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها 
به منظور افزایش ارزش افزوده سازمان، از دیگر اقدامات صورت 
گرفته است. با این اقدامات از فشار مالی برای تامین بودجه جاری 
فروشی،  خام  جای  به  زمینه  این  در  شده ایم.  خارج  عمرانی  و 
به نفع سازمان احصاء شده است. همچنین  ۳۱00میلیارد تومان 
پروژه های راکد و نیمه کاره در بخش خصوصی و در زیرساخت ها 

- به جز یک مورد - را حل و فصل کرده ایم.
همچنین در اقدامی تاثیرگذار، شورای عالی تامین مالی سازمان را 
برای برگزاری جلسات هفتگی تشکیل دادیم و زمینه های زیادی 
برای جذب منابع و گشایش اعتبارات اسنادی فراهم آمد. ارتقاء 
وضعیت و ماموریت شرکت سرمایه گذاری و تبدیل آن به هلدینگ 
چند رشته ای بر حسب مصوبات پیشین، در دستورکار قرار گرفت.

چه  از  کیش،  در  جنابعالی  مدیریت  دوران  در    
استفاده  زیرساخت ها  مالی  تامین  برای  روش هایی 

می شود؟  

شورای  برگزاری  دادم،  توضیح  پیشین  سوال  در  که  طور  همان 
تامین منابع مالی به صورت هفتگی با حضور مدیران و کارشناسان 

و بررسی همه ظرفیت ها، نخستین گام بود.
همچنین زمان زیادی برای رفع مشکالت مربوط به واگذاری های 
پیشین و رسیدگی به همه موضوعات و موارد مرتبط صرف شد . 
و  نیمه تمام  طرح های  تمام  وضعیت  شدن  روشن  با  رو  این  از 
بالتکلیف، با صبر و حوصله، گره های در هم تنیده از هم باز شد 
و سهم سازمان نیز احیاء گردید. این اتفاق ظرفیت های تازه مالی 

را برای سازمان به ارمغان آورد.
شرکت های  منطقه ای،  بورس های  تاسیس  شامل  نهادسازی 
و  توسعه دهندگان  مشاوره ای،  شرکت های  سرمایه گذاری، 
مشاوران حقوقی است که زیست بوم این حوزه را شکل می دهند، 
در جهت  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجرایی  راهکارهای  ازجمله 

تامین مالی زیرساخت ها است.
بهبود نسبی بنیه سازمان، امکان انجام طرح های بزرگتر را میسر 
کرد و با اصالح ساختار شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و 
اوراق صکوک  بهادار،  اوراق  و  بورس  موازین سازمان  با  انطباق 
روند ساخت  مالی  منابع  و جذب  تومانی عرضه شد  ۳00میلیارد 
خرید  و  کیش  بین المللی  فرودگاه  مسافربری  بزرگ  ترمینال 

تجهیزات خارجی مورد نیاز اجرا گردید .
برگزاری نمایشگاه های بین المللی هم به عنوان یکی از ابزارهای 
مهم بازاریابی و رونق مبادالت تجاری از برنامه های مهم سازمان 
با مشارکت بسیار خوب  آزاد کیش محسوب می شود که  منطقه 
در شرایط  است،  بدیهی  است.  بوده  همراه  نیز  بخش خصوصی 
تحریم اقتصادی ، نمایشگاه ها بیش از هر ابزار دیگری می توانند 
به بازاریابی، رشد و رونق کسب و کارها، توسعه صادرات، جذب 
به  پیشرفته  فناوری های  انتقال  و  خارجی  سرمایه گذاری های 
بخش های مختلف کمک کنند که امید می رود با کنترل شرایط 
نمایشگاه ها در کیش  این  از شیوع کرونا، برگزاری مجدد  ناشی 

میسر شود.
همچنین سازمان با پرهیز از سیاست خام فروشی زمین ، حضور 
آورده  امر  این  به صورت مشارکتی دنبال کرد که  را  در طرح ها 
ارزنده ای را نصیب سازمان نموده است. راه اندازی دو صندوق در 
زمینه زمین، ساختمان، امالک و مستغالت، ایجاد و به روزرسانی 
سازمان  کارآمد  روش های  ازجمله  سازمان  امالک  جامع  بانک 

برای مدیریت نقدینگی و منابع مالی موجود است.

  آیا در کیش هم رسم زمین فروشی برای تامین 
در  زمین  واگذاری  اینکه  و  دارد؟  وجود  زیرساخت 
این منطقه به سرمایه گذاران براساس چه شرایط و 

ضوابطی است؟ 
به  نبوده و  بودجه  دارای ردیف  آزاد کشور  اینکه مناطق  به  نظر 
صورت درآمد و هزینه اداره می شوند، فروش زمین همواره یکی 
از راه های تامین مالی فعالیت های عمرانی بوده است؛ اما با هدف 
فروشی  خام  محدود،  و  ارزشمند  ذخیره  این  از  بهینه  استفاده 
زمین از دستورکار خارج و فروش زمین در قالب ارائه بسته های 
قرار  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  اختیار  در  سرمایه گذاری 

می گیرد.
زمین های مسکونی نیز تنها از طریق مزایده شرکت سرمایه گذاری 
عرضه می شود، از این طریق ضمن شفاف سازی کامل و رعایت 
درآمد  و  شده  گذاشته  مزایده  به  زمین  قطعات  اداری ،  اصول 
ضوابط  و  شرایط  زمینه  در  گردید.  ایجاد  سازمان  برای  مناسبی 
اجرایی  توان  چیز  هر  از  بیش  سرمایه گذاران  به  زمین  واگذاری 

طرح پیشنهادی مدنظر است .
اقتصادی  فعاالن  اجرایی  و  مدیریتی  بنیه  و  مالی  توان  ارزیابی 
عالقه مند به سرمایه گذاری در کیش، یکی از راهکارهایی است 
که اجرای موفق و تکمیل طرح های بخش خصوصی در کیش را 
تضمین می کند . سازمان منطقه آزاد کیش ضمن تسهیل شرایط 
فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این منطقه آزاد و اعمال 
سیاست های تشویقی و حمایتی، در مراحل نخست عقد قرارداد 
همکاری و واگذاری زمین به سرمایه گذاران تالش می کند تا از 
توانمندی آنان برای تکمیل طرح های توجیهی ارائه شده اطمینان 
در  شده  رها  و  نیمه تمام  طرح های  شمار  امر  این  کند .  حاصل 

منطقه آزاد را در آینده کاهش خواهد داد.
ضمن اینکه فعاالن اقتصادی ملزم به ارائه برنامه زمان بندی برای 
طرح های خود شده و سازمان منطقه آزاد کیش بر روند اجرای 

طرح منطبق با برنامه زمان بندی نظارت می کند.
در زمینه واگذاری زمین، سعی مجموعه سازمان بر آن بوده تا اقدامات 
کامال شفاف و در مجاری قانونی باشد و از اواخر سال ۹7 ، در طول 
در  سازمان  سیاست  هستیم،  سال ۹۹  در  که  هم اکنون  و  سال ۹8 
واگذاری زمین برای اجرای پروژه های عمرانی به اقتضای شرایط و 
ضرورت ها متفاوت بوده است و در حال حاضر سازمان در حوزه های 
تجاری و اداری به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، واگذاری زمین 

و صدور مجوز را متوقف کرده است .
در حال حاضر واگذاری زمین به پروژه های عمرانی نیز نداریم، اما 
مجوز ساخت برای متقاضی صادر می شود و همچنین زمین هایی با 
کاربری مسکونی را براساس سیاست های سال ۹7 و ۹8 از طریق 
مزایده عرضه می کند و اگر کسی دارای زمین مسکونی باشد و نسبت 

به دریافت مجوز ساخت اقدام کند، پروانه ساخت صادر می شود. 
خبر خوب برای عالقه مندان به سرمایه گذاری در حوزه تولید آن 
است که سازمان در دو بخش بسیار مهم صنعتی و شرکت های 
دانش بنیان نیز، زمین واگذار می کند و سرمایه گذاران تسهیالت و 
مجوزهای الزم را دریافت می کنند؛ هر شرکت ثبت شده در کیش 

نیز 20سال معاف از مالیات است.

  چقدر از پروژه های عمرانی در کیش به دلیل عدم 
تامین مالی نیمه کاره رها شده اند و چه میزان به چرخه 

اجرا بازگشته اند؟

است  این  برخورده اند،  مشکل  به  پروژه ها  از  برخی  اینکه  علت 
حال  در  پروژه  خود،  نقدینگی هایی  از  بیش  سرمایه گذاران  که 
افزایش  و  اقتصادی  تحوالت  به  توجه  با  بنابراین  دارند.  ساخت 
قیمت ها، نتوانستند پروژه ها را مدیریت کنند. طبق ابالغیه جدید 
پروژه  یک  از  بیش  در  نمی توانند  دیگر  سرمایه گذاران  سازمان ، 

سرمایه گذاری کنند .
در سال گذشته دامون ساحلی2، پردیس۳، دامون دریای۱، دهکده 
آفتاب، رویای زندگی، مهستان، الریسا، مرکوری،  ساحلی، شهر 
کارینامال، هاب لند و نیک ترابر ازجمله پروژه های غیرفعالی بودند 

که فعال شدند .
قابل ذکر است که با پیگیری های فراوان، به جز یک مورد که آن 
هم در حال رسیدگی است، پروژه های نیمه تمام و راکد را تعیین 
تکلیف کرده ایم و این موضوع یک دستاورد خوب است. اکنون 

تکلیف تمام طرح های نیمه تمام و بالتکلیف، روشن است.

  با توجه به اهمیت و جایگاه منطقه کیش بفرمایید 
پروژه های عمرانی در چه مرحله ای است و تا 1400 

چه اهدافی در این حوزه دنبال می شود؟
کوتاه سازی فرآیندها و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت در 
قالب برنامه راهبردی سه ساله سازمان منطقه آزاد کیش  با افق 
کیش ۱۴00 که حاصل برگزاری جلسات متعدد کارشناسی است، 
راهکاری مطلوب و موثر در استانداردسازی فعالیت های عمرانی 

و اقتصادی بود .
ایجاد یک جزیره جدید در کنار جزیره کیش با استحصال زمین 
و استفاده از مواد حاصل از الیروبی بندرگاه ، ساخت دومین پایانه 
بین المللی  فرودگاه  از  پس  کشور  فرودگاهی  مسافری  بزرگ 
از جدیدترین استانداردهای  امام خمینی)ره( در جزیره کیش که 
خدمات فرودگاهی بهره مند خواهد بود، ازجمله طرح های بزرگ 

عمرانی در کیش است. 
طرح اجرایی مهم دیگر، احداث بندر و اسکله ۳5هزار تنی است 
از  و  داده  افزایش  را  جزیره  این  ترانزیتی  و  تجاری  ظرفیت  که 
کنار  در  جدید  جزیره  یک  الیه برداری ها ،  و  خاکبرداری  محل 
کیش احداث می شود که آن هم خود در ردیف دارایی ها و ارزش 
افزوده ها خواهد بود. طرح های شهری متعددی هم تعریف و اجرا 

شده اند .
جزیره کیش، بیشترین رشد سرمایه گذاری در بخش های عمرانی، 
خود  به  کشور  آزاد  مناطق  میان  در  را  اقتصادی  و  زیربنایی 
اختصاص داده است. همه تالش خود را برای رونق سرمایه گذاری 
و حمایت از سرمایه گذاران واقعی و نیز بهبود کیفیت زندگی در 
کیش قرار داده ایم و معتقدم کیش، شهری ایرانی در تراز جهانی 
است و به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های توسعه 

دانایی و دروازه صادرات محصوالت ایرانی باکیفیت است .
پروژه های  افتتاح  برای  مقدمه ای  پروژه ها،  این  از  بهره برداری 
بزرگ بعدی تا پایان سال جاری و در سال ۱۴00 است که بیش 

از 20هزار میلیارد تومان منابع برای آنها اختصاص یافته است.
در  عمرانی  طرح های  ارزش  حاضر  حال  در  است،  ذکر  به  الزم 
از  بیش  کیش،  جزیره  در  خصوصی  بخش  توسط  اجرا  دست 
۳0هزار  معادل  که  می باشد  کشور  کل  عمرانی  بودجه  یک سوم 

میلیارد تومان است .

  ارزیابی شما از موقعیت سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی در کیش چگونه است؟

با وجود شرایط ناشی از تحریم ها و رکود اقتصادی کشور ، جزیره 
کیش در زمینه جذب سرمایه گذاری های کالن داخلی و خارجی 

عملکرد خوبی داشته است  .
نگاهی اجمالی، میزان چشمگیر سرمایه گذاری ها در سال ۹۹ نسبت به 
سال ۹7 را نشان می دهد، به طوری که مبلغ قراردادهای منعقد شده 

سال ۹۹ نسبت به سال ۹7 بالغ بر ۱۱۳درصد رشد داشته است.
همچنین حجم سرمایه گذاری ریالی در سال ۹۹ ، ۱۶2درصد به نسبت 
سال ۹7 افزایش یافته و حجم سرمایه گذاری ارزی بیش از 5برابر در 
سال ۹8 به نسبت سال ۹7 بوده که این آمار نشان دهنده فعالیت های 

بسیار گسترده تر در سال ۹8 نسبت به سال ۹7 می باشد .
مناسب  معرفی  با  تا  شده  تالش  همچنین  اخیر  سال های  در 
ظرفیت های کیش در عرصه ملی و بین المللی، امکان بالفعل شدن 
این توانایی ها فراهم شود . ایجاد مرکز نوآوری کیش و تقویت زمینه 
حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها که با استقبال خوب 
فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل نوآورانه همراه بود، مبین عملکرد 
نیز  تازگی  به  است .  سرمایه گذاری  جذب  زمینه  در  کیش  مناسب 
تفاهم نامه ایجاد شهرک دارویی و تجهیزات پزشکی در کیش، با 
سازمان غذا و دارو امضاء شد که استفاده از ظرفیت های کیش در حوزه 

تولیدات دارویی و کمک به چرخه اقتصادی کشور را تقویت می کند.

  با توجه به شرایط تحریم، چه تغییراتی در حوزه 
شده  حاصل  کیش  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری ها 

است؟ 
برای  زمان  و  بروکراسی  کاهش  حمایتی ،  سیاست های  اعمال 
ارزبر بوده و در سطح جزیره کیش در حال اجرا  پروژه هایی که 
هستند، ۱00میلیون دالر جذب منابع ارزی شده و به آنها زمین نیز 
واگذار شده است. توجه جدی به مقوله تولید و فراهم شدن زمینه 
فعالیت شرکت های دانش بنیان از اولویت های سازمان بود که در 
همین راستا مرکز نوآوری با هدف حمایت از کسب و کارهای نو 

و استارت آپ ها ایجاد شد.
کیش  آزاد  منطقه  در  فعالیت ها  اصلی  محور  اینکه  به  توجه  با 
در  شده  انجام  سرمایه گذاری های  بیشتر  است ،  گردشگری 
است.  بوده  گردشگری  و  هتل سازی  غیرصنعتی،  بخش های 
تکنولوژی،  انجام شده در ۶حوزه خدماتی،  میزان سرمایه گذاری 
حدود  از  نمایشگاهی  و  فرهنگی  ورزشی،  تجاری،  هتل سازی، 
۴۶0میلیارد تومان در سال ۹7 به بیش از  2800میلیارد تومان در 

سال ۹8 رسیده است که این میزان نشان دهنده  جذب سرمایه و 
رشد ۳00درصدی نسبت به سال قبل است .

مناسبی  فعالیت  نیز  تولیدات صنعتی  بخش خصوصی در عرصه 
جزیره  در  ۳00مجموعه  از  بیش  فعالیت  به  می توان  که  داشت 
در  گرفت.  قرار  محترم  رئیس جمهور  توجه  مورد  که  کرد  اشاره 
و  دارو  ازجمله  مختلف  زمینه های  در  تولیدی  کارخانه های  کنار 
تجهیزات پزشکی و درمانی، در شهریورماه  کارخانه تولید سیستم 
تهویه مطبوع و همچنین نخستین کارخانه بزرگ و مدرن تولید 

مبلمان هم به دیگر مجموعه های فعال پیوسته شد.

  وضعیت تولید در کیش چگونه است و چه تعداد 
واحدهای  مجموعه  به  گذشته  2سال  در  تولید  واحد 
راکد  واحدهای  کدامین  یا  و  شده  افزوده  تولیدی 

مجددا فعال شده اند؟
کاالهای  صادارات  افزایش  کیش،  در  تولیدی  ۳27واحد  فعالیت 
تا جایی که صادرات کاالهای  به همراه داشته است  را  تولیدی 
تولیدی منطقه آزاد کیش در 5ماهه نخست سال جاری به میزان 
۴۳میلیون و 500هزار دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه آن 
20درصد  بوده،  دالر  800هزار  و  ۳۴میلیون  که  گذشته  سال  در 

افزایش داشته است.
و  آرایشی  در حوزه های  واحد صنعتی  نیز چند   در سال گذشته 
بهداشتی، نفت و گاز، صنایع غذایی، چوب، سرمایشی و گرمایشی 
نیز به بهره برداری رسیده و یا فعالیت مجدد خود را آغاز کردند. 
در سال۹8، ۱8واحد غیرفعال با سرمایه گذاری 7۹8میلیارد تومان 
و سرمایه گذاری ارزی 2میلیون و 50۹هزار دالر به چرخه تولید 

بازگشته اند.
در واقع باید گفت که کیش عالوه بر گردشگری و تجارت، در 
خوبی  شرایط  به  جهانی  تراز  در  خدمات  و  کاال  تولیدات  زمینه 
و  زیست  محیط  با  منطبق  کامال  فعالیت ها  این  است.  رسیده 

طبیعت است.

  میزان اشتغال زایی در کیش را چگونه می بینید؟ 
به طور کلی درصد اشتغال در جزیره کیش باالی ۹8درصد است . 
امسال نیز  با بهره برداری از ۱۱طرح عمرانی در 20شهریورماه، 
برای ۱0۶8نفر اشتغال زایی ایجاد شد. تنها در سال جاری ۶7پروژه 
بخش  توسط  ریال  میلیارد  200هزار  از  بیش  ارزش  به  عمرانی 
خصوصی در سطح جزیره کیش اجرا شد که پس از بهره برداری 

موجب اشتغال بیش از ۳5هزار نفر می شود.
در سال گذشته نیز ۱8واحد غیرفعال با سرمایه گذاری 7۹8میلیارد 
تومان و سرمایه گذاری ارزی 2میلیون و 50۹هزار دالر به چرخه 
افزایش  بر  عالوه  واحدها،  این  راه اندازی  با  و  بازگشته اند  تولید 
تولید کاالهای صادراتی، برای 275نفر به صورت مستقیم شغل 

ایجاد شده است.
با پروژه های بزرگ در حال انجام نیز، اشتغال زایی بیشتری ایجاد 

می شود و کیش پذیرای نیروهای جدید خواهد بود.

اجراست؟  دست  در  کیش  در  پروژه ها  از  چقدر    
از ابرپروژه های که اخیرا کلید خورد برایمان بگویید؟ 

در حال حاضر طرح های بزرگی در بخش های مختلف گردشگری ، 
عمرانی و تجاری طرح های متعددی در حال ساخت و اجرا است .
در حال حاضر ۴5پروژه صنعتی به ارزش  ۱۱5میلیارد تومانی در 
حال ساخت وجود دارد که امسال  به بهره برداری خواهند رسید 

که با اتمام آنها برای 55۱نفر اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.
پایانه مسافربری فرودگاه بین المللی کیش که پیشتر هم درباره آن 
توضیح داده شد، یکی از مهم ترین طرح های زیرساختی در این 
منطقه آزاد است. ایجاد باند جدید فرودگاه و اسکله بزرگ هم در 

شمار طرح های کالن هستند .
اسکله عظیم ۳5هزار تنی، با توجه به اینکه بخش عمده ای از ورود و 
خروج کاال از طریق اسکله ۳5هزار تنی در حوزه دریایی انجام می شود 
و برای پهلو گرفتن کشتی های بزرگ و کانتینربر نیاز به الیروبی 
حوضچه مورد نظر به عمق ۱۱ تا ۱۴متر می باشد، می تواند سهم 
بسزایی در توسعه حمل و نقل دریایی و تامین زیرساخت های الزم 
برای کشتی های عبوری باشد. این طرح بزرگ عمرانی که مطالعات 
میدانی و پژوهشی آن ۱5ماه طول کشید، با توجه به بستر سخت دریا 
با هزینه ای بالغ بر 500میلیارد تومان در 2سال انجام خواهد شد و 
نیازمند ۱00میلیارد تجهیزات برای اسکله است. کف دریا و محلی که 
برای دپو مصالح که حجم آن سه و نیم میلیون مترمکعب است، به 
هیچ وجه مرجانی نیست و مشکالت حاد و مخرب برای مرجان ها و 

بستر دریا نخواهد داشت.
انجام  به  را  خوبی  کارهای  هم  سواحل  اصالح  زمینه  در  ما 
با  ممتاز کیش  از وجوه  یکی  داریم.  انجام  در حال  و  رسانده ایم 
شهرهای سرزمین اصلی، دارا بودن دریا و سواحل مرجانی است. 
در  نقطه  چند  از  یکی  کیش  اصلی،  سرزمین  با  تمایز  بر  عالوه 
تفاوت  همین  و  است  خالص  اکسیژن  درصد  بیشترین  با  جهان 
است که این جزیره مرجانی را برجسته می کند. ارتقاء کیفیت های 
نوار  طول  در  سرزندگی  تقویت  گردشگری،  خدمات  و  بصری 
ساعات  تمامی  در  ساحلی  فضای  از  بهره وری  افزایش  ساحلی ، 
شبانه روز و فصول مختلف، تامین حس ایمنی و آرامش محیطی 
از  پرهیز حداکثری  و  نوار ساحلی، حفظ محیط زیست  در طول 

انحصاری کردن سواحل از برنامه های مورد نظر سازمان است.
و  بهبود چشم انداز  برای  دارد  نظر  در  آزاد کیش  سازمان منطقه 
با کمک  از سواحل مرجانی کم نظیر جزیره،  بهره برداری اصولی 
در  عمل  مبنای  که  یابد  دست  تازه  طرحی  به  زبده،  مشاورین 
طراحی  باشد.  توسعه ای  فعالیت های  و  بهره برداری  واگذاری ها، 
اولویت های  از  اصولی  بهره برداری  و  مطلوب  اجرای  مناسب، 
سازمان منطقه آزاد کیش در طرح ساماندهی سواحل جزیره است. 
چنین ظرفیت هایی طی سال ها مغفول مانده و کمتر به آن توجه 
مورد  موضوع  این  مدیریتی،  دوره  این  ابتدای  از  اما  است.  شده 

بررسی و کارشناسی قرار گرفته و در دستورکار سازمان است تا با 
تلفیق ایده ها و مطالعات انجام شده، کاری ماندگار در جزیره انجام 
شود. چارچوب های کلی ما در طرح ساماندهی سواحل ماه ها پیش 
با مشاوران مطرح شده و کامال واضح است و بر این امر تاکید 
داریم که مطالعات و بهره برداری از ساحل زیبای کیش به عنوان 

اصلی ترین ظرفیت ما، با کیفیت هر چه تمام تر انجام شود.
طراحی مناسب، اجرای مطلوب و بهره برداری اصولی از سواحل 
یک اصل است. در این راستا رعایت حریم و بحث های زیست 
محیطی حتما در طرح ساماندهی سواحل لحاظ خواهد شد. در 
در حال  یا  انجام شده  مهمی  بسیار  کارهای  نیز  سواحل شرقی 
انجام است که اولویت اول سازمان برای ساماندهی نیز محسوب 
طور جدی  به  زمینه  این  در  خدمات  و  عمران  می شود. شرکت 
فعال است و اقدامات بسیار موثر و خوبی در حال انجام می باشد.

مرکز نوآوری کیش، تونل ارتباطی جزیره کیش و پروژه فیبر نوری 
در حوزه فناوری و IT جزیره کیش با هدف ایجاد زیرساخت های 
کیفیت بخشی به ارتباطات پایدار در کسب  و کارها و بهبود شرایط 
باند هلی پورت  ایده شهر هوشمند،  ارتباطی کیشوندان و تحقق 
فرودگاه کیش، ساخت نیروگاه جدید برق، اصالح شبکه آبرسانی 

هم از دیگر طرح های بزرگ است.
در زمینه اجرای طرح های بزرگ مخابراتی و فیبر نوری خوشحالم که 

بگویم این توسعه، تا 50سال دیگر پاسخگوی نیازهای کیش است.

کجا  به  هندورابی  جزیره  در  گردشگری  اجرای    
این جزیره  برای  اهداف سازمان  و  برنامه ها  و  رسید  

چیست؟
فرودگاه  ازجمله  مناسبی  زیرساختی  امکانات  اخیر  سال های  در 
تامین  جهت  در  است.  شده  ایجاد  هندورابی  جزیره  در  بندرگاه  و 
منابع انرژی ساکنان و گردشگران این جزیره زیبا نیز فعالیت های 
ارزشمندی انجام گردیده است. در حال حاضر هندورابی با یک هتل 
پذیرای گردشگران عالقه مند به طبیعت بکر و مقصد مطلوبی برای 
اکوتوریست است. البته طرح جامع هندورابی با مشارکت شرکت های 
و  عمرانی  فعالیت های  تمامی  و  شده  آماده  بین المللی  مشاوره ای 
اقتصادی در این جزیره بر مبنای طرح جامعه و با محوریت حفظ 

محیط زیست این جزیره زیبا اجرا می شود .
سرمایه گذاری  فرصت های  و  ظرفیت ها  نیز  اخیر  ماه  چند  در 
گردشگری  و  اکوتوریسم  سالمت ،  گردشگری  توسعه  زمینه  در 
بسته های  تدوین  و  شده  بررسی  جزیره  این  در  آموزشی 
سرمایه گذاری در توسعه گردشگری هندورابی در حال اجرا است.

فعال  موسسات  و  سازمان ها  برای  آموزشی  پایگاه های  ایجاد 
اقامتگاه های  تاسیس  دریایی،  و  هوایی  آموزش های  زمینه  در 
از  بهره گیری  با  اکوتوریسم  تقویت  و  سالمت  گردشگران  ویژه 
بسته های  تهیه  ازجمله محورهای  بکر جزیره هندورابی  طبیعت 
سرمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی عالقه مند به سرمایه گذاری 
ترکیبی  نقل  و  حمل  راه اندازی  البته  است.  هندورابی  جزیره  در 
صنعت  توسعه  بر  موثری  نقش  می تواند  دریایی«  و  »هوایی 

گردشگری ورونق  اقتصادی جزیره هندورابی داشته باشد.
براساس طرح جامع و برنامه ریزی های صورت گرفته، به منظور 
تحقق یافتن بهترین اقدامات زیرساختی و گردشگری، در آینده 
هندورابی  گردشگری  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  نزدیک 

خواهیم بود.

  درخصوص ایجاد جزیره ای جدید در اطراف کیش 
لطفا توضیح دهید؟

انبوه الیروبی  از حجم  ناشی  ایجاد جزیره جدید در کنار کیش، 
به  و  کرده  استحصال  را  آن  ما  که  است  تنی  ۳5هزار  اسکله 

جزیره ای جدید تبدیل نموده ایم .
در این زمینه، با کمک  بهترین متخصصان دانشگاه علم و صنعت 
و همچنین کمک و یاری مشاوران محیط زیست، بررسی های الزم 
انجام و تمامی مناطق جزیره رصد شد تا با رعایت نکات زیست 
محیطی، کار الیروبی و پس از آن استحصال زمین از دریا انجام 
شود. گل و الی حاصل از الیروبی با جابه جایی در مسافتی حدود 
800متر به منطقه ای که برای استحصال زمین در نظر گرفته شده، 
منتقل می شود و این استحصال، به واسطه ارزش افزوده ای که برای  

سازمان به دنبال دارد، از بعد گردشگری بر اقتصاد جزیره 
زیبای کیش اثر قابل مالحظه ای خواهد داشت. 

جزیره جدید پس از انجام کارهای زیرساختی 
به موضوع گردشگری اختصاص خواهد یافت.
الیروبی  طریق  از  زمین  استحصال  با 
به  50هکتار  حدود  در  بندرگاه  حوضچه 
این  که   کرد  خواهد  اضافه  کیش  زمین 
طرح کامال توجیه اقتصادی دارد و ضمن 

پوشش دادن هزینه ها، سود کالنی را نیز 
نصیب جزیره خواهد نمود.

  به اعتقاد شما، حذف واردات 
مناطق  چقدر  چهار  گروه  کاالی 
می کند  محدودیت  دچار  را  آزاد 
و چه مزیت هایی قانونی از این 
مناطق را از بین می برد؟ و این 
تحریمی  شرایط  در  موضوع 
سرمایه گذاری  بر  چقدر  امروز 

در مناطق آزاد تاثیر می گذارد؟
کاالهای  واردات  مشکل  حل  جهت  در 

زودی  به  و  شده  زیادی  تالش  چهار  گروه 
این مشکل رفع و با تعیین سهمیه و سقف 
برای هر یک از مناطق آزاد کشور، واردات 

850قلم کاال ممکن می شود.
برخی  از  حمایت  برای  دولت  حال  هر  در 

کارگروهی  دارد،  وجود  کشور  در  آن  تولید  امکان  که  کاالها 
پیش بینی کرده تا برای مناطق آزاد سهمیه ارزی و تعداد کاال را 

مشخص و از واردات برخی کاالهای دیگر جلوگیری کند.

بر  تغییر رویه های حاکم  این سال ها شاهد    طی 
مناطق آزاد هستیم؛ این در حالی است که مناطق آزاد 
تاسیس شدند تا از مقررات سرزمین اصلی مستثنی 
شوند. تصمیمات اخیر چقدر باعث نقض مقررات در 

مناطق آزاد شده است؟ 
جهان ،  کشورهای  سایر  مانند  ایران  در  آزاد  مناطق  ماهیت 
تمرکز بر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با نگاه تولیدات 
صادرات محور، ایجاد ارزش افزوده و دستیابی به بازارهای منطقه ای 
و فرامنطقه ای است. بی تردید در این رویکرد یکی از مهم ترین 
بر تشویق سرمایه گذاران  ایجاد بسترهایی مبتنی  نکات کلیدی، 
جهت حضور در مناطق آزاد است. یکی از اصلی ترین مزیت های 
فعالیت های  درخصوص  مالیاتی  معافیت های  مناطق،  این 
اقتصادی به نسبت سرزمین اصلی می باشد، که اهرمی کلیدی در 
رونق و پویایی تولید در این مناطق قلمداد می شود و هر نوع تغییر 
رویکردی بر اصل قانون مناطق آزاد که به صراحت بر این مزیت 
در مناطق متذکر شده است، می تواند عواقب جبران ناپذیری را در 
این  اشتغال در  تولید و  تبع آن  به  مسیر جذب سرمایه گذاری و 

مناطق داشته باشد.
به طور کلی تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد و عدم 
رعایت کامل اصل تفویض اختیار به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از سوی برخی سازمان ها و نهادها که اجرای مدیریت یکپارچه را 
آسان سازی  و  بیمه ها  مالی،  پولی ،  دشوار می کند ، مشکالت حوزه 
قوانین و مقررات در مسیر سرمایه گذاری و سیاستگذاری در حوزه 

روابط گمرکی ازجمله چالش های مناطق آزاد و جزیره کیش است.

 در پایان اگر مایل به طرح دیدگاه و نظری هستید 
که در پرسش ها مطرح نشده، بیان بفرمایید.

از  الگویی  و  چابک  مناطقی  به  بوده  قرار  ایران  آزاد  مناطق 
حکمرانی متعهد به بهره وری تبدیل شوند که این اتفاق به طور 

کامل رخ نداده است .
در حالی که دنیا در حال تجربه نسل ششم مناطق آزاد است، ما 
می کنیم. جذب  تجربه  را  آزاد  مناطق  دوم  نسل  حاضر  حال  در 
سرمایه گذاری خارجی، جذب فناوری و صادرات از اهداف اصلی 
که  گرفتند  شکل  دنیا  در  زمانی  آزاد  مناطق  است.  آزاد  مناطق 
عرصه  در  کشورها  اینکه  برای  و  بود  بسته  عمدتا  اقتصادها 

بین المللی نقش ایفا کنند، مناطق آزاد ایجاد شدند.
با محور تجارت شکل گرفتند. نسل دوم  آزاد  نسل اول مناطق 
با فاصله به آن نزدیک  ایران  تولیدمحور شد. نسل سوم که در 
خدمات  با  خدمات  این  می شود.  مربوط  خدمات  به  می شویم، 
مالی، لجستیک و بیمه ای آغاز شد و امروز به گردشگری و دیگر 

حوزه ها توسعه پیدا کرده است.
همان طور که اقتصاد توسعه پیدا کرد، این مناطق هم دچار تغییر 
و تحول شدند. در نسل چهارم با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، 
البته در این سیر،  مناطق آزاد هم به همین سمت  و سو رفتند. 
همواره مناطق آزاد از مناطق اصلی یک گام جلوتر بودند. نسل 
پنجم، مناطق آزاد جامع است، مانند نمونه هایی از آن که در دبی 
و چین ایجاد شده اند. فعالیت ها در این مناطق دانش محور و نوآور 
است. نسل ششم آنها »کالس بردر« هستند که با عنوان اقتصاد 
هزینه  مرزها  برای  اینکه  جای  به  یعنی  می شوند،  شناخته  مرز 

امنیتی بپردازیم، از آنها در حوزه اقتصادی استفاده می کنیم.
مناطق آزاد امروز ایران در نسل اول، دوم و بعضا به دنبال پیدا 
ما در  برای حل چالش های نسل سوم هستند.  راهکاری  کردن 
کیش با همین نگاه، به نسل ششم مناطق آزاد نظر داریم. منطقه 
فرآیندهای  در  و  کند  عمل  بین المللی  تراز  در  که  جامع  آزادی 
اقتصاد منطقه و داخل نقش آفرین باشد. همه بحث ما با دوستان 
در همه قوا برای حل مسائلی است که مانع تحقق این نگرش 

بلندمدت می شود .
این  در  هم  به  باید  همه 
کنیم.  کمک  زمینه 
این چالش راهبردی 
به  باید  که  است 
راهبردی  فرصت 

تبدیل شود.
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گفت و گوی اختصاصی با دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

حرکت کیش  به سوی نسل ششم مناطق آزاد
گفت و گو:

مرضیه حسینی



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت:

آغاز پروژه تهیه 11پرونده ارس جهت ثبت آثار ملی
گفت وگو

آغاز هفته جهانی گردشگری در منطقه آزاد ارس 
آزاد  مناطق  گردشگرپذیرترین  از  یکی  عنوان  به 
مهندس  سوی  از  ویژه  خبر  یک  اعالم  با  ایران 

محسن نریمان همراه بود. 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گردشگری  هفته  مناسبت  به  داد:  خبر  ارس  آزاد 
و روز جهانی گردشگری، پرونده 11پروژه شامل 
3اثر تاریخی، 3اثر معنوی، دو اثر محوطه، دو اثر 
طبیعی و یک اثر حریم به همت معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و 
آذربایجان  فرهنگی  میراث  اداره کل  با همکاری 
تشکیل  ملی  آثار  فهرست  در  ثبت  جهت  شرقی 

شد.
ارزش های  حفظ  اهمیت  بر  ادامه  در  نریمان 
سنت ها  رسوم،  و  آداب  تاریخی،  گردشگری، 
منطقه  افزود:  و  کرد  تاکید  فرهنگی  میراث  و 

گردشگری،  موقعیت های  لحاظ  از  ارس  آزاد 
صیانت  و  حفاظت  که  دارد  بی نظیری  ظرفیت 
است  پراهمیت  بسیار  ملی  گنجینه های  این  از 
فراوان  جدیت  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  و 
ارس ،  آثار  این  از  پاسداری  و  حفظ  برای 
برنامه ریزی های الزم را در دستورکار قرار داده 

است.
در  کرونا  بحران  منفی  تاثیرگذاری  وجود  با 
عنوان  به  ارس  آزاد  منطقه  گردشگری  بخش 
این  توسعه  روند  در  پیشرو  بخش های  از  یکی 
آینده نگرانه  برنامه ریزی های  خوشبختانه  منطقه، 
حال  در  امر  مسئولین  توسط  هوشمندانه ای  و 
یقینا  که  آینده ای  در  همچنان  تا  است  پیگیری 
یکی  همچنان  ارس  بود،  خواهد  گذشته  از  بهتر 
در  خارجی  و  داخلی  گردشگران  اصلی  مقاصد  از 

شمالغرب کشور باشد.
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گذشته  سال های  طی  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
علی رغم کاهش منابع مالی، تالش کرده با ایجاد 
انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری سازمان، 
زیرساخت های  و  عمرانی  پروژه های  بودجه 
سرمایه گذاری ارس را به صورت مستمر و منظم 

تامین کند. 
سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون  ارتباط  این  در 
تحقق  راستای  در  می گوید:  ارس  آزاد  منطقه 
اهداف شعار سال و ایجاد جهش تولید و استمرار 
اساسی  اولویت  ارس؛  آزاد  منطقه  از  صادرات 
زیربنایی  و  عمرانی  سرمایه گذاری های  در  ما 
تکمیل  و  برونگرا  ارتباطی  شبکه  ایجاد  ارس؛ 
سرمایه گذاری های  جذب  اساسی  زیرساخت های 

صنعتی، کشاورزی و گردشگری است. 
سیدمرتضی حسینی اضافه می کند: در این راستا، 
شریان های  جلفا-مرند ،  جاده  دوم  باند  تکمیل 
پیگیری  و  مطالعات  محدوده،  داخل  ارتباطی 
اصالندوز  از  غرب  به  شرق  ریلی  خطوط  اجرای 
دست  در  پروژه های  عمده  از  چشمه ثریا  تا 

برنامه ریزی سازمان منطقه آزاد ارس است.
شریان های  تجهیز  و  توسعه  مورد  در  وی، 
زون های  و  مرکزی  محدوده  داخل  ارتباطی 
اشاره  از پروژ های مهم  به برخی  منفصل منطقه 
از  قسمتی  پروژه های جدول گذاری  گفت:  و  کرد 
معابر ضلع غربی به انضمام پل ارتباطی شهرک 
امیر المومنین به عنوان کمربندی غربی شهر جلفا، 

ایواوغلی-گردیان ،  ارتباطی  مسیر  پروژه  عملیات 
آماده سازی معابر دهکده ورزشی ، عملیات اجرایی 
احداث مسیر اصلی با دو دستگاه میدان همسطح 
و پل رودخانه ای حدفاصل کمربندی شهر جلفا و 
بلوار کلیسا، تعریض جاده مرزی محدوده نوردوز 
سایت  ارتباطی  مسیر های  سیویل  عملیات  و 
260هکتاری صنعتی ارس، عملیات کانالیزاسیون 
پروژه های  مهم ترین  ازجمله  دره دیز  مسیل 
شبکه  ایجاد  برای  ما  منطقه ای  درون  ارتباطی 

ارتباطی برونگرا است. 
حسینی همچنین افزود: در کنار توسعه و تکمیل 
زیربنایی  و  عمران  معاونت  ارتباطی ،  شبکه های 
تامین  بزرگ  پروژه  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان 
حداکثری برق سایت صنایع سنگین در محدوده 
نصب  و  حمل  تهیه،  عملیات  با  را  ارس  مرکزی 
طول  به  مداره  دو  ولت  132کیلو  خط  تجهیزات 
365مگاوات  توزیع  و  انتقال  قابلیت  با  8کیلومتر 
برق در قالب اعتبار 400میلیارد ریالی، برنامه ریزی 
و در دست اجرا دارد که پیشرفت پروژه هم اکنون  

90درصد می باشد.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس 

اظهار کرد: در راستای ایجاد ظرفیت سازی برق 
پروژه ای  اجرای  پاک(  )صنایع  فازهای 1و2  در 
حدود  ارائه  ظرفیت  با  ریال  25میلیارد  مبلغ  به 
7مگاوات و پیشرفت 85درصدی در دست اقدام 

است.
و  شهری  عمران  حوزه  در  است،  ذکر  به  الزم 
و  جمعی  زندگی  بنیان های  تقویت  و  روستایی 
و  فنی  معاون  هم  اجتماعی  مراکز  مدرن سازی 
پروژه های  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی 
زون  در  ورزشی  سالن  احداث  همچون  مهمی 
جلفا،  حق وردی آباد  محله  پارک  خداآفرین، 
پارک  سیلگرد،  روستای  مصنوعی  چمن  زمین 
المان تونل نوری عروس و آبشار  مینیاتوری و 
سنگی و پارک مسافر در سه راهی سایت اداری 
فرهنگسرای  پروژه  میرزا،  عباس  میدان  و 
و  تاریخی  ابنیه  بازسازی  و  مرمت  ارس، 
طرح های مرتبط با رفاه اجتماعی را اجرا کرده 
زیرساخت های  توسعه  در  مهم  نکته  است. 
اقتصادی و اجتماعی ارس، نقش موثر و پایدار 
آنها در جذب و نگه داری سرمایه انسانی خالق 

و نوگرا است.

رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
دانش بنیان ها  مهمان  اخیر  روزهای  در 
در  دانش بنیان  اقتصاد  پیشبران  و 
نمایشگاه  از  و  بود  شرقی  آذربایجان 
بازدید  استان  این  فناورانه  محصوالت 

کرد. 
به صورت  بازدید  این  در  ستاری  سورنا 
و  پژوهش  صندوق  غرفه  از  خاص، 
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  فناوری 
اهمیت  بر  تاکید  با  و  کرده  دیدن 
اقتصاد  سوی  به  ارس  حرکت  استمرار 
شرکت های  از  حمایت  و  دانش بنیان 
50میلیارد  گفت:  فناور  و  دانش بنیان 
از محل معاونت  ریال حمایت بالعوض 
به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
تعلق  ارس  فناوری  و  پژوهش  صندوق 

می گیرد. 
فناوری  و  گفتنی است، صندوق پژوهش 
ریال در  30میلیارد  اولیه  با سرمایه  ارس 

تاریخ 25شهریورماه سال 1398 شروع به 
این  از  34درصد  که  است  نموده  فعالیت 
34درصد  ارس،  آزاد  منطقه  سهم  میزان 
و  علم  پارک  15درصد  نوآوری  صندوق 
همگامان  شرکت  17درصد  و  فناوری 

می باشد.
27طرح  صندوق،  این  ثبت  ابتدای  از 
میان  این  از  که  است  شده  دریافت 
20میلیارد  میزان  به  تسهیالتی  18طرح 

نموده اند. دریافت  ریال 
مورد  دو  صدور  بر  عالوه  همچنین، 
اعتباری  خط  محل  از  ضمانت نامه، 
11طرح  به  اعتبار  ریال  62میلیارد  نیز 
به  تسهیالت  ارائه  است.  شده  مصوب 
صدور  دانش بنیان،  و  فناور  شرکت های 
سرمایه گذاری  و  ضمانت نامه  انواع 
ارائه شده  مهم ترین خدمات  از  خطرپذیر 
ارس  فناوری  و  پژوهش  صندوق  توسط 

می باشد.

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
مدارس  تجهیز  از  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
دستگاه های  به  ارس  آزاد  منطقه  محدوده 
ضدعفونی کننده اتوماتیک و تب سنج دیجیتال 

توسط سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد. 
به گفته دکتر یوسف داداش زاده، در راستای 
ملی  ستاد  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
مقابله با کرونا ، 29دستگاه ضدعفونی کننده 

اتوماتیک دست و 29عدد تب سنج دیجیتال 
و  خداآفرین  جلفا،  مدارس  بین  در  و  تهیه 

قلی بیگلو توزیع شده است.
اجرای  برای  همچنین  افزود:  ادامه  در  وی 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
تحصیلی  سال  شروع  با  مومنانه،  رزمایش 
بین  در  لوازم التحریر  300بسته  جدید، 
ارس  آزاد  منطقه  محدوده  دانش آموزان 

توزیع گردید. 
و  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  معاون 
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  خالق  صنایع 
مدارس  بین  در  کتاب  توزیع  به  همچنین 
و عنوان کرد: هزار  اشاره  ارس  آزاد  منطقه 
جلد کتاب در موضوعات مختلف تهیه و در 
شده  توزیع  ارس  آزاد  منطقه  مدارس  بین 

است.

از  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
کدگذاری کاالهای مسافری در سامانه جامع تجارت خبر داد. 

واردات  برای  سفارش  ثبت  گفت:  خبر  این  اعالم  با  شاسفند  صفر 
کاالهای مسافری مجاز امکان پذیر شد. 

وی افزود: کاالهای مسافری مجاز برای واردات کدگذاری شده و 
امکان ثبت سفارش مهیا شده است.

شاسفند گفت: اصناف دارای پروانه صنفی و کد شیما می توانند به 
اندازه سهمیه تعیین شده ثبت سفارش کنند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس همچنین 
اظهار کرد: واردکنندگان کاال می توانند نسبت به واردات به صورت 

یکجا و یا به صورت گروپاژی اقدام کنند. 
بیان  با  مسافر،  همراه  کاالی  واردات  قانون  به  اشاره  با  وی 
داخل محدوده  در  باید  مسافر  کاالی همراه  قانون  اینکه طبق 
آزاد  مناطق  مسافران  گفت:  برسد،  فروش  به  آزاد  منطقه 
کاالها  این  از  مشخصی  سقف  تا  می توانند  تجاری- صنعتی 
سرزمین  به  گمرکی  تشریفات  طی  بدون  و  خود  همراه  را 

کنند. منتقل  اصلی 
شاسفند اضافه کرد: فعاالن اقتصادی با ثبت درخواست در این بخش 
می توانند نسبت به واردات این نوع کاال و بهره مندی از فرآیندها و 

تشریفات گمرکی ساده تر و سریع تر اقدام نمایند.

معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس اظهار کرد:

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت:

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس اعالم کرد:

 اولویت سیاست های عمرانی ارس، ایجاد 
شبکه ارتباطی و ترانزیتی و تکمیل زیرساخت های جذب سرمایه گذاری

تخصیص 50میلیارد ریال به صندوق پژوهش و فناوری ارس

اعطا دستگاه های ضدعفونی کننده اتوماتیک و 
تب سنج دیجیتال به مدارس داخل محدوده ارس

ثبت سفارش کاالهای مسافری در ارس آغاز شد
  آقای دکتر کریمی به عنوان اولین سوال بفرمایید پروژه 
پنجره واحد مناطق آزاد که از طریق دبیرخانه شورایعالی 
پیگیری می شود، دارای چه  به صورت جدی  آزاد  مناطق 
کارکردی در سیستم اداری مناطق است و هم اکنون در چه 

مرحله ای از اجرا در منطقه آزاد ارس قرار دارد؟
این پروژه که با محوریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به صورت خیلی 
جدی پیگیری می شود، باید بگوییم قبل از این که یک ساختار عینی باشد 
یک مفهوم توسعه محور در مدیریت به روز و کارآمد سیستم اداری است که 
اساسا ناظر بر بهره مندی از تکنولوژی های جدید الکترونیکی و ارتباطی از 
سوی حاکمیت برای به سامان رسانی، یکپارچه سازی و غیرحضوری کردن 
امورات بروکراتیک مخصوصا در مسائلی همچون اخذ مجوزهای اقتصادی 
است که اتفاقا در محاسبات مربوط به فضای کسب و کار، یکی از مهم ترین 
فاکتور های مدنظر است و در قالب این رفرم اداری کشورها مورد ارزیابی قرار 
می گیرند و حتی این ساختار در بحث مبارزه با فساد و پاکسازی سیستم های 

اداری، از فرصت های فسادزا بسیار مورد اهمیت است.
به خاطر اهمیت و ضرورت موضوع مخصوصا برای مناطق آزاد که باید دارای 
سیستم های اداری چابک، سالم، قانونمند باشند، این مسئله در دولت دوم 
تدبیر و امید از سوی دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد به صورت جدی مورد 
توجه قرار گرفت و یکپارچه سازی سیستم های بروکراتیک مناطق آزاد و پرهیز 
از عملکرد جزیره ای در مناطق آزاد 7گانه کشور با حفظ هویت، ظرفیت و 

مزیت های خاص هر منطقه، از سوی دبیرخانه پیگیری گردید.
منطقه آزاد ارس هم در این خصوص یکی از مناطق آزاد پیشرو و همگام با 
دبیرخانه بود و مسئولین امر در دبیرخانه، جلسات متعدد تخصصی با مدیریت های 
مختلف سازمان منطقه آزاد ارس و مخصوصا مدیرعامل محترم سازمان جناب 
آقای مهندس نریمان برگزار نمودند. در این جلسات مسئولین سازمان منطقه 
آزاد ارس مشتاقانه برای تسهیل شرایط حضور و فعالیت سرمایه گذاران در 
ارس، تاکید کردند که آماده بهره گیری حداکثری از سامانه های الکترونیکی 

برای توسعه و بهینه سازی سیستم اداری ارس می باشند.   
در نهایت باید بگویم به صورت کلی هدف اصلی از اجرای پروژه پنجره 
واحد در مناطق آزاد و منطقه آزاد ارس، ارتقای بهره وری ، بهبود کیفیت 
خدمات، استاندارد سازی فرآیند های اداری و ارتقای شفافیت اطالعاتی 
است. پس اجرای پروژه پنجره واحد  در مناطق آزاد با بهره مندی از 
بسیار  راهبرد  اطالعات،  فناوری  و  الکترونیکی  امکانات  وب،  شبکه 
هوشمندانه ای است که می خواهد در 24ساعت شبانه روز و در 7روز هفته 

سیستم اداری مناطق آزاد در خدمت مخاطبین خود باشد. 
در منطقه آزاد ارس در قالب پروژه پنجره واحد خدماتی مانند ثبت سفارش 
در حوزه واردات و صادرات، سامانه مربوط به ارزش افزوده در بخش صنایع، 

سامانه ثبت شرکت ها و سامانه جامع گمرکی اجرا خواهند شد.
  با توجه به اینکه منطقه آزاد ارس یکی از پیشروترین 
مناطق آزاد ایران در اجرای سامانه جامع گمرکی است، 
بفرمایید چه اقداماتی در راستای تکمیل این فرآیند اجرا 

خواهد شد؟
سامانه جامع گمرکی همان طور که گفتم از سال 1397 در ارس اجرا می شود 
و اخیرا در جلسه با آقای اهلل داد مشاور فناوری و اطالعات دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد هم بحث اصلی بر روی اجرای کامل این سامانه و تکمیل برخی 
رویه های گمرکی در آینده نزدیک بود. اما فاز  نخست و مورد توافق دبیرخانه با 
یک شرکت پیمانکار مانند بقیه مناطق از سال 97 در حال اجرا است و مدیریت 

این موضوع  نیز مدیریت گمرک سازمان می باشد. 
  جنابعالی به عنوان عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه 
مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس که مسئول ارشد ارتقای 
سامانه های الکترونیک این سازمان در قالب دولت الکترونیک 
هستید، بفرمایید در پروژه پنجره واحد در کنار سامانه جامع 

گمرکی چه سامانه های دیگری فعال سازی و اجرا خواهند شد؟
در کنار سامانه جامع گمرکی سامانه جامع اصناف، سامانه مجوزهای عمرانی، 
سامانه جامع قراردادها، سامانه ایجاد وحدت رویه در حوزه غذا و دارو، سامانه 
جامع انبار هم در منطقه آزاد ارس برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد. سامانه 
جامع انبار سرزمین اصلی در حال حاضر طبق مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق 
در حال فعالیت است، اما مناطق آزاد با نظر شورای عالی فناوری اطالعات 
دبیرخانه، موظف شدند سامانه جامع انبار مخصوص خود را راه اندازی و اجرا 
کنند و اطالعات خود را با سامانه جامع انبار سرزمین اصلی به اشتراک بگذارند. 
در این سیستم حتی انبارهای فروشگاهی هم موظف هستند اطالعات 

انبارداری خود را در این سامانه وارد کنند. 
پیش بینی ما این است که تا پایان سال99 تعداد خدمات پنجره واحد به 
صورت ویژه افزایش پیدا کند و این خدمات در اختیار فعالین اقتصادی از 

طریق درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه شود. 
  مهم ترین بحث در الکترونیکی کردن روندهای اداری؛ 
بهره برداری  برای  مخاطبین  الکترونیکی  سواد  ارتقای 
درست و اصولی از امکانات و نیز آموزش نیروی انسانی 

سازمان است؛ در این دو بخش شما چه برنامه ای دارید؟
بله؛ دقیقا همین طور است ما باید در سیستم سازمان برنامه ریزی های 
اقتصادی منطقه برای  الکترونیکی فعالین  ارتقای سواد  الزم را برای 
حوزه  در  و  باشیم  داشته  شده  یاد  سامانه های  مزایای  از  بهره مندی 
ارسوندان نیز با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری اقدام 
خواهیم کرد. در مورد منابع انسانی باید بگویم خوشبختانه پرسنل سازمان 
آشنایی خوبی با فناوری های جدید دارند، اما در صورت نیاز ما در معاونت 

توسعه مدیریت اقدامات الزم را انجام می دهیم.
 یکی از مهم ترین اتهامات بی اساس به مناطق آزاد، 
به  است.  قاچاق  و  واردات  دروازه  به  مناطق  این  تبدیل 
گمرکی  حوزه  در  الکترونیک  سامانه  راه اندازی  نظر شما 
عملکرد  شفاف سازی  بر  تاثیری  چه  فرامرزی  تجارت  و 
قانونی فعالیت اقتصادی مناطق آزاد در نزد افکار عمومی 
و نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور خواهد گذاشت؟
یقینا سامانه جامع گمرکی و انبار با اجرا کامل خودشان در مناطق آزاد باعث 
می شوند این مناطق از این اتهام بی پایه رهایی یایند. البته قبال در مناطق آزاد 
ازجمله ارس سامانه اسیکودا وجود داشت، اما ارتباط سیستمی با سامانه گمرک 
ایران نداشتند؛ اما سامانه جامع گمرکی مناطق آزاد، مشابه سامانه گمرک ایران 

است که اطالعات را هم با یکدیگر مبادله می کنند.

ارتقای بهره وری ، بهبود کیفیت 
خدمات، استانداردسازی 

فرآیند های اداری و ارتقای 
شفافیت اطالعاتی در مناطق 

آزاد با پروژه پنجره واحد

 معاون توسعه مدیریت 
و منابع انسانی سازمان منطقه آزاد ارس:



اخبار مناطق آزاد اروند

جلسه کارگروه ماده 8 منطقه آزاد اروند به عنوان نهاد 
عالی تصویب طرح های تفصیلی و جامع در منطقه 

برگزار و مصوبات آن اعالم شد.
این جلسه به ریاست رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور نمایندگان ۵وزارتخانه 
عضو کارگروه، فرماندار ویژه آبادان و جمعی از مسئولین 

محلی در سالن جلسات سازمان برگزار گردید .
به  اشاره  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  آن  مصوبات  از  کارگروه،  این  باالی  اختیارات 
منطقه  محدوده  در  زمین  از  استفاده  مرجع  عنوان 
ماده 8  به  کارگروه  افزود:  و  برد  نام  اروند  آزاد 
نمایندگان  با  هماهنگی  به  توجه  با  متوالی  صورت 
تغییرات  و  برنامه ریزی  در  و  برگزار  مربوطه  وزرای 

کاربری های طرح های منطقه نقش دارد .
این  با  جلسات  این  کرد:  تصریح  زمانی  اسماعیل 
سازمان ها،  ارجاعات  که  می شود  برگزار  هدف 
تعیین  یا  تغییر  تقاضای  که  مردمی  یا  دستگاه ها 
کاربری اراضی در محدوده اروند را دارند به صورت 

چابک مورد بررسی قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: موارد مذکور پس از بررسی های 
کمیته  تشخیص  به  و  جامع  کارشناسی طبق طرح 
درخصوص  و  می شود  داده  ارجاع  کارگروه  به  فنی 

آنها تصمیم گیری می شود.
با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اشاره به اینکه این جلسه بعد از مدت ها برگزار شد و 
مسائل زیادی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار نمود: 
بود؛  بعضی دیگر موردی  و  بعضی موضوعات کلی 
توجیه  که  طرح هایی  از  دسته  آن  خوشبختانه  که 
کارشناسی و فنی مناسبی داشت تصویب شد، بعضی 
به کلی رد و تعدادی هم برای بازنگری به کارگروه 

و شهرداری مربوطه ارجاع شد.
زمانی، یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در 
کارگروه ماده 8 را مربوط به اراضی روستاها دانست 
و  طویشه  رمیله،  روستاهای  طرح های  افزود:  و 
سبز  فضای  کاربری  با شرط حفظ  و  بررسی  سلیچ 
جزء  مردم،  مشکالت  حل  امید  به  نخیالتشان  و 

محدوده خدمات شهری شدند.
رئیس کارگروه ماده 8 منطقه آزاد اروند در پایان تصریح 
کرد: طرح تفصیلی مجتمع تجاری، اداری و خدماتی در 
ورودی شهر آبادان به مساحتی بیش از ۵۷هکتار نیز 
بررسی و طبق نقشه هایی که ارائه شد به تصویب رسید. 
همچنین موضوع مهم اسکله تجاری-گردشگری در 

جزیره مینو مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

اعالم مصوبات کارگروه 
ماده ۸ منطقه آزاد اروند

از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
انجام پذیرفت:

مدیر اطالعات جغرافیایی و طرح های کالن توسعه 
زیرساخت های سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

شورای  مجلس  رئیس  کنفرانسی  ویدئو  با حضور 
اسالمی، موزه های دفاع مقدس در 8استان افتتاح 

شد.
آیین افتتاح موزه دفاع مقدس شهرستان آبادان با 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  استاندار،  حضور 
مسئولین  از  جمعی  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 

منطقه و اصحاب رسانه همزمان با 8استان دیگر، 
افتتاح گردید.

محمدباقر  کنفرانسی  ویدئو  حضور  با  مراسم  این 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی و سرلشکر 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری  محمد 
)آبادان(،  خوزستان  8استان  در  همزمان  کشور 

و  چهارمحال  ایالم،  اردبیل،  قم،  رضوی  خراسان 
بختیاری، مرکزی، و البرز برگزار شد.

سردار باقری در این مراسم الگوپذیری جوانان از 
دفاع مقدس را بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: 
این پدیده عظیم باید از ابعاد مختلف مورد بررسی 
سایر  با  را  مقدس  دفاع  که  هنگامی  گیرد؛  قرار 
جنگ هایی که در تاریخ ایران وجود دارد مقایسه 

می کنیم، عظمت آن را در می یابیم.
 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
باغ موزه آبادان، اصلی ترین موزه دفاع 

مقدس کشور
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تبدیل  پتانسیل  آبادان  موزه  باغ  گفت:  اروند  آزاد 

شدن به قطب گردشگری دفاع مقدس را دارد.
نخستین  از  بهره برداری  آیین  در  زمانی  اسماعیل 
این  گفت:  آبادان  در  مقدس  دفاع  موزه  باغ  فاز 
جنگ  وضعیت  از  کلی  نماد  می تواند  موزه  باغ 
امیدواریم  ایران باشد و  تحمیلی برای همه مردم 

به گردشگری دفاع مقدس تبدیل شود.
عنوان  به  آبادان  موزه  باغ  داشت:  اظهار  وی 
و  ایران  مقدس  دفاع  موزه های  باغ  طبیعی ترین 
اصلی ترین موزه دفاع مقدس است که در فاصله 

جنگ  زمان  در  دشمن  مرز  ۵۰۰متری  از  کمتر 
تحمیلی قرار گرفته است.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند افزود: 
تا  جنگی  شروع  از  حاالت  تمام  بیانگر  موزه  این 
پایان جنگ است و می تواند نماد کلی از وضعیت 
و  باشد  ایران  مردم  همه  برای  تحمیلی  جنگ 
امیدواریم به گردشگری دفاع مقدس تبدیل شود.

زمانی گفت: تحریفاتی در فرهنگ و تاریخ معاصر 
ما صورت گرفته و بعضًا جنگ را مقدس می دانند، 
در حالی که جنگ مقدس نیست، بلکه این دفاع 

این مقدس است.
افراد  تحمیلی  جنگ  شوم  سایه  افزود:  وی 
ارزشمندی را از ما گرفت، ولی اقتدار و پایمردی 

جمهوری اسالمی ایران ماندگار شد.
یادآور  مقدس  دفاع  دوران  داشت:  اظهار  زمانی 
شهامت،  شهادت،  ناب  واژه های  کننده  احیا  و 
مراتب  سلسله  و  مردانگی  ایثارگری،  شجاعت، 

فرماندهی و والیت پذیری است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد اروند ادامه داد: در چهل سالگی دوران مقاومت 
ملت ایران هستیم و خرسندیم که در منطقه آزاد 
اروند باغ موزه دفاع مقدس جهت تداعی فرهنگ 
ایثار و شهادت برای نسل های آینده راه اندازی شد.
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 تبدیل باغ موزه آبادان به
قطب گردشگری دفاع مقدس کشور

اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

مدیر اطالعات جغرافیایی و طرح های کالن توسعه 
زیرساخت های سازمان منطقه آزاد اروند از بازنگری 
و تصویب طرح تفصیلی منطقه دیریفارم به عنوان 

ظرفیتی جدید برای توسعه منطقه خبر داد.
مجید رحیمی قشقایی با بیان اینکه دیریفارم با 4۰۰هکتار 
و  آبادان  شهرستان های  بین  و  منطقه  ثقل  مرکز  در 
امتیاز  از  دیریفارم  کرد:  تصریح  دارد،  قرار  خرمشهر 
مجاورت با فرودگاه بین المللی آبادان برخوردار است و به 
دلیل موقعیت جغرافیایی مناسبی که دارد، در طرح جامع 
منطقه آزاد اروند به عنوان سایت شهر فرودگاهی و فضای 

کسب و کار )بیزینس سنتر( منطقه تعریف شده است.
جهت  در  مهم  گامی  را  طرح  این  تصویب  وی، 
آماده سازی  پروژه های  همچون  توسعه ای  اقدامات 
برای  را  تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات  شبکه 

این منطقه عنوان نمود.
رحیمی قشقایی، برای کاربری اراضی و تکمیل شبکه 
معابر در طرح تفصیلی منطقه دیریفارم را اقدامی مثبت 
دانست و اذعان داشت: طرح تفصیلی دیریفارم با این 
مدیران  شورای  در  و  گرفت  قرار  بازنگری  مورد  دید 
سازمان منطقه آزاد به تصویب رسید که کاربری هایی 

که در طرح جامع تعریف شده اجرایی خواهد شد.
توسعه  و طرح های کالن  جغرافیایی  اطالعات  مدیر 
به  ادامه  در  اروند  آزاد  منطقه  زیرساخت های سازمان 
مزیت  دیگر  عنوان  به  اراضی  افزوده  ارزش  افزایش 
تصویب طرح تفصیلی اشاره کرد و گفت: مالکیت دولتی 
زمین ها  این  افزوده  ارزش  باعث می شود  اراضی  این 
که متعلق به مردم و بیت المال است، افزایش یابند و 
می توان سرمایه گذاران جدید را در حوزه های تجاری 

اقتصادی و خدماتی در این منطقه مستقر کرد.
در محدوده  استقرار  از  استقبال سرمایه گذاران  وی، 
قوت  نقاط  دیگر  از  را  آن  و  یادآور شد  را  دیریفارم 
برای این منطقه دانست و افزود: مجتمع فرهنگی، 
اداری سازمان منطقه آزاد اروند، مرکز نمایشگاه های 
تفریحی گلکسی سنتر،  تجاری،  و مرکز  بین المللی 
از  قلو  سه  برج های  و  تجاری- اداری  مجتمع 
پروژه های ملموسی هستند که در محدوده دیریفارم 
پروژه ها  این  که  هستند؛  اجرا  درحال  و  جانمایی 
با  بعضا  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  توسط 

مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند انجام می شوند.

تصویب طرح تفصیلی منطقه 
دیریفارم منطقه آزاد اروند

و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  طمیمیان  قدرت اله 
مناسبت  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
را  گردشگری  هفته  پیامی  در  گردشگری،  هفته 

تبریک گفت.
متن پیام این مناسبت به شرح زیر است:

شکوفایی  و  رشد  در  گردشگری  امروز  دنیای  در 
آزاد  منطقه  دارد.  عمده ای  سهم  کشورها  اقتصاد 
همواره  گردشگرپذیر  منطقه  یک  عنوان  به  اروند 
تاکید داشته و تالش  این صنعت مهم  بر تقویت 
شده با برنامه ریزی های انجام گرفته و تنظیم طرح 
قطب  و  برند  عنوان  به  اروند  گردشگری،  جامع 
سطوح  در  آن  از  فراتر  و  کشور  در  گردشگری 
بین المللی معرفی شود. لذا رسیدن به این جایگاه 

مستلزم عزم و مشارکت همگانی است.
نهادن  ارج  و  روز  این  تبریک  عرض  با  اینجانب 
حوزه ها،  تمام  در  گردشگری  عرصه  فعالین  به 
فرهنگی،  میراث  ارزشمند  آثار  حفظ  با  امیدوارم 
پیشرفت صنایع دستی و نگهداری از طبیعت اروند 
بتوانیم شاهد شکوفایی این صنعت و رونق هر چه 

بیشتر اقتصاد محلی باشیم.
 

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

لغو بخشی از برنامه های هفته 
گردشگری اروند به دلیل کرونا

همچنین، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
از  تعدادی  لغو  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
قرار  دلیل  به  گردشگری،  هفته  برنامه های 
قرمز  وضعیت  در  خوزستان  غرب  جنوب  گرفتن 

کروناویروس خبر داد.
افزود:  خبر،  این  اعالم  ضمن  طمیمیان  قدرت اله 
نمایشگاه صنایع دستی و تور اروندگردی که پیش 
به  قرمز  قرار گرفتن مجدد منطقه در وضعیت  از 
مناسبت هفته گردشگری برنامه ریزی شده بود، با 

منطقه،  کروناویروس  از  پیشگیری  ستاد  مشورت 
لغو گردید.

بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  تاکید  با  وی 
نکات  مهم ترین  از  که  اجتماعی  فاصله  حفظ  و 
پیشگیری از گسترش کروناویروس است، تصریح 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  کرد: 
سازمان منطقه آزاد اروند که خود از ابتدا در کنار 
شرایط  ارزیابی  از  پس  بود،  منطقه  کرونا  ستاد 

منطقه تصمیم به این اقدام گرفت.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
فعالین  از  قدردانی  و  تشکر  با  اروند  آزاد  منطقه 
عرصه گردشگری که برای این دو برنامه زحمات 
بسیاری متحمل شده اند، اذعان داشت: امیدواریم 
به زودی شاهد از بین رفتن این ویروس منحوس 
دو  این  مناسب  اولین فرصت  در  بتوانیم  و  باشیم 

برنامه را عملی و به اجرا درآوریم.
گفتنی است، برگزاری برنامه های هفته گردشگری 
عکس  ملی  مسابقه  دومین  و  مجازی  به صورت 

اروند امروز ما، به قوت خود باقی است.
 

مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و 
صنایع دستی سازمان منطقه آزاد اروند:
 برگزاری برنامه های هفته گردشگری

 به صورت مجازی
مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
برگزاری  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  دستی 
وبینارهای تخصصی به مناسبت هفته گردشگری 

توسط مدرسین حرفه ای خبر داد.
محسن قنبری با اشاره به تاکید معاون گردشگری 
پروتکل های  رعایت  بر  فرهنگی  میراث  وزارت 

بهداشتی در برنامه های هفته گردشگری مبنی بر 
اینکه برنامه ها باید به صورت مجازی، نیمه مجازی 
منطقه  در  افزود:  شود،  برگزار  باز  فضاهای  در  و 
برنامه های  تمامی  که  شده  تالش  نیز  اروند  آزاد 
با حفظ موازین  این هفته  در نظر گرفته شده در 
و پروتکل های بهداشتی اجرا شود، در همین راستا 
چند وبینار تخصصی نیز برای عالقه مندان در نظر 

گرفته شده است.
برگزاری  در  خصوصی  بخش  مشارکت  وی، 
و  دانست  مثبت  بسیار  را  مجازی  دوره های 
اعتماد  سهند  آموزشی  موسسه  کرد:  خاطرنشان 
آداب  »اصول  رایگان  تخصصی  وبینار  اروند 

پذیرایی« را برای عالقه مندان برگزار نمود.
آموزشی  دوره  برگزاری  از  همچنین  قنبری 
به  خانه داری«  حوزه  در  خدمات  »کیفی سازی 
مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری ۲۰۲۰ 
اعتماد  سهند  آموزشی  موسسه  افزود:  و  داد  خبر 
اروند در بخش دیگری از برنامه های آموزشی خود 
در این هفته، دوره آموزشی کیفی سازی خدمات در 
حوزه خانه داری را به صورت غیرحضوری و با ارائه 
و  مطالعات  کل  اداره  از سوی  رسمی  گواهی نامه 

آموزش گردشگری برگزار کرد.
مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
سرفصل های  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  دستی 
کرد  معرفی  کاربردی  بسیار  را  آموشی  دوره  این 
و اذعان داشت: سرفصل های در نظر گرفته شده 
و  کیفیت  خانه داری،  کلیات  شامل  آموزش  برای 
خانه داری،  در  کیفیت سرویس  اجرای  خانه داری، 
بر  از کرونا، مطالعه موردی  بعد  خانه داری قبل و 
هتل های غیرکیفی و راه های حفظ کیفیت کار در 
آماده سازی اتاق ها بود. همچنین کارگاه »مدیریت 
اجرایی و حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی« سومین 
دوره آموزشی به مناسبت هفته گردشگری توسط 

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند بوده است. 

از گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ۱۲۰نفر  با هفتمین روز  همزمان 
از پیشکسوتان و ایثارگران جنگ تحمیلی در آبادان تجلیل شدند.

فرمانده قرارگاه کربال جنوب غرب کشور در این آیین که در سازمان 
منطقه آزاد اروند برگزار شد، گفت: ایران اسالمی برای دفاع از خود 
و جنگ علیه باطل در مقابل رژیم بعث که تمام کشورهای دنیا در 
اراده پوالدین  و  ایمان  پشتیبانی جز  بودند،  آن  پشت صحنه حامی 

نداشت.
دفاع  داشت:  اظهار  خادم سیدالشهدا  احمد  پاسدار  سرتیپ  سردار 
مقدس، جلوه گاه پرشکوه ترین حماسه ایثارگری و قله بلند پایداری 
امام  حضرت  حکیمانه  رهبری  سایه  در  شرف  با  ملتی  غیرت  و 
اسالمی  ایران  کیان  و  ناموس  خاک،  برای  که  است  خمینی )ره( 

جانفشانی کردند.
و  دالورمردی ها  آفرینی ها،  حماسه  تابلوی  مقدس  دفاع  افزود:  وی 
رشادت های زنان و مردان و رزمندگان در صحنه های دفاع علیه کفر 
جهانی بود تا بتوانیم در مقابل تهاجم دشمن بایستیم و پایداری کنیم.

نقش  به  اشاره  با  کشور  غرب  جنوب  در  کربال  قرارگاه  فرمانده 
در  مشکالتی  با  امروز  اگر  کرد:  بیان  تحریم ها  در  رزمندگان 
اقتصادی دست و پنجه نرم  عرصه های مختلف به ویژه در عرصه 
می کنیم و مردم این سرزمین با استعانت از خداوند و در پیش گرفتن 
و  از خودگذشتگی  ادامه  به خرج می دهند،  متانت  بردباری،  و  صبر 
ایثارگری و ارزش هایی است که در هشت سال دوران دفاع مقدس 

مشهود و نمایان بود.
حفظ  هزینه  روزی  افزود:  خادم سیدالشهدا  سرتیپ  پاسدار  سردار 
و  خودگذشتگی  از  و  جان  تقدیم  دشمنان،  گزند  برابر  در  ارزش ها 

برابر دشمن  در  و تسلیحاتی  ابزاری  ایستادگی در جبهه های جنگ 
بود؛ اما امروز هزینه ای که در مقابل افراد مخالف افکار و عقاید و 
ارزش های خودمان باید بپردازیم، پرداخت هزینه های رفاه و معیشتی 

و امور اقتصادی است که زندگی مردم را تاثیر قرار داده است.
روش  و  سیره  فرهنگ،  گفت:  آیین  این  در  نیز  آبادان  جمعه  امام 
زندگی شهیدان همواره در جامعه اسالمی زنده باقی خواهد ماند و 
امیدواریم به لطف خداوند متعال بتوانیم با تداوم راه شهدا مسئولیت 

خطیری که برعهده داریم را به خوبی انجام دهیم.
حجت االسالم علی ابراهیمی پور اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز 
کشور بیش از هر چیز مرهون خون های پاک و مطهر گلگون کفن 
همه  برای  را  پیروزی  که  دورانی  است،  مقدس  دفاع  سال  هشت 
و  داشت  همراه  به  بیداری  ناب  اسالم  راستین  پیروان  و  مسلمانان 

موجب شد حتی یک وجب از خاک ایران به دشمن واگذار نشود.
پیدایش نسل سوم  این که هم اکنون در حال ظهور و  بیان  با  وی 
انقالب هستیم، افزود: رشادت ها و جانفشانی رزمندگان اسالمی در 

برابر دشمن بعثی به نسل های جدید انقالب منتقل شود.
تداوم  برای  شهیدان  مسیر  در  حرکت  ابراهیمی پور  االسالم  حجت 
راه امام و انقالب را ضروری دانست و افزود: والیتمداری و تاسی از 

فرهنگ اهل بیت )ع( به مفهوم ادامه دادن راه شهدا است.
همچنین، معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان نیز در این 
آیین گفت: مردم آبادانی  از زن و مرد و عشایر غیور، همگی در هشت 
رزمندگان  جزء  آنها  همه  و  بودند  مقدم  خط  در  مقدس  دفاع  سال 

اسالم به شمار می روند.
سیدزین العابدین موسوی افزود: امنیت پایدار امروز جامعه را مدیون 

و  آزادگان  جانبازان،  رزمندگان،  ایثارگری های  و  شهدا  مطهر  خون 
خانواده های شهدا هستیم.

اقتدار  اینکه  بر  تاکید  با  آبادان  ویژه  فرماندار  و  خوزستان  استاندار 
تداوم  در  بین المللی  عرصه های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
دستاوردهای پیروزی هشت سال دفاع مقدس است، اظهار داشت: 
با  جوان  نسل  آشنایی  برای  مناسب  فرصتی  مقدس  دفاع  هفته 

دستاوردها و ارزش های دوران دفاع مقدس می باشد.

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

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس انجام پذیرفت:

معرفی اروند به عنوان قطب گردشگری کشور در سطوح بین المللی

تجلیل از 120نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس در آبادان



در  پررنگ شان  نقش  وجود  با  کشور  آزاد  مناطق  سال ها  این  در 
نامالیماتی  و  قوانین  تغییر  اما دستخوش  اقتصادی،  توسعه  بحث 
از  گرفتند .  قرار  غریب  و  عجیب  تصمیم گیری های  از  ناشی 
محدودیت های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض های قانونی 
البته ریشه همه این اقدامات  در تصمیم گیری های مسئوالن ، که 
که با عنوان مصلحت گرفته می شود، اطالعات و آمار غلطی است 
که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و 

معنوی سرمایه گذاران می شود.
مناطق  به  نسبت  چراغ سبزی  دهم  مجلس  سال ها  این  در  البته 
نشان داد و به الیحه افزایش مناطق آزاد رای مثبت داد؛ هر چند 
نتیجه نهایی آن هنوز به دلیل مصلحت اندیشی ها مشخص نیست، 
اما رویکرد مجلس قبل نیز در راستای خواسته دولت یعنی موافقت 
هیچ  عملکرد  رویکرد،  این   طبق  است.  بوده  مناطق  افزایش  با 
کدام از مناطق را نباید به منطقه ای دیگر  نسبت داد، ضمن اینکه 
اقتصاد  اهمیت  به  توجه  با  آزاد  منطقه  توسعه  نگاه،  این  براساس 
مقاومتی می تواند در شرایط تحریم، راهی برای برون رفت از وضع 

اقتصاد کشور باشد. 
بلکه  نکرد،  اکتفا  مصوبه  این  به  صرفا  دهم  مجلس  آنکه  ضمن 
زیرمجموعه  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
وزارت اقتصاد قرار داد تا بتواند ابزار نظارتی خود را بیش از قبل 
عملکرد  بر  گذشته  به  نسبت  تنها  نه  آنکه  از  غافل  کند؛  پررنگ 
مناطق آزاد تاثیر مثبتی گذاشته نشد، بلکه به گفته  نائب رئیس 
فراکسیون مناطق آزاد در مجلس یازدهم، این تفویض اختیارات، 
موجب تضعیف جایگاه  مدیران در مناطق آزاد و نبود استقالل مالی 

و اداری شده است. 
اکنون با مجلس یازدهم روبه رو هستیم و قطعا تصمیم گیری های 
آنان در رابطه با عملکرد مناطق آزاد و بهبود شرایط سرمایه گذاری 
می تواند موثر باشد؛ اما ظاهرا مجلسیون به دنبال محدودیت بیشتر 
مناطق آزاد به بهانه نظارت بیشتر بر عملکردشان هستند؛ راهکاری 
که به گفته عادل نجف زاده منطقی نیست و می تواند تیشه به ریشه 

مناطق آزاد کشور بزند. 
در ادامه، گفت وگوی ما را با نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسالمی می خوانید.
   ارزیابی شما نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی 
درخصوص مناطق آزاد چیست؟ و بفرمایید چه اقداماتی 

قابل توجهی در این دوره انجام گرفت؟
به نظر من بزرگترین خیانتی که در حق مناطق آزاد شد، این بود 
که در این دولت دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت 
محترم  ریاست  تصمیم گیری  مجموعه  از  مستقال  و  مستقیما  و 
آزاد یک  واقعیت آن است که وجود مناطق  جمهوری خارج شد . 
پروژه بسیار موفق در سطح جهانی بوده و هست . امروز با توجه به 
تجربه موفق دنیای مدرن و توسعه یافته ، باید به این موضوع اذعان 
اقتصاد  از  از راهکارهای موفق سهم گیری  باشیم که یکی  داشته 
جهانی، بحث پرداختن به مناطق آزاد است و بهترین روش ارتباط 
اقتصاد ملی و منطقه ای و در هم  پیوندهی آن با اقتصاد جهانی باز 
اگر  هم  مقایسه  مقام  در  حتی  است.  آزاد  مناطق  تشکیل  همین 
بخواهیم شرایط را بسنجیم، مجددا می بینیم که کشورهای اطراف 
با  و  ماموریت های خاص  با  توجه  با  آزادشان  مناطق  تعداد  ایران 
انجام نمی دهند، متفاوت است. در واقع  اینکه کار عام  به  عنایت 
در کشورهای اطراف، مناطق آزاد ماموریت محور و خاص تعریف 
شده اند. در اطراف و کشورهای همجوار ما بیش از 24منطقه آزاد 
در ترکیه، 23منطقه آزاد فقط در امارات وجود دارد و از همین مسیر 
متوجه می شویم که نقش مناطق آزاد در کشورها روز به روز در 

حال افزایش است.
خب، حاال به کشورخودمان برگردیم که استعداد فوق العاده ای هم 
دارد؛ چراکه یک بازار بزرگ مصرف گرا در شمال کشور در حوزه

CIS وجود دارد که نزدیک به نهصد میلیون نفر جمعیت در آنجا 
شمال- کریدورهای  ما  کشور  دیگر  طرف  از  و  می کنند  زندگی 

و  لجستیک  شاهراه  مقام  در  و  دنیاست  در  و غرب- شرق   جنوب 
حمل و نقل بین الملل قرار دارد . با تمام این پتانسیل ها اعتقاد من 
ماموریت  از  نتوانست  روحانی  آقای  دوره  در  دولت  که  است  این 
البته بخش عمده آن به مقوله کم توجهی  آزاد دفاع کند،  مناطق 
در حوزه جایگاه دهی به مناطق آزاد برمی گردد که نمود آن همین 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد بود . در حالی که دبیرخانه باید با توجه به ماموریتش زیر نظر و 

زیرمجموعه مستقیم شخص رئیس جمهور قرار می گرفت. 
انجام  اینکه تالش وافری  این دوره 8ساله علی رغم  به نظرم در 
شده، اما توفیقی هم حاصل نشد . در مجلس دهم موضوع افزایش 
لحظه  این  تا  اما  گرفت،  قرار  دستورکار  در  جدید  آزاد  مناطق 
هیچگونه ارتباط مستدل و مستندی برای تبیین ماموریت مناطق 
تا  آزاد در کمیسیون های تخصصی مجلس متاسفانه وجود ندارد. 
این لحظه نگاه مجلسیون نسبت به منطقه آزاد منفی، سودجویانه 
و منفعت طلبانه است، در حالی که به اعتقاد بنده تعداد مناطق آزاد 
کشور کم است و قطعا بیشتر هم باید باشد؛ چراکه ما در مفصلگاه 
اقتصاد جهانی قرار داریم؛ شمال و  جنوب، جنوب و  شرق و جنوب  
و  غرب کشور از چابهار گرفته تا ماکو، خوی، گلستان ، آذربایجان و 
خراسان شمالی و جنوبی از موقعیت های خوب کشور ما هستند و 
باید در نقاط معین و استراتژیک، مناطق ویژه اقتصادی و به ویژه 

مناطق آزاد را تاسیس کنیم.
لذا با تمام این موارد باز هم تاکید می کنم که موفقیت دولت در 
تبیین مناطق آزاد در کشور فوق العاده ضعیف بود، هر چند تالش 
جدی از سوی شورای عالی مناطق آزاد انجام گرفت و شخص بنده 
نیز جلسات متعددی با آقای بانک داشتم و ایشان هم دغدغه مند 
ماموریت ها بودند، اما من اعتقادم این است که اگر امروز دولت در 
ایام باقی مانده کاری بخواهد انجام دهد، در ابتدا باید مجلس را 
اقناع کند، از آن جهت که مناطق آزاد یک ماموریت ملی، منطقه ای 
و جهانی و برای ما حائز اهمیت است؛ در واقع ثابت کند که مناطق 
آزاد بهترین گذرگاه برای دور زدن تحریم ها ، بهترین موقعیت برای 
و  پردازش صادرات  برای  محل  بهترین  قطعا  و  تولید  به  اهمیت 
مناسب ترین مکان برای هم پیوندهی اقتصاد ایران با ظرفیت های 

ملی و منطقه ای است و در واقع می تواند نجات گر اقتصاد کشور در 
شرایط مقتضیات فعلی اقتصادی کشور باشد .

  و اما مجلس یازدهم قرار است چه راه  حلی برای 
این مشکالت پیش روی مناطق آزاد بگذارد؟

و  آزاد  مناطق  قوانین  اصالح  با  است  موظف  یازدهم  مجلس 
و  کند  خارج  انفعال  از  را  مناطق  درست،  کردن  اداره  نحوه  ارائه 
باشد .  واردات  پایگاه  آنکه  نه  بدهد؛  صادرات محور  ماموریت  یک 
پایگاه  را  آزاد  مناطق  آنکه  جای  به  فعلی  شرایط  در  متاسفانه 
بنده  البته  ارزبری کرده ایم.  پایگاه  به  تبدیل  تلقی کنیم،  ارزآوری 
ندارم  قبول  را  می زنند  قاچاق  حوزه  در  آزاد  مناطق  به  که  انگی 
و به شدت اعتقاد بنده این است که این رویکرد بیش از 4درصد 
نیست؛ به همین دلیل نمی شود با چوب تنبیهی قاچاق ، ماموریت  
مطلق و موفق مناطق آزاد را زیرسوال برد. امیدوارم دولت در ایام 
کند  قانع  آزاد  مناطق  ماموریت  به  نسبت  را  مجلس  مانده،  باقی 
آزاد هم به جایگاه قبلی خود زیر نظر مستقیم شخص  و مناطق 

رئیس جمهور برگردد   .
درخصوص  دولت  گفتید  شما  اینکه  به  توجه  با    
مناطق آزاد ضعیف عمل کرده است، پس چه اصراری 

به افزایش این مناطق توسط دولت وجود دارد ؟
ملی  اقتصاد  تضعیف  با  منافاتی  هیچ  آزاد  مناطق  تعداد  افزایش 
و  آزاد  مناطق  ماموریت  تبیین  در  متاسفانه  ما  ولی  ندارد،  کشور 
نظارت بر عملکرد مناطق آزاد ضعیف عمل کردیم . اگر مناطق آزاد 
ماموریت صادرات محور را بر دوش بگیرند، اگر پردازش صادرات 
را انجام دهند ، اگر صادرات مجدد را در نظر بگیرند ، لجستیک را 
رونق دهند و در نهایت اگر ما بتوانیم از کشورهای توسعه یافته به 
سمت سرزمین اصلی صنایع های تک بیاوریم و باعث ارتقاء تولید 
و مزیت های رقابت شویم، آنوقت به جرات می گوییم که افزایش 
ندارد.  وجود  کشور  در سطح  اقتصاد  با  منافاتی  هیچ  آزاد  مناطق 
ولی متاسفانه دولت در ایجاد 8منطقه آزاد موفق نبود و هنوز هم 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاه مثبتی به 
این موضوع ندارند و این نشانگر آن است که شورای عالی مناطق 
آزاد و وزارت اقتصاد نتوانستند ماموریت مناطق آزاد را برای مجلس 
شورای اسالمی، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

دیگر مجموعه های نظام تبیین کنند.
  گالیه ای از انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد داشتید. هدف از این 

اقدام چه بود؟
با تصمیم مجلس دهم، دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد رفت، 
حتی  و  نکرد  کمک  آزاد  مناطق  اهداف  پیشبرد  به  طرح  این  اما 
موجبات تضعیف ماموریت های مناطق آزاد شد. سیستمی که باید 
ریاست  زیرمجموعه  نباید  چرا  باشد،  پراهمیت  آنقدر  ماموریتش 
جمهوری قرار بگیرد ؟ در مجلس دهم صرفا بدین خاطر که نظارت 
را بیشتر و مناطق آزاد را ملزم به پاسخگویی کنند، دبیرخانه را زیر 
نظر وزارت اقتصاد بردند، در حالی که با راهکار معین دیگری نیز 
می شد که مجلس قوه نظارتی خود را افزایش دهد . البته متاسفانه 
به  آزاد  مناطق  دولت ها  تمام  در  بلکه  روحانی،  دولت  در  تنها  نه 
به  شرایط  این  در  و  آوردند  روی  ارزآروی  سمت  به  اینکه  جای 
خلوت  حیات  به  تبدیل  دهند،  نجات  را  کشور  اقتصاد  آنکه  جای 
دولت ها شده اند. ولی قطع به یقین راهکار اینکه مناطق آزاد را از 
حیات خلوت دولت ها در بیاوریم ، زیرمجموعه قرار دادن دبیرخانه 
به وزارت اقتصاد نبود؛ چراکه تا این لحظه این وزارتخانه هیچ دفاع 
و حمایتی از شورای عالی مناطق آزاد ندارد و همین االن هم اگر 
از آقای دژپسند سوال شود، هیچ اطالعی از پروتکل های مناطق 
آزاد ندارد و هیچ نظارت دقیقی هم از جانب مجلس دیده نمی شود.

که  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  به  شما  نگاه    
شده،  تصویب  هم  اقتصادی  کمیسیون  در  ظاهرا 

چیست؟
من موافق با اصالح قوانین مناطق آزاد و رویه های موجود هستم، 
و  مسدود ، صرف نگر  رویکرد  با  اقتصادی  کمیسیون  متاسفانه  اما 
پیگیری  را  موضوع  این  کمیسیون ها  سایر  با  ارتباط گیری  بدون 
می کند و البته که ایرادات بسیار جدی بر این موضوع وارد است. 
ما در دنیا می بینیم که به قدری مشوق دولتی به مناطق آزاد داده 
شده که رغبت برای سرمایه گذاری زیاد می شود، اما این موضوع 
در این اصالحیه ای که در مجلس جدید برخی همکاران آورده اند، 
به فراموشی سپرده شده و بنده هم به شدت مخالف این روندی 
هستم که برخی از نمایندگان جلو می برند؛ چراکه نباید مشوق ها را 

کم کنیم، بلکه باید امتیازات بیشتر شوند. 
ما  آزاد  مناطق  کشور،  اقتصادی  شرایط  این  در  بپذیریم  باید 
که  شرطی  به  اما  کنند،  نقش  ایفای  و  باشند  راهگشا  می توانند 
مشوق ها و امتیازات را افزایش دهیم، نه اینکه قانون مالیات اصالح 
بفروشیم؛ ضمن  به سرمایه گذار  به گزاف  را  زمین  اینکه  یا  کنیم 
اینکه بستری هم برای بانک های خارجی وجود ندارد، لذا با این 
اگر  رسید .   نخواهند  توفیقی  به  آزاد  مناطق  یقین  به  قطع  روش 
اصالحی قرار است انجام بگیرد، باید بسیار دقیق و بر پایه تشویق 
سرمایه گذاران ملی و منطقه ای برای حضور و فعالیت بیشترشان 

در مناطق باشد .
  پس با این اصالحیه، ممکن است مناطق آزاد ما 

دچار محدودیت بیشتر شوند؟
در  توفیقی  تنها  نه  برود،  پیش  این روش  با  اصالح  این  اگر  بله؛ 
مناطق آزاد حاصل نخواهد شد، بلکه شرایط وخیم تر می شود. در 
واقع با اعمال این طرح، هیچ تفاوتی از لحاظ قوانینی میان مناطق 
نخواهد  وجود  اصلی  سرزمین  و  جهانی  تعرفه های  قوانین  با  آزاد 
و  بودم  ارس  آزاد  منطقه  گردشگری  معاون  مدت ها  من  داشت. 
این را بر پایه تجربه خود و قوانین موجود جهانی عرض و تاکید 
با تصویب این طرح، محدودیت مناطق آزاد بیشتر و  می کنم که 

میزان سرمایه گذاری کمتر می شود.
  چرا درصد کمی از قوانین موجود اجرایی می شود ؟ 
راهکاری  دنبال  به  اصالح،  جای  به  مجلس  نبود  بهتر 

برای اجرای دقیق قوانین موجود می بود؟
اگر در این باب هم دولت الیحه بیارود و یا مجلس طرح بدهد، باز 
هم باید در قوانین مناطق آزاد به تهدیدها و فرصت ها نگاه کنیم 
آزاد کشور  مناطق  ببینیم  باید  دهیم.  انجام  ارزیابی مجدد  و یک 
ما چقدر می توانستند بر توسعه اقتصادی کشور و رفع محرومیت 
مرور  امر،  این  من الزمه  اعتقاد  به  کنند؟  نقش  ایفای  مناطق  از 
درخصوص  آزاد  مناطق  کردن  به روز  و  قوانین  مجدد  ارزیابی  و 

باید  لذا  است .  جهانی  تجربه  پایه  بر  هم  آن  معین  مشوق های 
تجربه کشورهای اطراف خود را ببینیم که با تاسیس مناطق آزاد 
مختلف چه توفیقات عظیمی در ارتقای موقعیت اقتصادی خودشان 
داشته اند.  ما باید قوانین مناطق آزاد را به روزرسانی کنیم، اما بر پایه 

حمایت از سرمایه و سرمایه گذار!
گروه  کاالی  واردات  حذف  بحث  دیگر،  موضوع    

چهار است. به نظر شما هدف از این طرح چیست؟
وزارت  زیرمجموعه  آزاد  مناطق  دبیرخانه  وقتی  از  بگویم که  باید 
و  سرمایه گذاران  دبیرخانه،  عالی،  شورای  گرفت،  قرار  اقتصاد 
مسئوالن مربوطه تحت تاثیر نامالیماتی فراوان قرار گرفتند. نمود 
این موضوع همین حذف است که امروز واردات کاالی گروه 4 به 
کشور ممنوع شده است. پایه این نگرش این است که از اقتصاد 
رهبر  که  ویژه  به  کنیم،  حمایت  خود  داخلی  تولید  و  ملی  درون ، 
معظم انقالب نیز بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارند و امسال 
هم به شعار جهش تولید مزین شده است؛ ولی نباید با تصمیمات 
نتیجه ای خالف  و  بکوبیم  داخل  تولید  از  بر طبل حمایت  اشتباه 
آن ببینیم. ما قانون ثبت سفارش داریم، اما متاسفانه در اصالحیه 
جدید هم که در کمیسیون اقتصادی مطرح است و دست به دست 
می شود، نمایندگان به دنبال آن هستند که قانون عمومی کشور را 
با قانون اختصاصی مناطق آزاد تلفیق کنند. این در حالی است که 
ما در عموم کشور قانون ثبت سفارش داریم، ولی با تصمیم اشتباه 
اکنون ثبت سفارش در مناطق آزاد مردود اعالم شده و این یعنی 
نباید سرمایه گذار بر پایه ثبت سفارش کارش را انجام دهد. با این 
شرایط و یا حذف واردات کاالی گروه چهار، دیگر چه تسهیل گری 

باید در مناطق آزاد برای سرمایه گذار داشته باشیم؟
نشات  هم  چهار  گروه  کاالهای  همین  حذف  می گویم  جرات  به 
را  آن  و  تقلیل  را  آزاد  مناطق  امروز  که  است  تفکری  از  گرفته 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داد. در حال حاضر  این تفکرات و 
تصمیمات مناطق آزاد ما را درگیر کرده، در حالی که در دنیا تجربه 
این است که در مناطق آزاد با ارائه مشوق های ترجیحی بیشتر و 
بسترهای حمایتی معین کارهای اختصاصی بیشتری انجام بگیرد؛ 
لذا امیدوارم مناطق آزاد به ماموریت ارتقاء یافته قبلی خود برگردند.

سرمایه گذاری  میزان  بر  چقدر  تصمیمات  این    
تاثیرگذار است؟

ترغیب  که  می بینید  بسنجید،  را  آزاد  مناطق  امروز  اگر  خیلی ؛ 
ثبت  قانون  وقتی  است.  شده  کم  شدت  به  سرمایه گذاری  برای 
سفارش در منطقه آزاد مستقر شد ، وقتی دائما اعالم می کنیم که 
مناطق آزاد هم بایستی از بحث معافیت مالیاتی خارج شوند، وقتی 
ترغیبی  چه  دیگر  می کنیم،  ممنوع  را  چهار  گروه  کاالی  واردات 
وقتی حق  شد ؟  خواهد  وجود  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار  برای 
مالکیت به سرمایه گذار خارجی نمی دهیم یا وقتی اقدام و تضمینی 
برای سرمایه اش انجام نمی دهیم، قطعا این   تصمیمات و این دست 
سرمایه گذاری  و  سرمایه  تضعیف  موجب  درآوردی،  من  قوانین 

می شود.
به  آزاد  مناطق  قوانین  نقض  موضوع  این  پس    

حساب می آید ؟
بله؛ نقض مقررات صریح مناطق آزاد است.

این  به  نسبت  می تواند  مجلس  اوصاف  این  با     
موضوع وارد شود؟

صد در صد.
  آیا به دنبال پیشنهاد طرحی هستید که در مجلس 

این قبیل موضوعات پیگیری شود؟
در جلسه اخیر، بنده به عنوان نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد 
مخالفتم را با این موضوعات و همچنین طرح اصالح قانون مناطق 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  گوش  به  را  آن  و  کردم  مطرح  آزاد 
رساندم. فعال بنا بر این شده که همکاران در این طرح تعلل کنند 
و  کارشناسان  تخصصی،  کمیسیون های  نمایندگان،  همه  نظر  تا 
دانشگاهیان اخذ و الگوهای جهانی مرور شود تا در نهایت به قانون 
معینی برسیم؛ اما تاکید می کنم که تا زمانی که مشوق های قانونی 
در مناطق آزاد توسعه پیدا نکند، هیچ رهیافتی برای نجات مناطق 

آزاد کشور هم وجود ندارد.
تعداد  بر  و  شد  ساله  بیست  مالیاتی  معافیت    
به  نسبت  نظرتان  نشد.  افزوده  معافیت  سال های 
برای  تبعاتی  رویکرد  این  آیا  چیست ؟  موضوع  این 

سرمایه گذاری دارد؟
و  است  خوب  مشوق های  جزء  مالیاتی  معافیت  شدن  20ساله 
بگیرید،  نظر  در  را  آزاد  مناطق  اکثر حوزه های سرمایه گذاری  اگر 
آزاد  منطقه  در  شده  باعث  که  مشوق هایی  از  یکی  که  می بینیم 
سرمایه گذاری رخ دهد و شرایط تولید و فضای کسب و کار فراهم 
معافیت  من  اعتقاد  به  است.  ساله  بیست  معافیت  همین  شود، 
مالیاتی باید بر پایه همین مقدار بماند و اگر اصالحی هم بخواهد 
انجام بگیرد، در عین حال که حق و حقوق دولتی برایش مترتب 
خواهد بود، باید تمام قوانین به نفع سرمایه و سرمایه گذار باشد تا 

فضای کسب و کار رونق پیدا کند.
   وضعیت تولید در مناطق آزاد را چگونه می بینید؟

از ریل خارج شده اند.  آزاد کشور سال هاست که  متاسفانه مناطق 
نظارتی مجلس  قوه  ویژه که  به  ندارند،  معین  متولی  آزاد  مناطق 
بر عملکرد مناطق آزاد نیز کم است. نتیجه اش هم همین تقلیل 
بازرگانی است. به  پایگاه واردات و  آزاد به  تولید و تبدیل مناطق 
اعتقاد من در چند گام اول بازرگانی ، ایجاد بازارسازی برای یک 
کاالی داخلی و خارجی باید در مناطق آزاد انجام بگیرد . گام بعدی، 
تولید است؛ ما می توانیم روی تولیدات داخلی کشور در مناطق آزاد 
های تک بگذاریم و آنها را به یک استراتژی مزیتی معین برسانیم، 
آنوقت است که تولید داخلی کشور در منطقه آزاد تقویت و موجب 
کارشان  اهم  آزاد  مناطق  اکثر  اکنون  متاسفانه  می شود .  صادرات 

بیشتر بر پایه پایگاه های وراداتی است.
موضوع  آزاد،  مناطق  در  مالی  تامین  بحث    
دردسرسازی است. چه راهکاری برای حل این مشکل 

دارید؟
دلیل اصلی این مشکل به این برمی گردد که هر موقعیتی را که 
آمایش  مطالعات  ابتدائا  کنیم،  تبدیل  آزاد  منطقه  به  می خواهیم 
اواخر  در  دولت  به  بنده  موکد  توصیه  نمی گیرد.  انجام  سرزمینی 
عمرش این است که تنها کاری که در این شرایط می تواند انجام 
دهد که به عنوان یادگاری از دولت تدبیر و امید بماند، این است 
مناطقی  و  کند  مجدد  ارزیابی  را  کشور  موجود  آزاد  مناطق  که  
سرزمینی  آمایش  براساس  شوند،  تاسیس  می خواهند  که  هم 
مورد ظرفیت سنجی قرار گیرند . واقعیت آن است که تا زمانی که 
زیرساخت های برتر ایجاد نشده باشد، هیچ فضای کسب و کاری 
نیز  ما  آزاد  مناطق  بگیرد.  شکل  نمی تواند  جهان  نقطه  هیچ  در 
همین گونه است؛ ما ابتدا باید زیرساخت ها را فراهم نماییم، دولت 
باید بودجه معینی برای این موضوع کنار بگذارد، صرف استفاده از 
کاالهای وارداتی و ایجاد درآمد برای مناطق آزاد آن هم به شکل 

کاذب برای تامین زیرساخت های مناطق مناسب نخواهد بود. 
متاسفانه  که  است  بین المللی  بانک های  طریق  از  یا  مالی  تامین 
صورت  داخلی  بانک های  طریق  از  یا  نشده،  حاصل  توفیقی 
ندارد؛ پس  تامینش وجود  برای  رغبتی  آن هم هیچ  می گیرد که 
می ماند خود دولت که باید سرمایه و منابع مالی معین برای ایجاد 
زیرساخت ها برای مناطق آزاد شکل بدهد. متاسفانه ما ابتدا مناطق 
آزاد را بدون آنکه زیرساختش فراهم باشد، ایجاد می کنیم و بعد از 
شکل دهی تازه به سراغ زیرساخت می رویم، در حالی که ابتدا باید 

زیرساخت های اولیه فراهم و بعد منطقه آزاد شکل گیرد.
تامین  به  چقدر  خصوصی  بخش  و  دولت  تعامل    

مالی می تواند کمک کند؟
بی نهایت موثر است . اکنون الیحه مشارکت عمومی و خصوصی در 
کمیسیون عمران در دست بررسی است؛ به دنبال این هستیم که 
مسیری بسازیم تا بخش خصوصی برای حضور در ابرپروژه های دولتی 
رغبت پیدا کند؛ ما می توانیم مناطق آزادی تعریف کنیم و در اختیار 
بخش خصوصی بگذاریم، اما متاسفانه قوانین دست و پاگیر و محدود و 
مشوق های ما ناپایدار است. ضمن اینکه اقتصاد کشور بر پایه استراتژی 
داریم و شرایط  نوسان  به لحظه  اداره نمی شود و لحظه  معین هم 
ناپایداری را تجربه می کنیم . مدام با تناقض قانونی و تغییر قانون روبه رو 
هستیم . برخی نشستند و آنالیز می دهند که این کاال وارد شود، آن کاال 
صادر نشود و... همه این نقص ها باعث می شود که برای سرمایه گذاری 

در منطقه آزاد بستری مناسب فراهم نشود.
  به نظر شما کدام منطقه آزاد در بحث سرمایه گذاری 

و تولید و اشتغال زایی موفق عمل کردند؟
در مقام مقایسه نمی شود گفت که کدام منطقه موفق است . عدم 
توفیقی هم اگر در منطقه ای وجود دارد، به استراتژی های باالدست 
انگیزه برمی گردد؛ به عنوان مثال شهرستان خوی  ایجاد  و نحوه 
در مرز توانمند صادراتی ایران و ترکیه واقع شده است، اما مزیت 
منطقه آزاد مستقل بودن را از این محدوده گرفتیم . شورای عالی 
تمام  با  را  خوی  منطقه  دهم  مجلس  در  بود  مقرر  آزاد  مناطق 
ظرفیت های بی نظیرش که تمام زیرساخت های ریلی ، فرودگاهی ، 
جاده ای ، نیروی انسانی فاخر، تاریخ، تمدن ، اقتصاد مولد کشاورزی 
در  کند،  متصل  ماکو  آزاد  منطقه  به  را  است  فعال  منطقه  آن  در 
ولی  است  سرزمینی اش  مساحت  ماکو  هکتار  500هزار  که  حالی 
شاید یک صدم این محدوده فعالیت منطقه آزاد ندارد. این نشان 
ما  دارد،  نقص  آزاد  منطقه  ایجاد  در  هم  دولت  نگاه  که  می دهد 
نباید بر پایه درخواست های یک نماینده یا پیشنهادهای غیرمنطقی 
تسلیم شویم . باید بپذیریم که آمایش سرزمینی مزیت های نسبی را 
معین می کند و بعد براساس آن منطقه آزاد را ایجاد کنیم. متاسفانه 
منطقه آزاد تاسیس می شود، بعد در ارتقای زیرساخت هایش کاسه 
چه کنم دست می گیرند. با این روند قطعا توفیقی حاصل نخواهد 

شد.
لذا شورای عالی مناطق آزاد باید ارزیابی ها را ببیند هر منطقه ای که 
صادرات ، صادرات مجدد، فرآوری و تولید و فضای کسب و کارش 
بر پایه آمار واقعی بیشتر باشد، قطعا موفق بوده است؛ ولی به نظر 
99درصد مناطق آزاد کشور بر پایگاه واردات هستند . با این حال 
تا حدی به زعم بنده منطقه آزاد ارس یکی از موفق ترین هاست؛ 
انجام  اقداماتی خوبی  کار  و  و فضای کسب  تولید  نظر  از  چراکه 
شده است. امیدواریم از این دست اتفاقات خوب برای مناطق آزاد 

دیگر هم رخ دهد.
  نگاه شما نسبت به عملکرد مدیریتی مناطق آزاد و 

رویکرد ثبات مدیریتی چیست؟
وقتی  تا  می کنم؛  مطرح  را  نقدی  ولی  گذشته،  زمان  چند  هر 
جوانگرایی ،  سمت  به  کشور  مدیریتی  و  اجرایی  بدنه  تمام 
نروند،  کشور  فرهیخته  نیروهای  از  استفاده  و  تحول خواهی 
عملکرد مدیریتی موفق نخواهند بود . چهارچوب اصول نیروهای 
انسانی این است که با نیروهای وارداتی نمی توان منطقه آزاد را 
مدیریت کرد؛ چراکه تخصص محوری نداریم و ماموریت محوری 
ماموریت  کشور  آزاد  مناطق  که  کرد  تاکید  باید  نمی شود.  عمل 
منطقه ای  هر  ماموریت  نمی شود  نمی کنند.  دنبال  را  مشخصی 
ما عمومی عمل  متاسفانه  تعریف کرد.  نیز  برای منطقه دیگر  را 
می کنیم؛ البته مجموعه دبیرخانه تالش خوبی کرده اند و در دوره 
آقای روحانی انتخاب مدیران برای مناطق آزاد تقریبا خوب بوده 
و این مدیران از نیروهای توانمندی هستند که در مناطق فعالیت 
انسانی  ظرفیت های  از  اکمل  حد  در  وجود  این  با  اما  می کنند، 

استفاده نشده است.
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در گفت و گو با نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

عزم نمایندگان مجلس برای شبیه سازی مناطق آزاد به سرزمین اصلی
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گفت وگو: 
ملیحه اسناوندی
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