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 گفت و گوی اختصاصی با مهندس حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم: گفت و گوی اختصاصی با مهندس حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

تحقیق و تفحص حق قانونی یا فرصتی برای امتیاز گیری؟
براساس اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور 
کشور را دارد؛ از سوی دیگر طبق اصل 84 نیز هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و 

حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. 
اما فرآیند قانونی تحقیق و تفحص چگونه است؟ براساس قانون اصالح موادی از قانون 
شورای  در  سال 1387  دی ماه  چهارم  در  که  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  آیین نامه 
از  نگهبان به تصویب رسیده است؛ »هرگاه نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یک 
امور کشور را الزم بداند، تقاضای خود را به  صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس تسلیم 
نموده و هیات  رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط 
جهت رسیدگی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ 
وصول، اطالعاتی را که در این زمینه کسب نموده، در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار 
یا  متقاضی  ماده تصریح شده که: »در صورتی که  ادامه همین  در  )ماده 198(.  دهد« 
متقاضیان، اطالعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف 
یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط دعوت به 
عمل آورد و دالیل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق الذکر را استماع نماید 
و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به 

هیات رئیسه مجلس ارائه دهد«.
 این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می گیرد و پس از توضیح مخبر 
کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه، 

گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.
در ادامه این مواد قانونی، به توضیح فرآیندهای انجام تحقیق و تفحص اشاره شده که باید رأی 

سایر نمایندگان مجلس را با خود به همراه داشته باشد.
پیش فرض غیرقابل کتمان، اصل 76 قانون اساسی و به تبع آن اصل 84 تصریح بر حق 

نمایندگان محترم مردم است که هیچ نهاد و ارگانی را مجال مخالفت یا تعلل در فرآیندهای 
مترتب بر تحقیق و تفحص نیست. اما بی تردید در قبال هر حقی، صاحب حق، مسئولیتی را 
به عنوان فرد ذی حق متوجه خود می کند، به این معنا که در برخورد و بهره برداری از این حق 

چه کردی و یا اینکه از این حق چگونه استفاده کردی؟!
اگر باور داشته باشیم که به تعبیر امام خمینی)ره( مجلس در رأس امور قرار دارد و عصاره همه 
فضائل مردم است و به ماهیت تغییرات اعمال شده در اصالح قانون اساسی در سال 1368 
توجه کنیم، به این واقعیت نائل می شویم که در بازنگری قانون اساسی، جایگاه مجلس رفیع تر 
شده و اسباب و لوازم نظارت بر رفتار و عمل بر قانون از سوی دولتمردان در قالب های مختلف 

از سوال تا تحقیق و تفحص و استیضاح وزرا و حتی رئیس جمهور تعیین شده است.
از این منظر رویه نظارتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی که در بازه های 
زمانی چهار ساله، حامل نظرات و دغدغه های جامعه می باشند، به عنوان وکالی مردم، 
عالوه بر وظیفه انشای قانون، به عنوان نمایندگان مردم موظف به پیگیری امور حوزه 
براساس  و  بوده  ملی  نهادهای  از  ملی  سطح  در  اصل 84،  تعبیر  به  حتی  و  نمایندگی 
این عقبه حمایتی قانونی قوی، می توانند بی محابا تمام زوایای عملکردی دستگاه های 
مختلف را مورد سوال قرار دهند؛ سئوالی که بازخورد آن شفافیت در بررسی عملکرد آن 

نهاد مورد تحقیق با حضور مسئولین مربوطه می باشد.
در این میان نمایندگان براساس مسئولیت و تعهدی که اصل 76 و 84 برعهده آنها گذاشته و 
با عنایت به اصل 90 قانون اساسی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 

از نظر قانونی و اخالقی متعهد به اجرای انصاف در چارچوب قانون می باشند.
از سوی دیگر، تحقیق و تفحص، اهرم فشاری است که در ادوار مختلف مجلس، برخی 
نمایندگان با بهره گیری از آن، اقدام به تحت فشار گذاشتن برخی مسئولین استانی به منظور 
نیل به اهداف و تامین نظرات و سالیق راهبردی خود در سطح شهرستانی و استانی می نمایند. 
این مهم در بهترین حالت ممکن قابل درک است؛ چراکه موضع نمایندگی جایگاه خواهش 
از مدیران دولتی نیست و در عین حال مهم ترین دغدغه نمایندگان، تضمین حضور در دوره 
بعد نمایندگی از طریق تامین نیازهای جامعه و گروه های حامی خود و یا فراهم کردن 
فرصت های شغلی برای عالقه مندان و همراهان ستاد انتخاباتی خود است؛ بدیهی است اگر 
موفق به تحقق منافع جوامع هدف رأی خود نگردد، عطای نمایندگی در دوره بعدی را باید 

به لقای آن واگذار نماید.

توجه داشته باشیم به طور طبیعی اکثر مدیران، جلوگیری از تصویب تحقیق و تفحص در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی را وجه همت خود قرار می دهند؛ اما در میان هستند 
مدیرانی که بدون ابا و پروایی از این فرآیند، به استقبال پرسش و پاسخی تحت عنوان 
تحقیق و تفحص می روند و این اقدام را مسیری برای اثبات حقانیت، راستی و درستی 
تصمیمات خویش می داند که چنین منش و روشی خود گواهی آشکار بر پاکدستی، درستکاری 

و امانتداری از بیت المال و اعتماد مردم و دولت است.
اما یکی از اتفاقات قابل تاملی که غالبا در پی تحقیق و تفحص رقم می خورد، شانتاژ رسانه های 
مخالف و به عبارتی قلم فروشانی است که در این آشفته  بازار سعی در گرفتن حق و سهمی از 
این آب گل آلود از مدیر و سازمان مورد پرسش قرار گرفته، دارند! که با مداقه و بررسی دقیق 
بر روند عملکردی آنان به آسانی می توان دریافت که ریشه در کدامین گندآب و مرداب دارند. 
این رسانه های هدایت شده از سوی برخی از افراد ذی نفوذ و باج خواه سعی دارند با بهره برداری 
از فضای رسانه ای جهت تحت فشار قرار دادن مدیران، به محدود شدن و تضعیف قدرت مانور 
مدیران مستقل که در قالب تنگ اداری جای نگرفته و رویکردهای جسورانه را در راستای 
نیل به موفقیت به ویژه در عرصه مناطق آزاد سرلوحه اقدامات خود قرار می دهند، دست یابند 
تا با بهره برداری از اعمال نظارتی مجلس شورای اسالمی به نفع اهداف خود در کسب امتیاز 

حداکثری از محل منابع بیت المال استفاده نمایند.
از اعمال اصل 76 قانون اساسی، ساز و کار  نتیجه در عین حسنات بی شمار ناشی  در 
رسانه ای کردن و تهمت و افترا، بهره ای جز ضعیف کردن مدیرانی که در ورای تحریم، 
بحران کرونا و مشکالت بوروکراسی اداری، اجرای مزایا و معافیت های قانونی جهت 
جذب حداکثری سرمایه گذار را سرلوحه برنامه های خود قرار می دهند تا عالوه بر تامین 
کاالهای اساسی کشور، زمینه رونق فضای کسب و کار و اشتغال را نیز فراهم نمایند، 

نصیب کشور نمی کند.
سوال باقی مانده این است آیا نمی توان درخواست رد شده یک نماینده محترم از سوی 
مدیرعامل یک سازمان به دلیل در چارچوب برنامه ها نبودن را از راهکاری به جز تحقیق و 

تفحص مورد پیگیری قرار داد؟ 
امید که همه ما در عمل به قانون و قسم نمایندگی و تعهد به اعتالی جمهوری اسالمی و 
آرمان امام راحل و شهدای انقالب، صادق بوده و مصالح نظام را بر منافع غیر از آن ترجیح 

دهیم.
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اسفندماه  اتریش،  فرهنگی  هفته  دومین 
امسال در جزیره زیبای کیش برگزار می شود.

در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان 
اتریش  فرهنگی  انجمن  و  آزاد کیش  منطقه 
بر گسترش همکاری های  در تهران، طرفین 

فرهنگی و گردشگری تاکید کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از 
توجه سفیر وقت اتریش در ایران به جزیره کیش 
گفت: سابقه همکاری دراز مدت ایران و اتریش، 
زمینه مثبتی برای توسعه همکاری های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور 

ایجاد کرده است.
غالمحسین مظفری با اشاره به گسترش ارتباطات 
بین الملل ایران در فضای جدید به وجود آمده، اظهار 
داشت: امید می رود در مسیر تعامالت با کشورهای 
توسعه یافته، دستارودهای خوبی نصیب ملت مقاوم 
ایران گردد. در این میان به دلیل شرایط آب و 
هوایی مناسب و زیرساخت های مطلوب کیش، 
با لحاظ ضوابط و  آماده همکاری های مشترک 

چارچوب های قانونی هستیم.
حوزه های  در  همکاری  بر  عالوه  افزود:  وی 

ترکیبی  تورهای  طراحی  هنری،  و  فرهنگی 
اتریش و کیش و همچنین  میان  و مشترک 
مطرح  دانشگاه های  ظرفیت  از  استفاده 
آموزشی  دوره های  ایجاد  برای  کشور  آن 
تخصصی در حوزه گسترده صنعت گردشگری 
داخلی،  دانشگاه های  از  یکی  همکاری  با 

ازجمله پیشنهادات همکاری مشترک است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه 
هفته  دومین  برگزاری  برای  آمادگی  ضمن 
فرهنگی اتریش در جزیره کیش در سال جدید 
میالدی با رعایت تمامی جنبه های پیشگیرانه 
در خصوص کنترل کرونا، امیدواریم با ایجاد 
زمینه های الزم بتوان در آینده هفته فرهنگی 

کیش را در وین برگزار کرد.
سفیر اتریش در ایران نیز در این دیدار گفت: 
قدمتی  اتریش،  و  ایران  همکاری های  سابقه 
700ساله دارد. بر این اساس ما همیشه آماده 

توسعه رابطه با ایران بوده و هستیم. 
استفان شولتز افزود: برای ما مایه خوشوقتی 
است که توافق برجام به عنوان سند مشترک 
در   1+5 و  ایران  راهبردی  همکاری های 

به  هسته ای  صلح آمیز  همکاری های  به  نیل 
میزبانی اتریش بود.

سفیر اتریش در ایران با اشاره به تفاوت و تمایز 
با سایر کشورها،  ایران  با  کشورش در برخورد 
اظهار داشت: برای توسعه همکاری ها با ایران 
ازجمله همکاری در حوزه پایان ناپذیر فرهنگ و 
هنر بسیار مشتاق هستیم و در هفته فرهنگی 

پیش رو، سه هنرمند موسیقی اتریش در تهران و 
کیش به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

شده،  امضا  تفاهم نامه  در  است،  گفتنی 
هنری  مرکز  در  اتریش  نمایشگاه  برگزاری 
سفیر  گفته  به  بنا  که  شده  پیش بینی  کیش 
ماه  نخست  نیمه  در  ایران ،  در  اتریش 

مارس 2021 خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

اطالع رسانی هوشمندانه جهت معرفی 
ظرفیت های بی بدیل کیش به دنیا

اخبار منطقه آزاد کیش

کارت عضویت سازمان منطقه آزاد کیش، 
 به عنوان تنها نماینده مناطق آزاد ایران در 

سازمان جهانی مناطق آزاد صادر شد.
عمومی  مجمع  در  شرکت  امتیاز 
به صورت کنفرانس و نمایشگاه با 
مزیت های  مهم ترین  از  رای  حق 
کیش  جزیره  صدورکارت عضویت 
جهان  آزاد  مناطق  سازمان  در 

و  بین المللی  سازمان  تنها  از ۶20عضو  بیش  با  که  می شود  محسوب   )WFZO(
چندجانبه مناطق آزاد در جهان است.

مطالعات  تازه  ترین  به  دسترسی  امکان  کیش،  آزاد  منطقه  کارت،  این  صدور  با 
بولتن  همچنین  و  ماهیانه  خبرنامه های  جهان،  سراسر  آزاد  مناطق  درخصوص 
دائمی برای آشنایی با فرصت ها و چالش های کلیدی این مناطق را خواهد داشت.

استفاده از خدمات، تحقیقات هدفمند، پشتیبانی عملیاتی و اداری، آموزش سطح 
باال، خدمات شبکه، نیز از دیگر مزیت های عضویت در سازمان مناطق آزاد جهان 

برای منطقه آزاد کیش محسوب می شود.
سازمان مناطق آزاد جهان )WFZO(، تنها سازمان بین المللی و چندجانبه مناطق 
این  از کشورهای عضو  بسیاری  اقتصادی  آزاد در جهان، نقش مهمی در رونق 

سازمان ایفا می کند.
الزم به ذکر است، سازمان منطقه آزاد کیش در آخرین وبینار تخصصی سازمان 
مناطق آزاد جهان با موضوع مدل جدید جهان و آینده صنعت در پساکرونا، که 

شهریورماه سال جاری برگزار شد، حضور علمی و کارشناسانه داشته است.

تفاهم نامه دوجانبه میان سازمان منطقه 
آزاد کیش و کمیسیون گردشگری اتاق 
ایران به منظور ایجاد زمینه های همکاری 
در حوزه  تعامل  و گسترش  مشترک 
گردشگری، صنایع دستی، اقتصاد ورزش 
و زیرساخت های فن آورانه به امضاء رسید.
در راستای ایجاد زمینه های همکاری 
مشترک و استفاده مطلوب از ظرفیت ها 
و توانایی های تخصصی، تفاهم نامه دوجانبه با حضور خسرو نشان معاون گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش و کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی علی اکبر عبدالملکی رئیس کمسیون گردشگری در 

سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش به امضاء رسید.
خسرو نشان در این جلسه بر اهمیت آبادانی بخش های مختلف سرزمین ایران اسالمی 
که یکی از دغدغه های اصلی »رونق گردشگری و تحوالت اقتصادی« در حوزه های 
مختلف است، اشاره داشت و گفت: برای رسیدن به این جایگاه ویژه، نیازمند به تدوین 
برنامه ریزی دقیق و مدون می باشد که اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است.

وی با بیان این که جزیره کیش در حوزه های »اقتصادی، عمرانی و گردشگری« به 
یک برند مطرح در کشور تبدیل شده است، افزود: برندسازی در حوزه های مختلف 
مفهوم عمیقی است که در این منطقه تحقق یافته است و در مساحت 90کیلومترمربع 

52هتل ساخته شده و ۶2هتل نیز در حال ساخت است.
نشان اظهار داشت: در برخی از مراکز استان ها و شهرهای بزرگ حتی چند نمونه 
اندکی از این هتل های ساخته شده وجود ندارد و مراکز اقامتی در این استان ها یکی از 

مهم ترین کمبودهای موجود در حوزه گردشگری است.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، ایجاد انگیزه در فعاالن اقتصادی برای 
» 400مرکز  ازجمله  گردشگری  تاسیسات  ظرفیت  را  منطقه  این  در  سرمایه گذاری 
پذیرایی، 24کلوپ تفریحات دریایی و مجموعه مارینا« که در کشور بی نظیر است، اشاره 
کرد و اذعان نمود: با برگزاری هفته های فرهنگی و معرفی اقلیم و اقوام استان های 
مختلف در جزیره کیش، این منطقه می تواند پایلوت گردشگری هوشمند در کشور شود.

الزم به ذکر است، جلسه انعقاد تفاهم نامه دوجانبه میان سازمان منطقه آزاد کیش و کمیسیون 
گردشگری و کسب و کارهای وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تخت 
عنوان »ایجاد زمینه های همکاری مشترک و استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های تخصصی« 
با هدف »همکاری در زمینه های تخصصی و تجاری، تهیه گزارش های اقتصادی درخصوص 
گردشگری، برگزاری نشست های تخصصی، طراحی و تامین زیرساخت های نرم افزاری و فن آوری 
اطالعات، اجرای راهکارهای مطلوب به منظور افزایش مشتری مداری، همکاری علمی، تحقیقاتی، 
دانشگاهی، اقتصادی، آموزش، برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، همایش ها، کارگاه ها، نشست های 
مشترک علمی، ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی، تعریف بانک اطالعاتی فعاالن گردشگری، برگزاری 
منظم نمایشگاه های اختصاصی و تخصصی گردشگری و صنایع دستی، ایجاد زمینه مشارکت و 
فعالیت ذینفعان منطقه در اتاق های مشترک ایران با سایر کشورهای هدف گردشگری« برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه سعید یکه دهقان مدیر تبلیغات و بازاریابی، ماهان مدون مدیر 
توسعه گردشگري و میراث فرهنگي سازمان منطقه آزاد کیش، هیات همراه کمیسیون 
گردشگری و کسب و کارهای وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

و برخی از سرمایه گذاران، فعاالن حوزه گردشگری حضور داشتند.

برای  الزم  بستر  شدن  فراهم  گفت:  کیش  نوآوری  مرکز  مدیر  و  امنا  هیات  دبیر 
»صادارت، راه اندازی ابزارهای اینترنتی برگزاری رویدادها، رونق و توسعه کسب و کارها 
و ارائه محصوالت جدید« ازجمله ظرفیت های ایجاد شده برای فعالیت شرکت های 

دانش بنیان در مرکز نوآوری کیش است.
مسعود توفیقی از ایجاد ظرفیت های جدید با هدف »ورود به بازار کار، توسعه و رونق اقتصادی 
و افزایش تقاضای عرضه محصوالت نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری 
کیش« خبر داد و اظهار داشت: در راستای برقراری انسجام میان المان ها و ظرفیت موجود در 

این مجموعه؛ فعالیت های مختلفی در مرکز نوآوری کیش آغاز شده است.
به گفته وی، عملیات طراحی و راه اندازی ابزارهای اینترنتی با هدف برگزاری رویدادهای مختلف 

براساس اولویت بندی محصوالت فناورانه، در دستورکار مرکز نوآوری کیش قرار گرفته است.
مدیر مرکز نوآوری کیش به مجموعه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظام نامه های تدوین شده 
برای ایجاد مرکز نوآوری کیش با هدف پذیرش شرکت های دانش بنیان در این مرکز اشاره 
کرد و اظهار نمود: تاکنون قرارداد استقرار 40شرکت دانش بنیان از میان بیش از 170شرکت 
درخواست کننده به امضا رسیده و برای فعالیت محصوالت فناورانه در این مرکز مستقر شدند.

توفیقی با بیان این که اولویت نخست برای پذیرش شرکت های دانش بنیان در مرکز نوآوری 
کیش، ارائه محصوالت فناورانه و ایده های نو است، افزود: شرکت های دانش بنیانی که با ارائه 
محصوالت فناورانه و ایده های نو در حوزه کسب و کار، اقتصاد دریامحور، سواحل و جزایر 

کشور فعالیت می کنند، از حمایت ویژه این مرکز برخوردار خواهند شد.
وی، فراهم کردن شرایط »خط تولید نیمه صنعتی در شهرک صنعتی کیش و ایجاد 
تعامل میان شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های مستقر در این مرکز« را یکی از 
امتیازات ویژه مرکز نوآوری کیش برشمرد و گفت: شرکت هایی با قابلیت ارائه محصول 
فناورانه، به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شده اند، می توانند برای ارائه محصوالت 

خود و استقرار در مرکز نوآوری کیش اقدام کنند.
دبیر هیات امنا و مدیر مرکز نوآوری کیش درخصوص انعقاد تفاهم نامه با معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با محوریت توسعه و ارتقای شرکت های دانش بنیان در حوزه 
اقتصاد دریامحور، سواحل و جزایر کشور اذعان داشت: این طرح در قالب یک مدل و با 
چارچوب مشخصی برای عرضه محصوالت، جلب و جذب شرکت های دانش بنیان در 

حوزه توسعه فناوری و اکوسیستم های کسب و کار در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، مجموعه مرکز نوآوری کیش در یک ساختمان 11طبقه با هدف استقرار 
و توسعه شرکت های دانش بنیان که در زمینه ارائه محصوالت فناورانه فعالیت می کنند 
و تامین بخشی از نیازهای پروژه پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش که یکی از 

نمونه فعالیت های ارزشمند این شرکت ها به شمار می رود، ایجاد شده است.

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و انجمن فرهنگی اتریش امضا شد:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

برگزاری دومین هفته فرهنگی اتریش در جزیره کیش 

تبدیل کیش به یکی از مراکز مهم عرضه و فروش آثار هنرمندان کشور

اعطای حق رای در سازمان مناطق 
آزاد جهان به منطقه آزاد کیش

جزیره کیش؛ پایلوت گردشگری 
هوشمند در کشور

 ایجاد فرصت های جدید
 در جهت رونق اقتصادی جزیره کیش

کارت عضویت کیش در سازمان جهانی مناطق آزاد صادر شد:

 تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و کمیسیون
 گردشگری اتاق ایران منعقد شد:

مدیر مرکز نوآوری کیش اظهار کرد:

در  موفق  و  مقتدر  عمومی های  روابط  تحقق 
مستلزم  بین المللی،  و  منطقه ای  اطالع رسانی 
انسجام و همکاری میان روابط عمومی ها است.

روابط  هماهنگی  شورای  جلسه  نخستین 
عمومی های کیش، با محوریت ایجاد »تعامل 
تولید  هوشمندسازی،  و  شفافیت  سازنده، 
محتوا، گزارش های تحلیلی، تبلیغات محیطی، 
اخبار  کیفیت  ارتقای  و  بین المللی سازی 
تولیدی« با حضور غالمحسین مظفری رئیس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
آزاد کیش در سالن رازی مرکز همایش های 

بین المللی کیش برگزار شد.
جلسه  این  ابتدای  در  مظفری  غالمحسین 
جلسه  نخستین  برگزاری  اهمیت  لزوم  بر 
سازمان  عمومی  روابط  هماهنگی  شورای 
و  آینده پژوهی  هدف  با  کیش  آزاد  منطقه 
منطقه  سازمان  اقدامات  هوشمندانه  انعکاس 
اقتصادی،  عمرانی،  حوزه های  در  کیش  آزاد 
تولیدی و گردشگری در این منطقه اشاره کرد 
نیاز  ایجاد زیرساخت مورد  با  و اظهار داشت: 
و تعامل سازنده میان روابط عمومی سازمان 
و  ظرفیت ها  می توانیم  تابعه  شرکت های  و 
گردشگری  و  اقتصادی  عمرانی،  تحوالت 
جزیره کیش را با برجسته سازی و اطالع رسانی 

هوشمندانه، به تمام دنیا معرفی کنیم.
اطالع رسانی  باالی  ظرفیت  ایجاد  وی، 
روابط  مجموعه  در  محیطی  تبلیعات  و 
کیش  جزیره  پرتالش  و  فعال  عمومی های 
و  انسجام  با  افزود:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را 
همکاری عمومی و بهره گیری از ظرفیت ها و 
فرصت های استثنایی در قالب یک برنامه ریزی 
دقیق می توانیم موضوعات منطقه ای و فراملی 

را مدیریت کنیم و به کمک دولت بشتابیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، 
ایجاد تعامل میان دستگاه های مستقر در این 
منطقه را نمایانگر سیستم توانمند و فعال در 
جزیره کیش عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد 
گردشگری  اقتصادی،  ظرفیت های  با  کیش 
برای  خوبی  ورزشی  زیرساخت  از  تولیدی  و 
این  در  کشور  برتر  و  ملی  تیم های  جذب 
اطالع رسانی  با  که  است  برخوردار  منطقه 

گسترده در رسانه های ارتباط جمعی می توانیم 
فراملی  و  ملی  سطح  در  را  ظرفیت ها  این 

معرفی کنیم.
امر مهم  این  یافتن  به گفته مظفری، تحقق 
فعال  حوزه های  تمام  میان  انسجام  مستلزم 
آزاد کیش و اطالع رسانی  در سازمان منطقه 
دقیق است که موجب شناسایی ظرفیت های 

جدید خواهد شد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات   رئیس 
منطقه آزاد کیش ، پروژه های عمرانی ازجمله 
ساماندهی سواحل این منطقه را از اولویت های 
این سازمان برشمرد و گفت: هدف از تشکیل 
سازمان  عمومی  روابط  هماهنگی  شورای 
برقراری  و  شرکت ها  مستقل  ماهیت  »حفظ 
این  برگزاری  تداوم  و  است  کاری  انسجام 
جلسات« فرصت مغتنمی برای بهره مندی از 
ظرفیت های موجود و بررسی عملکردها است.

همچنین، معاون توسعه مدیریت و سرپرست 
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت 
اطالع رسانی  ضرورت  بر  کیش  آزاد  منطقه 
دقیق و تخصصی به جامعه هدف و مسئوالن 
کشوری درخصوص »تدوین برنامه سه ساله 
صادرات،  روند  تحلیل  کیش،  آزاد  منطقه 
توسعه و پیشرفت پروژه ها، رونق اقتصادی و 
مسائل درون و برون سازمانی« تاکید داشت 
و افزود: شورای هماهنگی روابط عمومی ها در 
مسائل  سازمان،  کالن  سیاست های  راستای 
فرهنگی، اجتماعی درون سازمان و همچنین 

در  فعال  پروژه های  به  مربوط  موضوعات 
سطح جزیره کیش را مورد بررسی قرار دهند.

ناصر آخوندی، تشکیل شورای روابط عمومی ها 
را زمینه ساز »تولید محتوا و تحلیل موضوعات 
و  کرد  عنوان  منطقه«  این  مختلف  حوزه های 
اظهار داشت: ایجاد درآمدهای پایدار از اقدامات 
موثری سازمان منطقه آزاد کیش است که سبب 
شد تا ده ها سال آینده از فروش زمین برای تامین 

منابع مالی بی نیاز باشیم.
پرونده ها،  هوشمندسازی  »سیستم  وی 
شفافیت و کنترل اقدامات« را از دیگر اقدامات 
موثر و ارزشمند این سازمان برشمرد و گفت: 
باید اقدامات انجام شده در زمینه های مختلف 
سطح  در  شده  کارشناسی  و  دقیق  شکل  به 

گسترده اطالع رسانی شود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، 
و  روابط عمومی ها  تشکیل شورای  اهمیت  بر 
تابعه  شرکت های  نماینده های  شدن  همسو 
و  داشت  اشاره  سازمان  با سیاستگذاری کالن 
عملکرد  شفافیت  اطالع رسانی  کرد:  تصریح 
شده  تعریف  شاخصه های  بر اساس  سازمان 
توسط روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش 

انجام می شود.
مجموعه  فعالیت  افزود:  ادامه  در  آخوندی 
انتشار  بر  متمرکز  نباید  عمومی ها  روابط 
رویدادهای  و  بازدیدها  روزانه،  برنامه های 
باید به مسائل اجتماعی،  بلکه  باشد؛  مختلف 
22کارخانه  برگشتن  خودور،  ورود  مشکالت 
شدن  فعال  و  تولید  چرخه  بر  شده  متوقف 
غیرفعال  مختلفی  دالیل  به  که  پروژه هایی 

شده بود، پرداخته شود.
معاونت  سرپرست  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
گزارش های خبری  تبدیل  بر ضرورت  کیش 
تا  سازمان  فعالیت های  سوابق  از  تحلیلی  و 
امروز به کتابچه و بروشور به عنوان یک اقدام 
نمود:  اظهار  و  کرد  تاکید  ماندگار  و  ارزشمند 
با اهتمام ویژه به موضوع تولید محتوا، چاپ، 
مستندسازی و خبرهای اثربخشی که در این 
منطقه تنظیم می شود، باید برای اطالع رسانی 
مراکز تصمیم گیری و بخش های مختلف  به 

کشور تالش کرد.
حوزه  مدیرکل  و  مشاور  مداح  سیدمحمدرضا 
ریاست سازمان منطقه آزاد کیش، درخصوص 
یکپارچه  عملکرد  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری 
رسانه ها با حساسیت باال و دقت نظر در جزیره 
کیش که نشان دهنده پتانسیل های باالی این 
و  یافته  اختصاص  بودجه  گفت:  است،  منطقه 
نیروهای متخصص و توانمندی که در مجموعه 
هستند،  فعالیت  به  مشغول  عمومی ها  روابط 
ظرفیت قابل توجهی است و باید تحوالتی در 

حوزه اطالع رسانی و تبلیغات ایجاد شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
از  قدردانی  و  آزاد کیش ضمن تشکر  منطقه 
سازمان  مدیرعامل  حمایت  و  توجه  حسن 
شورای  برگزاری  جهت  کیش  آزاد  منطقه 
سازمان  این  عمومی  روابط  هماهنگی 
درخصوص  اصلی  موضوعات  از  یکی  گفت: 
شفافیت سازی، اطالع رسانی و انتشار به موقع، 

اجتناب از فعالیت های فردمحور است.
ایجاد  ضرورت  بر  رضوی  علوی  سیدعلیرضا 
یک پنجره واحد برای دستیابی به اطالعات 
منطقه  سازمان  فعالیت های  تمام  بررسی  و 
آزاد کیش اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه 
محتواهای  تولید  روند  آغاز  با  اطالع رسانی 
کاربردی و معرفی اقدامات حوزه های مختلف 
معاونت های این سازمان، گام مهمی در ارتقاء 

سطح اطالع رسانی برداشته شد.
وی افزود: ویژه نامه روز کیش ازجمله اقدامات 
موثر روابط عمومی در حوزه اطالع رسانی بود 
که انعکاس گسترده آن در سطح ملی، محلی 
منطقه  ارزشمند  ظرفیت های  منطقه ای،  و 
آزاد کیش در بخش های مختلف را به خوبی 

معرفی کرد.
شورای  جلسه  نخستین  در  است،  گفتنی 
منطقه  سازمان  عمومی  روابط  هماهنگی 
آزاد کیش علی مقدس زاده معاون عمرانی و 
و  معاون گردشگری  نشان  بنایی، خسرو  زیر 
مدیران عامل شرکت های تابع حضور داشتند 
که با ارائه پیشنهادات خود برای هر چه بهتر 
تحلیل های  و  محتوا  تولید  اطالع رسانی، 

گزارش خبری تبادل نظر کردند.
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منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
تقویت  و  فعالیت ها  احیای  گفت:  کیش  آزاد 
ازجمله  کیش،  در  هنر  و  فرهنگ  جایگاه 

دغدغه های سازمان منطقه آزاد کیش است.
فعالیت های  داشت:  اظهار  پورعلی  سعید 
برنامه های  برپایی  از  اعم  هنری  و  فرهنگی 
و  فرهنگی  آثار  نمایشگاه  ملی،  و  مناسبتی 
شناخته  طراحان  و  عکاسان  نقاشان،  هنری 
چهره های  تکریم  هنری،  مسابقات  شده، 
برپایی  سرشناس و جوانان صاحب خالقیت، 
معرفی  تجسمی،  هنرهای  سمپوزیوم  2دوره 
بومیان  و  اقوام  هنری  فرهنگی  ظرفیت های 
کیش ازجمله فعالیت های صورت گرفته است.

و  مردم شناسی  موضوع  به  توجه  افزود:  وی 
بوم شناسی، گشایش خانه بومیان و تک بادگیر، 
ثبت چند اثر تاریخی نظیر بازار قدیمی معروف به 
فرانسه و آغاز بازسازی آنها و ساخت 7موزه جدید 
در گوشه و کنار در حال اجراست. کاخ شماره 1 و 
کاخ شماره 2 ازجمله این طرح هاست که از طریق 
معاونت گردشگری در حال پیگیری و اجراست.

منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
موزه  کاربری  تغییر  درخصوص  کیش  آزاد 
علمی  موضوعی  پارک  به  فارس  خلیج 
تفریحی اظهار کرد: با توجه به تمرکز جمعیتی 
کیش در بخش شمال شرقی جزیره، مراجعان 
به موزه هنر در بخش غربی جزیره بسیار کم 
برای  رویکرد  تغییر  دلیل  موضوع  این  و  بود 

فعالیت این سازه بزرگ و ارزشمند شد.
با مجموعه داران  برای همراهی  افزود:  پورعلی 
شکل گیری  برای  تازه  فضایی  ایجاد  و  عزیز 
نمایشگاه و گالری در مکان و موقعیتی با امکان 
استقبال و بازدید بیشتر، آماده هستیم و در این راه 
همکاری الزم به طور قطع صورت خواهد گرفت.
فرهنگ  بخش  تقویت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
تاکید مقام  و  و هنر که همواره مورد عنایت 
معظم رهبری است، گفت: با افتتاح موزه های 

افزایش برنامه های هنری، کیش در  جدید و 
آینده به یکی از مراکز مهم عرضه و فروش 

آثار هنرمندان کشور تبدیل خواهد شد.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
گفت:  کیش  نماد  درخصوص  کیش  آزاد 
شهری  نماد  مجموعه  اجرایی  عملیات 
فرهنگی  مکان  یک  ایجاد  هدف  با  کیش 
توسعه  زمینه ساز  عنوان  به   و  گردشگری  و 
ایجاد  و  خود  پیرامونی  گردشگری  فضاهای 
رسید،  اتمام  به  سال 9۶  در  پایدار  درآمدهای 
آن،  اتمام  زمان  از  گوناگون  دالیل  به   ولی 
سرمایه گذاری  حجم  با  متناسب  بهره برداری 
و هزینه های بسیار باالی نگهداری آن فراهم 
نشد و طی مدت سپری شده، صرفا به  صورت 
موردی و مناسبتی نمایشگاه ها و مراسم هایی 

در آن برقرار گردید.
ضرورت  به  نظر  داشت:  اظهار  پورعلی 
بهره برداری مناسب و با در نظر گرفتن وجوه 
مجموعه  اقتصادی  و  گردشگری  مختلف 
به  مجموعه  این  راهبری  تفویض  ابالغ  و 
شرکت عمران، آب و خدمات کیش از سوی 
جاری،  سال  ابتدای  در  سازمان  مدیرعامل 
قابل  متنوع  کاربری های  لحاظ  از  موضوع 

سرمایه گذاران  با  متعدد  مذاکرات  و  امکان 
از  یکی  با  الزم  توافقات  نهایتا  مختلف، 
زمینه  در  معتبرسرمایه گذار  شرکت های 
به   کشور  سطح  در  گردشگری  فضاهای 
عمل آمد و مقرر شد با توجه به وجود بیش 
به  نسبت  مناسب  فضای  مترمربع  ۳هزار  از 
با  جزیره  سنتر  تم پارک  مجموعه  راه اندازی 
تفریحی  پارک های موضوعی  از  مجموعه ای 
و علمی به عنوان بزرگترین فضای سرپوشیده 
با  مشارکتی  صورت  به  کیش  گردشگری 
و  گردد  اقدام  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت 
انشاهلل فاز یک مجموعه تا پایان سال 99 به 

اتمام خواهد رسید.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  گفته  به 
منطقه آزاد کیش ، با فعال شدن این مجموعه 
جذاب ترین  و  مفرح ترین  از  یکی  عنوان  به  
فضاهای گردشگری کیش برای کلیه گروه های 
سنی در کنار سایر اماکن جزیره، رونق هر چه 
بیشتر گردشگری رقم می خورد و با این اقدام، 
جذابیت های الزم جهت سرمایه گذاری در اراضی 
پیرامونی این مجموعه که در یک پروژه کالن به 
نام »پارک ایران زمین« واقع شده است، فراهم 

خواهد شد.



3 انزلی

محمدولی  روسیه،  در  ایران  سفارت  محوریت  با 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان 
تخصصی  نشست  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
همکاری ها  گسترش  کارهای  و  ساز  بررسی 
برگزاری  پرتو  در  روسیه  کشور  بازرگانان  با 
اوراسیا  اقتصادی  »اتحادیه  بین المللی  همایش 
روابط  توسعه  آزاد در  مناطق  ژئوپلیتیک  و نقش 
برگزار  منطقه  این  میزبانی  به  که  منطقه  ای« 
شد، با رئیس و اعضای گروه بین المللی تجارت 
و  بحث  به  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  روسیه 

پرداختند. نظر  تبادل 

این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  گسترده  سطح  از  تحلیلی  ارائه  با  جلسه 
کشور،  دو  سیاسی- تاریخی  مراودات  عمیق 
اولویت  را  اقتصادی  همکاری های  ارتقاء 
و  ظرفیت ها  تشریح  به  و  نمود  ارزیابی  مهمی 
زمینه  در  ایران  شمالی  استان های  مزیت های 
تامین محصوالت کشاورزی، غذایی و کاالهای 
پرداخت.  متبوع خود  منطقه  با محوریت  صنعتی 
زیرساخت های  وجود  داشت:  اظهار  روزبهان 
استان  در  هوایی  و  ریلی  بندری،  نقل  و  حمل 
به  را  منطقه  این  انزلی،  آزاد  منطقه  و  گیالن 

روسیه  و  ایران  میان  کاال  خروج  و  ورود  معبر 
به  منطقه  اتصال  میان  این  در  و  کرده  تبدیل 
ریلی  اتصال  امکان  ایران،  سراسری  ریل  خط 
می کند؛  فراهم  را  کشورمان  جنوبی  بنادر  به 
گسترش  در  ما  توانمندی  بر  که  موضوعی 

می افزاید. همکاری ها 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
توانمندی های  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
صنایع  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  و  صنعتی 
فرصت  یک  عنوان  به  روسیه  سوی  از  ایران 
فرصت  از  بهره گیری  مراودات،  افزایش  جهت 
کریدور شمال-جنوب را حائز اهمیت برشمرد و 
زیرساختی  و  توسعه ای  طرح های  اجرای  گفت: 
ایجاد  و  محدوده  توسعه  بندری،  حوزه های  در 
شهرک صنعتی ناحیه سه، بر توانمندی ما برای 
و  می افزاید  دوجانبه  مبادالت  حجم  افزایش 
ایران در روسیه  با همکاری سفیر  امیدواریم که 
و گروه بین المللی تجارت اسالمی روسیه، سطح 
کنونی  میزان  برابر  چند  به  کشور  دو  مبادالت 

یابد. افزایش 
روسیه  فدراسیون  در  ایران  سفیر  جاللی  کاظم 
ایجاد  ایده  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با 
در  را  اسالمی  کشورهای  بین  تجاری  اتحادیه 
دستورکار دارد، برقراری و توسعه روابط با گروه 
عنوان  مهم  را  روسیه  کشور  اسالمی  تجارت 
کارشناسی  رایزنی های  افزایش  لزوم  بر  و  کرد 
توافق  مورد  راهبردهای  کردن  عملیاتی  جهت 

کرد. تصریح 
تجارت  بین المللی  گروه  رئیس  یف«  »کابی 
دکتر  دعوت  از  استقبال  با  روسیه  اسالمی 
این  توانمندی های  از  بازدید  برای  روزبهان 

همکاری ها  افزایش  لزوم  به  توجه  از  منطقه، 
و  شمال-جنوب  کریدور  فرصت های  بستر  بر 
منطقه  در  اوراسیا  بین المللی  همایش  برگزاری 
پروژه  افزود:  و  کرده  قدردانی  انزلی  آزاد 
مهم  بسیار  طرح  شمال-جنوب،  تجاری  مسیر 
حضور  برای  را  خود  آمادگی  و  است  لجستیکی 
بر  و  می کنیم  اعالم  مسیر  این  در  همکاری  و 
انسجام  زمینه  گفت وگوها  تداوم  که  باوریم  این 
فرصت های  و  عالیق  کردن  نظام مندی  و 

همکاری بخش خصوصی را پدید می آورد.
بازرگانی  اتاق  رئیس  نائب  جاللی فر  سیدجلیل 
گفت وگو  این  در  نیز  روسیه  و  ایران  مشترک 
و  دو  همکاری  فرصت های  و  مزیت ها  بیان  با 
گروه  و  انزلی  آزاد  منطقه  محوریت  با  چندجانبه 
کرد:  تصریح  روسیه،  اسالمی  تجارت  بین المللی 
با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های موجود و 
در حال تکمیل در این منطقه و اقدامات صورت 
نمایندگی  می تواند  انزلی  آزاد  منطقه  گرفته، 
منطقه  کشورهای  و  ایران  در  را  فوق  گروه 
الگوی همکاری،  این  براساس  و  گرفته  برعهده 
سطح  در  را  اسالمی  کشورهای  همکاری  گروه 

نماییم. تاسیس  منطقه 
گفتنی است، در این نشست که نمایندگان گروه 
بین المللی تجارت اسالمی روسیه در کشورهای 
کاری  گروه  تشکیل  بر  داشتند،  حضور  مختلف 
و  چندجانبه  گفت وگوهای  استمرار  جهت 
همچنین  و  اتفاق  مورد  مباحث  کردن  عملیاتی 
در  انزلی  آزاد  منطقه  محوری  نقش  ایفای 
روسیه  مسلمان  تجار  خاورمیانه ای  مراودات 
تجارت  بین المللی  گروه  نمایندگی  طریق  از 

اسالمی آن کشور توافق شد.

اقتصادی  »اتحادیه  بین المللی  در حاشیه همایش 
در  ایران  آزاد  مناطق  ژئوپلتیک  نقش  و  اوراسیا 
منطقه  میزبانی  به  که  منطقه ای«  روابط  توسعه 
محمد  مهندس  شد،  برگزار  انزلی  آزاد  منطقه 
طرح های  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی 
زیرساختی و توسعه ای این منطقه بازدید به عمل 

آورد.
دکتر  که  که  بازدیدها  این  جریان  در 
مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
مجتمع  مختلف  بخش های  از  داشت،  حضور 
حال  در  و  فعال  اسکله های  و  کاسپین  بندر 
نزدیک در جریان  از  احداث آن دیدار کرده و 

ایران  بندر  بزرگترین  ظرفیت های  و  فرآیندها 
گرفت. قرار  خزر  دریای  در 

از اسکله رو-رو  از سوی دیگر، مهندس اسالمی 
حال  در  خاتم االنبیاء)ص(  قرارگاه  سوی  از  که 

ساخت می باشد نیز دیدار به عمل آوردند.
در  قطعات  در  حضور  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
بندری  مجتمع  به  رشت  ریلی  خط  احداث  حال 
ارائه  از  بعد  منطقه،  این  محدوده  در  کاسپین، 
سوی  از  طرح  اجرای  روند  عملکرد  گزارش 
را جهت  پروژه، دستورات الزم  ناظر  و  پیمانکار 
تسریع  و  روی  پیش  مشکالت  و  مسائل  رفع 
دستاوردهای  با  ملی  مهم  پروژه  این  تکمیل  در 

نمود. صادر  بین المللی 

اقتصادی  »اتحادیه  بین المللی  همایش  حاشیه  در 
اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد ایران در توسعه 
انزلی  آزاد  به میزبانی منطقه  روابط منطقه ای« که 
برگزار شد، دکتر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از طرح های زیرساختی و 

توسعه ای این منطقه بازدید به عمل آورد.
در جریان این بازدیدها که دکتر محمدولی روزبهان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی حضور 
داشتند، از بخش های مختلف مجتمع بندر کاسپین 
و اسکله های فعال و در حال احداث آن دیدار کرده 
ظرفیت های  و  فرآیندها  جریان  در  نزدیک  از  و 

بزرگترین بندر ایران در دریای خزر قرار گرفت .
اسکله رو- از  بانک  از سوی دیگر دکتر مرتضی 
از سوی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( در حال  رو که 

ساخت می باشد، نیز دیدار به عمل آورد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی از مسیر ریلی در حال ساخت پیربازار رشت به 
مجتمع بندری کاسپین نیز دیدار کرده و با ارائه گزارش 
عملکرد از سوی پیمانکار پروژه، از نزدیک در جریان 
مراحل احداث این طرح ملی با دستاوردهای بین المللی 
قرار گرفت؛ خط ریلی که بنادر جنوبی کشورمان را به 
استان گیالن متصل کرده و زمینه عملیاتی شدن کریدور 

شمال-جنوب را پدید می آورد.
گفتنی است، در بخش دیگر این برنامه، از پروژه 
بخش  توسط  که  مال  آرش  تجاری  فرهنگی 
خصوصی در حال احداث است نیز بازدید به عمل 
تفریحی در  و  این مجتمع تجاری، فرهنگی  آمد. 
زمینی به متراژ ۴۰۸۳مترمربع در ۶طبقه بر روی 
دارای  که  مترمربع،  ۲۲هزار  مساحت  با  همکف 
فودکورت،  سینما،  پارکینگ،  همچون  امکاناتی 
همایش  سالن  و  گیم نت  و  کودکان  بازی  مکان 
منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز  در  که  می باشد 

آزاد انزلی در حال ساخت است .

نماینده  و  گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس 
همایش  اختتامیه  آیین  در  انزلی  بندر  مردم 
و  اوراسیا  اقتصادی  »اتحادیه  بین المللی 
روابط  توسعه  در  آزاد  مناطق  ژئوپلیتیک  نقش 
مراودات  توسعه  لزوم  به  اشاره  با  منطقه ای«، 
کرد:  بیان  اتحادیه  این  در  عضو  کشورهای  با 
غرب  شمال  کشورهای  زودی  به  امیدوارم 
شمال  در  و  گرجستان  و  آذربایجان  همچون 
شرق همچون ترکمنستان و تاجیکستان به این 
بازار  از  آینده  در  تا  بپیوندند  گمرکی  اتحادیه 
شده  ایجاد  گمرکی  اتحادیه  این  در  که  بزرگی 

باشیم. داشته  بیشتری  استفاده  بتوانیم  است، 
دکتر احمد دنیامالی در ادامه به نقش مناطق آزاد 
در توسعه مراودات در این اتحادیه گمرکی اشاره 
و افزود : نقش مناطق آزاد در این اتحادیه گمرکی 
زمانی بیشتر دیده خواهد شد که بنادر در شمال و 
کنند  اجرا  به خوبی  را  ماموریت های خود  جنوب، 

و  گیالن  بنادر  استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  و 
در مسیر  قرار گرفتن  و  انزلی  آزاد  منطقه  فعالیت 
صادرات  حوزه  در  می توان  تجاری  کریدور های 
و  خزر  حاشیه  کشورهای  به  تولیدی  محصوالت 
سایر کشورهای منطقه موفقیت بیشتری را کسب 

کرد.
مردم  نماینده  و  گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس 
و  تخلیه  تن  ۳۵میلیون  ظرفیت  به  انزلی  بندر 
با  نمود:  اظهار  و  کرد  اشاره  انزلی  بندر  بارگیری 
توجه به زیرساخت های ایجاد شده در حوزه بندری 
برخوردار  مناسبی  شاخص های  از  گیالن  بنادر 
هستند، اما نیاز است در حوزه برندینگ و شناسایی 
بخش  ظرفیت  از  بهره گیری  با  تجاری  بازارهای 
خصوصی، بهتر از گذشته عمل کرد و یکی دیگر 
صادرات  گیالن  بنادر  ظرفیت های  مهم ترین  از 
کانتینرهای  از  استفاده  با  خصوص  به  کانتینری 

یخچال دار در زمینه صادرات مواد غذایی است.

اخبار منطقه آزاد انزلی

جمعی  همراه  به  گیالن  بازرسی  سازمان  مدیرکل 
مدیران  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  معاونان  از 
مجتمع  در  شده  ایجاد  زیرساخت های  از  گمرک، 
اساسی  به منظور نگهداری کاالی  بندری کاسپین 

و نهاده های دامی بازدید به عمل آورد.
سیف اهلل مسرور مدیرکل سازمان بازرسی گیالن با 
اشاره به وضعیت مطلوب منطقه آزاد انزلی در تخلیه 
و  بازرسی  کرد:  بیان  اساسی  کاالهای  ترخیص  و 
نظارت بر عملکرد واحد هایی که مسئولیت نگهداری 
کاالهای اساسی و نهاده های دامی را در منطقه آزاد 
از  بازدید  دارند، مهم ترین دالیل  برعهده  و گمرک 
بود که خوشبختانه مقدار کاالی  انزلی  آزاد  منطقه 
رسوبی نهاده های دامی نگران کننده نیست و گندم 

و یا ذرتی که االن وجود دارد، تاریخ جدید است.
نیاز  مورد  خوراکی  روغن  تامین  به  ادامه  در  وی 
کشور از طریق بندرکاسپین اشاره و افزود: بر اساس 
گزارش ها، تخلیه و ترخیص کاالی اساسی در این 
منطقه به روز بوده و روزانه ۷۰۰تن مواد اولیه روغن 
در این بندر ترخیص شده و در سیلوها و انبارهای 
برای  خالی  و  کافی  فضای  روغن  و  گندم  ذخیره 
ذخیره وجود دارد و ان شاءهلل همین روند ادمه پیدا 

کند.
از  ادامه،  در  گیالن  بازرسی  سازمان  مدیرکل 
کاهش  منظور  به  بازرسی  سازمان  پیگیری های 
بروکراسی اداری در ترخیص نهاده های دامی اشاره 
مشکالت  که  می کنیم  پیگیری  کرد :  خاطرنشان  و 
و  کند  پیدا  ادامه  چرخه  این  تا  شود  مرتفع  موجود 
تولیدکنندگان  به دست  به سرعت  دامی  نهاده های 
برسد؛ در حال حاضر در این سیلوها ۳۵۰۰تن ذرت 
و در انبار نزدیک به ۲۰هزار تن موجود است که نیاز 

استان را در زمینه نهاده های دامی برطرف می کند.

معاونت  کتابخوانی،  و  کتاب  ملی  هفته  با  همزمان 
آزاد  فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
انزلی با برگذاری ۱۴برنامه فرهنگی هنری، به صورت 
حضوری و با رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله 
با کرونا و با بهره گیری از ظرفیت اینترنت به شکل 
از  را  کتابخوانی  فرهنگ  و  کتاب  اهمیت  مجازی، 

منظر های مختلف مورد توجه و تجلیل قرار داد.
شرکت  با  کتاب  نمایشگاه  برگزاری  اساس،  این  بر 
تعدادی از ناشران استان گیالن در فضای باز نوروزخانه 
منطقه که در طول هفته کتاب برپا بود، نخستین و 
مهم ترین برنامه مرتبط با گرامیداشت کتاب بود، محفلی 
که فرصتی مجدد برای انس اهالی قلم و کتاب در فاز 

تجارت و گردشگری منطقه آزاد بود.
برنامه  به  می توان  نیز  روزانه  برنامه های  ازجمله 
کتاب و محیط زیست، نشست فلسفه اشتغال صنعت 
و توسعه، میزگرد مذهبی به عنوان اخالق سازمانی و 
کتاب و بسیج؛ در کنار برگزاری نشست کتابخوانی با 

همکاری نهاد کتابخانه های گیالن اشاره کرد.
رونمایی کتاب، از دیگر برنامه های هفته کتاب در منطقه 
آزاد انزلی بود که در این مدت کتاب توسعه لذت های 
زندگی رونمایی شد و در عین حال کتاب های کتاب و 
سکوت سفید، انزلی به روایت حوزه هنری گیالن نیز 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عکاسان  کتاب  از  رونمایی  با  دیگر،  سوی  از 
عکاسان  مسابقه  در  شرکت کنندگان  از  عاشورایی، 
عاشورایی منطقه آزاد انزلی نیز تجلیل به عمل آمد.

دیگر برنامه معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
اختتامیه  در  مشارکت  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
جشنواره کتاب رضوی در نهاد کتابخانه های گیالن، 
با  انزلی  در  نشر  وضعیت  بررسی  نشست  برگزاری 
همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بندر انزلی 
محوریت  با  خصوصی  بخش  و  تولید  میزگرد  و 

کتاب های این حوزه می توان اشاره کرد.
سازمان  کتاب  هفته  برنامه  آخرین  است،  گفتنی 
نویسندگان  از  تجلیل  و  معرفی  انزلی،  آزاد  منطقه 
کتاب کودک می باشد که با همکاری کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان گیالن برگزار می شود.

در نشست تخصصی بررسی ساز و کارهای گسترش همکاری ها با بازرگانان کشور روسیه مطرح شد:

بازدید وزیر راه و شهرسازی از طرح های زیرساختی و توسعه ای منطقه آزاد انزلی:

مشاور رئیس جمهور از طرح های توسعه ای منطقه آزاد انزلی بازدید کرد:

رئیس مجمع نمایندگان گیالن و نماینده مردم بندر انزلی  اظهار داشت:

همکاری فعالین اقتصادی ایران با گروه بین المللی 
تجارت اسالمی روسیه با محوریت منطقه آزاد انزلی

تسریع در تکمیل عملیات اجرایی اتصال خط آهن به مجتمع بندری کاسپین

منطقه آزاد انزلی در مسیر تحقق توسعه طرح های زیرساختی-تجاری

صادرات محصوالت تولیدی به کشورهای حاشیه خزر با بهره مندی از بنادر گیالن و منطقه آزاد انزلی

تقدیر مدیرکل سازمان 
بازرسی گیالن از تخلیه و 

ترخیص به روز کاالی اساسی 
در منطقه آزاد انزلی

همخوانی نقش کتاب در 
جمع های مجازی و با رعایت 

فاصله اجتماعی

در جریان بازدید از مجتمع بندری کاسپین 
صورت گرفت:

 همزمان با هفته ملی کتاب و کتابخوانی 
در منطقه آزاد انزلی برگزار شد:
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در سال های اخیر مدیریت منطقه آزاد قشم با رویکرد اصالحی به میدان 
آمد و برای توسعه و به منصه ظهور رساندن ظرفیت های مستعدترین 
منطقه آزاد کشور آستین باال زد. منطقه ای که با دارا بودن پتانسیل های 
باال در حوزه های گردشگری ، صنعتی، انرژی، شیالت و... می تواند رقیب 

جدی برای مناطق آزاد خارج از کشور محسوب شود  . 
مدیریت  تغییر  از  و پس  پیش  از 5سال  بیش  است که  آن  واقعیت 
عامل سازمان منطقه آزاد قشم، دلواپسی و نگرانی از ناکارآمدی این 
منطقه برداشته شد و روح امید و سازندگی به این منطقه دمید. حاال 
با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور شاهد ریتم تند توسعه در قشم 
هستیم . آمار و ارقام نشان می دهد که طرح های عمرانی، اجتماعی، 
گردشگری اقتصادی و سرمایه گذاری با سرعت و پشتکار مسئوالن 

در این منطقه دنبال می شود . 
فارغ از تمام جنبه های مثبت منطقه آزاد قشم، مدیریت این منطقه 
نگاه قابل توجهی به صنعت گردشگری دارد و البته که تالش او در 
راستای تبدیل مسافر به گردشگر قابل تحسین است. نحوه رویکرد 
مدیریت به حوزه گردشگری در این منطقه، قشم را از برخی لحاظ 
هم طراز با کیش قرار داده و این موضوع همان رقابت رفاقتی است 

که می تواند زمینه پیشرفت هر دو منطقه را فراهم کند.
از  حمایت  و  جذب  موضوع  گردشگری،  بر  مضاف  که  البته 
سرمایه گذاران، توسعه عمرانی، اشتغال زایی، توسعه تولید در منطقه 
از  تحریم ها  سایه  آنکه  بر  مشروط  اما  است،  توجه  مورد  قشم  آزاد 
سر مردم ایران کم شود و مسئوالن هم در داخل کشور درخصوص 
تکلیف  همیشه  برای  یکبار  و  برسند  مشترک  زبان  به  آزاد  مناطق 

قانونی مناطق آزاد را مشخص نمایند .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در گفت وگو با نشریه از این مصوبات 
غیرقابل هضم پرده گشایی می کند؛ مصوباتی که گاها بنا به صالح دید 
مسئوالن تصویب می شود و نهایتا دامان منطقه آزاد کشور را می گیرد . 
این در حالی است که در قانون مناطق آزاد و بندهای اقتصاد مقاومتی بر 
حضور پررنگ و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در منطقه آزاد تاکید شده 
است . لذا با این اوصاف اگر قرار است تغییری در رویکرد و وظایف مناطق 
آزاد رخ دهد، باید از مجاری قانون قبلی مصوب شده باشد؛ ولی ظاهرا این 
قانون نوشته شده چندان جدی گرفته نمی شود و این موضوعی است که 
به یکی از مهم ترین چالش حل نشدنی در کل مناطق آزاد کشور و البته 

منطقه آزاد قشم تبدیل شده  است.
قشم ،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  در  مثبت  نکات  یادآوری  اما 
و  منطقه  این  خورده ای  و  5ساله  مدیریت  در  محرومیت زدایی 
برای  اساسی  زیرساخت های  تامین  جهت  در  که  تالش هایی 
محسوب  هم  آزاد  منطقه  جزء  حتی  که  جزیره  این  از  بخش هایی 
نمی شود، ولی در نهایت با وجود بودجه کم صورت گرفته، خالی از 
لطف نیست و البته که نادیده گرفتن توسعه و پیشرفت قشم امروز در 

مقایسه با 5سال پیش بی انصافی است.  
در این مسیر دولت بیش از همه به مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم 
اعتماد و بر توانایی های این مدیریت شناخت دارد، گواه این مدعا حمایت 
قاطعانه ریاست محترم جمهوری و معاون اول رئیس جمهور از عملکرد 
توسعه گرانه منطقه آزاد قشم است؛ اما با این حال سنگ اندازی ها در 
مسیر پیشرفت و تعالی قشم در مجلس یازدهم بیش از گذشته احساس 
می شود. نمود آن تصویب طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم 
است، طرحی که به جهت شائبه سیاسی بودنش نگرانی من باب رودررو 
قرار گرفتن مجلس با دولتی که کمتر از یک سال به عمرش باقی مانده 
را می تواند به همراه داشته باشد . البته که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم واکنش جالبی نسبت به این مصوبه مجلس داشته است؛ او تحقیق 
و تفحص را بزرگترین فرصت طالیی برای منطقه آزاد قشم می داند برای 
آنکه بتواند عملکردش را به مردم  و نمایندگان ارائه دهد، ضمن اینکه اگر 
این روند موجب اصالح قوانین شود، باز هم مورد استقبال مدیریت این 

منطقه است .
البته ناگفته نماند مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در گفت وگو با 
ما اشاره ای هم به طرح اصالح قانون منطقه آزاد در مجلس شورای 
اسالمی داشت، او این طرح را غیرکارشناسی و سیاسی خواند ولی 
دوباره  بررسی  موجب  اصالح  این  اگر  که  کرد  تاکید  حال  عین  در 
مناطق آزاد کشور شود، می تواند زمینه توسعه را فراهم کند؛ اما اگر 
فردی  انتظارات  تامین  عدم  و  شخصی  منفعت  دلیل  به  است  قرار 
طرحی به میدان بیاید، قطعا این طرح هدفی جز تخریب ندارد. طبق 
گفته مدیریت این منطقه اگر قرار است از منطقه آزاد انتظاری داشته 
باشیم، باید براساس اختیار ، قانون و امکاناتی که به مناطق آزاد داده 

می شود، این مطالبات صورت بگیرد.
امید است با ثبات مدیریتی در مناطق آزاد کشور و رفع موانع و دوری 
از منافع مغرضانه، اهداف از پیش تعیین شده برای سازمان  منطقه 
آزاد قشم در راستای ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و اعتالی کیفیت 

زندگی مردم جزیره قشم بیش از پیش محقق گردد. 
به همین منظور با جناب آقای مهندس حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به گفت و گو نشستیم که 

در ذیل می خوانید.
 

 قشم در مسیر پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
 و توسعه تجارت و سرمایه گذاری 

ستاد اقتصاد مقاومتی هر ساله برنامه ای را برای دستگاه های اجرایی 
شورایعالی،  دبیرخانه  در  برنامه  همان  براساس  می کند،  مشخص 
عملکرد مناطق آزاد به صورت تجمیعی منعکس می شود. سال های 
دانش بنیان،  شرکت های  محصوالت،  صادرات  حوزه  در  قبل 
در  ستاد  مدنظر  شاخص های  تمام  ارزی  و  ریالی  سرمایه گذاری 
قشم محقق شد و به منصه ظهور رسید؛ اما امسال چون مشکالت 
با  قطعا  آمده،  پیش  مسائلی  و  شده  کرونا جدی  بیماری  به  مربوط 
اینکه در داخل کشور هم به  چالش بیشتری مواجه هستیم. ضمن 
جهت تحریم های ظالمانه ای که از سوی آمریکا ایجاد گردیده، قطعا 
چالش هایی وجود دارد و طبیعتا اهداف اصلی محقق نمی شود . البته 
در منطقه آزاد قشم در برخی پارامترها نزدیک به برنامه هستیم و 
به  وجود  این  با  رفته ایم؛  پیش  خوبی  به  هم  دیگر  پارامترهای  در 
بگوییم  می توانیم  منفی  انحراف  از  کمی  خیلی  درصد  با  کلی  طور 

توانسته ایم برنامه ها را محقق نماییم. 
با  که  بگویم  باید  نیز  قشم  آزاد  منطقه  اقتصادی  اهداف  درخصوص 
شرایطی که وجود دارد اقداماتی در منطقه انجام شده است، ولی خودمان 
احساس می کنیم که اگر شرایطی خصوصا در زیرساخت ها ، اصالح قوانین 
و مقررات صورت می گرفت، قطعا بهتر می توانستیم کار کنیم . شاید اگر 
در داخل کشور درخصوص مناطق آزاد به زبان مشترک برسیم و تکلیف 
مناطق آزاد برای همیشه مشخص شود، مسلما خروجی کار بهتر هم 
می تواند باشد. ولی با این حال منطقه  آزاد قشم در مسیر پیشبرد اهداف 
اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و وضعیت توسعه و تجارت و سرمایه گذاری 
در این منطقه خوب است و البته اقدامات اساسی در حوزه های مختلف 
سرمایه گذاری ، شفاف سازی ، صادرات و ایجاد زیرساخت ها در این سال ها 

انجام شده است.

وضعیت قابل قبول پروژه های عمرانی در قشم
یک  دارد؛  بخش  دو  قشم  در  سرمایه گذاری  و  عمرانی  پروژه های 
بخش از اقداماتی که سازمان به عنوان حاکمیت انجام می دهد که 
در حوزه توسعه روستایی و زیرساخت هاست مثل بنادر ، فرودگاه ها  و 
راه ها که تامین این زیرساخت ها جزء وظایف ذاتی ماست و با وجود 
آنکه محدودیت جدی در تامین منابع داریم اما در مجموع توانستیم 
250طرح عمرانی در اندازه های مختلف در داخل قشم انجام دهیم؛ 
البته یک تعدادی را هم بخش خصوصی در حوزه گردشگری انجام 
می دهد و مقداری هم در حوزه سرمایه گذاری در حال انجام است. 
لذا وضع این پروژه ها خوب است و با توجه به برنامه ریزی هایی که 
انجام شد نه آنکه در زمان بندی اعالم شده بخواهیم سر موقع پروژه 
را تحویل دهیم، ولی در مجموع وضعیت خوب است و راضی هستیم . 
چالش هایی هم که گاها در پروژه ها با آن مواجه هستیم به جهت آن 
است که دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مصوباتی که می آید، مانع کار 
در مناطق آزاد می شود و تاثیر مستقیمی در درآمدها ایجاد می کند و 

یا در برخی موارد با تاخیر کارها انجام می شود.
اما درخصوص پروژه هایی که قرار است تا پایان دولت آقای روحانی در 
مناطق آزاد به بهره برداری برسد باید بگویم که ما 101پروژه را معرفی 
کرده ایم . در بهمن ماه سال جاری نیز فاز دوم برخی دیگر از پروژه ها توسط 
ریاست محترم جمهوری به بهره برداری خواهد رسید که این پروژه ها با 
4هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 280میلیون یورو سرمایه گذاری 
ارزی به بهره برداری می رسد. یک بخشی از اسکله نفتی حرا قشم، حدود 
شش هتل هم تا دوم بهمن ماه بهره برداری می رسد. در حوزه راه و بنادر ، 
برج مراقبت و تکنیکال بالک فرودگاه بین المللی قشم نیز طرح هایی 
هستند که تا بهمن ماه نهایی می شوند . مجموعه سرمایه گذاری سازمان و 
بخش خصوصی که به 55پروژه می رسد نیز به زودی مورد بهره برداری 
قرار می گیرد . حدود 31پروژه می ماند که آن هم احتماال اسفندماه سال 

جاری یا اردیبهشت ماه سال آینده نهایی خواهند شد.

 ضرورت بازنگری در ابعاد مقررات
 و اجرایی بحث تامین مالی

قانون در برخی حوزه های مربوط به مناطق آزاد مقداری سکون دارد، در 
واقع این قوانین تکلیف را برای مناطق آزاد به خوبی مشخص نمی کند . 
اکنون دو اتفاق در حال وقوع است؛ یکی اینکه خیلی با شرایط آسان به 
ما وام نمی دهند و این موضوع مشکالتی را برایمان ایجاد می کند؛ البته 
ما راه هایی برای مقابله با این مشکل ارائه داده ایم و قرارداد و تفاهمی با 
بانک پارسیان امضاء کرده ایم که انصافا هم مدیرعامل بانک پارسیان هم 
در این خصوص بسیار کمک کردند تا بتوانیم خرید دین انجام دهیم. ما 
یک سقف صد میلیارد تومان پیشنهاد دادیم و آقایان هم قبول کردند ، 
اسنادش را هم فرستادیم. لذا در فاز اول، اگر بانک مرکزی موافقت کند، 

70میلیارد تومان تسهیالت می توانیم بگیریم.
کاری دیگری هم برای صکوک کردیم که تا سقف هزار میلیارد تومان از 
این امکان نیز استفاده کنیم که این هم مشاور، بانک و مجموعه ای که 
این مطالبات را بتواند انجام دهد و با بانک ارتباط داشته باشد و به عنوان 
پیمانکار باشد، مشخص شده است. لذا به دنبال اسناد مورد نیاز هستیم؛ 
اگر این اتفاق بیفتد، این موضوع هم می تواند در میان مدت مشکالتی را 

که در حوزه خآل مالی و منابعی که داریم را حل کند. 
اما از سوی دیگر اتفاقی در جزیره افتاده که هرچه منعکس هم کنیم، 
در همه  نامیمون  اتفاق  این  البته  و  نمی شوند  متوجه  برخی  باز هم 
مناطق آزاد افتاده است، اما آثارش در قشم نمود بیشتری دارد. باید 
تاکید کنم که ما چیزی حدود 15هزار مغازه در قشم داریم که خرید 
از  کاالهایی  می دهند،  انجام  مسافری  کاالهای  حوزه  در  فروش  و 
قبیل لوازم خانگی سبک ، پوشاک، کیف، عطر و... این موضوع ترنول 
قابل توجهی هم به خود ما در سازمان منطقه آزاد قشم اختصاص 
می دهد، اما اکنون بحث این است که این منابعی که مال ماست و 
سرزمین  در  هزینه اش  محل  چرا  است،  منطقه  در  درآمدش  محل 
اصلی است؟ در واقع منابع در منطقه تولید می شود، ولی در سرزمین 
اعالم  هم  مرکزی  بانک  به  را  موضوع  این  می شود.  هزینه  اصلی 
نمودیم و ما به عنوان نقطه ضعف این موضوع را تلقی می کنیم. لذا 
انتظار داریم بگویند ده یا بیست درصد از همین پول در منطقه بماند 
بدهند؛  آزاد  مناطق  به  را  اختیارش  قاعده ای  و  براساس چارچوب  و 
برنامه ریزی  شورای  در  اصلی  سرزمین  در  که  چیزی  مثل  درست 
تقسیم  بانک ها  بین  را  منابع  این  ما  می شود؛  تشکیل  استان ها  در 
می کنیم تا در موقعیت های مختلف در اختیارشان قرار دهیم. بنابراین 
این موضوع هم امکانی در منطقه آزاد محسوب می شود که در حال 

پیگیری آن هستیم.

تصمیمات سلیقه ای که دامان مناطق آزاد را می گیرد
می زند،  آزاد  منطقه  به  زیادی  لطمه  و  دارد  وجود  که  دیگری  اشکال 
باعث تصمیم گیری های  واقع  در  است که  مقررات  و  قوانین  تغییرات 
سلیقه ای می شود. به عقیده بنده اگر این معضل ملی را می خواهیم حل 
کنیم، باید مناطق آزاد را مستثنی قرار دهیم؛ خیلی از این مسائل ارتباطی 
هم به مناطق آزاد کشور ندارد، زیرا ما در مناطق آزاد مقررات خاص خود را 
داریم؛ اینکه این قوانین را به مناطق آزاد تسری دهند، درست نیست. مثال 
در ارتباط با ثبت سفارش، قانون، ثبت گمرکی در مناطق آزاد را مشخص 
می کند، اما متاسفانه در این رابطه مدتی است دچار مشکالتی شده ایم؛ 
همچنین برای واردات خودرو با چالش هایی روبه رو هستیم، البته که ما 
اجازه خروج خودرو را به کسی نمی دهیم و در منطقه مورد مصرف قرار 
می گیرد؛ اما به دلیل آنکه سرزمین اصلی از این قانون تبعیت می کنند، به 

منطقه آزاد هم تسری داده شده است. 
مورد دیگر، کاالهای گروه چهار است . ما یکسری واردات کاال داشتیم و 
در محدوده ای هم مجاز به واردات بودیم، اما یکباره این موضوع ممنوع 
می شود! اکنون چیزی حدود 8ماه است که درآمدی از این محل نتوانستیم 
کسب کنیم؛ لذا دچار مشکالت جدی شده ایم و در پرداخت عمرانی و 
جاری مشکل پیدا کرده ایم، در واقع چندجانبه ضرر کرده ایم. اول اینکه 
پروژه  در زمان مشخص و تعیین شده تمام نمی شود و دوم اینکه قیمت 
تمام شده پروژه باال می رود؛ مضاف بر اینها در قشم از نظر جغرافیایی در 
وضعیتی هستیم که اگر سازه ای را نتوانیم به موقع به سرانجام برسانیم، 
سریع تر از نقاط دیگر کشور مستهلک می شود، یعنی اگر بخواهیم مجدد 
اصالح کنیم، هزینه های اضافه تری از   سایر پروژه ها در سرزمین اصلی 

باید پرداخت شود. بنابراین این ضررها چندجانبه است. 
لذا انتظار داریم قوانین و مقررات مناطق آزاد را رعایت کنند و مدنظر 

اینکه  علی رغم  کرد.  حل  را  مشکالت  می توان  اینگونه  دهند،  قرار 
اما  دارد،  وجود  راهمان  سر  جدی  مشکالت  و  داریم  منابع  کمبود 
که  را  تعهداتی  ما  و  شده  جمع  خوبی  به  کار  االن  تا  حال  این  با 
داده ایم، محقق می کنیم و کار را پیش می بریم تا انشااهلل در این حین 

گشایشی هم حاصل شود.

وضعیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی قشم
به واقع جذب سرمایه گذاری خارجی شرایط مطلوبی را می خواهد؛ این 
سوال که بگوییم چرا سرمایه گذار خارجی نمی آید؛ پاسخ واضحی دارد. 
به هر حال کشورمان تحریم است و تحریم ضوابط و شرایط بین المللی 
خود را دارد. در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاران خارجی 
برایمان صف بکشند، در صورتی که اگر شرایط مناسب باشد، حداقل در 
قشم این موقعیت ایده آل برای حضور سرمایه گذاران خارجی می تواند 
محقق می شود؛ اما با این شرایط موجود نمی توان انتظار  معجزه داشت و 

باید بپذیریم که چنین اتفاقی نمی افتد.
ما در سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه های مختلف مثل انرژی های 
با  قرارداد  پنجاه مگاوات  و  از صد  بیش  و  نو سرمایه گذاری کردیم 
مراحل  در  که  کردیم  توافق  آنها  با  و  داشتیم  خارجی  سرمایه گذار 
وجود  به  شرایط  دلیل  به  اما  بگیرد؛  سرمایه گذاری صورت  مختلف 
مثال  یا  رفتند.  و  کردند  رها  را  کار  مدتی  از  بعد  کشور،  برای  آمده 
که  داشتیم  چینی  سرمایه گذاران  با  دالر  7.6میلیارد  پروژه ای حدود 
البته که اگر  آنها هم به دلیل شرایط تحریم کشور را ترک کردند. 
شرایط مناسب باشد احتمال دارد این سرمایه گذاران بازگردند؛ اما تا 

اینجا به خاطر موقعیت خودشان صالح دیدند که کار را ترک کنند .
که  نیست  معنا  این  به  نمی آید  خارجی  سرمایه گذار  اینکه  بنابراین 
اجازه  تحریم  بلکه شرایط  ندارد،  وجود  به سرمایه گذاری  عالقه مندی 
البته در داخل چالش های جدی دیگری هم  سرمایه گذاری نمی دهد؛ 
وجود دارد ؛ وقتی در طول مدت یکسال نرخ ارز هشت یا نه برابر می شود، 
طبیعتا سرمایه گذار مجبور است نقدینگی اش را چندین برابر کند یا اینکه 

پروژه اش را کوچک کند و یا در نهایت منصرف شود و کار را رها کند .
سرمایه گذار داخلی و کسانی که در ایران نیز با آنها سر و کار داریم و به 
منطقه آزاد می آیند، اما تقریبا بی حساب می روند، چراکه اگر هزار میلیارد 
تومان هزینه برای پروژه در نظر گرفته باشید، اما این هزینه کمی بیشتر 
شود، طبیعی است که به همین میزان این پروژه هر چند کند اما پیش 
می رود؛ ولی اگر دو هزار میلیارد هزینه شود، قطعا این پروژه متوقف خواهد 
شد. ضمن اینکه سیستم مالی و بانکی نیز به قدری منعطف نیست که 

بالفاصله این کمبود را جایگزین کند تا این نقیصه برطرف شود .
تومان  میلیارد  هزار  برای  فرض  به  اگر  که  است  این  دیگر  مشکل   
برنامه ریزی کرده باشید ، واحد تولیدی راه اندازی کنید و براساس ارز 3هزار 
تومانی میزان سرمایه تعریف کرده باشید، اما یکباره این ارز 28هزار تومان 

شود، طبیعتا دیگر این سرمایه گذاری توجیه پذیر نیست.
بنابراین این مسائل دست ما نیست، ما در منطقه آزاد مجری بسیاری 
از موضوعات و مسائل هستیم و اگر بتوانیم مکانیزمی طراحی کنیم 
و بگوییم بعضی از قوانین و مقررات خاص خود مناطق آزاد است، 
خوب است؛ ولی ارز را نمی توان کاری کرد؛ چراکه موضوع ملی و 
بین المللی است، ولی مثال اگر شرایطی به وجود می آوردیم و یا بانک 
آف شور در مناطق آزاد راه اندازی می کردیم، شاید می توانستیم توسط 
اقداماتی  بیاوریم و  به داخل کشور  بانک ها تسهیالت و منابعی  آن 
انجام دهیم که متاسفانه آن هم فعال امکانش فراهم نیست و کسی 
عالقه مند نیست که با این شرایط بیاید و در این حوزه فعالیت کند. 

بنابراین اگر یک مقداری شرایط فراهم شود و در زیرساخت ها قوی تر 
باشیم و مسیر را سریع تر برویم، فکر می کنم تا حدودی وضعیت خوب 
می شود و شاهد تقاضا در بخش های مختلف خواهیم بود. البته که باید 
اذعان داشته باشیم کارها به دلیل مشکالت موجود با کندی پیش می رود، 
ولی خیلی ناامید نیستیم و فکر می کنم برای سال 1400 با حجم بیشتری 

کار را پیش ببریم.

تعامل و آگاهی از مشکالت سرمایه گذاران در منطقه
غالبا با سرمایه گذارانی که برای بیان مشکالتشان به دفتر مراجعه می کنند، 
مالقات می کنم و شخصا به صورت منظم به حوزه های سرمایه گذاری و 
عمرانی رفته و از نزدیک بازدید می نمایم؛ ولی باید سیستم را به سمتی 
ببریم که روش سنتی را حذف کنیم، اینکه برخی گمان می کنند حتما 
می توانند مشکل را با دیدن مدیرعامل حل نمایند، اشتباه است؛ مشکلی 
اگر حل نشود، دیدن مدیر هم فایده ای ندارد . لذا باید به سمت مکانیزه 
شدن سیستم حرکت کنیم؛ این موضوع هم در حوزه شفاف سازی کمک 
می کند، هم در حوزه تسریع در کار و کم نقص شدن انجام امور موثر 
بیان  برای  افراد  ندارد  نیاز  و  می دهد  تسریع  را  زمان  رویه  این  است. 
مشکالتشان به سازمان بیایند . با این اقدام در تمام دنیا افراد می توانند از 

طریق نرم افزارها و امکانات موجود، کارشان را انجام دهند. 
بنده زمانی که قشم را تحویل گرفتم، حدود سی و سه نرم افزار در 
سازمان وجود داشت، اما در حال حاضر تا پایان دولت 120نرم افزار 
که مجموعا به هم لینک می شود و یک شبکه را پشتیبانی می کند، 
اینکه  هستند.  بهره برداری  حال  در  یک  به  یک  و  کرده ایم  طراحی 
افراد مراجعه کنند یا ما سراغشان برویم خیلی پسندیده نیست، ولی 
مانعی ندارد؛ مجموعه باید به قدری راحت و روان باشد که به هر کدام 
از مدیران که نیاز است، در حداقل زمان این نیاز رفع شود. البته تا 

رسیدن به نقطه مطلوب زمان نیاز است . 
آزاد قشم وقت می گذارند و هفته ای  معاونین ما در سازمان منطقه 
سرمایه گذاران  با  جلساتی  خودشان  به  مربوط  بخش های  با  یکبار 
و  می کنم  سرکشی  صنعتی  پروژه های  به  بیشتر  هم  بنده  دارند؛ 
هفته ای دوبار هم بازدید عمومی در حوزه صنعت و شرکت ها دارم . 
روستاها مشمولش می شوند  پروژه های عمرانی هم که  درخصوص 
و ممکن است گاها خالیی وجود داشته باشد، در صورت مراجعه در 
حداقل زمان به فعالین وقت می دهیم تا مشکالتشان را در این حوزه 

با ما مطرح کنند.

زمین فروشی، سیاست پایدار و صحیحی نیست
باید بپذیریم که زمین فروشی در مناطق آزاد رسم نیست، بلکه قانون 
است . ما از دولت بودجه دریافت نمی کنیم، بلکه طبق مکانیزمی که 
در حال حاضر اجرا می شود، تامین درآمد می نماییم. در این مسیر ما از 
سه منبع یعنی فروش زمین، 15درصد و عوارض گمرکی درآمد حاصل 
می کنیم در واقع فروش زمین و 15درصد به عنوان منابع مالی و درآمد 
گمرکی نیز درآمد سازمان مناطق آزاد تلقی می شود. در مورد 15درصد 

نیز باید تاکید کنم که دولت حدود سه میلیارد دالر مجوز واردات کاال به 
مناطق آزاد تخصیص داده که این میزان بین همه مناطق آزاد کشور 
تقسیم می شود . ما هم به تولیدکنندگان این فرصت را می دهیم که از 
کاالهایشان را مناطق آزاد به سرزمین اصلی بیاورند؛ این موضوع برایمان 
درآمدی دارد که مورد توجه است. بنابراین این سه منبع وجود دارد، اگر ما 
بخواهیم زیرساخت ها را به درستی انجام دهیم، بحث زمین عامل جدی 
برای واگذاری است تا بعد منابع را در حوزه عمرانی هزینه نماییم. بنابراین 
منابعی که تحصیل می کنیم 15درصد و فروش زمین در بحث عمرانی 
هزینه می شود و نیز هزینه های جاری از محل درآمد عوارض گمرکی 

است که چارچوب مشخصی دارد.
آزاد قشم را در نظر بگیریم، حدود سیصد  اگر محدوده منطقه  اما   
جزء  و  است  ساکنین  به  متعلق  آن  اعظم  بخش  که  است  کیلومتر 
اموالشان تلقی می شود؛ لذا همه این مقدار مختص به ما نبوده و اگر 
بخواهیم جایی را بفروشیم، یک تعدادی از قبل از ایجاد منطقه آزاد 

مشخص و دارای مالک بوده است. 
اما در اینجا سوال های جدی پیش می آید که آیا اینها منابع بدون انتهایی 
است؟ آیا تمام نمی شود ؟ بعد از آن چه باید کرد ؟ یا اینکه اگر دولت به هر 
دلیلی تشخیص دهد که سه میلیارد دالر واردات دیگر به مناطق آزاد تعلق 
نگیرد، آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ یا اگر اتفاقاتی دیگر مثال در گمرک 
به وجود آید، چه می شود؟ که البته مورد گمرک هم اتفاق افتاد و ما حدود 

8ماه از درآمدی که در حوزه کاالی گروه 4 بود، محروم بودیم! 
در پاسخ به این سواالت باید گفت که البته که اینها درآمد پایدار نیست 
و این اما و اگرها با تصمیمات سلیقه ای ممکن است رخ دهد. باید اذعان 
داشت که تمام عملیات اجرایی به این برمی گردد که چقدر درآمد ما پایدار 
است و هر تزلزلی که پیش آید، نمی توان ماموریت ها را انجام داد. اگر در 
جاری باشد حقوق و مزایا را نمی توان داد، از سوی دیگر هم نمی توان 
پروژه ها را به سرانجام رساند. می خواهم بگویم اگر با چنین سیستمی جلو 

برویم، قطعا با چالش هایی مواجه می شویم. 
لذا راه حل ما این بود که صنایع و فعالیت هایی را به منطقه بیاوریم که 
در آینده برایمان درآمد زا و پایدار باشد، همچون اسکله نفتی که توسط 
بخش خصوصی ایجاد شد و سازمان هم در آن سهام دارد و اگر به درآمد 
برسد که از امسال هم شروع می شود، می تواند کمک حال باشد؛ چراکه 
از محل عوارض آن می توانیم درآمد کسب کنیم . ضمن اینکه یکسری 
برنامه ریزی هایی  هم برای پرورش میگو در 4هزار هکتار زمین انجام 
داده ایم . قطعا بین 35 تا 38هزار تن میگو در سال تولید خواهیم داشت و 
اگر در خود منطقه این زنجیره ارزش ایجاد و سردخانه و شرایط بسته بندی 
فراهم شود و در نهایت تولیدی که انجام می شود اگر به صورت خام 
بیرون نرود، طبیعتا ارزش افزوده از دست ما خارج نمی شود و چنانچه این 
اتفاق بیفتد، درآمدی از آن را می توان حاصل کرد و به ازای خدماتی که 
داده می شود، درصدی از فروش شان را به عنوان عوارض دریافت نمود. 

لذا باید به سمت درآمدهای پایدار برویم . 
اما در مورد زیرساخت هایی که در منطقه آزاد قشم است، مثالی می زنم؛ 
ما یک اتوبان در طول جزیره ایجاد می کنیم، دیگر اینطور نیست که 
هر روز بخواهیم اتوبان بزنیم؛ می خواهم بگویم اگر طبق برنامه ریزی ها 
پیش برویم، بیست سال دیگر در حوزه راه کار جدی نخواهیم داشت؛ 
بیشتر  جمعیت  البته  نمی کند،  پیدا  توسعه  فیزیکی مان  فضای  چراکه 
می شود و یکسری مراکز جمعیتی هم اضافه می گردد، اما آنها را می توان 
با برنامه ریزی و با توسعه های مقطعی به سرانجام رساند. اینگونه نیست 
که بگویید از غرب تا شرق جزیره 2اتوبان می خواهیم. در حوزه برق هم 
تا پایان دولت هزار و صد مگاوات برق به شبکه تحویل می دهیم؛ لذا 
یکسری موارد مانند برق، آب ، فرودگاه، بنادر و... زیرساخت اساسی است 
و اگر نداشته باشیم، اصال کسی سرمایه گذاری نمی کند. مزیت چیزهای 

دیگر است که مناطق آزاد را براساس آن کشور را توسعه می دهند. 
بنابراین به اعتقاد ما زمین فروشی سیاست پایداری نمی تواند باشد و 
صحیح نیست؛ اگر ماموریت حوزه زیرساختی به ما محول نمی شد، 
قطعا بحث فروش زمین را منتفی می کردیم، یعنی به جای واگذاری، 
ما هم  پایدار هم می ماند،  درآمد  و  زمین  بلندمدت می دادیم؛  اجاره 
نظر  به  اکنون  ولی  دهیم.  انجام  را  ماموریت هایمان  می توانستیم 
می شود  البته  بیفتد؛  اتفاق  این  باید  و  نیست  چاره ای  که  می رسد 

مدیریت کرد و کاهش داد. 
در مورد منطقه آزاد قشم باید بگویم که ما نسبت به سال های قبل 
اما درآمد بیشتری هم کسب نمودیم.  زمین کمتری واگذار کردیم، 
به اعتقاد ما نباید زمین را زیاد بفروشیم، مگر آنکه سرمایه گذار پای 
کار باشد، منابعش تامین شده باشد و به جهت نقدینگی هم مشکلی 
بیشتر  فعالیت  بفروشیم که موجب  اگر زمینی  نباشد؛ در آن شرایط 

شود، اشکالی ندارد.

مبارزه با توقف، رکود و کمبود تولید در منطقه آزاد قشم
برای بررسی تعداد واحدهای تولیدی در هر یک از مناطق آزاد باید 
به سرزمین اصلی برگردیم؛ چراکه ما تابعی از سرزمین اصلی هستیم. 
و  است  خوب  خیلی  کار  این  اصلی  سرزمین  در  بگوییم  نمی توانیم 

ما  نمی افتد؟  اتفاق  اینکه چرا  یا  و  بد است  آزاد خیلی  یا در منطقه 
سیاست مان در منطقه آزاد این است که اگر نگذاریم واحد تولیدی در 
منطقه تعطیل شود، بهتر از این است که واحد تولیدی جدید بیاوریم 

و چند ماه کار کند و سپس تعطیل شود . 
درخصوص وضعیت تولید در منطقه آزاد قشم باید بگویم که در گذشته ما 
در برخی بخش ها اصال تولیدی نداشتیم. در حال حاضر حدود هشت واحد 
تولیدی عطر و ادکلن با برندهای معتبر داریم، واحدهای دخانیات مان نیز در 
حال توسعه است، اگر این معضالت پیش نمی آمد، پیش بینی کرده بودیم 
تا پایان 1400 حداقل 50درصد مصرف داخل کشور را که حدود 76میلیارد 
نخ است را تولید کنیم و البته هنوز در تالشیم که این ماموریت محقق شود. 
واحدهایی  و  شد  انجام  تالش هایی  هم  کیف  و  کفش  پوشاک،  در 
آمدند، اما به چالش هایی برخوردند؛ بعضا هم برخی واحدها با ظرفیت 
نهایت  در  داده اند.  تغییر  را  تولیدشان  نوع  یا  تولید می کنند  کمتری 

ما متاثر از اتفاق هایی هستیم که در کشور در حال رخ دادن است. 
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، پاالیشگاه گورزین فعال است، ضمن 
تولید  نوروز 35هزار بشکه محصول  تا  نیز  پاالیش قشم  بهین  اینکه 
خواهد کرد که هم در حوزه درآمدی می تواند کمک کند و هم اینکه 
آمار صادرات مستقیم مان را باال می برد. بنابراین در حال حاضر 196واحد 
تولیدی فعال در منطقه داریم. در ابتدای سال 94 ، حدود 126واحد تولید 
در منطقه بود؛ علی رغم مشکالتی که وجود داشت، اما توسعه پیدا کرد. 
اکنون 129طرح در حال بررسی است که اگر 50درصدش هم اجرایی 
شود، می تواند کمک کننده باشد؛ ضمن اینکه باید همین تعداد که فعال 
هستند را نگذاریم با توقف، رکود یا کمبود تولید مواجه شوند؛ باید همه 
تالشمان را برای توسعه واحدهای تولیدی به کار ببندیم. در مجموع 
وضعیت تولید در قشم روبه رشد است، ولی خودمان خیلی راضی نیستیم، 

اما تالش می کنیم تا این اتفاق بیشتر رقم بخورد.

منطقه آزاد قشم؛ الگویی برای کاهش نرخ بیکاری
بررسی نرخ بیکاری در قشم دو راه دارد؛ یکی روش های جاری کشور 
است که اتفاق می افتد، دیگری هم سیاقی است که ما در منطقه آزاد 
داریم؛ مثال اشتغالی که غیرمستقیم در قشم ایجاد می شود در آمار 
محسوب نمی گردد، در حالی که خیلی از اینها براساس تعریف قانون، 
شغل مستمر است. باید تاکید کنم زمانی که بنده در سازمان منطقه 
بیکاری  نرخ  شدم،  کار  به  مشغول  مدیرعامل  عنوان  به  قشم  آزاد 
که  آماری  و  عملکردمان  براساس  اکنون  اما  بود،  درصد  نیم  و  ده 
وجود دارد، این رقم به زیر 5درصد رسیده و با افتخار باید بگویم که 
بیکاری در قشم نصف شده است. باز هم اگر در خیلی از کارگاه ها و 
پروژه هایی که کار می کنند، مکانیزمی بگذاریم که افراد مشغول به 
کار را در آمار قرار دهند، قطعا این نرخ کمتر هم می شود. از سوی 
نمی کنیم،  را حل  منطقه  مردم  بیکاری خود  ما صرفا مشکل  دیگر 
و کارشناسی  اجرایی کارگری، مدیریتی  بدنه  از  زیادی  بلکه بخش 
واحدها تولیدی مان از طریق شهرهای استان هرمزگان فعالیت دارند 
قشم  آزاد  منطقه  به  فارس  استان  از شهروندان شهرهای  برخی  یا 
اینکه  ضمن  کرد،  هم  کمتر  می توان  را  بیکاری  نرخ  لذا  می آیند. 
شاخصی است که با سرزمین اصلی باید مقایسه و بررسی کرد که 
نرخ بیکاری در استان و کشور چیست؟ اگر برنامه هایی که در حوزه 
اشتغال داریم را بتوانیم به سرانجام برسانیم، ان شاهلل در سال 1400 
می توانیم نرخ بیکاری را به 4.5درصد هم برسانیم و این عدد قابل 
مورد  تا  کرد  تلقی  در کشور  الگو  عنوان  به  و می توان  است  قبولی 

مصداق قرار بگیرد .

توسعه گردشگری در منطقه آزاد قشم
تعیین  شاخصی  خودمان  برای  باید  قشم  در  گردشگری  بحث  در 
می کردیم؛ نمی گویم رقیب، اما همکاری را باید در نظر می گرفتیم 
که به استناد آن خودمان را باال بکشیم. لذا بهترین مرجعی که در 
این حوزه می توانست به ما کمک کند، منطقه آزاد کیش بود. این دو 
جزیره تقریبا از لحاظ منطقه آزاد شدن با هم شروع به کار کردند؛ 
البته موقعیت، اندازه و مساحت قشم با کیش متفاوت است، ضمن 
اینکه کیش تجربه قبل از انقالب را داشته و ریشه زیرساخت هایی 
که در آنجا ایجاد شده به پیش از انقالب برمی گردد. در واقع اینکه 
نیست،  به حال حاضر  باید کار کند، مربوط  با چه رویکردی  کیش 
بلکه به سال های دور بازمی گردد. با این اوصاف ما فکر کردیم که 
اگر در حوزه گردشگری یک الگو و رفیق تعیین کنیم، بهتر می توانیم 
موقعیت مان را ترقی دهیم؛ لذا کیش الگوی خوبی برای ما شد و اگر 
ویروس کرونا اتفاق نمی افتاد، از لحاظ کمیت کیش را هم پشت سر 
می گذاشتیم؛ ضمن اینکه باید تاکید کنم که کیش از لحاظ کیفیت با 

قشم قابل قیاس نیست؛ چراکه اقتصاد قشم با کیش متفاوت است.

تغییر رویکرد از مسافر به گردشگر در قشم
بی تعارف بگویم که پیش از شروع به کار بنده، گردشگری در قشم مفهوم 
و معنی نداشت، جز اینکه در چهارچوبی تعریف شده بود و تمام کسانی که 

که به قشم می آمدند به خاطر خرید یک یا دو شب در منطقه می ماندند. 
این رویه قطعا گردشگری نیست؛ چراکه خرید، محور اصلی در قشم بود. 
نمی خواهم بگویم این درست است یا نه؛ اما این سیستم در قشم حاکم 
بوده است. لذا این موضوع را خیلی جدی را در دستورکار گذاشتیم و یک 
سوال را مطرح کردیم که اگر ما نتوانیم در حوزه های دیگر فعالیت کنیم، 
آیا منطقه آزاد قشم به واسطه گردشگری می تواند خودش را اداره کند یا 
نه؟ ما احساس کردیم که بله، این اتفاق می تواند بیفتد و قشم می تواند 
قطب گردشگری تلقی شود، در شیالت هم همین طور است یا فراتر از 

شیالت در اقتصاد دریامحور این موضوع صدق می کند . 
ما بررسی کردیم که اگر هیچ فعالیتی در قشم انجام نشود، آیا این اقتصاد 
دریامحور به تنهایی می تواند ما را مدیریت کند و ماموریت های اقتصاد 
مقاومتی را محقق نماید ؛ صادراتش را انجام دهد و در نهایت تولید دانش 
فنی در حوزه خودش داشته باشد؟ بعد از بررسی های کارشناسی دریافتیم 
که بله، این توانایی در قشم وجود دارد. بنابراین توسعه در قشم تک محوری 
نیست، هر دپارتمانی مکلف است خود را باال بکشد؛ گردشگری نمی تواند 
خود را برای شیالت متوقف کند یا اینکه نفت، گاز و پتروشیمی خود را 
معطل گردشگری نماید؛ اینها بایستی تداخل های کاری شان را به حداقل 

برسانند و به سمت هم راستایی با هم بروند. 
اگر شیالت را توسعه می دهیم، گردشگری باید بیاید از این مزیت در 
حوزه خودش استفاده کند، مثال گردشگری شیالتی ایجاد شود چه 
اشکالی دارد افرادی را با شناور جمع کنیم تا پرورش ماهی در دریا را 
ببیند؛ خیلی از کشورها این کارها را می کنند. یک نقطه ضعفی که در 
ایران وجود دارد و  شاید در دنیا هم باشد، گردشگری صنعتی است. 
لذا چه ایرادی دارد توانایی های خودمان را عرضه کنیم و ببینیم چند 
درصد مردم، پاالیشگاه، کارخانه فوالد را دیده اند؟ باید تبلیغات کنیم، 
اگر مردم آمدند که چه بهتر، اگر نیامدند هم حتما نتوانستیم به آن 
معنای واقعی تبلیغ کنیم. به نظر نمی رسد که این رویه جواب ندهد.

 
حوزه گردشگری به تنهایی قشم را مدیریت می کند

مدیریت  را  قشم  می تواند  تنهایی  به  گردشگری  حوزه  که  معتقدم 
از ظرفیت های بخش خصوصی  این مدت  کند، به همین سبب در 
را  این  و  بودیم  موفق  خیلی  می رسد  هم  نظر  به  کردیم؛  استفاده 
و  4هزار  سال 92،  در  ما  می گویم.  رقم  و  عدد  اتکای  و  استناد  به 
822تخت داشتیم؛ پیش بینی ما از این میزان تا سال 98، 10هزار و 
198 تخت بوده است. در کنار این هم، 1600تخت را از مدار خدمات 
به دلیل عدم کیفیت خارج کردیم؛ لذا روی کیفیت و کمیت توامان 
کار کردیم. ما پیش بینی کردیم تا پایان دولت دوازدهم قریب 11هزار 
میراث  وزارت  استانداردها و شرایطی که  را که طبق   فعالی  تخت 
هم  کیفیت  درخصوص  باشیم.  برخوردار  کرده،  مشخص  فرهنگی 
8هتل 5ستاره در حال ساخت داریم که متاسفانه موضوع کرونا اثر 
افزایش  موضوع  دیگر  سوی  از  گذاشت؛  کار  اجرای  روند  بر  بدی 
هتل  نمی شود  اکنون  چراکه  است،  کار  وقفه  در  تاثیرگذار  ارز  نرخ 
5ستاره را با هزینه های از قبل تعیین شده احداث کرد، زیرا افزایش 
چشمگیری داشته است. ارقامی که دو سال قبل برای ساخت هتل 
را  اما همین کیفیت  بود،  تومان  تا 9میلیارد  بین 7  5ستاره داشتیم، 
این  طبیعتا  داد.  انجام  نمی توان  تومان هم  میلیارد  بیست  با  اکنون 

موضوع میزان سرمایه گذاری در این بخش را کاهش می دهد.
البته در کنار آن یکسری امکانات دیگری هم فراهم شد، همچون 
روستاها  در  معکوس  مهاجرت  به  هم  که  مهمان ها  کاشانه  توسعه 
کمک کرده و هم اینکه اشتغال پایداری برای روستاییان ایجاد نموده 
بیشتر  نیز  مردمان  سایر  با  روستاییان  مراودات  اینکه  ضمن  است؛ 
شده است. بسیاری از آنها از استعدادهای خوبی برخوردارند، برخی از 
کاشانه مهمان های ما اکنون تورگردان آورده اند و با آژانس ها قرارداد 
بسته اند و حتی با خارج از کشور کار می کنند . افراد را آموزش می دهند 
و  می نمایند  برگزار  هم  داخلی  تور  و  می کنند  تبلیغاتی  کارهای  و 
مستقیم مسافران را از فرودگاه به محل خود می برند و یک هفته تا 
ده روز میزبان هستند و اینگونه برای هر روزشان برنامه می گذارند. 
ما هم تمام کاشانه مهمان ها را مجبور کردیم که یک نفر را معرفی 

کنند تا زبان انگلیسی آموزش ببینند. 
باید بپذیریم که سایر کشورها که در حوزه گردشگری شروع به کار کردند، 
یکباره 2هزار هتل 5ستاره نساختند؛ در ایتالیا که اکنون حوزه گردشگری 
به عنوان محور کلیدی توسعه مطرح می شود، زمانی اعالم شد که هر 
کسی، هر امکانی دارد با گردشگر و توریسم شریک شود، مثال اگر در 
خانه 4اتاق دارد، 2اتاق را در اختیار گردشگر بگذارد؛ اینگونه شد که این 
صنعت را توسعه دادند و نواقص شان را رفع کردند و برخی مناطق را 
بازسازی نمودند و مراکز جدید ایجاد کردند؛ در واقع شرایطی به وجود 

آوردند که این نقطه را مردم به نقطه دیگر ترجیح دهند. 
با این اوصاف دیگر قیمت خیلی تاثیر ندارد، اگر خوب خدمت بدهیم، 
تجاری مان  مراکز  در  را  این  ما  کنیم.  می توانیم جذب  مشتری هم 
از برند خوب کاال عرضه می کند، اگر  هم می بینیم؛ وقتی مغازه ای 
بنابراین  دارد؛  را  باز هم مشتری اش  باشد،  قیمتش هم 4برابر شده 
در  را  موضوع  این  باید  لذا  می پردازند.  هنوز  را  کیفیت  پول  مردم 

دستورکار بگذاریم و منطقه را ارتقاء دهیم . 
منطقه آزاد قشم مدعی است که در حوزه گردشگری به بلوغ رسیده 
و  کردیم  پیدا  ورود  خیلی جدی  ژئوپارک  درخصوص  چراکه  است؛ 
مصوبه اش را گرفتیم. اکنون تنها ژئوپارک در خاورمیانه هستیم که 
اگر هر یک از کشورهای خاورمیانه در این حوزه بخواهند وارد شوند، 
باید از ما مجوز بگیرند و سایتی اگر بخواهد ژئوپارک شود، ما باید 
ممیزی کنیم و تا تایید ژئوپارک قشم نباشد، ژئوپارک جهانی مجوز 
گردشگری  دیگر،  از سوی  است،  خوبی  مزیت  این  نمی کند.  صادر 
این  در  خیلی ها  با  بنده  است .  افتاده  جا  قشم  در  خوبی  به  طبیعی 
خصوص صحبت می کردم و علت سفر به قشم را جویا شدم، پیش تر 
می گفتند که برای خرید می آیند، اما کم کم رویکرد تغییر کرد؛ اکنون 
مسافر از فضای موجود لذت می برد در کنارش خرید هم می کنند، 
ولی دیگر قشم برای مسافر جنبه کاسبی ندارد، بلکه جنبه گردشگری 
دارد. ضمن اینکه هزینه ها هم نسبت به جاهای دیگر کمتر است و 
این مزیت موجود است که می تواند به توسعه گردشگری کمک کند.

باید تاکید کنم که گردشگری در قشم دپارتمانی است که می تواند به 
تنهایی قشم را اداره کند . به جای آنکه دنبال آوردن صنایع غیروابسته به 
گردشگری باشیم، باید با تغییر رویکرد، صنایعی در قشم را توسعه دهیم 
تا در خدمت گردشگری باشد. بنابراین باید از مبحث گردشگری نهایت 
بهره را ببریم. در قشم درخصوص تبدیل مسافر به گردشگر خیلی موفق 
بوده ایم، در حال حاضر مسافر نداریم که در قشم چادر بزند؛ چراکه با 

احداث کمپ پارک ها و فراهم کردن امکانات، این فرهنگ جا افتاد که 
دیگر قشم منطقه کاسبی نیست، بلکه گردشگری است و این به دلیل 

تغییرات اساسی است که در این منطقه انجام گرفت. 
کشورمان  دنیا خصوصا  از  سریع تر  چه  هر  کرونا  بیماری  امیدواریم 
رخت بربندد و اتفاق خوبی در تمام جهان به تبع آن برای ایران بیفتد 
از  بتوانیم این مسیر گردشگری را پیش ببریم و  تا به سرعت قبل 

رفقای مان نیز پیشی بگیریم.

 نقض مقررات در مناطق آزاد 
و ایجاد مشکالت در سازمان ها

اعتقاد ما این است که اگر در مجلس و دولت تصمیمی برای کشور 
گرفته شود، به قانون مناطق آزاد نیز توجه کنند. چیزی که اکنون 
وجود دارد، ممکن است در بند و تبصره قانونی مشکل باشد، اما آن 
که  است  این  هدف  کند.  عبور  خودش  قانونی  مجاری  از  باید  هم 
وضع موجود اصالح شود، مطمئنا هم نمایندگان مجلس و هم دولت 
نمی خواهند تصمیمی بگیرند که وضع مناطق آزاد از این بدتر شود. 
قطعا هدف این است که تصمیمی اتخاذ گردد که وضع بهتر شود؛ 
طی  را  قانونی  مکانیزم های  و  نمی رود  قانونی  مجاری  از  چون  اما 

نمی کند، خروجی اش به ضرر مناطق آزاد تمام می شود.  
با  ندارد  نیاز  اصلی  سرزمین  در  شده  گرفته  تصمیمات  از  بسیاری 
کنند  تصور  اینگونه  نباید  را  آزاد  مناطق  شود .  منطبق  آزاد  مناطق 
که هیچ کاری انجام نداده اند یا فعالیتی انجام نمی شود . بعضا مطرح 
سوال  واقعا  نکرده اند!  محقق  را  اهدافشان  آزاد  مناطق  که  می شود 
که  بپذیریم  باید  نکرده ایم؟  عمل  و  می توانستیم  آیا  که  اینجاست 
خیلی از مسائل دست ما و دولت نیست؛ واقعیت آن است که عمق 
موضوع را خیلی کارشناسی نگاه نمی کنیم؛ وقتی می گویند نفت ایران 
تعطیل است، باید بدانیم که تعطیل نفتی که بخش اعظم بودجه ما 

آن وابسته است، چقدر از درآمدهای مان را کم کرده است!

مصوبات غیرقابل هضم در مناطق آزاد
در مقام مقایسه باید بگویم که وقتی در سرزمین اصلی چالش های 
چهار  گروه  کاالی  مثال  که  است  اصراری  چه  دارد،  وجود  اساسی 
که  است  آن  واقعیت  کنیم؟  مواجه  محدودیت  با  آزاد  مناطق  در  را 
دارد، در  نفر جمعیت  از جمعیت قشم که 160هزار  حدود 30درصد 
این حوزه کار می کردند. اکنون مراکز تجاری در قشم وجود دارد که 
متری 50میلیون تومان خرید و فروش می شود؛ چه کسی پاسخگوی 
شخصی است که سرمایه گذاری کرده و من به او پروانه فعالیت دادم 
و به اعتبار منطقه آزاد و سندی که دارد، می خواهد فعالیت اقتصادی 
کند، است؟ این تغییر روش منطقی نیست؛ اگر قرار است تغییری در 
رویکرد و وظایف مناطق آزاد اتفاق بیفتد، باید از همان مجاری قانون 
تصمیم  آزاد  مناطق  مورد  در  شبانه  نباید  باشد.  شده  مصوب  قبلی 

گرفته شود. 
تمام  اینکه  آن  و  شد  ابالغ  که  داشتیم  مصوبه ای  گذشته  سال  دو 
به حساب  را  از خود  درآمدهای حاصل  موظفند  دولتی  شرکت های 
خزانه بریزند. این  مصوبه اظهر من الشمس است و خیلی تعبیر و 
تفسیر حقوقی نمی خواهد؛ در واقع طبق این ابالغیه شرکت هایی که 
از دولت بودجه می گیرند باید درآمدهایشان را به حساب دولت بریزند 
و هزینه هایشان را هم از دولت دریافت کنند. این در حالی است که 
برویم !  به آن قالب  از دولت نمی گیریم که بخواهیم  ما اصال پولی 
طبیعتا اتفاقاتی از این قبیل، سیکل کاری را با مشکل مواجه می کند؛ 
البته که مصوبه مورد ذکر، اجرایی نشد؛ ولی به هر حال یک سال 

درگیر این موضوع بودیم .

پیشنهادی به دولت برای رفع چالش های مناطق آزاد
اگر ما بیاییم با شرایطی که رقبای ما کار می کنند فعالیت کنیم، نه 
تنها مناطق آزادمان توسعه پیدا می کنند، بلکه منفعتش به سرزمین 
در  جبل علی  آزاد  منطقه  ما  نزدیکی  در  می شود.  سرازیر  اصلی هم 
امارات وجود دارد و ما شاهدیم که نقش این منطقه در توسعه امارات 
چقدر پررنگ بوده است.  اما چرا ما اینگونه نیستیم؟ به نظر می رسد 
خیلی اراده قوی وجود ندارد که این مشکل را حل کند؛ شاید یکی از 
دالیلش این باشد که از ده مشکل می خواهیم اصلی ها را حل نماییم؛ 
اجتماعی ،  اقتصادی،  بین المللی ،  جدی  چالش  درگیر  کشور  وقتی 
فرهنگی یا نظامی است، شاید بگوییم که منطقه آزاد دیگر در اولویت 
با یک بخشنامه  مواقع  اما خیلی  است؛  نظر هم منطقی  به  نیست، 

مناطق آزاد را درگیر مسائل و مشکالت اساسی می کنند.   
در  آزاد  مناطق  با  ارتباط  در  که  چیزی  هر  که  بود  این  ما  پیشنهاد 
یا  برود  دولت  اقتصادی  کمیسیون  به  می شود،  مطرح  دولت  هیات 
اینکه اعالم کنند هر موضوعی که قرار است تصویب شود، مناطق 
آزاد در آن مستثنی هستند؛ چراکه این مناطق با قوانین خودشان اداره 
با این رویکرد خیلی از مشکالت و  می شود؛ این را اضافه کنم که 

چالش ها در مناطق آزاد قطعا مرتفع خواهد شد. 

اصالح یا تخریب قانون مناطق آزاد در مجلس ؟
چندی است که برخی دوستان در مجلس طرح اصالح قانون مناطق 
سیاسی  اقدام  این  که  است  این  بنده  برداشت  زده اند،  کلید  را  آزاد 
است و واقعا کارشناسی شده نیست. ما اگر بخواهیم بررسی کنیم که 
به چه دلیل منطقه آزاد ایجاد کرده ایم و چرا اروند، ماکو، قشم و... 
جاهای دیگر را به عنوان منطقه آزاد شناختیم، چه ماموریت هایی را 
لحاظ کردیم و چرا این مناطق امروز با چالش توسعه مواجه هستند، 
به اینجا می رسیم که باید به سمت اصالحاتی برویم تا وضع موجود 

را بهبود ببخشیم.
است،  خلوت  حیات  آزاد  مناطق  که  باشیم  این  دنبال  اگر  اما 
برای  و  نکرده  درست  زیرساخت  نداده ،  انجام  را  ماموریت هایش 
اشتغال اقدامی نشده و... بی تردید به جایی نخواهیم رسید. اگر این 
رویکرد وجود داشته باشد و ما به این سمت برویم که غیرمنصفانه 
را  وضع  بلکه  نمی کنیم،  کمکی  تنها  نه  کنیم،  بیان  را  عملکردها 

خراب تر می کنیم.
سوال اینجاست که اگر راجع به مدیریت مناطق آزاد مشکل وجود 
دارد، چرا باید کل کار را سوال برد؟ به نظر می رسد اگر به یک خرد 
جمعی برسیم و به یک اتفاق ملی فکر کنیم و بخواهیم به  اقتصادی 
که انتظار دارد برسیم، باید مناطق آزاد کشور را در چهارچوبی دوباره 
بررسی کرد. اگر قرار است اصالحاتی انجام شود، باید واقعا به سمت 
معنای  اگر  اما  کرد؛  موجود  از شرایط  بهتر  را  و وضع  رفت  اصالح 

اصالح این است که همینی که وجود دارد را خراب تر کنیم، بی شک 
نام این اصالح نیست، بلکه تخریب است. اگر قرار است انتظاراتی 
به  که  باشد  امکاناتی  و  قانون  اختیار،  براساس  باید  باشیم،  داشته 
مناطق آزاد داده می شود. اینکه فالن منطقه آزاد نتوانسته اهدافش 
را محقق کنید، طبیعتا اصالحاتی مدیریتی باید انجام گردد. در اداره 
کشور که رودربایستی نباید داشت. اما اینکه فالن نماینده انتظاراتش 
از فالن مدیرعامل برآورده نشده و حاال بخواهد تحقیق و تفحص 

کند، این خیلی منطقی نیست.

 استقبال منطقه آزاد قشم
 از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی

تحقیق و تفحص، سوال  و استیضاح حق مجلس است و تمام کسانی 
که مخاطب قرار می گیرند براساس قانون باید پاسخگو باشند. اینکه 
تحقیق و تفحص از لحاظ زمانی موعدش است و اینکه چه اهدافی 
باشد،  اصالح  اهداف  با  و  باشد  مناسبی  فرصت  اگر  می کند،  دنبال 
خیلی هم خوب است؛ اما  اگر رو به تخریب باشد، به نظر بنده خیلی 

پسندیده نیست که این اتفاق بیفتد .
اصال چرا راجع به دو، سه منطقه آزاد تحقیق و تفحص انجام شود، 
کل مناطق آزاد اگر با هدف اصالح باشد، باید مورد تحقیق و تفحص 
پاسخگو  از تحقیق،  بعد  نمایندگان  آنکه  به شرط  بگیرند، ولی  قرار 
باشند. اگر آمدند و به چالش ها و کوتاهی های جدی در حوزه قوانین 
رسیدند و احساس کردند که باید یکسری اقداماتی را می کردند، ولی 

انجام ندادند، آن وقت ما مطالبه گر خواهیم شد .
حال در این میان برخی ها گمان می کنند که تخلف صورت گرفته 
که باید چارچوب قانونی طی و بررسی شود که چه کسی و یا کسانی 
تخلف کردند و جوابش را بگیرند. ولی اینکه در پایان کار دولت و 
ابتدای کار مجلس آن هم در شرایطی که به همدلی، همبستگی و 
وحدت نیازمندیم، این موضوع را در دستورکار قرار دهند و این مسائل 
را بخواهند بولد کنند، جالب نیست. البته که براساس سابقه تاریخی 
قبلی نه تنها مناطق آزاد بلکه تمام دستگاه های اجرایی نیاز به تحقیق 
و تفحص دارند و اگر این اتفاق بیفتد، خوب و مبارک است و ما هم 

کمک می کنیم.  
و  داد  انجام  را  اقدامی  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اخیرا 
گروه هایی را به مناطق آزاد فرستاد؛ در واقع نوعی تحقیق و تفحص 
ولی در محیط کارشناسی و همراه با درک متقابل از مسائل و ارائه 
راهکارهای جدید بود؛ حتی دوستان به ما پیشنهاد دادند که در برنامه 
ششم به سمت اصالحات برویم. لذا اگر هرگونه تحقیق و تفحص ، 
سوال، بازدید و بازرسی با نیت اصالح باشد، مطلوب و خوب است و 

ما هم تشویق می کنیم . 
قانون  کار می کنیم،  نظارتی  با دستگاه های  آزاد قشم  منطقه  در  ما 
یک سازمان را به اسم سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داده است، 
ما واقعا با این دوستان هیچ اختالف نظری نداریم؛ چراکه به زبان 
مشترک رسیده ایم. در بازرسی هایی که می کنند، یا ایراد خیلی جدی 
یا  تا تغییرات جدی صورت بگیرد؛  است که پیشنهادهایی می دهند 
که  رویه  این  که  می نویسند  برایمان  مکتوب  نهایتا  بررسی  از  بعد 
می روید اشتباه است، یا اشکاالتی دارد؛ سپس پیشنهاد می دهند که 
نه  می دهیم؛  انجام  طاعتا  و  سمعا  هم  ما  بگذاریم.  اصالحی  روش 
تنها انجام می دهیم، بلکه استقبال می کنیم؛ زیرا معتقدیم وقتی در 
کار اجرایی هستیم، نقاط ضعف خود را نمی بینیم، وقتی یک نفر از 
بیرون به ما نگاه می کند و هیچ غرضی هم ندارد و نگاهش حاکمیتی 
و کارشناسی باشد، نقاط ضعف را بهتر می بیند . اگر اینها نبودند، باید 
کلی هزینه می کردیم تا کارشناس بگیریم و نقص سازمان را به من 
بگویند. وقتی دوستان به این خوبی و با صراحت اشکاالت را مطرح 

می کنند، چرا نباید من بپذیریم. 
ولی آن چیزی که درباره تحقیق و تفحص در مجلس جلو می رود 
دولت  کار  پایان  در  می شود  احساس  و  نیست  غیرسیاسی  خیلی 
ما  وجود  این  با  ببرند.  زیرسوال  را  مسائل  خیلی  می خواهند  برخی 
آمادگی داریم به تمام سواالتی که داده شده، پاسخ دهیم. هر وقت 
ما در خدمتشان هستیم و در  بیاورند،  هم دوستان مجلس تشریف 
چهارچوبی که قانون تعیین نموده، عملکردمان را ارائه می دهیم و در 

نهایت دوستان تصمیم می گیرند.  
تحقیق و تفحص، بزرگترین فرصت طالیی برای منطقه آزاد قشم 
است که بتواند عملکردش را ارائه دهد و ما فوق العاده از این موضوع 
و رویه استقبال می کنیم تا بتوانیم در مقابل ملت بزرگ ایران، دولت 
و مجلس با افتخار و سربلندی از آنچه که در قشم اتفاق افتاده و در 

این سال ها رقم خورده با وجود شرایط بحرانی سخن بگوییم.

سخن پایانی
یک بار برای همیشه باید مشخص کنیم که می خواهیم مناطق آزاد 
وجود داشته باشند یا نه؟ اگر به خرد جمعی و جمع بندی در کشور 
رسیده ایم که مناطق آزاد را می خواهیم، طبیعتا باید شرایطی را فراهم 
کنیم که مناطق آزاد بتواند با رقبایشان خصوصا در منطقه رقابت کند 
تا قد و قواره خودشان را باال بکشند و در نهایت ماموریت هایی که 
اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم  برایشان تعریف و در  قانون 

رهبری تاکید شده را با سربلندی مورد اجرا برسانند. 
بی تردید نباید به مباحث کلیدی و اقتصادی کشور فردی نگاه کرد و 
گفت چون فالن شخص مسئول این منطقه است، پس آنجا خراب 
است؛ چراکه هر جا با این رویکرد پیش رفتیم با شکست مواجه شدیم 
و هر جا با خرد جمعی، مشورت و فکر کار را انجام داده ایم، شاهد 
عملکرد خوب و مناسب بوده ایم . بنابراین بهتر است کمی از شخص 

محوری به سمت خرد جمعی حرکت کنیم.
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گفت وگو: 

مرضیه حسینی
تنظیم:

 ملیحه اسناوندی
 گفت و گوی اختصاصی با مهندس حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

تحقیق و تفحص، فرصت طالیی اثبات عملکرد مطلوب قشم
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نقش  و  اوراسیا  اقتصادی  »اتحادیه  بین المللی  روزه  یک  همایش 
جمع  حضور  با  منطقه ای«  روابط  توسعه  در  آزاد  مناطق  ژئوپلیتیک 
ویدئو  حضور  با  همچنین  و  کشورمان  بلندپایه  مقامات  از  کثیری 
در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  حوزه  مسئولین  و  مهمانان  کنفرانسی 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

سردار رحیم صفوی:
 اتحادیه اوراسیا، پایه گذار ساختار جدید

 قدرت جهانی آسیایی
سردار سرلشکر دکتر سیدیحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و دستیار 
رهبر معظم انقالب و رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپولیتیک ایران؛ با 
بیان اینکه دولت های عضو اتحادیه اوراسیا با تفاهم می توانند ساختار 
اظهار  نمایند،  پایه گذاری  جهان  در  را  آسیایی  جهانی  قدرت  جدید 
مناطق  ژئوپلیتیکی  نقش  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  جایگاه  داشت: 
آزاد در توسعه روابط منطقه ای در این کالن روندهای اقتصاد جهانی 

می تواند بسیار اثربخش باشد.
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی غیرقابل جایگزین 
یک  عنوان  به  است،  کم نظیر  دنیا  در  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  مرکزی  آسیای  قزاقستان،  چین،  محورهای  ترانزیتی،  چهارراه 

خاورمیانه را به مدیترانه و اروپا وصل می کند. 
اتصال  و  شمال -جنوب  ترانزیتی  کریدور  افزود:  صفوی  سردار 
ظرفیت های ژئواکونومیکی حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر به بنادر خلیج 
 فارس و دریای عمان و اتصال به شبکه ریلی سراسری ایران به منطقه 
فرصت های  دیگر  از  می گردد،  تکمیل  آینده  سال  تا  که  چابهار  آزاد 
اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  و  کاسپین  و  انزلی  آزاد  منطقه 

اوراسیا است.
مشاور عالی و دستیار رهبر معظم انقالب اضافه کرد: دولت های عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بخش های خصوصی و مناطق آزاد آنها با 
منطقه ای  اتحادیه های  دیگر  و  شانگهای  سازمان همکاری  با  تعامل 
 RCEP و سازمان جدید  اکو  و سازمان  آسیا  در جنوب  نظیر سارک 
یا »همکاری اقتصادی جامع منطقه ای« با داشتن ظرفیت های عظیم 
جمعیت چند میلیاردی، وجود سرزمین و فضای بیش از چهل میلیون 
کیلومترمربع، منابع و ذخایر فلزی، انرژی و تکنولوژی، توان فضایی و 
ماهواره ای، قدرت شبکه های حمل ونقل ریلی، دریایی و زمینی و نیز 
نظامی و شبکه های اطالع رسانی، داشتن روابط و زمینه های تمدنی و 
فرهنگ شرقی می توانند ساختار جدید قدرت شرقی یا قدرت جهانی 

آسیایی را در قرن بیست و یکم پایه گذاری کنند.
ابعاد  در  امروز  بین المللی  نظام  در  قدرت  ساختار  اینکه  بیان  با  وی 
ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیک در دوره گذار و انتقال قرار 
جهان  در  قدرت  ساختار  یکم  و  بیست  قرن  دوم  دهه  در  و  گرفته 
آرام آرام به سمت نظم جدیدی در حرکت است که مبین یک ساختار 
دو بخشی شرقی، غربی در نظام قدرت جهانی می باشد، درخصوص 
این همایش بین المللی گفت: در برگزاری این همایش هفت دانشگاه 
و  علمی  کمیته  در  ۳۱استاد  حضور  و  داشتند  علمی  مشارکت  ایران 
و  ایرانی  دانشجویان  و  استادان  سوی  از  مقاله  از صد  بیش  دریافت 
خارجی به دبیرخانه همایش در تهران با توجه به شرایط کرونایی خود 

نشان از اهمیت و توجه به این حوزه دارد.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  انقالب  معظم  رهبر  دستیار  و  عالی  مشاور 
محدودیت  زمانی همایش و برگزاری آن در یک روز، چهل و چهار 
یا ویدئو کنفرانس در ۶پنل  مقاله و سخنرانی به صورت حضوری و 

علمی و ۲پنل تخصصی ارائه دادند.

وزیر راه و شهرسازی:
تکمیل زیرساخت ها جهت بهره مندی از ایران در 

ترانزیت برای اوراسیا
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گسترش ظرفیت های حمل و نقلی 
و تجارت در دستورکار دولت است، اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران با تصویب و ابالغ موافقت نامه کنونی برای همکاری با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، گام اولیه و اساسی را به سوی گسترش ارتباطات در 
کلیه حوزه های تجاری و اقتصادی با اعضای این اتحادیه برداشته و 
پیوستن به این تشکل اقتصادی منطقه ای فرصت بی نظیری را برای 

کشور به وجود آورده است.
محمد اسالمی با اشاره به توانمندی ها و فرصت های بیشمار پیش روی 
ضرورت های  از  یکی  ترانزیت  و  تجارت  توسعه  گفت:  ایران،  ترانزیت 
شکوفایی اقتصادی کشور است، از این رو در دولت تدبیر و امید گسترش 
ظرفیت راه های ترانزیتی و توسعه شبکه ریلی به صورت ویژه در دستورکار 

بوده و تا آخرین روز کاری دولت هم این روند تداوم دارد.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی در حاشیه دریای خزر از مزیت های 
متنوع ترانزیتی و تعامالت میان منطقه ای برخوردار است، اضافه کرد: 
یکی از پروژه های ویژه در حال ساخت کشور، اتصال راه آهن قزوین-

 رشت به بندرانزلی و اتصال به آستارا می باشد که تالش زیادی برای 
انجام آن شده است.

در همین  راه آهن  به  کاسپین  بندر  اتصال  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
دولت عملیاتی می شود، افزود: پروژه راه آهن رشت- آستارا نیز براساس 
زمان بندی مشخص در حال اجرا بوده و اتصال راه آهن ایران به شبکه 
ریلی افغانستان و اتصال چابهار به زاهدان از طریق خط آهن در دست 

اجرا و در آستانه افتتاح است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم راهبرد و الگوی واحد در مسیر 
ترانزیت و جابه جایی کاال و خدمات به کشورهای کریدورهای مرتبط 
کشور  سهم  رقابتی،  مزیت  ایجاد  طریق  از  باید  افزود:  کشورمان  با 
از  بهره برداری  با  که  موضوعی  داد،  افزایش  بین الملل  اقتصاد  در  را 
قابل  ایران،  اسالمی  جمهوری  جغرافیایی  و  انسانی  استعدادهای 

دستیابی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
 برنامه ریزی در جهت افزایش حضور در

 بازارهای منطقه ای 
در همایش  کنفرانس  ویدئو  به صورت  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
آزاد  مناطق  ژئوپلتیک  نقش  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  بین المللی 
ایران در توسعه روابط منطقه ای با بیان اینکه در جهان امروز روندهای 
پایه همکاری و همگرایی های  بر  تجارت جهانی  و  اقتصاد  بر  حاکم 
اقتصادی شکل گرفته، اظهار داشت: پیشرفت های شگرف در فناوری، 
حمل و نقل و فرآیندهای تولید در قالب زنجیره های جهانی، به جهانی 
منجر شده که  و خدمات  کاال  تجارت  در  تجاری  آزادسازی  و  شدن 
این کشورها و  پیش  از  بیش  و  اساس هماهنگی های عمیق  این  بر 

رشد روزافزون توافقات تجاری و اقتصادی منطقه ای ضرورت می یابد.
آن  اعضای  همکاری  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  تشکیل  دژپسند 
بین  اقتصادی  یکپارچگی  انواع  جامع ترین  از  یکی  دهنده  نشان  را 
کشورهای عضو عنوان کرد و با بیان اینکه ایران در حال حاضر در 
اولین مرحله یکپارچگی اقتصادی با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
قرار دارد، گفت: با توجه به اهداف اعالم شده از سوی اعضای اتحادیه 
مبنی بر ایجاد فضای یکپارچه اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک و 
دستیابی به تجارت آزاد کاال، سرمایه، خدمت و سرمایه انسانی در بازار 
واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کاالها و هزینه های حمل و نقل 
مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست های مشترک 
در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل می توان گفت که اجرای 
این موافقت نامه بین ایران و اوراسیا آثار بلندمدت قابل توجهی بر تولید 

و اقتصاد کشورهای عضو خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اتحادیه مزبور می تواند با ایجاد بازار بزرگ، زمینه 
تسریع و بهبود تجارت میان اعضاء را برای کشورهای عضو به ارمغان 
بخش های  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری  جذب  امکان  افزود:  آورد، 
مختلف تولید، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق شمالی 
و جنوبی کشور، بهبود روابط سیاسی و تجاری با همسایه های شمالی 
در قالبی جدید، ایجاد فرصت های جدید و بیشتر برای صادرکنندگان 
و  ایرانی  کاالی  رقابت پذیرتر  تولید  به  تولیدکنندگان  تالش  ایرانی، 
افزایش سهم صادراتی کاالها در بازار مشترک، توسعه مسیر ترانزیتی 
شمال- جنوب کشور و ایجاد مسیری مناسب برای ترانزیت کاالهای 
نیاز  مورد  زیرساخت های  تکمیل  همراه  به  اتحادیه  عضو  کشورهای 
برای افزایش تولید صادرات محور و استفاده حداکثری از ظرفیت های 
جدید را می توان از دیگر مزایای عضویت در این اتحادیه اعالم کرد.

کشورهای  با  ایران  تجارت  کرد:  اضافه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
اتحادیه طی دوره یکساله پس از امضای موافقت نامه با این اتحادیه با 
رشد ۳۰ درصدی نسبت با دوره مشابه قبل از امضای موافقت نامه بالغ بر 
سه میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال شده است که از این رقم حدود یک میلیارد 
و ۱۰۰میلیون ریال به صادرات کاالی ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه و 

مابقی به واردات ایران از اتحادیه ارواسیا اختصاص دارد.

وزیر نیرو:
 همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

پایلوت توسعه مناسبات اقتصادی
وزیر نیرو با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک سازمان نوظهور 
در بین سازمان های منطقه ای است و چنانچه بتواند به ضریب باالتری 
تبدیل  ظرفیت  یابد،  منطقه ای سوق  همگرایی  و  همکاری  اتحاد،  از 
را  اقتصادی و حتی سیاسی جهان  از قطب های مهم  به یکی  شدن 
دارد، افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت افزایش کارکرد خود، 
می تواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تاثیرات منفی جهانی 
شدن محافظت و به آنها برای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک کند.
اجرای موافقت نامه  بین دستگاهی  انسجام بخشی  مسئول هماهنگی و 
موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با بیان اینکه ایران می تواند 
نقش قابل توجهی در تحکیم همکاری های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا 
کند، گفت: بنابر همه واقعیت های موجود، جمهوری اسالمی ایران، یک 
قدرت بالقوه منطقه ای است که برای بالفعل ساختن آن، نیازمند همکاری ها 
و همگرایی بیشتر منطقه ای است و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می تواند 

چنین فرصتی را فراروی کشور قرار دهد.
رضا اردکانیان برنامه محوری، تدوین راهبرد همکاری اقتصادی و به 
یکپارچه سازی  اتحادیه موصوف،  با  کار  اجرایی  آن، دستورالعمل  تبع 
نظام تصمیم سازی و اجرا و از همه مهم تر، ایجاد زیرساخت های تجاری 
دریایی،  جاده ای،  بندری،  زیرساخت های  شامل  از سخت افزاری  اعم 
سردخانه های  اطالعات،  فناوری  زیرساخت های  انبارداری،  هوایی، 
افزود:  و  برشمرد  الزامات  این  ازجمله  را  صادراتی  پایانه های  عظیم، 
زیرساخت های نرم افزاری شامل رژیم تنظیم  کننده مقررات متناسب با 
بازار اوراسیا، هماهنگ سازی روند های گمرکی، تنظیم و به روزرسانی 
قوانین گمرکی، یکپارچه سازی سیستم مقررات فنی به  ویژه مقررات 
سیستم  یکپارچه سازی  دامی،  و  گیاهی  بهداشت  و  اجباری  استاندارد 
کار  و  ساز  ایجاد  صادراتی،  محصوالت  برای  اسناد  ارزیابی  انطباق 
صادراتی  و  وارداتی  کاالهای  مبدا  احراز  و  تشخیص  برای  مناسب 
تمرکز  آن  روی  است  که الزم  برشمرد  اشاره  مورد  الزامات  دیگر  را 

بیشتری صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه برگزاری این چنین همایش هایی می تواند به توسعه 
شناخت و عمومی سازی ظرفیت های همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
موافقت نامه موقت  اجرای  وارد سال دوم  اکنون که  افزود:  منجر شود، 
تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شویم، ضروری است ضمن 
آسیب شناسی و بازسنجی عملکرد یک  سال گذشته، با برنامه ریزی بهتر و 
حل موانع و چالش های فرارو، مسیری متفاوت در پیش بگیریم تا بتوانیم از 

ظرفیت این موافقت نامه بهره بیشتری بگیریم.
وزیر نیرو پیشنهاد لحاظ همکاری با این اتحادیه در قالب یک پروژه 
ملی را مطرح کرد و گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به مثابه یک 
اقتصادی« در نظر  به عنوان »پایلوت توسعه مناسبات  پروژه ملی و 
خارجی،  تجارت  و مشکالت  موانع  رفع  آن ضمن  براساس  و  گرفته 
به ایجاد الزامات مورد نیاز برای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت 

پرداخته شود.

 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد و ویژه؛ هاب تولید، صادرات، مالی و ترانزیت 
در موافقت نامه اوراسیا

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
بیان اینکه موافقت نامه ایران و اوراسیا دسترسی به بازارهای تجاری 
موافقت نامه های  انعقاد  داشت:  اظهار  می کند،  تسهیل  را  منطقه  در 
ابزار تحقق  برترین  راهبردی،  اقدامی  به عنوان  بین المللی،  همکاری 
برون گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و 

جهت دهی به ظرفیت های تولید داخلی را به همراه دارد.
مرتضی بانک با اشاره به اینکه امضاء بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان 
توسط ۱۵کشور آسیا و اقیانوسیه در روزهای اخیر از شاخص ترین نمونه 
اینگونه همکاری ها است، گفت: موافقت نامه ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه بازار، اشتغال زایی، بهبود 
حمل و نقل و جهش تولید است که دسترسی فعاالن اقتصادی کشور را به 

بازار ۸۷۰میلیارد دالری آن کشورها تسهیل نموده است.
در  فعال  تولیدی  واحدهای  بسزای  نقش  به  بانک همچنین  مرتضی 
اوراسیا  با  تجاری  مبادالت  تحقق  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اشاره کرد و گفت: این موافقت نامه بیش از ۲۲۸۰واحد تولیدی فعال 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مستقر هستند که با توجه به 
کل  از  ۴۰درصد  حدود  گرا،  صادرات  خاص  مشوق های  و  امتیازات 
تحقق  در  بسزایی  نقش  و  دارند  برعهده  را  کشور  غیرنفتی  صادرات 

مبادالت تجاری با اوراسیا برعهده خواهند داشت.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  قانونی  ظرفیت های  از  بهره مندی  وی 
افزایش قدرت رقابت در  به  را منتج  تولید،  جهت کاهش هزینه های 
بازارهای بین المللی عنوان کرد که این امر مناطق را به »هاب تولید« 
در این موافقت نامه مبدل نموده، اضافه کرد: موقعیت ممتاز ایران در 
آزاد  از یکسو و موقعیت مناطق  مرکزیت شاهراه های کلیدی منطقه 
و ویژه اقتصادی کشور به عنوان دروازه های این کریدورها، نشان از 

پتانسیل باالی بازار لجستیک در این مناطق دارد. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناطق و ویژه اقتصادی 
بین المللی  کریدورهای  دروازه  عنوان  به  ویژه  و  آزاد  مناطق  افزود: 
تراسیکا، و یک کمربند، یک  از نوستراک، شرق- غرب،  اعم  تجاری 
راه، وظیفه اصلی تسهیل و توسعه عملیات تجارت بین الملل را برعهده 
دارند. بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در کنار مناطق ویژه اقتصادی 
امیرآباد و آستارا دروازه های حمل و نقل دریایی به عنوان مقرون به 

صرفه ترین مسیر تجارت با کشورهای اوراسیا هستند.
وی ادامه داد: مناطق آزاد با بهره مندی از ظرفیت های قانونی جهت 
ایجاد  خارجی،  و  داخلی  سرمایه  با  بانکی  و  پولی  عملیات  انجام 
بانک های آفشور و ارائه خدمات گوناگون در حوزه های بیمه و اعتبارات 
به عنوان  بین الملل،  اقدام منحصر به فرد استقرار بورس  به  با توجه  و 

»هاب مالی و اعتباری« موافقت نامه نقش آفرینی خواهند نمود.
مشاور رئیس جمهور به ظرفیت چشمگیر و اقدامات موثر منطقه آزاد انزلی 
در تحقق تمامی نقش های ۴گانه تولید، صادرات، ترانزیت، و خدمات مالی 
بندر  فعالیت های  میزان  به درستی در  اقدامات  این  افزود:  و  اشاره کرد 
کاسپین و ارزش صادرات این منطقه نمود پیدا کرده است. برگزاری چنین 
رویدادهایی نیز تاثیر بسزایی در توسعه روابط با کشورهای اوراسیا خواهد 
داشت که قطعا در توسعه مبادالت تجاری فی مابین موثر واقع خواهد شد.

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی:

 منطقه آزاد انزلی، بازیگر نقش محوری
 در توسعه روابط ایران با اوراسیا

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه 
منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور، از نقش محوری 
منطقه آزاد انزلی در تسهیل مبادالت تجاری با کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا و با کشورهای جنوب ایران برخوردار است، اظهار داشت: با رفع 
موانع و مشکالت جاری در دوره آزمایشی موافقت نامه، زمینه هم افزایی 
و توسعه ارتباطات و همچنین اقدامات مبتنی بر سیاست های راهبردی 
اقتصاد مقاومتی و با بهره مندی از زیرساخت ها و ظرفیت های ژئواکونومی 
کشور ازجمله مناطق آزاد انزلی و چابهار، و بنادر شمالی و سواحل جنوبی 

مکران کشور در مسیر کریدور شمال- جنوب فراهم می شود.
محمدولی روزبهان با تصریح بر اینکه قلمرو جمهوری اسالمی ایران 
جایگاه  در  و  همسایه  کشورهای  اقتصادی  پیوندهای  اصلی  کانون 
اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  همراهی  افزود:  است،  جهانی  هارتلندی 
منظور  به  منطقه  در  کشورمان  آینده نگرانه  رویکرد  بیانگر  اوراسیا 
نقش آفرینی بیش از پیش در عرصه های جهانی است، چراکه از نقاط 
قوت این اتحادیه می توان به قرار گرفتن آن در منطقه ژئواستراتژیک 
بسیار مهمی  بین شرق و غرب و در میان اتحادیه اروپا، چین، هند، 
آسیای میانه و خاورمیانه و قاره مورد توجه دهه کنونی یعنی کشورهای 
افریقایی و قابلیت دسترسی به هر چهار گوشه جهان؛ تنوع منابع و 
برخورداری از زیرساخت ها، شهرک های بزرگ صنعتی و نیروی انسانی 

ماهر، مزارع کشاورزی و مجموعه های صنعتی اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه پیوستن کشورهای حوزه آسیای شرقی و افریقایی به 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شاهد رونق کامل خط ترانزیتی کریدور شمال-

 جنوب خواهیم بود و این درحالی است که روسیه نیز اقدامات مهم و بزرگ 
توسعه بنادر جنوبی به منظور افزایش ظرفیت های حمل و نقلی خود در 
دست اجرا دارد، بر اهمیت تکمیل زنجیره لجستیک علی الخصوص تسریع 
در تکمیل اتصال خط ریلی به بندر کاسپین و توسعه و نوسازی ناوگان 

دریایی در مسیر توسعه روابط فی مابین تاکید کرد.
توانمندی های مجتمع  به  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
بندری کاسپین به عنوان یک بندر نسل سوم که در فضای پسکرانه آن دو 
شهرک صنعتی فعال و سومین شهرک صنعتی نیز در حال آماده سازی و 
تحویل می باشند، اشاره ای به اظهارات دکتر روحانی رئیس جمهور ایران در 
اجالس مجازی شانگهای نمود که براساس آن اتصال این منطقه و بندر 
کاسپین در آینده نزدیک به خط ریل سراسری، مهم ترین زیرساخت جهت 
افزایش ظرفیت و میزان ترانزیت کاال میان کشورهای جنوبی و شمال 
کشور اسالمی است و افزود: منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه ورود به 
اوراسیا، ارتقاء و تنوع بخشیدن به ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری 
شیالتی،  و  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  دانش بنیان،  حوزه های  در 
صنایع های تک و سایر صنایع و تولید کاالهای تامین کننده نیازهای 
بازارهای منطقه ای را در اولویت کاری خود قرار داده، اضافه کرد: از تمام 
سرمایه گذاران جهت بهره برداری از مزیت ها و طرح های سرمایه گذاری این 

منطقه در ارتباط با کشورهای اوراسیا دعوت به عمل می آورد.

سفیر ایران در روسیه:
مناطق آزاد، مولفه ای مهم و راهبردی در توسعه 

همکاری های منطقه ای و بین المللی
ایران  اینکه  بیان  با  روسیه  فدراتیو  جمهوری  در  ایران  سفیر 
تحریم  شدنی است، اما تحدید شدنی نیست، اظهار داشت: ژئوپلتیک 
ایران اساسا مفصل دنیا و مرکز ارتباطات است و باید عمال قدردان این 
موقعیت باشیم و تالش کنیم کریدورهای جهانی از اینجا عبور کند، 
لذا امروز اتحادیه اقتصادی اوراسیا بزرگترین فرصت اقتصادی کشور 

محسوب می شود و باید از آن استفاده کنیم.
کاظم جاللی با اشاره به اینکه بر هم خوردن ثبات سنتی ژئوپلتیک در 
نتیجه از بین رفتن نظام دو قطبی در جهان و تاثیرات ناشی از آن در 
سیاست و اقتصاد جهانی، کشورهای جهان را با شماری از مشکالت جدی 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رشد بیکاری و از بین رفتن 
روزافزون فرصت های شغلی و... روبه رو ساخته، اضافه کرد: اتحادیه های 
اقتصادی فعال در عرصه های سیاسی، مالی، تجاری، تولیدی، صنعتی و 
فرهنگی را بسیار مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه اتحادیه های اقتصادی 
موجب رشد و رونق اقتصادی کشورهای عضو، تامین کننده ثبات و امنیت 
کشورها، ایجاد فرصت های شغلی، باال رفتن سطح رفاه مردم و پیونددهنده 

کشورهای عضو با سایر مناطق جهان می شوند.
وی اضافه کرد: نقش فزاینده مناطق آزاد اقتصادی در توسعه اقتصاد 
کشورها، بسیاری از دولت ها ایجاد و گسترش مناطق آزاد اقتصادی را 
به عنوان مولفه ای مهم و راهبردی و نیز یکی از اشکال ویژه و کارآمد 
همکاری های  توسعه  راستای  در  خارجی  اقتصادی  فعالیت  تنظیم 
منطقه ای و بین المللی تلقی می کنند و برنامه ریزی اقتصادی خود را 

برای ایجاد و حمایت از این مناطق در اولویت قرار می دهند.
دالری  ۷۹۱میلیون  و  میلیارد  دو  مبادالت  حجم  به  اشاره  با  جاللی 
با اتحادیه تا مردادماه که بیانگر رشد ۶درصدی به نسبت  کشورمان 
مدت مشابه سال گذشته است، افزود: یکی از بزرگترین مسائلی که 
باید در چنین همایش هایی به تبیین آن پرداخت، توسعه زیرساخت ها 
می باشد که در این عرصه ایجاد اتصال بین کشورهای عضو اتحادیه 

از طریق راه آهن نقش بسیار مهمی دارد.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه، بزرگترین پیام همایش مذکور 
شد:  متذکر  و  عنوان  رشت- آستارا  راه آهن  سریع تر  هرچه  تکمیل  را 
فنالند شامل چین، هند،  تا  راه آهن رشت- آستارا خالء کریدور چین 
پاکستان، افغانستان و ایران است لذا نباید این راه آهن را فقط برای 

گیالن ببینیم، بلکه رسیدگی به کل کشور محسوب می شود.
وی با اشاره به اراده جدی روس ها برای فاینانس راه آهن آستارا، و حجم 
۲۵۰میلیون کانتینری حمل کاال از هند به اروپا و لزوم جذب این میزان کاال 
که از نظر زمانی و هزینه ای بسیار کمتر است، گفت: راه آهن رشت- آستارا 
و چابهار زاهدان به ترتیب اولویت های کریدور ایران می باشند و می توانیم 
منطقه آزاد چابهار را به منطقه آزاد انزلی متصل کنیم؛ البته کریدور شرقی 

نیز دارای اهمیت است که به دنبال راه آهن زاهدان بیرجند هستیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی آستاراخان:
 توسعه روابط دوستانه و همکاری های

 آستاراخان با منطقه آزاد انزلی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه با بیان اینکه 
دستورکار  در  انزلی  آزاد  منطقه  با  را  دوستانه ای  روابط  قبل  مدتی  از 
توافق نامه همکاری دو و  تاکنون چندین  اظهار داشت:  قرار داده ایم، 
چندجانبه منعقد کرده ایم و توسعه همکاری ها در زمینه های مختلف با 

منطقه آزاد انزلی از اولویت های کاری این منطقه می باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  کمک  با  اینکه  به  اشاره  با  میلوشکین  سرگئی 
انزلی نخستین شرکت ایرانی عضو شرکت »رازا« در منطقه لوتوس 
مستقر شده که در حال احداث کارخانه مواد شیمیایی خانگی در منطقه 
اقتصادی لوتوس است، افزود: از سوی دیگر این دو منطقه اقتصادی 
در چارچوب توسعه کریدور بین المللی شمال- جنوب فعاالنه همکاری 
می کنند و این پروژه از نظر اقتصادی برای هر دو کشور سودمند است.

وی با بیان این خبر که پیش از این یک گروه بین المللی ویژه توانمندی 
و توسعه کریدور شمال-جنوب با عضویت مناطق آزاد انزلی، چابهار و 
شرکت های لجستیک کشورهای حاشیه خزر و آلمان، تشکیل شده، 
شمال- کریدور  مسیر  در  ونقل  حمل  مشترک  سازمان  ایجاد  گفت: 

 جنوب را می توان ازجمله اقدامات این کارگروه عنوان کرد.
میلوشکین با اشاره به روند همکاری های با سازمان منطقه آزاد انزلی، 
کریدور شمال- مسیر  در  کانتینری  آزمایشی  محموله  چندین  انتقال 
کانتینری  آزمایشی یک خط  راه اندازی  در حال  و  انجام شده  جنوب 
اولین  تاکنون  ایران می باشیم که  بنادر شمالی  بندر آستراخان و  بین 
سفر خود را در این خط کانتینری شروع کرده، افزود: افزایش سرعت 
از طریق کریدور شمال -جنوب  بار  از مزایای حمل  و کاهش هزینه 
می باشد و رویکرد ما توسعه مبادالت تجاری خود با مناطق آزاد ایران، 

به ویژه منطقه آزاد انزلی و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه توسعه و تکمیل 
کریدور شمال- جنوب را برای منطقه آزاد لوتوس دارای اهمیت عنوان کرد و با 
قدردانی از تالش های طرف ایرانی در مسیر توسعه همکاری ها، تصریح کرد: با 
افزایش ترانزیت کاال در مسیر کریدور شمال-جنوب و زمینه توسعه همکاری ها 

و افزایش درآمدهای ارزی دو کشور فراهم و همکاری های دوجانبه ارتقاء یابد.

در همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای مطرح شد:

 نقش راهبردی مناطق آزاد ایران در
توسعه همکاری های بین المللی



اخبار منطقه آزاد اروند

سوی  از  حکمی  طی 
رئیس  زمانی«  »اسماعیل 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
»سروش شریفی« به سمت 
مدیریت  توسعه  »معاون 

سازمان منطقه آزاد اروند« منصوب شد.
رستمی  احمد  این  از  پیش  است،  ذکر  شایان 

عهده دار این سمت بود.
گفتنی است، سروش شریفی عهده دار مدیریت 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 

آزاد اروند نیز می باشد.

انتصاب معاون توسعه 
 مدیریت سازمان
 منطقه آزاد اروند

با حکمی از سوی مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند صورت گرفت:

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
منطقه آزاد اروند خبر داد:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
راهکارهای  با  اروند گفت:  آزاد  سازمان منطقه 
اساسی، سازمان منطقه آزاد اروند رتبه اول جذب 
سرمایه گذار خارجی بین مناطق آزاد کشور را به 

خود اختصاص داده است.
هفت  در  داشت:  اظهار  موسوی  سیدعلی 
قالب  در  دالر  ۵۰میلیون  جاری  سال  ماهه 
در  خارجی  سرمایه گذاری  مصوب  پروژه های 

منطقه آزاد اروند جذب شد.
وی افزود: به رغم تمام مشکالتی که در دنیا، 
کشور، استان و منطقه به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و همچنین فشارهای آمریکا و تحریم های 
در  سرمایه گذاری  وضعیت  دارد،  وجود  ظالمانه 

منطقه آزاد اروند مطلوب است.
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان 
۴۰درصد  از  بیش  شده،  ارائه  آمار  با  کرد: 
سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور در 
سال  ۹۹، در منطقه آزاد اروند رقم خورده است 
برای  زیرساخت های الزم  ایجاد  از  نشان  که 

سرمایه گذاری خارجی در این منطقه دارد.
میزان  به  توجه  با  داشت:  اظهار  موسوی 
مناطق  کل  در  شده  انجام  سرمایه گذاری 
از  شده  ارائه  آمار  براساس  و  کشور  آزاد 
سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
امسال ۱۲۳میلیون  ماهه  در هفت  اقتصادی، 
دالر میزان سرمایه گذار خارجی در کل مناطق 
آن  آزاد کشور جذب شد که ۵۰میلیون دالر 

مربوط به منطقه آزاد اروند است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد در سال 
جاری بیش از ۴۰درصد سرمایه گذاری مناطق 
آزاد کشور در منطقه آزاد اروند جذب شده که 
همین امر رتبه اول را بین مناطق آزاد کشور 

به این منطقه اختصاص داده است.
موسوی بیان کرد: اکثر این سرمایه  گذاری  ها 
بازرگانی،  صنعتی،  مختلف  بخش  های  در 
بخش  توسط  که  است  تجاری  و  خدماتی 
خصوصی انجام شده و امیدواریم تا پایان سال 

جاری نیز این روند رشد حفظ شود.
کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و 
جذب  سازمان  این  اولویت  اینکه  به  اشاره 
سرمایه گذاران خارجی و ایرانی های مستقر در 

خارج از کشور است، اذعان داشت: تسهیل در 
از  مجوزهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی 

دیگر اهداف منطقه آزاد اروند است.

صادرات ۸۰۰میلیون دالری کاال از 
منطقه آزاد اروند

همچنین، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب 
گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و 
8۰۰میلیون دالر کاالی غیرنفتی امسال از مرز 
تجاری شلمچه، بنادر آبادان و خرمشهر در منطقه 

آزاد اروند به خارج از کشور صادر شد.
ابتدای  از  داشت:  اظهار  موسوی  سیدعلی 
و  میلیارد  سه  مهرماه،  پایان  تا  امسال 
آبادان  بنادر  از  غیرنفتی  کاالی  ۶۰۰کیلوگرم 

و خرمشهر و مرز بین المللی شلمچه صادر شد.
اروند  آزاد  منطقه  از  وی عمده صادرات کاال 
مواد  معدنی،  مواد  شیالت،  محصول  انواع  را 
و  فوالد  صیفی جات،  تره بار،  و  میوه  غذایی، 
گفت:  و  کرد  عنوان  ساختمانی  مصالح  انواع 
بیشتر این کاالها به کشور عراق و کشورهای 

حاشیه خلیج فارس صادر شدند.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: در مهرماه 
سال جاری ۱8۳میلیون دالر کاالی غیرنفتی 
از منطقه آزاد اروند صادر شد که از این میزان 
۱۲۰میلیون دالر از طریق مرز شلمچه صادر 
شد که در مقایسه با مدت زمان مشابه ساله 

گذشته رشد ۲۰۰درصدی دارد.
را کشور  موسوی مقصد اصلی صادرات کاال 
تجاری  شریک  بزرگترین  عنوان  به  عراق 
مرز  از  صادرات  گفت:  و  دانست  ایران 
کرونایی  شرایط  دلیل  به  شلمچه  بین المللی 
چهارماه متوقف شد، ولی با تمهیدات اندیشیده 
شده، روند صادرات از این مرز افزایش یافت 
کاهش  سال ۹8  با  مقایسه  در  که  طوری  به 

صادرات از مرز شلمچه نداشته ایم.
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پایان به 
بهره برداری از دستگاه ایکس ری کامیونی به 
منظور تسریع روند صادرات و واردات کاال در 
مرز  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  شلمچه  مرز 
بین المللی شلمچه یکی از مهم ترین مرزهای 

تجاری و اقتصادی کشور است.

منطقه آزاد اروند؛ رتبه نخست جذب 
سرمایه گذار خارجی در میان مناطق آزاد

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

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: این شرکت طی دو سال 
با تزریق ۶۵میلیارد ریال به شرکت »پترو اروند«، 

باعث فعالیت مجدد این واحد صنعتی شده است.
کمال رضایی با اشاره به اینکه این شرکت با هدف 
تقویت بخش خصوصی اقدام به مشارکت با واحد 
تولیدی مذکور کرده است، افزود: ظرفیت تولید شرکت 
پترو اروند در مهرماه سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه در دو سال گذشته، با 7۰درصد افزایش تولید، به 

۱۵۰۰تن در ماه رسیده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که ۶۵میلیارد 
گردش  شرکت،  این  به  تزریقی  سرمایه  ریال 
سالیانه معدل ۶۵۰میلیارد ریالی را به وجود آورده 
که نشان دهند فعالیت مستمر و بدون وقفه این 

واحد تولیدی در منطقه است.
این  محصوالت  نمود:  خاطرنشان  رضایی 
به کشور  تولید قیر می شود،  شرکت که شامل 
و  اراک  شهرهای  در  همچنین  و  صادر  عمان 

دلیجان به فروش می رسد.
مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری سازمان 
کنونی  در شرایط  را  اقدام  این  اروند  آزاد  منطقه 
کشور، گامی در جهت اشتغال زایی دانست و اظهار 
داشت: میزان اشتغال مستقیم برای شرکت پترو 
اروند، شامل ۲۵نفر و اشتغال غیرمستقیم آن ۱۰نفر 
می باشد که ایجاد شغل و اشتغال زایی در شرایط 
فعلی کشورمان، از مصادیق واقعی ایثارگری است.

آبادان قادر به  اروند  گفتنی است، شرکت پترو 
کلیه  تولید  اکسیده،  قیر  گریدهای  انواع  تولید 
مشتقات نفتی از نفت خام و هیدروکربن ها بوده 
و تامین نیروی انسانی، صادرات، واردات و... از 

دیگر فعالیت های این شرکت است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت توسعه و 
سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند با شرکت 

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
در راستای سیاست های شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
منطقه آزاد اروند در جهت گسترش فعالیت ها و استفاده 
از ظرفیت های مجموعه دولتی توانمند، در این زمینه 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت توسعه و 
سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند و شرکت بازرگانی 
بین المللی تامین اجتماعی با حضور آقای مهندس 
کمال رضایی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند و آقای دکتر 
جمالی مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی تامین 

اجتماعی امضا شد. 
از  استفاده  بر  طرفین  تفاهم نامه،  این  مبنای  بر 
ظرفیت های موجود شرکت های سازمان اجتماعی و 
منطقه آزاد اروند و نیز توسعه همکاری های بازرگانی و 

تامین نیازها با همکاری یکدیگر توافق نمودند .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و 
سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در این خصوص اظهار 
داشت: شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی 
یکی از شرکت های توانمند دولتی کشور می باشد و با 
توجه به توانمندی مشترک طرفین و دیدگاه مشترک 
نیل به مجموع اهداف شناسایی و معرفی پتانسیل ها 
و محصوالت تولیدی مناطق آزاد به مجموعه عظیم 
سازمان تامین اجتماعی ، عملیات بازرگانی مشترک و 
تعریف طرفین به عنوان شرکت همکار و امین در 
حوزه واردات و صادرات محصوالت صنایع فعال زیر 
مجموعه سازمان تامین اجتماعی و ایجاد خط اعتباری 

مشترک در دستورکار قرار گرفته است.

احیای واحد تولیدی 
نیمه فعال »پترو اروند« در 

سال جهش تولید

منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
سازندگی  قرارگاه  ورود  گفت:  اروند  آزاد 
به  شتاب بخشی  در  خاتم  االنبیاء )ص(  
موثر  اروند  آزاد  منطقه  عمرانی  پروژه های 
است و ورود این قرارگاه به پروژه های عمرانی 

اتفاقی مبارک به شمار می رود.
موعود شمخانی افزود: با توجه به ظرفیت هایی 
توسعه  برای  خاتم  االنبیاء )ص(  قرارگاه  که 
همکاری  تفاهم نامه  دارد،  شهری  فضاهای 
اروند  آزاد  منطقه  و سازمان  قرارگاه  این  بین 
جهت ورود این قرارگاه به پروژه های عمرانی 

منطقه امضاء شد.
اجرای  برای  اعتبارات  کمبود  به  اشاره  با  وی 
طرح های عمرانی و زیرساختی در منطقه آزاد 
اروند اظهار داشت: طبق تفاهم نامه سازمان منطقه 
آزاد اروند و قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء )ص(، 
تعدادی قطعه زمین در شهرستان آبادان در ازای 
اجرای طرح های عمرانی، زیرساختی و خدماتی 

به قرارگاه واگذار می شود.
شمخانی با بیان اینکه اجرای این طرح امری 
مرسوم و قانونی است، ادامه داد: این تهاتر در 
سایر نقاط کشور ازجمله منطقه آزاد کیش و 
سایر استان ها اجرا شده است و نتیجه آن را 

پیشرفت و آبادی مناطق یاد شده بوده است.
منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
اروند اذعان داشت: طبق تفاهم نامه این  آزاد 
فاز  در  خاتم  االنبیاء )ص(،  قرارگاه  با  سازمان 
۶۲۰میلیارد  و   هزار  بر  بالغ  اعتباری  نخست 
در  طرح های  اصالح  و  بازسازی  برای  ریال 
دست اجرای آبادان در نظر گرفته شده است.

شامل:  پروژه  این  اول  فاز  کرد:  بیان  وی 
زیرسازی و روسازی آسفالت در فاز یک و چهار 
کوی ذوالفقاری؛ اصالح شبکه فاضالب، احداث 
پیاده رو و اجرای زیرسازی و روسازی آسفالت در 
مناطق دو و چهار امیرآباد و علوانیه؛ ارتقاء سطح 
تامین  عمومی؛  فضای  و  شهری  معابر  کیفی 
دسترسی های مطلوب پیاده رو و سواره رو در معابر 
مناطق امیرآباد، ذوالفقاری و علوانیه و ترمیم و 
بهسازی آسفالت های آسیب دیده معابر شهری 

آبادان می شود.
شمخانی گفت: پس از اجرای زیرساخت های 
فاضالب،  آبرسانی،  تاسیسات  ازجمله  الزم 
هیچ  معابر،  و  خیابان ها  آسفالت  و  گازکشی 
اداره ای حق حفاری در مدت پنج تا ۱۰سال را 

در آن مناطق نخواهند داشت.
منقطه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
آزاد اروند اظهار کرد: برای نوسازی و احداث 

۲۵هزار  به  منطقه  در  فاضالب  و  آب  شبکه 
احداث معابر  نوسازی و  برای  میلیارد ریال و 
است؛  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد  ۲۰هزار  نیز 
ضمن اینکه برای توسعه صنعتی و همچنین 
هنگفت  اعتبارات  نیازمند  شلمچه  در  توسعه 
است؛ نیاز بود دولت بودجه مورد نظر آبادان و 
خرمشهر را در کنار اعتبارات منطقه آزاد اروند 

تصویب می کرد، ولی اینچنین نشد.
وی ادامه داد: دست نیاز را به سوی همه دراز 
ولی  نگرفت،  را  دستمان  کسی  اما  کردیم، 
اعالم  خاتم  االنبیاء )ص(  سازندگی  قرارگاه 

آمادگی کرد و وارد منطقه شد.
مجازی  فضای  در  متاسفانه  افزود:  شمخانی 
تعداد کمی از شهروندان نوع قرارداد با قرارگاه 
خاتم  االنبیاء )ص( را مورد نقد قرار داده اند، در 
این  به  داده شده  تحویل  اراضی  صورتی که 

قرارگاه سرمایه ای برای شهر خواهد بود.
معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
نیازهایمان  اندازه  دوره ای  در هیچ  اروند گفت: 
درآمد وجود نداشت، مجبور هستیم برای انجام 
پروژه های عمرانی تهاتر را انجام دهیم، همانگونه 

که سایر شهرهای دیگر روی به تهاتر آورده اند.
از  بخشی  ما  مثال  طور  به  کرد:  اضافه  وی 
تانکفارم که اکنون نخاله دانی است را با قرارگاه 
خاتم  االنبیاء )ص( تهاتر خواهیم کرد، این زمین 
بعد از ارزش افزوده در اختیار قرارگاه و با قیمت 
روز واگذار خواهیم کرد، زمین های واگذاری نیز 
اولویت بندی شده اند، زمین های ریز و متفرقه در 

شهر نیز تهاتر می شوند.
شمخانی ادامه داد: ما با عراق یا یک اجنبی 
نظام  آبروی  که  سپاه  با  نکرده ایم،  معامله 
معامله  است  اسالمی  جمهوری  مقدس 
هر  در  خاتم  االنبیاء )ص(  قرارگاه  کرده ایم، 
نقطه از کشور که کار کرده، سربلند بوده، این 
زمین های  برای  مفیدی  بهره برداری  قرارگاه 
تهاتر شده خواهد داشت، این قرارگاه محبت 
7۰درصد  شده  انجام  کار  ازای  در  که  کرد 

قرارداد خود را زمین تهاتر کند.
منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
قرارگاه  حضور  کرد:  تصریح  اروند  آزاد 
خاتم  االنبیاء )ص( در منطقه اتفاق بسیار مبارکی 
است که متاسفانه نوع قرارداد بی جهت مورد نقد 
قرار گرفته است. اگر منتقدین مشکلی با سازمان 
منطقه آزاد اروند دارند، به این موضوع مهم ورود 

غیرمنصفانه نداشته باشند.
خرمشهر  و  آبادان  شهرهای  کرد:  بیان  وی 
باید به نقطه صفر زیرساختی برسند، در بحث 
زیرساخت معابر، فاضالب، بهداشت و درمان 
آزاد  منطقه  دیگر هدف سازمان  و حوزه های 

اروند اصالح و نوسازی است.
شمخانی اظهار داشت: به طور مثال در پروژه 
فعلی قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء )ص( قرار 

نیست خیابان یا منطقه جدیدی احداث شود، 
ایجاد نشده و در  این پروژه ها معابر  بلکه در 

حال بهره برداری به سرانجام می رسد.
معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
و  آبادان  بارندگی  هر  در  متاسفانه  افزود:  اروند 
خرمشهر دچار آبگرفتگی می شوند و این حق 
مردم دو شهر نیست و برای رهایی از این شرایط 

می بایست زیرساخت ها را اصالح کنیم.
پروژه ها  در  نیازها  و  اولویت ها  گفت:  وی 
مشخص است و این اولویت ها در طرح جامع 
نیز گنجانده شده است و توسط وزارت راه و 

شهرسازی نیز به تصویب رسید.
شمخانی ادامه داد: طرح جامع سازمان منطقه 
دارد و  قرار  این سازمان  اروند در سایت  آزاد 
شهروندان می توانند در هر حوزه اطالعات را 

مطالعه کنند.
بنایی سازمان منطقه  زیر  امور  و  فنی  معاون 
آزاد اروند با اشاره به اجرایی شدن پروژه آب 
چهار  از  نمود:  اذعان  منطقه  در  فاضالب  و 
فاضالب  شبکه  احداث  و  اصالح  پیش  سال 
را در منطقه آغاز کردیم، در تفاهم نامه ای که 
خوزستان  استان  فاضالب  و  آب  سازمان  با 
تعریف  پروژه  ریال  میلیارد  پنج هزار  داشتیم، 
شهری  مختلف  مناطق  در  که  است  شده 

آبادان و خرمشهر اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته برای اصالح، نوسازی و 
احداث شبکه آب فاضالب در شهرهای آبادان 
و خرمشهر نیاز به ۲۵هزار میلیارد ریال اعتبار 
است که فعال پنج هزار میلیارد آن در تفاهم نامه 
و  آب  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مشترک 

فاضالب استان خوزستان قرارداد شده است.
آبادان  از شهرهای  نقطه  شمخانی گفت: هر 
و خرمشهر که زیرساختی مانند فاضالب آن 
تکمیل نباشد، زیر آسفالت نخواهد رفت و تا 
زمانی که تمامی زیرساخت ها تامین نشود، به 

مرحله نهایی و روسازی نخواهیم رسید.
منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
اکنون  که  مناطقی  در  کرد:  اظهار  اروند  آزاد 
اروند  آزاد  منطقه  پروژه های عمرانی سازمان 
مانند  آن  زیرساخت های  اجراست،  احال  در 
فاضالب و گاز انجام شده و اکنون به مرحله 

نهایی که روسازی می باشد، رسیده است.
قرارگاه  با  که  قراردادی  طبق  گفت:  وی 
زیرساخت ها  تمامی  داریم،  خاتم  االنبیاء )ص( 
مانند فاضالب، گاز و آسفالت در مدت ۱8 الی 

۲۴ماه اجرایی می شوند و هر منطقه ای که کار 
عمرانی آن به پایان برسد، به مدت پنج الی 

۱۰سال دچار کنده کاری نخواهند شد.
جدید  ترمینال  احداث  به  اشاره  با  شمخانی 
آبادان  جمی)ره(  آیت اهلل  بین المللی  فرودگاه 
تجهیزات  زیرساخت ها،  توسعه  کرد:  بیان 
اصلی ترین  عنوان  به  رفاهی  امکانات  و 
دغدغه سازمان منطقه آزاد اروند در فرودگاه 
بین المللی آیت اهلل جمی)ره( آبادان مورد توجه 
قرار گرفت که در همین راستا همزمان با انجام 
به  فرودگاه،  این  در  عمرانی  طرح های  سایر 
صورت مشارکتی نیز ترمینال جدید مسافری 

احداث و ترمینال قبلی نیز نوسازی شد.
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
اروند با اشاره به اختصاص هزار و ۱۰۰میلیارد 
شماره ۲  سالن  احداث  برای  اعتبار  ریال 
اولیه  پیش بینی های  گفت:  آبادان  فرودگاه 
کاربری  براساس  آبادان  فرودگاه  ساخت  در 
انعقاد  راستا  همین  در  که  بود  فرامنطقه ای 
تفاهم نامه مشارکتی ۵۰درصدی بین سازمان 
منطقه آزاد اروند و شرکت فرودگاهی کشور، 
ترمینال جدید مسافری این فرودگاه به شکل 

کامال مدرن احداث و آماده بهره برداری شد.
وی با اشاره به اختصاص اعتبار ۳۰میلیارد ریالی 
جهت خرید دستگاه ILS در فرودگاه آبادان اظهار 
داشت: در سال ۹۲ هیات مدیره سازمان منطقه 
را  نخستین چک خود  ورود،  بدو  در  اروند  آزاد 
 ILS جهت تجهیز فرودگاه آبادان و خرید دستگاه
برای پیشگیری از لغو پروازها در هنگام گرد و 
خاک و دیگر شرایط نامساعد جوی صادر کرد؛ 
زیرا یکی از نقص های اساسی فرودگاه آبادان به 

شمار می رفت.
فرودگاه  دوم  ترمینال  مساحت  شمخانی، 
کرد  عنوان  ۲۰۰متر  و  هزار  هفت  را  آبادان 
سازمان  تعهدات  انجام  به  توجه  با  گفت:  و 
منطقه آزاد اروند و تکمیل عملیات ساختمانی، 
این سالن هم اکنون آماده بهره برداری است تا 

به ظرفیت فرودگاه اضافه شود.
پروازهای  جداسازی  با  کرد:  تصریح  وی 
افزایش  بر  عالوه  قدیم،  ترمینال  در  خارجی 
کارآیی و تسهیل خدمات به مسافران، امکان 
همزمان  پروازهای  و  کارگو  خدمات  ارائه 
بیشتر نیز فراهم می شود و این فرودگاه نقش 
کشور  هوایی  نقل  و  حمل  صنعت  در  بارزی 

ایفا خواهد کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
باری  نیاز ترمینال  به  با اشاره  پایان  اروند در 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  آبادان  فرودگاه  در 
نیاز مبرم فرودگاه بین المللی آیت اهلل جمی)ره( 
آبادان، ترمینال باری با اعتبار ۶۰میلیارد ریال 
فرودگاهی  شرکت  با  مشارکتی  صورت  به 

کشور در این فرودگاه احداث شد.

معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

شتاب بخشی به پروژه های عمرانی اروند با ورود قرارگاه خاتم  االنبیاء )ص(  
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گزارش: 
 مسعود گادار



منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم در دیدار با فرمانده پایگاه دریابانی قشم، 
این  ذاتی  تعامالت سازنده و حمایت های  ادامه  بر 
سازمان از نیروهای خدوم و جان برکف دریابانی به 
عنوان پاسداران و حافظان منافع ملی در آب های 
خلیج فارس به ویژه در محدوده جزیره قشم تاکید 

کرد.
مهدی  سرهنگ  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
قشم،  دریابانی  پایگاه  پرسنل  از  جمعی  و  مرادپور 
توسط  برانگیزی  تحسین  اقدامات  کرد:  اظهار 
از  حراست  و  حفاظت  جهت  دریابانی  نیروهای 

مرزهای آبی جزیره قشم انجام گرفته است.
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
حوزه های  در  شده  ایجاد  خوب  امنیت  به  اشاره 
جزیره  در  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  مختلف 

قشم یادآور شد: کمک به تامین آسایش و امنیت و 
فعالیت گسترده جهت حفاظت از منافع همه مردم 
ایران به ویژه ساکنان جزیره قشم، موضوع بسیار 
دریابانی  پایگاه  پرسنل  و  نیروها  که  است  مهمی 
قبولی  قابل  عملکرد  زمینه  این  در  قشم  جزیره 

داشته است.
جزیره  دریابانی  پایگاه  امکانات  تقویت  افزود:  وی 
در  کشورمان  ملی  منافع  از  حفاظت  برای  قشم 
آب های خلیج فارس یک امر مهم است و سازمان 
منطقه آزاد قشم وظیفه خود می داند که به مسائل و 

نیازهای اساسی دریابانی قشم رسیدگی کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
توانایی ها  تقویت  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم 
ویژه  به  قشم  دریابانی  نیروهای  اقتدار  افزایش  و 
تعامل  همچنین  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  حوزه  در 

در  جزیره،  در  امنیت  برقراری  جهت  همکاری  و 
دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد.

براساس این گزارش، فرمانده پایگاه دریابانی قشم 
نیز در این جلسه گفت: نیروهای دریابانی قشم با 
تالش های شبانه روزی خود و حمایت های سازمان 

افتخارات  توانستند  شهرستان  این  در  آزاد  منطقه 
بزرگی در عرصه حفاظت از جان و مال مردم ایران 

خصوصا در جزیره کسب کنند.
سرهنگ مهدی مرادپور ادامه داد: مبارزه با قاچاق 
کاال در آب های جزیره قشم یک وظیفه ملی برای 
تمامی پرسنل و نیروهای دریابانی قشم است و با 
تداوم این مبارزه است که می توانیم شاهد افزایش 
امنیت اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران 

و تولیدکنندگان منطقه باشیم.
فرمانده پایگاه دریابانی قشم در پایان تصریح کرد: 
امنیت دریا و مرز دریایی جمهوری اسالمی  حفظ 
ایران از حساسیت باالیی برخوردار است و به همین 
نقطه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کمک های  دلیل 
جزیره  این  دریابانی  پایگاه  نیروهای  قوت  و  امید 

به شمار می رود.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  با  دیدار  در  قشم  آزاد 
برنامه ریزی  لزوم  بر  هرمزگان  استان  برنامه ریزی 
سرعت  جهت  مختلف  بخش های  هم افزایی  و 
بخشیدن به روند اجرایی شدن پروژه های عمرانی، 
حل  هدف  با  قشم  و...  گردشگری  اقتصادی، 
جزیره  مردم  به  خدمت رسانی  بهبود  و  مشکالت 

تاکید کرد.
حمیدرضا مومنی در این دیدار که با حضور جمعی 
از معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد، بیان 
زیرساختی  حوزه های  در  خوبی  اقدامات  کرد: 
پروژه ها  اتمام  برای  و  شده  اجرایی  جزیره  در 
و  برنامه ریزی  نیازمند  تمام،  نیمه  طرح های  و 

همکاری های حاکمیتی هستیم.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ادامه داد: هزینه های صورت گرفته در بخش های 
مختلف آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری 
همراه  به  را  خوبی  نتایج  تاکنون  قشم  جزیره  در 
داشته و زیرساخت های مطلوبی برای اشتغال زایی 

در منطقه ایجاد شده است.
وی با اشاره به تعیین اولویت های هزینه ای سازمان 
منطقه آزاد قشم، تصریح کرد: هزینه و بودجه در 
بخش های مختلف جزیره باید با هدف ایجاد توسعه 
متوازن و پایدار در مناطق کم برخوردار و در سطح 

روستاهای مختلف اجرایی شود.
توسعه  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  کرد:  تاکید  مومنی 
از  یکی  محلی  جوامع  نیازهای  با  همسو  متوازن 

آزاد است که طی  ماموریت های منطقه  مهم ترین 
حوزه ها  این  در  خوبی  اقدامات  گذشته  سال های 
و  مدیریت  مجموعه  همراهی  با  و  شده  انجام 
برنامه ریزی استان می توان این مسیر را دائمی کرد.
کرد:  اضافه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اتمام  برای  سازمان  این  فعالیت های  و  اقدامات 
قوت  با  منطقه  این  در  اجرا  دست  در  پروژه های 
اتمام پروژه های  با  یافت و  ادامه خواهد  و سرعت 
عمرانی و زیربنایی در نقاط مختلف جزیره که در 
افزایش  شاهد  شد،  خواهد  محقق  نزدیک  آینده 

کیفیت زندگی ساکنان قشم خواهیم بود.
وی همچنین با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت ها 

و پتانسیل های موجود جهت اتمام پروژه های ملی، 
از  خصوصی  بخش  تقویت  با  باید  نمود:  تصریح 
زمینه  و  شده  استفاده  نیز  بخش  این  ظرفیت های 
ساکنان  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  ثروت آوری 

جزیره قشم ایجاد گردد.
سالم،  آب  تامین  مسئله  کرد:  خاطرنشان  مومنی 
برق و سایر زیرساخت های جزیره قشم موضوعی 
از سوی  گرفته  اقدامات صورت  و  است  حاکمیتی 
سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه این زیرساخت ها 
در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و با هدف حل 

مشکالت مردم انجام گرفته است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

با هماهنگی بخش های  پایان گفت:  آزاد قشم در 
میان  شده  ایجاد  همکاری خوب  و  دولت  مختلف 
منطقه آزاد قشم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان می توانیم شاهد تسریع فرآیند اجرای طرح ها 
مختلف  حوزه های  در  تمام  نیمه  پروژه های  و 

عمرانی، اقتصادی، گردشگری و... باشیم.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  همچنین، 
مثبت  اقدامات  از  جلسه  این  در  هرمزگان  استان 
صورت گرفته توسط سازمان منطقه آزاد قشم طی 
سال های گذشته در راستای افزایش کیفیت زندگی 

ساکنان این جزیره تقدیر کرد.
گذشته  سال های  طی  داد:  ادامه  دریانورد  صالح 
و  عمرانی  توسعه  حوزه  در  وسیعی  حرکت های 
برنامه های  و  شده  آغاز  قشم  جزیره  در  اقتصادی 
باالیی  با سرعت  کالنی در بخش های زیرساختی 

در حال انجام است.
صورت  مثبت  اقدامات  و  خدمات  وی ،  گفته  به 
تمامی  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  گرفته 
زندگي  کیفیت  افزایش  راستاي  در  جزیره  نقاط 
ساکنان نقاط مختلف قشم بوده و با اجرای دقیق 
این برنامه ها، زمینه ایجاد توسعه متوازن و اشتغال 

پایدار در تمامی روستاها فراهم می شود.
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هم افزایی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  هرمزگان 
و  زیربنایی  طرح های  اجرای  جهت  هماهنگی  و 
موجب  می تواند  قشم  جزیره  در  ملی  پروژه های 

سرعت گرفتن روند اجرای آنها شود.

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

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  قشم  جزیره  گفت:  قشم 
خوبی برای اجرا در حوزه گردشگری سالمت دارد که 
برای موفقیت در این زمینه نیازمند برنامه ریزی دقیق 

و هدفمند هستیم.
حمیدرضا مومنی در جلسه ای با سرمایه گذاران حوزه 
و  محرومیت زدایی  کرد:  اظهار  سالمت  گردشگری 
توسعه متوازن و پایدار در تمام نقاط جزیره و همچنین 
ارتقای سهم قشم از توریست درمانی در داخل کشور 
و در میان کشورهای منطقه باید از مهم ترین اهداف 

اجرای طرح های حوزه گردشگری سالمت باشد.
درمانی،  توریست  برای  تقاضا  میزان  داد:  ادامه  وی 
نیروی انسانی ماهر و متخصص جهت ارائه خدمات 
تجهیزات  از  استفاده  امکان  سالمت،  حوزه  در 
خدمات  کیفیت  افزایش  جهت  برنامه ریزی  مدرن، 
حضور  تداوم  برای  جذابیت  ایجاد  و  هتلینگ 
خدمت گیرنده ها، مهم ترین چالش های سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری سالمت هستند که باید برای آنها 

برنامه ریزی کرد.
اقلیم  واسطه  به  قشم  جزیره  کرد:  تصریح  مومنی 
دارای  طبیعی  و  زمین شناسی  خاص  ویژگی های  و 
ظرفیت خوبی جهت سرمایه گذاری و ارائه خدمات در 

حوزه توریست درمانی است.
قشم؛  آزاد  منطقه  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
برنامه ریزی جامع و هدفمند برای ورود سرمایه گذاران 
از  یکی  سالمت  گردشگری  و  سالمت  حوزه  به 
و  سرمایه گذاران  که  است  اولویت هایی  مهم ترین 
قرار  توجه  مورد  باید  موضوع  این  به  عالقه مندان 

دهند.
وی بیان کرد: قشم همچنین در حوزه کشت و پرورش 
گیاهان دارویی و بهره گرفتن از ظرفیت های طب سنتی، 
دارای مزیت های خوبی نسبت به سایر نقاط کشور و 
حتی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با 

برنامه ریزی می توان از آنها بهره مند شد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  سازمان  اینکه  بیان  با  پایان  در  قشم  آزاد 
ویژه  به  مختلف  حوزه های  سرمایه گذاران  حضور 
درمانی  توریست  و  سالمت  بخش  سرمایه گذاران 
حمایت می کند، خاطرنشان کرد: مهم ترین مسئله در 
موفقیت سرمایه گذاران، کمک به ایجاد توسعه متوازن 
همراهی  جلب  و  جزیره  مختلف  نقاط  در  پایدار  و 

جوامع محلی است.
حضور  با  که  جلسه  این  در  گزارش،  این  براساس 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین  از  جمعی 

اردکانی  شمس  محمدرضا  دکتر  شد،  برگزار  قشم 
مدیرکل  و  پزشکی  علوم  فرهنگستان  پیوسته  عضو 
درمان،  و  بهداشت  وزارت  سنتی  طب  دفتر  سابق 
دکتر شیدا مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی 
ایران  ایران و عضو بنیاد  کمیسیون ملی یونسکو در 

مهندس  و  سنتی  طب  علوم  فرهنگستان  و  شناسی 
از سوی سرمایه گذاران  فنی طرح  اکبری مدیر  علی 
انجام  بیان ویژگی ها و مزایای جزیره قشم برای  به 
طب  و  سالمت  گردشگری  حوزه  در  سرمایه گذاری 

سنتی پرداختند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با سرمایه گذاران حوزه گردشگری سالمت مطرح کرد:اخبار منطقه آزاد قشم

ظرفیت های بی بدیل قشم جهت توسعه گردشگری سالمت و طب سنتی
 دیدار مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم 
با خانواده 3تن از شهدای 

دفاع مقدس قشم

دیدار و دلجویی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم با 
خانواده جان باختگان حادثه 

کارخانه پودرماهی سوزا

 در راستای تجلیل از
 مقام شامخ شهدا انجام پذیرفت:

با حضور جمعی مدیران سازمان منطقه 
آزاد قشم صورت گرفت:

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
طرح  دوم  فاز  اجرای  وضعیت  آخرین  از  قشم  آزاد 
توسعه عمرانی مرکز درمانی خلیج فارس )بیمارستان 
جیجیان قشم( که توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی 
خیرین  مالی  مشارکت  با  و  سازمان  گردشگری  و 
حال  در  و  شده  مالی  تامین  قشم  جزیره  سالمت 

پیشرفت  جریان  در  و  کرد  بازدید  است،  ساخت 
گرفته  صورت  اقدامات  و  عمرانی  فعالیت  فیزیکی 
جهت تجهیز و ارائه خدمات در این مرکز قرار گرفت.
حمیدرضا مومنی در این بازدید که به همراه جمعی 
از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم صورت 
جهت  سازمان  این  جزم  عزم  به  اشاره  با  گرفت، 
را  دستوراتی  درمانی،  مرکز  این  سریع تر  راه اندازی 
و  عمرانی  فعالیت های  به  بخشیدن  سرعت  جهت 

تجهیز بیمارستان خلیج فارس صادر کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  گزارش،  این  براساس 
پیشرفت  بررسی  هدف  با  همراه  هیات  و  قشم  آزاد 
و رسیدگی به مسائل و مشکالت و تسریع و تقویت 
فارس  خلیج  درمانی  مرکز  در  عمرانی  فعالیت 
مرکز،  این  محل  در  حضور  با  جیجیان(  )بیمارستان 
این  و تجهیزات  امکانات  آخرین وضعیت  بررسی  به 

مجموعه پرداخت.

مرکز درمانی خلیج فارس روستای جیجیان در حال 
بیماران  به  ارائه خدمات  مرکز تخصصی  تنها  حاضر 
و  اقدامات  با  که  است  قشم  جزیره  غرب  دیالیزی 
آموزش های صورت گرفته و در حال حاضر با رعایت 
پزشکی  کادر  توسط  محیط  بهداشت  ضوابط  تمامی 
خدمات  دیالیزی  40بیمار  حدود  به  بیمارستان  این 

ارائه می کند.
برای   )RO( اسمزمعکوس  تولید سیستم  ارتقا سطح 
از  بیش  به  درمانی  خدمات  ارائه  زیرساخت  ایجاد 
۶0بیمار دیالیزی به صورت همزمان، یکی از اقدامات 
امکان  فراهم سازی  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
پیامبر اعظم )ص(  بیمارستان  بیماران دیالیزی  انتقال 
به بیمارستان خلیج فارس روستای جیجیان در شرایط 
بحرانی کرونا است که پیش از این اجرایی شده بود.

گفتنی است، با سرمایه گذاری و همراهی خیرین حوزه 
سالمت در جزیره قشم، تاکنون بالغ بر ۱۵میلیارد ریال 

برای اجرای فاز دوم طرح توسعه عمرانی و همچنین 
و  شده  تامین  قشم  فارس  خلیج  بیمارستان  تجهیز 
این پروژه با نظارت مستقیم معاونت عمرانی سازمان 

منطقه آزاد قشم در حال اجراست.
نزدیک  آینده ای  در  گرفته،  صورت  برنامه ریزی  طبق 
شاهد آغاز فعالیت و خدمات رسانی بخش اورژانس جدید 
با ۷تخت اورژانس در بیمارستان خلیج فارس خواهیم 
بود و همزمان با آن فعالیت های عمرانی جهت ساخت 
و تجهیز بخش های دیگر شامل اتاق های عمل، بخش 
زنان و زایمان و همچنین بخش داخلی و مراقبت های 

ویژه ادامه پیدا خواهد کرد.
فاصله  در  فارس  خلیج  بیمارستان  است،  ذکر  شایان 
3۵کیلومتری شهر قشم و در جوار روستای جیجیان 
واقع شده و با توجه موقعیت جغرافیایی می تواند زمینه 
به  درمانی  و  بهداشتی  بهتر  خدمات  ارائه  برای  را 

ساکنین غرب جزیره فراهم کند.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:
اجرای عملیات فاز دوم توسعه عمرانی مرکز درمانی خلیج فارس جزیره قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با فرمانده پایگاه دریابانی قشم تاکید کرد:

در دیدار حمیدرضا مومنی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان مطرح شد:

تداوم تعامالت و حمایت های سازمان منطقه آزاد قشم از نیروهای دریابانی قشم

تکمیل پروژه های نیمه تمام، عامل ایجاد توسعه متوازن در قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و جمعی از معاونین و مدیران این سازمان به 
همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
با  بنیاد شهید شهرستان قشم،  رئیس  و  هرمزگان 
خانواده برخی از شهدای دوران دفاع مقدس جزیره 

قشم دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدارها که در منزل شهیدان حسن ذاکری، 
برگزار  قشمی  بازماندگان  محمد  و  هوشیار  ناصر 
شد، مدیرعامل منطقه آزاد قشم با گرامیداشت یاد 
بررسی  به  مقدس،  دفاع  دوران  شهدای  خاطره  و 
ایثارگران جزیره  جامعه  و  خانواده شهدا  مشکالت 

قشم پرداخت.
براساس این گزارش، این دیدار در راستای تجلیل 
به  نهادن  ارج  منظور  به  و  شهدا  شامخ  مقام  از 
مقام و منزلت واالی شهیدان دوران دفاع مقدس 
برنامه ریزی جهت  و  و تالش  مسائل  از  آگاهی  و 
رفع مشکالت و بهبود شرایط برای خانواده شهدا 
و ایثارگران به عنوان یکی از مهم ترین اولویت ها و 

برنامه های سازمان منطقه آزاد صورت گرفت.
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  است،  گفتنی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، عطا 
ناوکی مدیرکل بنیاد امور شهید و ایثارگران استان 
اداره بنیاد شهید  هرمزگان، نرگس بحرینی رئیس 
مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و  قشم  شهرستان 
سازمان منطقه آزاد قشم با حضور در منزل خانواده 
اهدای  با  مقدس،  دفاع  دوران  از شهیدان  تن  سه 
شهدای  این  شامخ  مقام  از  هدیه  و  سپاس  لوح 

بزرگوار تجلیل کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و جمعی از معاونین و مدیران این سازمان با 
حادثه  باختگان  جان  خانواده های  جمع  در  حضور 
کارخانه پودر ماهی صبا مجد شهر سوزا، با خانواده 

این افراد ابراز همدردی و همدلی کردند.
حمیدرضا مومنی در این دیدار که با حضور اعضای 
شد،  برگزار  حادثه  این  باختگان  جان  خانواده های 
اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد قشم خود را موظف 

به حمایت از این خانواده ها می داند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با بیان 
این  از  دردناک  و  تلخ  وقوع حوادثی  از  باید  اینکه 
دست در واحدهای تولیدی جزیره جلوگیری شود، 
تاکید کرد: باید ابعاد مختلف این اتفاق مشخص و 

جزئیات آن به مردم اطالع رسانی شود.
وی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم به منظور 
خدمت رسانی به خانواده های جان باختگان، مسائل 
پیگیری و در جهت  توان،  تا حد  آنها  و مشکالت 

رفع آنها اقدام خواهد کرد.
براساس این گزارش، اعضای خانواده جان باختگان 
این حادثه نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و معاونین و مدیران این 
و  حادثه  این  ابعاد  شدن  روشن  خواستار  سازمان، 
از  دریافت پاسخ های روشن به سواالت و حمایت 

بازماندگان این حادثه شدند.
تلخ  بود که حادثه  امسال  گفتنی است، ۲۷مهرماه 
اتفاق  ماهی صبا مجد شهر سوزا  پودر  در شرکت 
افتاد که منجر به فوت پنج کارگر زحمتکش شد. 
هیات  رئیس  که  بود  حادثه  این  از  پس  بالفاصله 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن 
تسلیت به مناسبت فوت این کارگران زحمتکش، در 
دستوری به مدیریت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 
مدیریت صنعت، معدن و تسهیل تولید این سازمان، 
خواستار پیگیری فوری موضوع و بررسی چگونگی 

علت حادثه جان باختن این جوانان شد.
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