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سرمقاله

مجیدصیادنورد
کارشناسمناطقآزاد

 ترسیم آینده مناطق آزاد 
از افق سازی در دوران گذار شکل می گیرد

مرور یک واقعیت تلخ: ظرف سال های اخیر بارها بر این اصل اصرار شده که مناطق آزاد فراتر از محیط 
محدودی که قانونگذار در اصل اول قانون مناطق آزاد، آن را در قالب »تسریع در انجام امور زیربنایی، 
عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی و....« تعیین نموده، 
قابلیت مانور و ایفای نقش دارند. مواردی چون شن زن در جمهوری خلق چین و جبل علی در دبی که 
بعد از تحریم های سناتور داماتو، در سال  1996میالدی، از طریق جذب شرکت های ایرانی و صادرات 
مجدد به کشورمان، زمینه رشد این دولت شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس مهیا و به نقطه حسرت برای 

ما نائل آمد را باید مورد بازبینی قرار داد.
توجه به وضعیت کنونی خود: در جهان جهانی شده که یک سناتور در نیویورک اولین گام جهت ایجاد 
سد در مسیر جذب سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز، برای کشورمان پدید آورد؛ تا رفتارهای 
کنسرت گونه، »بن سلمان«، »بن زاید«، »نتانیاهو« و »آل خلیفه« که از سوی »کوشنر داماد دونالد 
ترامپ« هدایت شده و چنین شرایط سختی را برای مردمان کشورمان فراهم نموده، به حدی که به 
قیاس تنها دوره بالغ بر 80ساله حمله مغول، از وضعیت چهارساله گذشته بر ایران زمین سخت تر بود!!! 

توجه به مصادیق فوق، تعهد ما بر توجه به بهره برداری از لحظه ها را صدهزار چندان می کند.
سئوال اصلی: سئوالی که باید در خلوت و در کارگروه های کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد، این مسئله است 
که از تاریخ 23تیرماه گرم سال 1394 که ایران توافقی را در حوزه فعالیت های هسته ای خود به منظور خروج 
از فصل هفتم منشور سازمان ملل، با کشورهای 1+5 در شهر وین )شهر عهدنامه های بین المللی( منعقد نمود؛ 
تا زمانی که چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 18اردیبهشت ماه سال 1397از آن خارج شد، حدود 
34ماه فرصت داشتیم، واقعا چه کردیم؟ چه تعداد طرح سرمایه گذاری جذب و مورد بهره برداری قرار گرفت؟ از 
فضای روانی مثبت شکل گرفته برای ایران چه دستاوردی داشتیم؟ توجه داشته باشیم که طرح پیشنهادی اولیه 
سند همکاری راهبردی 25ساله ایران و چین، در سفر بهمن ماه سال 94 رئیس جمهور چین به ایران مطرح شد 

و طرف ایرانی تا چند ماه پیش، این طرح را در اولویت قرار نداده بود.
الزم به بازگو کردن نیست که این سفر )و سفر والدیمیر پوتین( و دستاوردهایی همچون عضویت موقت 
ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و یا انعقاد قرارداد همکاری سه جانبه 

روسای جمهور ایران، هند و افغانستان درخصوص بهره برداری از بندر چابهار، از نتایج تقویت جایگاه 
منطقه ای ایران در پرتو اجرای توافق برجام بود.

نقطه اوج برجام، حضور شرکت های سرمایه گذاری اروپایی و آسیایی در تهران بود؛ حضوری که مابه ازاء 
چندانی برای کشور به همراه نداشت؛ این واقعیت که در پی برون رفت امریکا از برجام، اروپا و دیگران 
منافع چند صد میلیارد دالری معامله با آن کشور را به مراودات چند میلیونی با ایران ترجیح می دهند، 
امری بدیهی است. اما اینکه در پیچ و مهره کردن طرح های سرمایه گذاری خارجی براساس مزیت های 
جغرافیایی، قانونی و سایر مزایایی که حاصل جمع آنها مزیت رقابتی و نسبی قابل توجهی برای ما در 

سطح خاورمیانه محسوب می شود، کمترین دستاورد را احصاء کردیم، نباید بررسی شود؟
از سوی دیگر اگر به دنبال اثرگذاری بر اقتصاد منطقه ای و تقویت جایگاه خود در سطح منطقه بودیم، 
چرا به راهبردهای مقام معظم رهبری به عنوان یک فقیه شیعه، که ظرف سال های اخیر در قالب 
شعارهای سالیانه و یا ابالغ منشور اقتصاد مقاومتی، به دنبال تئوریزه و اجرایی کردن نظریه اقتصادی 

ایرانی بودند، توجه نکردیم؟
توجه به واقعیت های سیاستگذاری ملی در قبال تحوالت بین المللی: در آمریکا رئیس جمهوری موفق 
به جلب نظر مردم آن کشور در مقابل ترامپ شد که با توجه به حضور خود در دولت اوباما و اظهارات 
وی مبنی بر بازگشت به برجام، موجی از هیجان مثبت و منفی را در میان سیاسیون کشور پدید آورده و 

از سوی کشورهای رقیب و دشمن ایران نیز به قساوت در شهادت شهید فخری زاده منجر شده است.
اما واقعیت چیست و چه باید کرد؟ اوال امکان بازگشت سهل و سریع آمریکا به برجام دور از ذهن است، در نتیجه 
به جای ذوق زدگی باید از فضای دوران گذار قدرت در امریکا و تصور تغییر نظم و نظام سیاست های منطقه ای 
این کشور در منطقه که به ترس و اتحاد کشورهای خاورمیانه علیه ایران منجر شده، به نفع جذب سرمایه گذار 
بهره برد! چراکه بهترین فرصت برای جلب سرمایه گذار و رفع مشکالت پیش روی، اجرای مزایا و قوانین مناطق 
آزاد در عرصه داخلی از چنین روزهایی تا شهریور سال آینده قابل تحقق خواهد بود، یعنی از دوران شروع به کار 

دولت جدید در امریکا و استقرار دولت جدید در سال 1400 در کشورمان.
در عین حال باید توجه داشته باشیم که امریکا برای تمرکز بر رقیب اصلی خود در معادالت و رقابت های جهانی 
یعنی چین، نیازمند ترسیم نظامی درون پایه در خاورمیانه با تایید قدرت نظامی و قدرت نرم جمهوری اسالمی 
بود؛ امری که در رژیم سازی در قالب برجام با حضور دیگر قدرت های جهانی و بدون حضور رقبای منطقه ای 
ایران چون عربستان، ترکیه و رژیم اشغالگر قدس، برساخته شد؛ موضوعی که تبعات منفی ایران هراسی را به 

عنوان یک عامل مشکل ساز و همساز همه علیه موجودیت ایران برهم آورد.
برای تنظیم منافع دیگران با منافع بلندمدت خود، بهترین فضای قابل کنترل و هدایت در ایران، مناطق 
آزاد می باشند که می توانند به عنوان کاتالیزورهایی به امکان و اعتبارسنجی طرح های سرمایه گذاری 
خارجی در کشورمان به ایفای نقش بپردازند. این مهم نیز نه با جذب سرمایه گذاران اروپایی، بلکه با 
تکیه بر موقعیت ژئواستراتژیک کشورمان که در نمونه هایی چون کریدور شمال-جنوب، یا امکان ایجاد 
کریدوری میان کشورهای حوزه دریای خزر با کشورهای جنوبی خلیج فارس و دریای عمان قابل احصاء 

است. این موضوع در میز مذاکره و تبلیغ نیز قابل تمرکز است که اگر امروز و در این دوره گذار حضور 
پیدا نکنید، در فردای اقتصادی ایران که حلقه اتصال کشورهای هند، چین، روسیه و ترکیه به کشورهای 

اروپایی، غرب آسیا و جنوب آسیا می باشد، فرصتی برای شما قابل تصور نیست.
برای رسیدن به این آرمان شهر که به قدر یک خواستن قابل تحقق است، چه موانعی پیش  روی است: با قوانین 
و مقررات حذف شده از سوی افرادی در دیوان عدالت اداری چه کنیم؟ با تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی 
به مناطق آزاد از سال 97 تاکنون چه باید کرد؟ برای تحویل جایگاه حاکمیتی دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در قالب ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه چه کردیم؟ با نظر اصالحی نمایندگان دور 
یازدهم مجلس شورای اسالمی که در طرح جدید خود علی رغم توجه به برخی موارد مثبت، به حذف برخی 
پیش فرض های مناطق آزاد همچون معافیت های مالیاتی رأی داده اند، چه می توان کرد؟ با نهادهای دولتی که 
به مستندات قانونی، از اصل یازده منشور اقتصاد مقاومتی تا ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه کشور، وقعی 
نمی نهند و ظرف سه دهه اخیر اخالل در روندهای اعمال مزایا و معافیت های قانونی مناطق را وجه همت خود 
قرار داده و می دهند چه می توان گفت؟ با هجمه های هماهنگی که مناطق آزاد را عرصه قاچاق کاال عنوان و 
از لزوم حذف معافیت های آن می گویند، تا کسی متوجه قاچاق سازمان یافته 20میلیارد دالر از مرزهای کشور 
نشود، چه باید کرد؟ به ویژه که این عدم اجرای قانون و هجمه ها به فرار سرمایه گذاران موجود و عدم اقبال 

سرمایه گذار جدید منجر شده است.
اما چه باید کرد؟ نخست: تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان های عامل مناطق آزاد، فعالین اقتصادی 
و  تخصصی  )کمیسیون های  مجلس  نمایندگان  با  موردی  به صورت  که  مناطق  سرمایه گذاران  و 
فراکسیون ها(، مدیران دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه اقدام به بررسی 
موارد مورد سوال و ابهام می نمایند؛ چراکه آن عزیزان براساس ذهنیت برآمده از گزارش های منفی و 

هدفمند علیه مناطق آزاد است که اقدام به تصمیم درخصوص این مناطق گرفته و می گیرند.
دوم: تشکیل اتحادی استراتژیک با وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای 
بهره برداری حداکثری از ظرفیت های حمل و نقلی و گمرکی در ارتباط با کشورهای منطقه به همراه 

اجرای قانون حضور بانک و شرکت های بیمه خارجی در مناطق.
سوم: اصالح قانون و مقررات مناطق آزاد! چراکه از دوران تصویب و اجرای ناقص آن! حدود 28سال 
استانداردهای داخلی و همکاری های  می گذرد و ظرف حدود سه دهه تمام شاخص ها، متغیرها و 
منطقه ای متحول شده و با توجه به تجربه اجرای این قانون و تغییرات روی داده در عرصه ملی و 
بین المللی، بازنویسی این قانون با حضور و مشارکت بخش خصوصی که در واقع در جهاد اقتصادی در 

خط مقدم قرار دارند، یک پیش فرض عقالیی است.
درست است زیر تحریم ها نحیف شدیم، اما سر فرود نیاوردیم، کرونا هزاران ایرانی را در کنار تحریم از ما گرفت 
و برخی از مسئولین و نهادها با تفکر منطقه آزاد مخالفت می کنند، اما برای تعهد خود به آینده فرزندان کشورمان 
و سرافکنده نبودن در مقابل تاریخ و هم طراز نشدن با شاهان قاجار، چنان کنیم که مردم و شهدای مشروطه تا 

انقالب اسالمی تا دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم و امنیت از ما راضی باشند.
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش از موفقیت شرکت های دانش بنیان داخلی برای 
تامین بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز طرح 

پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش خبر داد.
غالمحسین مظفری به همراه نعمت اهلل ترکی معاون 
توسعه، مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی، 
در بازدید از پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش، بر 
اهمیت نقش موثر شرکت های دانش بنیان مستقر در 
مرکز نوآوری کیش برای تامین تجهیزات مورد نیاز این 

مجموعه تاکید کرد.
وی، پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش را یکی از 
مهم ترین طرح های این منطقه در سطح کشور برشمرد و 
افزود: بهر ه برداری از این طرح بر اساس برنامه زمان بندی 
شده پیمانکار مربوطه تا پایان امسال پیش بینی شده بود و 
تالش می شود با سرعت بخشیدن به روند اجرایی و ارتقای 

کیفیت، ساخت این مجموعه تا پایان امسال تکمیل شود.
مظفری درخصوص تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز 
این مجموعه از کشورهای خارجی اظهار داشت: با تنظیم 
قرارداد و پیش پرداخت هزینه ها، خوشبختانه از نظر تامین 
مالی هیچ مشکلی وجود ندارد و تمام پیش بینی های مورد 

نیاز در این زمینه انجام شده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به 
برگزاری جلسه ای با حضور مشاوران و پیمانکاران این طرح، 
تصریح کرد: طبق قرارداد و برنامه زمان بندی شده تالش 

می کنیم مجموعه تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
وی با بیان این که پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش 
یک طرح خاص است و برای پذیرش ۶میلیون مسافر در 
سال پیش بینی شده است، اظهار نمود: با توجه به این که 
فرودگاه بین المللی کیش سومین فرودگاه پرتردد در سطح 
کشور است، ساخت و تکمیل این مجموعه در اولویت کار 

سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل ایجاد یک وقفه 
کوتاه برای تکمیل تجهیزات این مجموعه و راه اندازی 
زیادی مطرح شد  آن در دوران رکود، مسائل حقوقی 
که در حال حاضر خوشبختانه با سرعت بخشیدن به 
فعالیت ها در این مجموعه و حمایت وزارت راه و شهر 
سازی، این طرح با کیفیت مناسب و سرعت باال در حال 

ساخت و تجهیز است.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی 
وزارت راه و شهرسازی:

اجرای زیرساخت های فناورانه در پروژه 
فرودگاه کیش برای نخستین بار در کشور

و  راه  وزارت  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه،  معاون 
شهرسازی گفت: ایجاد زیرساخت های فناورانه حمل و 
نقل هوایی و طرح »بی. آر.ام« در پروژه پایان مسافری 
فرودگاه بین المللی کیش برای نخستین بار در سطح 

کشور اجرا می شود.
نعمت اهلل ترکی با حضور غالمحسین مظفری رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران 
پایانه مسافری در حال  از  آزاد کیش،  سازمان منطقه 
ساخت فرودگاه بین المللی کیش که بیش از ۷۰درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است، بازدید کرد.
وی در این بازدید، حمایت های وزارت راه و شهرسازی 
و تالش سازمان منطقه آزاد کیش برای تکمیل پروژه 
پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش را مثبت ارزیابی 
با مدیریت شایسته مدیرعامل و  کرد و اظهار داشت: 
پیشرفت  امروز شاهد  این سازمان،  فعال در  همکاران 

قابل توجهی از این پروژه هستیم.
ترکی افزود: با انجام تحقیقات و مطالعاتی درخصوص 
سیستم »بی .آر .ام« در پروژه های پایانه مسافری فرودگاه 

بین المللی کیش، این منطقه به عنوان پایلوتی در سطح 
کشور برای اجرای طرح های فناورانه در نظر گرفته شده 

است.
و  راه  وزارت  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه،  معاون 
غالمحسین  ورود  بدو  در  که  این  بیان  با  شهرسازی 
سازمان  مدیرعامل  عنوان  به  منطقه  این  به  مظفری 
منطقه آزاد کیش، پروژه پایانه مسافری فرودگاه کیش 
داشت:  اذعان  داشت،  فیزیکی  پیشرفت  ۳۵درصد 
خوشبختانه امروز این پروژه با بیش از ۷۰درصد پیشرفت 

فیزیکی به فعالیت خود ادامه می دهد.
نیاز  مورد  امکانات  و  تجهیزات  تمام  کرد:  بیان  وی 
پایانه مسافری خریداری شده و با تالش شبانه روزی و 
مدیریت مدبرانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ این پروژه به بهره برداری 

خواهد رسید.
پروژه  این  در سال گذشته  که  این  به  اشاره  با  ترکی 
برای تامین منابع پیش بینی شده به مبلغ ۳هزار میلیارد 
تومان با چالش جدی مواجه شده بود، گفت: با استقرار 
شرکت های دانش بنیان با تخصص فنی و مهندسی در 
جدید،  فناوری های  از  استفاده  و  کیش  نوآوری  مرکز 

تامین منابع به ۵۰درصد کاهش یافت و اتمام این پروژه 
با مبلغی بالغ بر یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان پیش بینی 

شده است.
و  راه  وزارت  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه،  معاون 
شهرسازی، اجرای طرحی در قالب ورود به »بازار سرمایه 
و استفاده از اوراق صکوک« را راهکار موثری برای تامین 
منابع مورد نیاز پروژه پایانه مسافری فرودگاه بین المللی 
کیش برشمرد و عنوان کرد: باید این طرح در قالب یک 

مدلی کارآمد در پروژه های سطح کشور اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از طرح های اجرایی در 
منطقه آزاد کیش سیستم »بی .آر .ام« در پروژه فرودگاه 
بین المللی کیش است که این مهم با مشارکت دانشگاه 
شهید بهشتی و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش آغاز 

شده است.
ترکی تصریح کرد: تحقق یافتن پروژه های اجرایی در 
سطح کشور با مشارکت و جذب جوانان خالق و توانمند، 
موجب پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور می شود و این 
امر بیانگر وجود تخحصص در مجموعه مراکز علمی 

کشور است.
و  راه  وزارت  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه،  معاون 
شهرسازی در پایان اظهار داشت: فراهم شدن زمینه های 
تبادل نظر علمی، پژوهشی و تخصصی میان پروژه های 
در حال ساخت و شرکت های دانش بنیان باعث پیشرفت 
و توسعه پروژه ها و کاهش ۲۰درصدی تامین تجهیزات 
خارجی و اتکا به تولیدات داخلی در این منطقه شده است.

گفتنی است، پروژه پایانه مسافری فرودگاه بین المللی 
کیش با ظرفیت پذیرش ۶میلیون مسافر در سال با ارائه 
خدمات مطابق با استانداردهای بین المللی و مجهز به 
و ۶دستگاه  آسانسور  برقی، ۱۲دستگاه  پله  ۱۳دستگاه 
به  سال ۱۴۰۰  نخست  ماه  شش  در  تلسکوپی،  پل 

بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

باغ ایران زمین کیش فرصتی نو و پایدار جهت 
معرفی ارزش های بومی ایران

اخبار منطقه آزاد کیش

دومین آیین سپاس از چهره های ماندگار، موثر و موفق 
کیش  جزیره  در  سینما،  و  فیلم  تهیه کنندگی  حوزه  در 

برگزار می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
سینمای  تهیه کنندگان  انجمن صنفی  رئیس  با  دیدار  در 
ایران گفت: زیرساخت های مطلوب و فضای مناسب، زمینه 
مناسبی برای برگزاری انواع رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی در این جزیره زیبا را فراهم کرده است.
غالمحسین مظفری با اشاره به شیوع گسترده ویروس کرونا 
و لزوم در خانه ماندن مردم برای کاهش سرایت کووید ۱9 
افزود: در چنین شرایطی، هنرمندان کشور با رعایت نکات 
ایمنی و ضوابط سعی در سرگرم نمودن مخاطبان دارند و 

این اقدام، شایسته تقدیر و ارج گذاری است.
وی اظهار کرد: استفاده از فضای مفرح و با نشاط کیش 
به عنوان گوشه ای از ایران عزیز و نمایش ظرفیت های 
توسعه  به  بیشتر  توجه  موجب  منطقه،  این  در  فراوان 

کشور و افزایش رونق اقتصادی می گردد.
مظفری همچنین پیشنهاد کرد در دومین آیین سپاس از 
رویکرد گسترش صلح  با  ایران،  تهیه کنندگان سینمای 
و همبستگی جهانی و تعامل فرهنگی ملت ها، چهره یا 
چهره هایی مطرح و تاثیرگذار در تولیدات سینمای جهان 

هم مورد تقدیر و توجه قرار گیرند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان از آمادگی سازمان متبوع خود برای همکاری در اجرای 
طرح ها و پروژه های زیرساختی در حوزه فیلم و سینما نظیر 
شهرک سینمایی، استودیو فیلم سازی و سایر امکانات مرتبط 

با محوریت بخش خصوصی خبر داد.
همچنین، سیدضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان 
سینمای ایران گفت: سال گذشته، آیین سپاس از تهیه کنندگان 
سینمای ایران برای نخستین بار در تهران برگزار شد و مورد 
استقبال زیادی قرار گرفت. از این رو تصمیم داریم با هدف 
دلیل  به  تهران  که  شرایطی  در  تاثیر گذار،  رخداد  این  ادامه 
تجمع جمعیتی با خطرات مهلک شیوع کرونا دست و پنجه 
نرم می کند، دومین جشن تهیه کنندگان سینما را در فضایی 
تلفیقی به صورت فیزیکی و مجازی برگزار کنیم تا به این وسیله 
با رعایت ضوابط تاکید شده بهداشتی، چرخه تولید و بازنمایی 

تالش های ارزنده بزرگان و جوانان سینما از حرکت بازنایستد.
در  و  پایانی سال  ماه های  در  رویداد  این  گفته وی،  به 
فضایی روباز در جزیره کیش با رعایت حداکثری ضوابط 
و استانداردها و با حضور حداقلی افراد برگزار خواهد شد.
شده  شناخته  بازیگر  و  تهیه کننده  شریفی نیا  محمدرضا 
این  در  که  تهیه کنندگانی  از  تجلیل  گفت:  نیز  سینما 
وظیفه ای  مشغولند،  برنامه  تولید  کار  به  سخت  شرایط 

است که انجمن بر دوش خود احساس می کند.
وی افزود: نمی توان به مردم گفت در خانه بمانید، بدون 
ایجاد  جاذبه هایی  و  بهانه ها  ماندن  خانه  در  برای  آنکه 
مانع  مفرح،  برنامه های  تهیه  منظور،  این  برای  کرد. 
زیاد در خانه شده و در عین  اقامت  از  ناشی  افسردگی 
حال کمکی به مدیریت شهری برای موفقیت در گذار از 
این شرایط است. بر این اساس، خیلی از تهیه کنندگان، 
قبل  از  سخت تر  باید  معتقدند  بازیگران  و  کارگردانان 
کار کرد تا وظیفه خود را به مردم خوب و نجیبمان که 

همیشه پشتیبان جامعه هنری بوده اند، ادا کنیم.
و  کرونا  کنترل  زمینه  در  کیش  خوب  وضعیت  شریفی نیا، 
چشم اندازهای خاص را از دالیل انتخاب محل برگزاری جشن 
دوم دانست و اظهار کرد: کیش از زیباترین و جذاب ترین نقاط 
ایران است که جذابیت ها و قابلیت های بی نظیری را داراست. 
همه باید در شناسایی ظرفیت ها و امکانات جدید این منطقه 

تالش کنیم و در اعتالء هر چه بیشتر این خطه بکوشیم.
علیرضا کریم زاده، کارگردان و عضو انجمن تهیه کنندگان 
جایگزینی  برای  الزم  زمینه های  ایجاد  گفت:  نیز  سینما 
مکان های فیلمبرداری برای آن دسته از تولیدات سینمایی 
و تلویزیونی که نیاز به فیلمبرداری صحنه هایی در خارج 
این  است.  شده  مهیا  کشور  داخل  در  دارند،  کشور  از 
و  داشته  تهیه کنندگان  برای  زیادی  موضوع صرفه جویی 
مانع خروج ارز از کشور می شود. در عین حال، شماری از 
فیلمسازان کشورهای منطقه نیز می توانند از این امکانات 

استفاده کنند و برای کشور درآمدزایی ایجاد شود.
ایجاد شده و طرح  تهران  زیرساختی در  افزود: چنین  وی 
بزرگ دیگری برای اجرا به سازمان منطقه آزاد کیش ارائه 
شده که در مرحله رسیدگی است. در این طرح با پیاده سازی 
مناطق مطرح در شهرهای مهم جهان با حال و هوایی خاص، 
عالوه بر استفاده فیلمسازان، مورد توجه گردشگران نیز قرار 

خواهد گرفت که در موضوع توریسم سینما قرار می گیرد.
تندیس  سینما،  تهیه کنندگان  جشن  در  است،  گفتنی 
و  موثر  چهره های  ماندگار،  چهره های  به  ابوریحان 
تقدیرشوندگان  سایر  می شود.  اهدا  موفق  تهیه کنندگان 

نیز پردیس سپاس دریافت می کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد :

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش اظهار کرد:

موفقیت شرکت های دانش بنیان داخلی در تامین تجهیزات پایانه مسافری فرودگاه کیش

نقش ستودنی بسیج در مقابله با شبیخون فرهنگی

تضمین افزایش سرمایه گذاری، با امکانات پیشرفته بندری و فرودگاهی کیش

کیش، میزبان دومین آیین 
سپاس از تهیه کنندگان 

سینمای ایران

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش گفت: باغ ایران زمین، با هدف معرفی فرهنگ 
ایرانی ، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی، گردشگری و 
جذب سرمایه گذاری کالن ملی در کیش ایجاد می شود.

هدف از ساخت باغ ایران زمین که در قالب نقشه ایران 
با وسعتی بالغ بر ۵۰هکتار در یکی از نقاط ساحلی کیش 
جانمایی شده است، سرزندگی اقتصادی و توسعه جزیره، 
ایجاد ظرفیتی نو برای سرمایه گذاری ملی و محلی و 

معرفی فرهنگ ایرانی در عرصه بین المللی است.
هویتی  عناصر  معرفی  زمین  ایران  پارک  ساخت  در 
کشورمان مدنظر است که در سه مبحث تنوع اکولوژیکی 
ایران، تنوع الگوی زیست انسانی و بخش تاریخی به 

نمایش درمی آید.
نو  فرصتی  محیطی،  توسعه  نظر  از  طرح  این  اجرای 
و پایدار برای معرفی ارزش های بومی ایران زمین در 
جزیره کیش است تا گردشگران داخلی و خارجی به ویژه 
نسل جوان هنگام سفر به این مقصد گردشگری ملی و 
بین المللی، با ریشه های فرهنگی و ارزش های ملی ایران 

پهناور بیشتر آشنا شوند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ساخت باغ ایران 
زمین در کیش را ظرفیت سازی بسیار خوبی برای جزیره 
عنوان کرد و افزود: اگر کشورهای عضو اکو در این طرح 
معرفی  برای  طالیی  فرصت  باشند،  داشته  مشارکت 

فرهنگ و تمدن ما در سطح بین المللی فراهم می شود.
به همه جانبه نگری  اشاره  غالمحسین مظفری ضمن 
طرح در حوزه های مختلف، بر لزوم توجه همزمان به 
دو مقوله سرعت و کیفیت تاکید کرد و گفت: همزمان با 

طرح جامع گردشگری کیش، اجرای طرح هایی مانند باغ 
ایران زمین نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در جهت ارتقاء سطح کیفی این مجموعه 
گردشگری، با استفاده از توانمندی سرمایه گذاران مجرب 
قالب  در  اولیه  پیشنهادی  طرح های  کشور،  استان های 

کاتالوگ جمع آوری و بررسی می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر 
اینکه در اجرای باغ ایران زمین، تدوین بسته های اقتصادی 
برای سازمان منطقه آزاد کیش در اولویت است، عنوان 
نمود: شرایط باید به گونه ای مهیا شود که فضای رقابتی 
۳۰استان  از  و  ایجاد  کشور  سرمایه گذاران  بهترین  بین 
کشور، مجموعه های اقامتی و رستوران های متناسب با 

اقلیم هر استان و منطقه در نقشه طراحی و اجرا شود.
اجرای طرح  بر مدت  ما  تاکید  اینکه  بیان  با  مظفری 
جامع  طرح  با  نهایی  طرح  انطباق  و  آن  مدیریت  و 

جذاب  بسته های  تدوین  با  کرد:  تصریح  است،  کیش 
سرمایه گذاری و تعیین فضاهای متنوع، سرمایه گذاران 
عالقه مند می توانند در این پروژه کالن سرمایه گذاری 
کنند . بحث نگهداری فضاهای مرتبط با هر بخش و 
اقلیم نیز به خود سرمایه گذار واگذار می شود و شرکت 
عمران و خدمات کیش نیز نقش نظارتی خواهد داشت.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان خواستار تسریع روند بررسی کارشناسی 
طرح و اعالم جمع بندی نهایی با احتساب موارد مدنظر 
معاونت های سازمان شد تا معاونت عمرانی و شرکت 
عمران و خدمات کیش بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن 

مراحل اجرایی را آغاز کنند.
همچنین ناصر آخوندی سرپرست معاونت اقتصادی و 
این  اجرای  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
پروژه بزرگ را حرکتی مطلوب در جهت رونق اقتصادی، 
برشمرد  کیش  جزیره  در  ثروت  ایجاد  و  درآمدزایی 
فرصت  رسانه ها،  در  فراخوان  ارائه  با  کرد  پیشنهاد  و 
مشارکت در این طرح بزرگ برای فعاالن اقتصادی و 

سرمایه گذاران کشور فراهم شود.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
این طرح را بسیار قوی برشمرد و بر لزوم توجه به برنامه 

زمان بندی تاکید کرد.
علی مقدس زاده ضمن ابراز خرسندی از توجه به موضوع 
مهم بوم گردی سنتی و تمامیت ایران، عنوان کرد: در 
اجرای طرح باغ ایران زمین، المان های بومی استان ها 
در نظر گرفته شده که خالء بوم گردی سنتی در کیش 
را جبران خواهد کرد و موجب تجربه ای دلچسب از تنوع 

اقلیم ها در کیش می شود.
موضوعی  »پارک  طرح،  این  مشاور  گفته  به  همچنین، 
ایران زمین« فضای گردشگری پایداری است که با معرفی 
طریق  از  ایران،  جغرافیایی  و  تاریخی  هویت  نشانه های 
در  سرزمین  این  بومی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ارزش های 
و همه  کارآمد  عنوان عنصری  به  مقیاس جزیره کیش؛ 
شمول در سناریوی گردشگری این جزیره عمل خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، با توجه به رویکرد سازمان منطقه 
آزاد کیش و لزوم ارتباط موضوعی این طرح با موقعیت 
جغرافیایی کیش، دو محور جذب سرمایه گذار و تقویت 
هویت محلی جایگاه ویژه داشته و ارتباط این موضوع با 

چشم انداز توسعه کیش حفظ می شود.
و  طراحی  برای  دقیق  مخاطب شناسی  همچنین، 
سناریوی  در  آن  جایگاه  و  نقش  باغ ،  این  ساخت 
گردشگری کیش، رابطه منطقی بین مفهوم و مساحت ، 
کنار  در  عمرانی  زیرساخت های  و  پذیرش  ظرفیت 
برنامه ریزی های گردشگری و بوم  گردی در نظر گرفته 

شده و در حال بررسی است.
گفتنی است، از آنجا که مباحث حوزه اقتصادی در این 
طرح بسیار مهم است، چگونگی جذب سرمایه گذاران، 
ادامه همکاری ها، اجرای طرح های بزرگ  مشارکت و 
بوم گردی و محلی مربوط به استان های کشور، جذب 
مخاطبان خاص برای تمامی ایام سال، چگونگی زندگی 
برای  نوین  فناوری های  از  استفاده  پارک،  و شب  روز 
نسل جوان، راه اندازی تورهای دانشجویی و گردشگری 
و بسیاری از مطالب توسعه ای با هدف درآمدزایی، ازجمله 

مواردی است که در اجرای طرح مدنظر قرار می گیرد.
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مختلف  عرصه های  در  بسیج  حضور  گفت:  کیش 
حراست از ارزش های اسالمی و مقابله با تهاجم فرهنگی 

و حجمه های دشمنان بسیار موثر است.
و  بسیج  هفته  تبریک  ضمن  مظفری  غالمحسین 
و  اسالمی  انقالب  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
واالی  جایگاه  و  ارزش  اهمیت،  بر  سالمت،  مدافعان 
بسیج در تمام عرصه های مختلف اشاره داشت و افزود: 
بنیانگذار جمهوری  امام خمینی)ره(  فرمان حضرت  با 
بسیج  هفته  عنوان  با  آذرماه  پنجم  ایران،  اسالمی 
نامگذاری شده است که امروز آثار ارزشمند تشکیل این 

نهاد ازجمله در مبارزه با بیماری کرونا ستودنی است.
وی با بیان این که دشمن در هشت سال جنگ تحمیلی 
پیش بینی کرده بود که در عرض کمتر از چند ماه نظام 
نو پای انقالب اسالمی را با شکست مواجه خواهد کرد، 
اظهار داشت: حضور موثر و هوشمندانه بسیج در صحنه 

نبرد حق بر علیه باطل، معادالت دشمنان را تغییر داد.
مظفری تصریح کرد: نیروهای بسیجی با مقاومت، ایثار 
تغییر دادند  را  و فداکاری به گونه ای سرنوشت جنگ 
که این اقدام ارزشمند یک دستاورد بزرگ برای نظام 

اسالمی است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
با هدف  لوای اسالم و  ایران زیر  این که دشمنان  به 
نابودی کامل اهل تشیع و تصرف حرمین شریفین وارد 
مبارزه سهمگین با اصول و ارزش های انقالب اسالمی 
شده بودند، گفت: ایثار و فداکاری بسیج، و مشارکت تمام 
ارکان نظام اسالمی ایران ازجمله سپاه پاسداران برای 
شد  عراق سبب  و  سوریه  مثل  کشورهایی  در  حضور 

اهداف شوم و پلید دشمنان ناکام بماند.
وی بیان داشت: ایثار و فداکاری بسیجیان در دفاع از 
ارزش های انقالب اسالمی موجب شکست و اضمحالل 
دشمن شد و اهداف شوم آنان به زباله دان تاریخ پیوست.
مظفری با بیان اهمیت نقش بی بدیل خدمات بسیج در 
تمام عرصه ها ازجمله کنترل همه گیری کرونا، افزود: 
این  با  مقابله  و  کرونا  بیماری  شیوع  روز  نخستین  از 
بیماری، تنها نهاد و ارگانی که تفاهم نامه همکاری با 
وزارت بهداشت را امضا کردند، بسیج بود و خوشبختانه 
در جزیره کیش از روزهای نخست و قبل از سال 99، 
در اسفندماه 9۸ بسیج برای کنترل و پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا و آگاهی بخشی از خطرات ناشی از این 

بیماری، نقش موثری داشته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن گرامیداشت 
و  حجت االسالم  سالمت  مدافع  شهید  خاطره  و  یاد 
المسلمین سیدین »اجرای طرح قرنطینه، استقرار ۸پایگاه 
بسیج در هشت منطقه در جزیره کیش، ارائه خدمات به 

نیازمندان، مشارکت در پویشی با عنوان کمک مومنانه، 
آگاهی بخشی به عموم جامعه درخصوص خطرات ناشی 
از شیوع بیماری کرونا« را ازجمله اقدامات ارزشمند نهاد 
امامت جمعه، سازمان منطقه آزاد کیش و بسیج برشمرد 
که نقش موثری در پیشگیری از شیوع بیماری در جزیره 

کیش داشت.
وی به نمایندگی از مردم جزیره کیش ضمن قدردانی 
از نقش موثر تمام بسیجیان فعال این منطقه در کنار 
اظهار  قضایی،  و  انتظامی  امنیتی،  دستگاه های  تمام 
داشت: این فضای همدلی که امروز حاصل آن توسعه 
مدیون خون شهدا  آبادانی جزیره کیش می باشد،  و 

است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان خاطرنشان کرد: خدمت خالصانه و تالش 
برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، پیام و 
خواست شهدا و کسانی است که برای حفظ ارزش های 

انقالب اسالمی از جان گذشتگی کردند.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
بنادر و فرودگاه های  کیش به عنوان هاب  کیش گفت: 
لجستیکی در رونق تجارت، بازرگانی، گردشگری و افزایش 

جذب سرمایه گذاری نقش موثری دارند.
علی عرب، توسعه دو حوزه مهم »گردشگری، تجارت و 

بازرگانی« را از ماموریت های اصلی سازمان منطقه آزاد 
ظرفیت های  از  استفاده  با  کرد:  اظهار  و  برشمرد  کیش 
جزیره  گردشگری  می توان صنعت  تبلیغاتی  و  رسانه ای 

کیش را به شایستگی در سطح بین المللی معرفی کرد.
وی با اشاره به نقش موثر توسعه بنادر و فرودگاه های کیش 
به عنوان دروازه بین المللی، در جذب سرمایه گذار و گردشگر 
در این منطقه، بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی 
کیش در حوزه تجارت و بازرگانی تاکید کرد و اذعان داشت: 
با هدف ایجاد درآمد پایدار در جزیره کیش؛ ظرفیت های این 
منطقه برای سرمایه گذاری به شرکت های مهم کشتیرانی، 

هواپیمایی و شرکت های باربری بین المللی معرفی می شود.

عرب، سرعت بخشیدن به پروژه باند جنوبی فرودگاه کیش، 
توسعه، نوسازی و ایجاد فضای مناسب فرودگاه بین المللی کیش 
را ازجمله زیرساخت های ایجاد شده در بخش لجستیک هوایی 
این منطقه عنوان کرد و افزود: با انجام عملیات آسفالت، باند 
جنوبی فرودگاه بین المللی کیش به طول ۴۳۸۰ متر و با عرض 

۷۵متر توسعه یافته و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
فرودگاه های کیش، با اجرای این پروژه؛ کالس هوانوردی باند 
جنوبی فرودگاه بین المللی کیش به باالترین کالس جهانی 
»اف ۴« ارتقا می یابد و قابلیت نشست و برخواست هواپیماهای 
پهن پیکر ایرباس A۳۸۰ را خواهد داشت که سبب می شود 

دومین  خمینی)ره(،  امام  بین المللی  فرودگاه  از  پس  کیش 
فرودگاه کشور با استانداردهای جهانی باشد.

وی تصریح کرد: نصب سیستم روشنایی CATII و مخازن سوخت گیری 
با ظرفیت  ۴۳۰۰مترمکعب و ساخت مجتمع یکپارچه هلی کوپتری برای 

نخستین بار در سطح کشور در جزیره کیش اجرا می شود.
عرب، درخصوص جذب گردشگری با هدف رونق اقتصادی 
دو  از  بیش  متوسط،  به  طور  ساالنه  گفت:  کیش  جزیره 
میلیون گردشگر به این جزیره سفر می کنند که همزمان با 
بهره برداری از پروژه پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش، 
این ظرفیت به ۶میلیون مسافر در سال افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بهره برداری از حفاظت کاتدیک اسکله ۳۵هزار 

تنی در بندر تجاری کیش با حجم سرمایه گذاری ۳۴.۵میلیارد 
ریال تصریح کرد: این طرح را شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش با هدف جلوگیری از خوردگی و همچنین 
استحکام و مقاومت بهتر بر روی اسکله های بندر تجاری 

کیش در بازه زمانی ۸ماه اجرا کرده است.
کیش،  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  مدیرعامل شرکت 
نصب، راه اندازی و آموزش سیستم کاتدیک پروتکشن بر روی سطح 
داخلی پایه های پست اسکله های چهارده، هفده و اسکله فرآورده های 
سوختی بندر تجاری کیش را ازجمله اقدامات  در این حوزه عنوان کرد 
و اظهار داشت: با اجرای این طرح، پایه های اسکله های بندر تجاری 

کیش برای بیست سال در مقابل خوردگی مقاوم می شود.



3 انزلی

دریای  کشتیرانی  جدید  مدیرعامل  تفتی  کاپیتان 
و  مدیره  هیات  رئیس  با  همراه،  هیات  و  خزر 
و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
حوزه  در  خدمات  ارائه  و  روابط  توسعه  پیرامون 
تجارت در بنادر کاسپین و انزلی تبادل نظر کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست 
تخصصی ضمن تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت های 
تجاری به منظور ارتقاء سهم کشورمان در بازارهای 
جهانی و ترانزیت به کشورهای مختلف، بیان کرد: 
بندر کاسپین به عنوان یک بندر نسل سوم، یکی از 

مهم ترین زیرساخت های تجاری ایجاد شده در سطح 
مناطق آزاد بوده و با توجه به موقعیت ممتاز این منطقه 
مسیر  در  گرفتن  قرار  و  جهانی  بازارهای  در سطح 
کریدورهای بین المللی، نیاز است ظرفیت های حمل 
و نقل کاال و بهره گیری از اقتصاد دریا محور ارتقاء یابد.
محمدولی روزبهان در ادامه با اشاره به بازار تجاری 
کشور روسیه در زمینه صادرات مواد غذایی و صادرات 
اسکله  ۱۵پست  نخست،  فاز  در  افزود:  کانتینری، 
صادرات  و  کشور  اساسی  کاالی  تامین  منظور  به 
محصوالت تولیدی به کشورهای همسایه در بندر 
کاسپین با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری 
اجرای  منظور  به  الزم  شرایط  و  رسید  خواهید 
تجهیزات  توسعه  و  مشترک  زیرساختی  طرح های 

لجستیکی با کشتیرانی دریای خزر فراهم است.
دریای  مدیرعامل کشتیرانی  این نشست،  ادامه  در 
در  متبوع خود  فعالیت های سازمان  توسعه  به  خزر 
حوزه  مهم  ۲بندر  عنوان  به  انزلی  و  کاسپین  بنادر 
تجارت اشاره و بیان کرد : در حال حاضر کشتیرانی 
با ظرفیت اسمی  و  با ۲۳فروند کشتی  دریای خزر 
۱۰۰هزار تن در حال فعالیت بوده و این مجموعه 
در نظر دارد با توجه به ظرفیت های بندر کاسپین و 

تفاهم نامه های منعقد شده خصوصا در حوزه اوراسیا ، 
شناورهای جدیدی را به این ناوگان الحاق کند.

دریای  کشتیرانی  آمادگی  به  تفتی  کاپیتان 
طرح های  توسعه  مشارکت  درخصوص  خزر 
ایجاد  نمود:  خاطرنشان  و  اشاره  زیرساختی 
نقل  و  حمل  ناوگان  توسعه  کانتینری،  ترمینال 
ایجاد  و  لجستیکی  ابزارهای  توسعه  دریایی، 
از  کاسپین  بندر  پسکرانه  در  اداری  ساختمان 
دریای  کشتیرانی  که  است  مواردی  مهم ترین 
در  ارائه خدمات  منظور  به  را  آمادگی الزم  خزر 
منطقه آزاد انزلی دارد و قطعا بندر کاسپین آینده 

درخشانی در زمینه مراودات تجاری دارد.
در پایان این نشست، مقرر شد موارد و بسته های 
پیشنهادی دو طرف در بازه زمانی ۱۰روزه ارائه و 
و  حاصل  توافقات الزم  به سرعت  تا  شود  برسی 

عملیات اجرایی آغاز گردد.
و  تجاری  زیرساخت های  از  بازدید  است،  گفتنی 
و  انبار  دلفین،  اسکله  و  و  رو-رو  اسکله  بندری، 
سیلوهای ایجاد شده از سوی بخش خصوصی، از 
دیگر برنامه های مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر 

در منطقه آزاد انزلی بود.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مجید  با  کنفرانسی  ویدئو  نشست  در  انزلی  آزاد 
صابر سفیر ایران در کشور قزاقستان، درخصوص 
ساز و کارهای توسعه روابط کشورمان با اعضای 
اتحادیه اقتصادی اورسیا و جمهوری خلق چین به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
به  اشاره  با  گفت وگو  این  در  روزبهان  محمدولی 
نقش محوری قزاقستان در توسعه روابط ایران با 
کشورهای حوزه اوراسیا و چین از طریق کریدوری 
سال های  ظرف  منطقه  این  محوریت  با  که 
تمامی  از  بهره گیری  لزوم  بر  شده،  ایجاد  اخیر 
توانمندی ها جهت افزایش نقل و انتقال کاال از این 
مسیر به کشورمان و کشورهای منطقه تاکید کرد.

کالن  برنامه های  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
بهره برداری  آن  براساس  که  اسالمی  جمهوری 
از مزیت های ترانزیت کاال میان کشورهای چهار 
شمال-جنوب  کریدور  اولویت  با  کشورمان  سوی 
تسریع  نیز  سازمان  این  دارد،  قرار  دستورکار  در 
ریل  به خط  منطقه  این  اتصال  پروژه  تکمیل  در 
سراسری در رشت را با سرعت از دو سوی مسیر 

احداث، سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.
بین المللی  همایش  برگزاری  به  اشاره  با  روزبهان 

اوراسیا در منطقه متبوع خود که با حضور مشاوران 
سخنرانی  و  رئیس جمهور  و  رهبری  معظم  مقام 
و  اقتصادی  امور  و  نیرو  شهرسازی،  و  راه  وزرای 
کرد:  اضافه  شد،  برگزار  روسیه  مسئولین  و  دارایی 
از سوی دیگر، هم اکنون سه پست اسکله مجتمع 
سه  و  است  خدمت رسانی  مشغول  کاسپین  بندری 
در حال  از سوی بخش خصوصی  نیز  دیگر  پست 
ساخت می باشد و نکته حائز اهمیت اینکه همزمان 
با اجرای طرح اتصال راه آهن به منطقه، اسکله رو-رو 
نیز توسط قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( در حال احداث 
بوده؛ مجموعه اقداماتی که در کنار شهرک صنعتی 
در حال ساخت ناحیه سه منطقه؛ بیانگر عزم جدی 
این سازمان برای ایفای نقش محوری در معادالت 

ترانزیتی و فعالیت های سرمایه گذاری است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قزاقستان  در  ایران  سفیر  از  دعوت  با  انزلی  آزاد 
از این منطقه، آمادگی سازمان متبوع  برای دیدار 
قزاقی  فعالیت شرکت های  و  برای حضور  را  خود 
حوزه های  و  تولیدی  نقل،  و  حمل  زمینه های  در 

دیگر اعالم کرد.
استقبال  با  قزاقستان  در  ایران  سفیر  همچنین، 
حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  از 

لزوم  بر  کشورمان،  منطقه ای  همکاری های 
حجم  افزایش  منظور  به  همکاری ها  گسترش 
مبادالت از طریق کریدور چین، قزاقستان، ایران با 
توجه به منافع مشترک هر سه کشور تصریح کرد 
کشورهای  با  کشورها  این  میان  کاال  ترانزیت  و 
حوزه دریای عمان و خلیج فارس را حائز اهمیت 

برشمرد.
مجید صابر گفت: حضور شرکت های حمل و نقلی 
ایران  با کشورهای همسایه جنوبی  ارتباط  که در 
افزایش  در حال فعالیت می باشند، می تواند زمینه 
ظرفیت های ترانزیت کاال از مسیر ایران میان چین 

و آسیای میانه با کشورهای فوق را فراهم کند.

سفیر ایران در قزاقستان، ارزان تر بودن و سرعت 
بخشیدن به فرآیندهای حمل و نقل در مسیرهای 
ترانزیتی  را در جذب کاالی  از کشورمان  عبوری 
قزاقستان  اینکه  بیان  با  و  بسیار مهم عنوان کرد 
کشوری بود که پیشنهاد عضویت موقت ایران در 
افزود:  نموده،  مطرح  را  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
همه گیری  از  ناشی  محدودیت های  علی رغم 
قزاقستان و  با  ویروس کرونا، مبادالت کشورمان 
روسیه ظرف این مدت نه تنها متوقف نشده، بلکه 
کرده  پیدا  نیز  افزایش  موجود  مستندات  براساس 
نهادهای  همه  همکاری  با  باید  نتیجه  در  است؛ 
عضویت  خصوصی  بخش  از  حمایت  و  مسئول 
کشورمان را در این اتحادیه منطقه ای دائمی کرده 
و با ارائه بسته های حمایتی و تشویقی، کشورهای 
را  ایران  و  قزاقستان  چین،  کریدور  در  ذی نفع 

افزایش داد.
بندری و  این نشست که معاون  گفتنی است، در 
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  و  خزر  دریای  حوزه 
بین الملل سازمان نیز حضور داشتند، دو طرف بر 
فضای  نمودن  فراهم  و  گفت وگوها  افزایش  لزوم 
ظرفیت های  با  طرف  دو  سرمایه گذاران  آشنایی 

منطقه آزاد انزلی تاکید کردند.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
نظارت  و  میدانی  بازدیدهای  ادامه  در  انزلی  آزاد 
سرمایه گذاری  و  عمرانی  پروژه های  از  مستمر 

مدیران  از  تعدادی  همراهی  با  منطقه،  سطح 
ساخت  حال  در  زیرساختی  طرح های  از  سازمان، 
سال  بهمن ماه  در  که  سازمان  بندری  حوزه 
جاری توسط رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار 
می گیرند، بازدید به عمل آورد و بر لزوم تسریع در 

تکمیل این طرح ها تاکید کرد.
محمدولی روزبهان در این بازدید با تاکید بر اینکه 
پروژه های  از  بهره برداری  و  تکمیل  در  تسریع 
اقدامی در جهت منافع ملی  ترانزیتی و لجستیکی 
است، اظهار داشت: با توجه به روندهای عملکردی 
و برنامه های بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی و مبادله کاالیی 
خود با کشورهای همسایه، آماده سازی این طرح ها در 

کنار اتصال مسیر ریلی به مجتمع بندری کاسپین، 
نه تنها تکمیل کننده حلقه های ترانزیتی و لجستیکی 
انزلی است، بلکه این موضوع به دلیل  آزاد  منطقه 
جنوبی  بنادر  میان  ریلی  ارتباطی  مسیر  برقراری 
فعال سازی کریدور  زمینه  این منطقه،  با  کشورمان 
شمال-جنوب را مهیا می کند؛ در نتیجه طرح های در 
حال اجرا، اقدامی ملی و اسالمی در راستای اهداف 

اقتصاد مقاومتی است.
بنا بر این گزارش، بازدید از طرح های زیرساختی 
در  محوری  نقش  که  کاسپین  بندری  مجتمع 
فعالیت های  و  منطقه ای  همکاری های  توسعه 
ترانزیتی کشورمان ایفا خواهند نمود، در دستورکار 
گرفته  قرار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

حال  در  پروژه  به  می توان  میان  آن  از  که  است 
احداث اسکله رو-رو و اسکله شماره ۱۳ و انبارهای 

سرپوشیده در حال ساخت اشاره کرد.
گفتنی است، اسکله رو-رو، یک اسکله ویژه حمل و 
نقل مستقیم بار از قطار به کشتی و بالعکس می باشد؛ 
اسکله شماره ۱۳ یک اسکله عمومی است و نقش 
انبارهای سرپوشیده در هوای بارانی انزلی  به منظور 
نگاهداری کاالها در پسکرانه بزرگترین بندر شمال 
کشور حائز اهمیت است. از نکات جالب توجه این 
طرح های زیرساختی حوزه حمل و نقل و لجستیک، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد؛ برنامه ای که 
در منطقه آزاد انزلی به یک روال و الگوی مدیریتی 

خوب در سطح کشور تبدیل شده است.

به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پروژه  دو  از  سازمان،  این  مدیران  و  معاونین  از  تعدادی  همراه 
و  تجارت  فاز  در  احداث  حال  در  گردشگری  و  تجاری  خدمات 

بازدید به عمل آورد. گردشگری منطقه 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  برنامه های  راستای  در 
در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  طرح های  میدانی  بررسی 
خدماتی  و  نقل  و  حمل  زیرساختی،  تولیدی،  مختلف  زمینه های 
و  »هپی مارت«  گردشگری  تجاری،  مجتمع  دو  ساخت؛  حال  در 

»ماهان مال« مورد بازدید قرار گرفت.
در این بازدیدها، مدیران دو مجمومه خدمات تجاری، گردشگری 
کار  به  مصالح  کیفیت  و  امکانات  از  گزارشی  ارائه  با  فرهنگی  و 
جهت  خویش  متبوع  مجموعه  برنامه های  خود،  مجتمع  در  رفته 
کیفیت  ارتقای  و  بین المللی  و  ملی  برندهای  و  شرکت ها  جذب 
را تشریح و  اقتصادی و گردشگران  فعالین  به  ارائه  قابل  خدمات 
مسائل و دغدغه های خود را نیز مطرح نمودند، که دستورات الزم 

نیز جهت رفع آنها صادر شد.
در  تسریع  لزوم  بر  تاکید  با  دیدارها  این  در  روزبهان  محمدولی 
و  هپی مارت  مجتمع های  مدیران  توجه  مجتمع،  دو  هر  تکمیل 
و  منطقه ای  متحول  شرایط  داشتن  نظر  در  لزوم  به  را  ماهان 
و  بالندگی  از  حساس  مقطع  در  انزلی  آزاد  منطقه  گرفتن  قرار 
همکاری  پرتو  در  روی  پیش  فرصت های  دلیل  به  خود  توسعه 
بین المللی،  کریدورهای  شدن  فعال  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  با 

ریلی  شبکه  به  اتصال  همچون  زیرساختی  پروژه های  تکمیل 
در  لجستیک  و  ناوبری  امکانات  و  اسکله ها  از  بهره برداری  و 
براساس  اینکه  بیان  با  و  شد  خواستار  کاسپین،  بندری  مجتمع 
این شاخص ها و تحوالت، منطقه آزاد انزلی در قرن آتی به مرکز 
ارتباطی کشورهای حوزه دریای خزر، اوراسیا با کشورهای حاشیه 
ارتقای  لزوم  تبدیل می شود،  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  جنوبی 
مختلف  حوزه های  در  منطقه  خدماتی  استانداردهای  و  امکانات 

برای آن دوران را امری مهم عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، مجتمع تجاری-گردشگری »هپی مارت«، 
یک پروژه چندوجهی در زمینی به مساحت ۲۵۰۰مترمربع، در پنج 
طبقه و با زیربنای ۸۰۰۰مترمربع است که دارای دو بخش عمده 
۱۰۰۰مترمربع  و  ۴۲۰۰مترمربع  زیربنای  با  فروشگاهی  فضای 
بام  بزرگترین  عنوان  به  بین المللی  و  ایرانی  غذای  عرضه  سرای 
سقف  در  مجموعه  فوت کورت  که  است  گیالن  استان  رستوران 
محسوب  گردشگری  جدید  جاذبه  ۳۶۰درجه ای،  دید  با  مجموعه 

می شود.
همچنین، مجتمع تجاری »ماهان مال« نیز در زمینی به مساحت 
مشتمل  ۱۱۰۰۰مترمربع  زیربنای  با  طبقه  پنج  در  ۲۸۰۰مترمربع 
ارائه  بر  مجموعه  این  تمرکز  است.  اداری  و  تجاری  ۵۵غرفه 
به  توجه  با  که  بوده  اداری  و  بازرگانی  فروشی،  خرده  خدمات 
روبه  نیازهای  و  منطقه  ترانزیتی  و  تجاری  فعالیت های  گسترش 
این  احداث  مجوز  خدماتی،  و  امکانات  چنین  وجود  افزایش، 

خصوصی  بخش  به  سازمان  سوی  از  تجاری  خدمات  مجتمع 
صادر شده است.

دنیا  روز  تکنولوژی  و  معماری  از  مجتمع  دو  هر  است،  گفتنی 
تولید  بزرگ پوشاک،  برندهای  بر جذب  با تمرکز  و  بهره می برند 
و  تجارت  فاز  پارکینگ های  جوار  در  گرفتن  قرار  با  صنعت،  و 
گردشگری، در سال جهش تولید بر امکانات ارائه خدمات تجاری 
به بازرگانان داخلی و خارجی فعال در سطح منطقه و تنوع بخشی 
منطقه  و  استان  به  ورودی  گردشگران  به  گردشگری  خدمات  به 

آزاد انزلی افزوده اند.

اخبار منطقه آزاد انزلی

اسکله دلفین مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی 
میزبان پنجاه و ششمین کشتی حامل روغن خوراکی 
ظرف هشت ماه گذشته بود که با پهلوگیری و تخلیه 
روغن افزون بر ۵هزار تنی خود، حجم روغن ورودی به 
کشور از طریق این منطقه به رقم ۱۳۰هزار تن بالغ شد.

نکته حائز اهمیت در تداوم مسیر راهبرد تامین کاالهای 
اساسی کشور از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی، این واقعیت 
است که ظرف یک هفته اخیر این دومین کشتی با محموله 
روغن خوراکی است که در نتیجه طی کمتر از هفت روز 
خوراکی  روغن  تولید  اولیه  مواد  از  تن  ۱۰هزار  از  بیش 
کارخانجات تولید این کاالی اساسی مورد نیاز خانوار در 

سطح کشور از طریق این منطقه وارد ایران شده است.
بر این اساس، از زمان شروع به کار بندر کاسپین در 
تانکر، ۲۸۴هزار  تاکنون، ۵۶کشتی  تابستان سال ۹۷ 
تن روغن خوراکی خام را با رعایت دستوالعمل های 
ستاد ملی کرونا در کمترین زمان تخلیه و به مقصد 
کارخانه های تولید روغن کشور حمل شده تا بخش 
قابل توجهی از نیازهای بازارهای داخلی تامین گردد.

در عین حال، رفع کمبودهای ناشی از تحریم و کاهش 
مراودات بین المللی به واسطه همه گیری ویروس کرونا، 
در دستورکار بنادر انزلی و کاسپین به عنوان دو بندر 

واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی قرار داشته و دارد.
از سوی دیگر، محموله ۳هزار تنی ذرت در اسکله شماره 
دو مجتمع بندری کاسپین پهلوگیری و اقدام به تخلیه 
بار خود نمود؛ کاالیی که به عنوان یک مواد اولیه مهم، 
از نقش بسزایی در سبد غذایی جامعه برخوردار می باشد.
گفتنی است، هم اکنون سه پست اسکله از اسکله های 
فاز نخست مجتمع بندری کاسپین با تکیه بر توانمندی 
بخش خصوصی داخلی مشغول بهره برداری بوده و با 
اتصال این منطقه و بندر به خط ریل سراسری، عالوه بر 
وصل شدن بنادر جنوبی به این مجتمع بندری، مهم ترین 
زیرساخت برای فعال شدن مسیر ترانزیتی شمال-جنوب 
کانون  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  و  شده  راه اندازی 
ترانزیت کاال میان کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و دیگر کشورهای منطقه به ایفای نقش خواهد پرداخت.

سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای جذب سرمایه گذار 
جهت اجرای برنامه های خود در زمینه رونق کسب و 
کارهای حوزه گردشگری، در نظر دارد دو قطعه زمین به 
مساحت ۱۴۰۰۰مترمربع، را در فاز تجارت و گردشگری 

منطقه به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید.
در  سرمایه گذار  ارزیابی  و  شناسایی  »فراخوان  براساس 
حوزه ساخت هتل پنج ستاره و مرکز تجاری«، زمینی به 
مساحت ۷۰۰۰مترمربع برای احداث طرح سرمایه گذاری 
و  شده  گرفته  نظر  در  سازمان  این  سوی  از  مزبور 
عالقه مندان با ارائه طرح توجیهی فنی-اقتصادی مشتمل 
بر برآورد حجم ریالی سرمایه گذاری، نرخ بازگشت سرمایه 
و میزان اشتغال زایی پروژه پیشنهادی و برنامه زمان بندی 
اجرای پروژه، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات و ترازنامه 
توانایی فنی و  اجرایی و  شرکت سه سال آخر، سوابق 

ضمانت نامه معتبر را به این سازمان ارائه نمایند.
دومین فراخوان سازمان درخصوص توسعه امکانات و 
خدمات گردشگری در سطح منطقه است که طبق آن 
فراخوان، به منظور »شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در 
زمینه احداث مجموعه پارک آبی و شهربازی« در قطعه 

زمینی به مساحت ۷۰۰۰مترمربع، صادر نموده است.
مدارک مستندات این طرح سرمایه گذاری همچون طرح 
ساخت هتل است و شرکت های واجد شرایط هر دو 
فراخوان، می توانند با مراجعه به پرتال سازمان به آدرس   
www.anzalifz.ir شرایط و اطالعات مربوطه را 
تکمیل و مستندات ارزیابی را تا روز شنبه ۳۰آذر ماه 
دبیرخانه  آدرس  به  اداری۱۴:۳۰  ساعت  تا  سال ۹۹ 
حراست سازمان واقع در گیالن، منطقه آزاد انزلی، بلوار 
شهید فاتحی، فاز تجارت و گردشگری، ساختمان اداری، 

طبقه پنجم، دبیرخانه حراست، ارسال نمایند.
بنا بر این گزارش، سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور 
ارتقاء شاخص ها و امکانات خدمات گردشگری در قالب 
هتل و مراکز تفریحی، از طریق صدور فراخوان شناسایی 
و ارزیابی سرمایه گذار در این دو بخش، به دنبال افزایش 
توانمندی های این منطقه در جذب گردشگران خارجی 
است؛ راهبردی که از دیگر دستاوردهای آن می توان 
افزایش  ارزی،  درآمدهای  کسب  چون  مواردی  به 
اشتغال زایی ساکنین منطقه و شهرهای اطراف، رونق 
فضای کسب و کار در حوزه های مرتبط با گردشگری و 

حوزه های تحت تاثیر آن، اشاره کرد.

در نشست مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با دکتر ر وزبهان مطرح شد:

در گفت وگوی دکتر روزبهان با سفیر ایران در قزاقستان تصریح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از طرح های توسعه ای در حال احداث منطقه بازدید کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از دو پروژه تجاری و گردشگری منطقه بازدید کرد:

توسعه اقتصاد دریا محور با بهره گیری از 
ظرفیت های منطقه آزاد انزلی

گسترش روابط ایران با اوراسیا و چین از طریق قزاقستان و منطقه آزاد انزلی

تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه های ترانزیتی و لجستیکی منطقه آزاد انزلی

افتتاح دو مجتمع تجاری و گردشگری در منطقه آزاد انزلی

پهلوگیری پنجاه  و ششمین 
کشتی حامل روغن خوراکی 

در مجتمع بندری کاسپین

اعالم فراخوان جذب 
سرمایه گذار در حوزه های 

گردشگری از سوی سازمان 
منطقه آزاد انزلی

راهبرد تامین کاالهای اساسی کشور از طریق 
منطقه آزاد انزلی تداوم دارد:
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گواه  نیست؛  پوشیده  کسی  بر  مردم  زندگی  بر  تحریم ها  تاثیر 
این  در  کرونا  بیماری  از  ناشی  جانی  تلفات  آمار  موضوع،  این 
روزهاست. اوایل بهار بود که به دلیل تعطیلی آمار مرگ و میر به 
نصف کاهش پیدا کرده بود، اما متاسفانه به سبب اقتصاد درگیر 
تعطیلی ها  طرح  تمدید  از  ناتوان  مدت  این  در  دولت  تحریم،  با 
ناشی  آمار مرگ و میر  به خاطر هزینه های گزاف شد و طبیعتا 
فشار  از  این شمه ای  کرد.  پیدا  روند صعودی  به شدت  کرونا  از 

تحریم ها نه صرفا بر اقتصاد، بلکه جان مردم است. 
اما فارغ از کرونا، واقعیت آن است که تحریم ها سال هاست اقتصاد و معیشت 
مردم را نشانه گرفته و در دو، سه سال گذشته، این تاثیر بیش از همیشه خود 
را نمایان کرده است. در این مدت درآمد سرانه مردم 34درصد کمتر شده، 
تورم از 40درصد گذشته، متوسط استانداردهای زندگی ۱3درصد کاهش 
یافته، صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن رسیده، تجارت خارجی 

کاهش یافته و مبادی ورود ارز به کشور بسته شده است.
از  ناشی  مشکالت  این  از  مهمی  بخش  که  است  درست 
سیاست های اشتباه دولتی است که همه تخم مرغ هایش را بر سبد 
اما واقعیت چیزی است که اکنون دیده می شود  برجام گذاشت، 
و آن تاثیر تحریم های سنگین بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم 
است و حال سوال اینجاست آیا با تغییرات در کاخ سفید می توان 

به آغاز مذاکرات و بهبود شرایط امید داشت ؟
باید بپذیریم که معیشت مردم تنها در حالی بهتر می شود که درآمد 
سرانه افزایش یابد. درآمد سرانه و قدرت خرید، نیازمند افزایش نرخ 
رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی در حالی بهبود پیدا می کند 
که سرمایه گذاری در بخش های مختلف بیشتر شود. اما تحریم ها مانع 
ورود سرمایه به داخل کشور است و بی ثباتی اقتصادی هم سبب فرار 
سرمایه های داخلی است. تحریم ها، روابط تجاری ایران با کشورها را 
به حداقل رسانده است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
تعداد کشور هایی که 80درصد صادرات ایران را تامین می کرده ا ند، از 

23کشور در سال 80، به 9کشور در سال 97 تقلیل یافته است.
از سوی دیگر، تحریم های بانکی، نقل و انتقال پول به داخل کشور را 
دشوار کرده و دیگر کشورها حاضر نیستند به دلیل مبادله چند میلیون 
دالری با ایران، روابط خود با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان را به 
مخاطره بیندازند. در نتیجه ایران بخش مهمی از بازارهای صادراتی 
خود را هم از دست داده است. این مسئله بخش صنعت، صادرات و 
سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار داده که نمونه مشهود آن، شرایط 

سخت سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشورمان است.
واقعیت آن است که فعالیت مناطق آزاد نیز همانند سرزمین اصلی با 
خروج غیرقانونی ایاالت متحده از توافق نامه برجام و اعاده  یک جانبه 
مجدد تحریم ها، به شدت تحت  تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته 
و میزان سرمایه گذاری ها را کاهش داده است. اما سوال اینجاست 
مناطق  در  از تحریم ها  فرار  برای  اقداماتی  برجام  که چرا در دوره 
آزاد انجام نگرفت و چرا در مدتی که از تحریم ها کاسته شده بود، 
سرمایه گذاری های خاصی اتفاق نیفتاد و چرا با وجود اعمال دوباره 

تحریم ها قدرت تداوم این سرمایه گذاری ها وجود نداشت؟
با وضعیت کنونی و بحران های اقتصادی که کشور با آن دست و 
پنجه نرم می کند، مناطق آزاد می تواند راه رهایی از تحریم ها و عنصر 
اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشد؛ اما بها دادن به این 
مناطق نیازمند توجه تصمیم گیران کالن کشور است. شاید رفع موانع 
قانونی و افزایش اختیارات این مناطق نه  تنها می توانست به کاهش 
اثرات سوء ناشی از تشدید تحریم ها در این مناطق منتهی شود؛ بلکه 
می توانست نقش مهم تری را در مدیریت بهینه  منابع اقتصادی کشور 
در شرایط تحریمی ایفا نمایند. لذا بهترین راه این است ظرفیت های 
اقتصادی خلق کرد و همچنین  آزاد و ویژه  برای مناطق  جدیدی 
بتوانند  تا  گرفت  نظر  در  مناطق  این  برای  را  بیشتری  مزیت های 
انتظارات را درخصوص محدود کردن آثار تحریم ها به بهترین شکل 

ممکن برآورده نمایند.
طبق آن  چیزی که جو بایدن در این چند ماه اخیر اعالم کرده، دولت 
نیز می گویند دولت  برمی گردد. مشاورانش  برجام  به  آمریکا  جدید 
بایدن به برجام باز می گردد؛ البته با شرط و شروط. با این اوصاف 
آنچه که مسلم است فضایی بهتر از گذشته ایجاد خواهد شد و این 
می تواند فرصتی برای بروز ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد برای 

سرمایه گذاری و توسعه روابط بین الملل کشور باشد.
در  گرفته  صورت  جدید  تغییرات  شدیم  آن  بر  گزارش  این  در 
فعالیت  افزایش  و  تحریم ها  شدن  کم اثر  بر  را  بین الملل  سطح 
و سرمایه گذاری در مناطق آزاد بررسی کنیم. به همین منظور با 
مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد، معاون اقتصادی دبیرخانه 
و کارشناسان اقتصادی درخصوص عملکرد مناطق آزاد در دوران 

تحریم و برجام به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

 غالمحسین مظفری
 مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش:
تعامل آگاهانه با دنیای توسعه یافته

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در گفت وگو 
با نشریه، از نقش مناطق آزاد ایران در دوران تحریم و برجام سخن 
گفت و از هر رویکردی که به دوری از تنش و بحران و جنگ دامن 

بزند و مفاهمه را بر زور و قلدر مابی ترجیح دهد، استقبال کرد. 
طبق گفته غالمحسین مظفری، در این رهگذر مقامات ارشد نظام 
هم از بازگشت آمریکا به برجام برای احقاق حقوق خود البته بدون 

تعیین پیش شرط استقبال می کنند.
وی در این گفت وگو تاکید کرد: موضوع جایگاه و نقش مناطق 
و  ملی  اقتصاد  در  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  تجاری-صنعتی  آزاد 
منطقه ای، ازجمله مباحث بنیادی و کلیدی در میان صاحب نظران 
مطرح  دیدگاه های  و  نظریات  میان  در  است.  کارشناسان  و 
شده، دستیابی به الگوی جامعی که بر مولفه های توسعه پایدار، 
توانمندسازی و رشد درون زا، رویکرد تعاملی با فعاالن منطقه و 
الزامات  ایجاد  با  که  است  مدبرانه ای  نسخه  باشد،  استوار  جهان 

مختلف باید برای تحقق آن تالش کرد.
مظفری خاطر نشان کرد: الگوی پیشرفت ایران اسالمی و منشور فعالیت 
نظام در دوره پس از چهل سالگی انقالب، حاوی نگاه و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری، قطب نمای کشتی نظام در دهه های پیش رو و از 
سرفصل های مهم در تعیین جهت گیری های راهبردی در بخش های 
مختلف است که در تدوین رویکردهای مناطق آزاد و ویژه باید مدنظر 
قرار گیرد. بر این اساس، نگاه شیفته وار و باور رهایی بخش به نجات کشور 
توسط برخی دولت های توسعه یافته و مدرن، از آفات جدی در مسیر تعالی 
و بالندگی انقالب است و برنامه ریزی های کالن و خرد باید معطوف به اتکا 

به منابع و ظرفیت های عظیم و بی پایان داخلی در کشور باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: دوره کوتاه  موسوم 

به ترامپیسم که رئیس جمهور کنونی آمریکا در پی تحمیل الگوهای 
سرمایه داری به سبک تحکم آمیز به سایر کشورها بود، آنقدر منسوخ و 
بی اعتبار شده که مردم آمریکا نیز از آن روی برگرداندند و خواستار تغییر و 
تحول در آن شدند. پیام این رویگردانی داخلی و بین المللی آن است که 
دوران ادعای رهبری جهان و اجبار برای ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی 
اقتصادی و فرهنگی کشورها به پایان رسیده و همگان باید به پذیرش تکثر 

و حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش احترام بگذارند.
وی تصریح کرد: ایران به عنوان کشوری مهم در منطقه نیز با پذیرش 
سختی های عارض شده در سال های اخیر، تن به باج خواهی های 
نفرت انگیز نداد و با تدابیر و تالشی سخت و پرفشار، به همه نشان 
داد که با مقاومت هوشیارانه، استقالل و هویت خود را حفظ می نماید.
مشی  بر اساس  حال  این  با  کرد:  تاکید  ادامه  در  مظفری 
عزیز،  ایران  در  موجود  صلح گرایانه  فرهنگ  و  مسالمت جویانه 
استقبال از هر رویکردی که به دوری از تنش و بحران و جنگ 
مورد  دهد،  ترجیح  مابی  قلدر  و  زور  بر  را  مفاهمه  و  بزند  دامن 
ارشد  این رهگذر مقامات  پذیرش جمهوری اسالمی است و در 
البته  احقاق حقوق خود  برای  برجام  به  آمریکا  بازگشت  از  نظام 

بدون تعیین پیش شرط استقبال می کنند.
است  آن  واقعیت  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایران و کارگزاران و مدیران کشور با درک  که جمهوری اسالمی 
تنگناهای پدید آمده در سال های اخیر، به رهیافت های نوینی رسیدند 
که در شرایط جدید آن را فراموش نمی کنند. یکی از تجارب گرانسنگ 
و کلیدی به دست آمده، لزوم ارتقاء ممتد و تدریجی توانمندی های 
علمی و فناورانه برای حفظ استقالل در دنیای پیچیده پیش رو است. 
وابستگی برخی صنایع کشور به دانش و کاالهایی خاص که در داخل 
موجود نبود و دست بر قضا برای معیشت و زندگی مردم هم مهم بود، 
باعث نشد که نظام سلطه برای فشار حداکثری به کشور دست از آنها 

بردارد و در سیاهه دراز و بعضا مضحک تحریم ها گنجاند.
گشایش،  از  تازه ای  دور  آغاز  در  و  اکنون  داشت:  اظهار  وی 
خوشحالیم که بگوییم ایران در پی خروج شرکت های بین المللی 
و قطع هر نوع همکاری کشورهای بزرگ، توانست چرخ تولید و 
صنعت را بگرداند و با اتکا به انبوه متخصصان و جوانان خود، با 
تحمل تاب آورانه شرایط، در برابر بدخواهان به زانو در نیاید و با 

هزاران ابداع و اختراع و نوآوری، از این گردنه صعب عبور کند.
به سکوی  روزگاری  که  نیز  کیش  جزیره  در  کرد :  تاکید  مظفری 
واردات و مقصد کاالهای ارزبر معروف بود، در همین سال ها اتفاقات 
ارزنده ای رخ داده و در کنار سهم بسیار ناچیز واردات، توفیقات زیادی 
در صادرات کاال و خدمات دانش بنیان به کشورهای منطقه و مطرح 
صورت گرفته است. فعالیت بیش از 340واحد تولیدی فعال و با دانش 
باال، ایجاد مرکز نوآوری برای تکمیل زیست بوم یا اکوسیستم نوآوری، 
استقرار 40شرکت دانش بنیان در برج راه اندازی شده، طراحی شهرک 
فناوری های نو برای محصوالت دانش بنیان که به خط تولید می رسند، 
ایجاد زمینه های الزم برای استقرار و توسعه صنایع خالق، تامین همه 
نیازهای فناورانه و همچنین تعیین کیش به عنوان پایلوت طرح های 
مربوط به حمل و نقل هوشمند، از اقدامات نوگرایانه و دانش محوری 
است که در همین سال ها که دشمنان انتظار افول کشور را داشتند، 

رخ نمایانده است.
وی اظهار کرد: بر این باورم که همه مناطق آزاد و ویژه می توانند 
و باید از گشایش پیش رو استفاده ببرند و با جذب سرمایه و نیز 
پیش  از  درخشان تر  و  روشن تر  را  عزیز  ایران  آینده  فنی،  دانش 
نمایند. اما آنچه بسیار مهم است، خروج از رویکرد منفعل در برابر 
سایر کشورها و طراحی ساز و کارهای خردمندانه برای هدایت 
متقاضیان به سمت نیازهای مهم و اساسی و تعیین نقشه راه برای 

کسب دانش و معرفت الزم است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: ما با جهان متنوع و متکثر سر دعوا نداریم و متاع 
ارزشمند خود را در آن عرضه می کنیم و از دستاورد سایر فرهنگ ها و 
ملل بهره می گیریم و در آینده هم چنین خواهد بود. اما فرهنگ چند 
هزار ساله ما به خوبی نشان می دهد که ایران به عنوان یک قدرت 
تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی، زیر بار زور و ستم و ظلم نمی رود و 
چون سرو، آزاده و راست قامت خواهد ایستاد. آن سیمرغی که عطار 
نیشابوری از آن سخن گفت و اهمیت زیادی در ادبیات کهن ما دارد، 
اتحاد و انسجامی است که قدرت آفرین می شود و همه مرغان مدعی 
را به کرنش وا می دارد. هر چند، گذر از هفت شهر عشق با طلب شروع 
می شود، ولی تردیدی نیست که در خوان آخر، این استغنا است که 
سالک و جوینده، آن را به خاطر هدف و امید و البته مرارت هایی که 

کشیده، به  دست می آورد.
 

حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
تحمیل مصائب ناشی از خودتحریمی بر مناطق آزاد

اما رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در 
گفت و گو با نشریه، از عدم نگاه جمهوری اسالمی ایران به ریاست 
جمهوری آمریکا سخن گفت و از عملکرد مناطق آزاد در دوران تحریم 
حمایت کرد. او ریشه مشکالت کشور را در بحث خود تحریمی ها و 

عدم اجرایی شدن قوانین مربوط به مناطق آزاد کشور دانست.
مقام معظم رهبری  تاکید کرد: همان گونه که  مومنی  حمیدرضا 
به  نگاه ها  نباید  کشور  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  فرمودند 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده معطوف باشد؛ چرا که 
اگر آمریکا بنایی هم به تغییر در سیاست های خود در مقابل ایران 
در  نیز،  باشند  داشته  پیشین  توافقات  به  بازگشت  به  تصمیم  و 
کوتاه مدت تاثیرات زیادی بر شرایط اقتصادی کشورمان نخواهد 
امروز کشور ریشه داخلی دارد و همه  داشت، زیرا عمده مسائل 
مسئولین و دست اندرکاران باید تمام تالش و اهتمام خود را برای 
برون رفت از تالطمات اقتصادی فعلی و بازگردانند آرامش به آن، 
به کار ببندند؛ بی تردید تحریم  های بین المللی شده امریکا اثرات 
در  ریشه  ما  مسائل  عمده  اما  دارد،  ایران  اقتصاد  روی  بر  منفی 

خودتحریمی ها دارد که باید مرتفع گردد .
وی تصریح کرد: مناطق آزاد به عنوان معبری امن و مطمئن برای 

عبور از فشار تحریم ها و همچنین مراکزی جهت پیوند اقتصاد ملی 
ایران به اقتصاد جهانی و نقاطی برای ورود دانش و تکنولوژی های 
روز به کشور، برای پویاتر شدن در زمینه های اقتصادی و تجاری، 
نیاز به بازنگری در برخی قوانین و دستورالعمل های فعلی و حذف 

آیین نامه ها و بخشنامه های خلق الساعه دارند .
عنوان  به  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
نمونه، براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
که در سال72 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است، 
آزاد  مناطق  به  ممنوعه(  کاالهای  جز  )به  کاال  هرگونه  ورود 
ورود  به  نیاز  که کشور  در شرایطی  اما  است؛  آزاد  و  مانع  بدون 
برخی کاالهای اساسی بدون بروکراسی های پیچیده اداری دارد 
که در سریع ترین زمان ممکن مایحتاج جامعه تامین گردد؛ این 
سفارش  ثبت  ازجمله  محدودیت هایی  و  مصوبات  شامل  مناطق 
این  که  شدند  کاالها  از  اعظمی  بخش  ورود  ممنوعیت  یا  و 
موضوع خود باعث ایجاد نارضایتی، باال رفتن قیمت برخی مواد 
و محصوالت و در پی آن از بین رفتن کسب و کارهای خرد و 

کالن بی شماری شده است.
مومنی اظهار داشت: اما با وجود سنگ اندازی ها و مانع تراشی های 
قابل  و  مطلوب  عملکرد  تحریم ها  دوران  در  آزاد  مناطق  متعدد، 
شرایط  در  مناطق  نقش های  مهم ترین  از  یکی  داشتند.  دفاعی 
اقتصادی کنونی و طی سال های اخیر، واردات هدفمند مبتنی بر 
تامین مواد اولیه جهت تولید و ماشین آالت مورد نیاز در راستای 
است؛  بوده  تولیدی  کارگاه های  و  اقتصادی  بنگاه های  تجهیز 
چراکه باید بپذیریم حتی اگر قرار باشد آمریکا به برجام بازگردد، 
باز هم فرآیند لغو تحریم ها موضوعی زمان بر خواهد بود و برای 
جلوگیری از آثار مخرب اقتصادی آن باید واردات را مدیریت کرده 
و بر توان داخلی در جهت توسعه تولیدات صادرات محور بیافزاییم  
تا با رونق و جهش تولید، توان صادراتی کشور باال برده و ارزآوری 

را تقویت نماییم.
آن  کردن  محدود  معنی  به  واردات  مدیریت  اینکه  بیان  با  وی 
نیست، تاکید کرد: واردات نیاز به برنامه ریزی دارد و تامین مواد 
قرار گیرد؛ کما  برنامه ها  اولویت  در  باید  تولیدی  واحدهای  اولیه 
اینکه ماموریت ویژه برای بخش های مختلف مناطق آزاد، تعریف 
واردات هدفمند یعنی تسهیل ورود تجهیزات و تکنولوژی جهت 

خودکفایی ملی بوده است .
مهم ترین  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نهادها  و  دستگاه ها  همه  توجه  مورد  جد  به  باید  که  موضوعی 
مناطق  بپذیریم  باید  است؛ چراکه  آزاد  مناطق  قانون  گیرد،  قرار 
مستثنی  اصلی  سرزمین  تجاری  جاری  و  ساری  قوانین  از  آزاد 
بوده و براساس مقررات و قوانین خاص خودشان اداره می شوند 
و هرگونه دخل و تصرف و ایجاد خلل در این قانون، مشکالت و 
چالش هایی را برای مناطق آزاد خصوصا سرمایه گذاران و فعالین 
طی  که  همانگونه  داشت،  خواهد  پی  در  مناطق  این  اقتصادی 
2-3سال اخیر شاهد دستورالعمل ها و بخشنامه های تحمیلی به 
مناطق آزاد بودیم که در پاره ای از موارد موجب کند شدن سرعت 

پیشرفت در این مناطق شده است .
مومنی بیان داشت: اگر در آینده تغییر رفتاری از سوی امریکا در 
لغو تحریم های یکجانبه و  برجام و همچنین  به  بازگشت  جهت 
خصمانه را شاهد باشیم؛ بی تردید با ورود سرمایه گذاران خارجی 
مواجه  کشور  از  خارج  سرمایه گذار  ایرانیان  از  بخشی  خصوصا  
در  ایجاد شده  و ظرفیت های  مزیت ها  دلیل  به  که  خواهیم شد 
مناطق آزاد، بی تردید تمایل به حضور در این مناطق بیش از سایر 
نقاط کشور خواهد بود؛ به همین سبب معرفی صحیح پتانسیل ها 
به  جهان  نقاط  سایر  به  کشورمان  سفرای  سوی  از  باالخص 
سازمان های  دستورکار  در  باید  همسایه،  کشورهای  خصوص 

مناطق آزاد و همچنین وزارت امور خارجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باید مدنظر قرار 
گیرد و البته پیش از این می بایست در دستورکار قرار می گرفت، 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  شده  ابطال  آیین نامه های  و  مفاد 
بانک های  تاسیس شعب  آیین نامه  ازجمله  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
باید برای بازگرداندن  خارجی در مناطق آزاد است که با جدیت 
این قوانین که به شدت در جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق 

آزاد تاثیرگذار است، تالش کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اگر در آینده شرایط برای رفع 
تحریم ها و از سرگیری ارتباطات بانکی خارجی فراهم شود، یکی از 
مهم ترین موانع جهت ورود سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد از 
پیش روی این مناطق برداشته خواهد شد و باتوجه به فعالیت مستمر 
سازمان منطقه آزاد قشم برای فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز 
سرمایه گذاران، این منطقه زودتر از سایر مناطق با تحول چشمگیر در 

حوزه سرمایه گذاری مواجه خواهد شد.
کرد:  خاطرنشان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
طی سال های گذشته تحریم ها موجب ایجاد برخی محدودیت ها 
با  قشم،  آزاد  منطقه  در  حال  این  با  است،  شده  دشواری ها  و 
در  درآمدها،  کاهش  و  اقتصادی  مشکالت  تحریم ها،   وجود 
و  است  نشده  ایجاد  خللی  زیربنایی  و  عمرانی  پروژه های  حوزه 
طرح ها و پروژه های مهمی در زمینه راه ها، صنایع، نفت و انرژی، 
گردشگری و حوزه های مرتبط با پرورش آبزیان انجام شده است 
و  تولید محصوالت صادرات محور  برای  مسیر  آن  نتیجه  در  که 

افزایش درآمدهای ارزی در این منطقه هموار شده است.
مومنی گفت: منطقه آزاد قشم برای ایفای نقش موثرتر در تامین 
شرایط  در  ویژه  به  کشور  راهبردی  و  ضروری  منابع  و  کاالها 
تحریم ها و محدودیت های تحمیلی، آمادگی کامل دارد و تاکنون 
در این زمینه به خوبی نقش آفرینی کرده است. همکاری و افزایش 
مبادالت تجاری و سرمایه گذاری در قشم و بهبود روابط اقتصادی 
با عمان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، افق های روشنی 
را پیش روی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی این منطقه آزاد با 

کشورهای همسایه قرار داده است.
به گفته وی؛ باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که مناطق 

آزاد براساس وظایف محوله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 
تولیدی  کاالهای  صادرات  در  ستاد  این  نظر  مورد  شاخص های 
پیشرفته  فناوری های  انتقال  و  کاالها  مجدد  صادرات  منطقه، 
پیشگامان  می توان  را  مناطق  این  عبارتی  به  و  یافته اند  دست 

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد.
تجربه های  کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ارزنده ای طی سال های پسابرجام و پس از بازگشت تحریم های 
غیرقانونی آمریکا در مناطق آزاد کشور کسب شده و باید ضمن 
درس گرفتن از اشتباهات گذشته، نسبت به استفاده از فرصت های 
انتخاب  دقت  با  را  خود  خارجی  شرکای  باشیم.  هوشیار  جدید 
نماییم و ضمانت های الزم جهت حضور و تداوم سرمایه گذاری ها 

پیش بینی کنیم.
برخوردار  دولتی  بودجه  از  آزاد  مناطق  اینکه  بر  تاکید  با  مومنی 
نیستند، افزود: بنابراین کسب درآمد برای اداره این مناطق نیازمند 
تفکر صحیح مدیریت اقتصادی است و هر منطقه ای که با ارائه 
برنامه های درازمدت بتواند درآمدهای پایداری جذب کند، به طور 

حتم می تواند در ایفای نقش خود موفق تر از دیگر مناطق باشد.
وی ادامه داد: در این میان توجه به مدل های جدید تامین منابع 
پروژه های کالن  اتمام  و  زیربنایی  پروژه های  اجرای  برای  مالی 
منطقه  در  شده  پیش بینی  عمرانی  طرح های  پایان  و  اقتصادی 
آزاد قشم نیز یکی از مسائلی است که از اهمیت باالیی برخوردار 
است و البته پیش بینی هایی در این خصوص صورت گرفته است.

در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بین المللی و تعریف منافع و  پایان تصریح کرد: توسعه مراودات 
سرمایه گذاری های مشترک با سایر کشورها خصوصا همسایگان 
جمله  از  تجاری  کریدورهای  فعال سازی های  همچنین  ایران، 
و  اقتصاد  در  تحول  بر  عالوه  شرق-غرب،  و  شمال-جنوب 
گسترش صادرات کشورمان، می تواند شرایطی را مهیا نماید که 
اسالمی  ایران  تحریم  به  قادر  کشوری  هیچ  شرایطی،  هیچ  در 
دهیم  قرار  خود  روی  پیش  همیشه  باید  را  برجام  تجربه  نباشد. 
و بر این موضوع باور داشته باشیم که با تقویت قدرت اقتصادی 
و با بهره گیری از موقعیت استراتژیک کشورمان که در چهارراه 
جهانی و نقطه اتصال سه قاره واقع شده است، صرفا با عبور از 
خودتحریمی ها داخلی و بسط و گسترش تولیدات صادرات محور 
می توان از هر تنگنای تحریمی و اقتصادی به سالمت عبور کرد.

 
اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
نقش اثرگذار مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین 
را  دنیا  در  آزاد  مناطق  نقش  نشریه،  با  گفت و گو  در  نیز  اروند 
برشمرد  مناسبات تجارت  بین المللی و گسترش  مراودات  توسعه 
و تاکید کرد چنانچه بخواهیم مناطق آزاد ایران نیز کارکرد های 
به  باید  مناطق  این  به  مربوط  قوانین  باشند،  داشته   مطلوب تری 
در  بیشتر  تسهیل گری  راستای  در  و  اجرایی شده  بهترین شکل 

مناطق آزاد تالش نماییم. 
اسماعیل زمانی اظهار داشت: مناطق آزاد در پیوستن به تجارت 
ایفا  مهمی  نقش  توسعه  حال  در  کشورهای  در  جهانی خصوصا 
طریق  از  ارزآوری  و  سرمایه گذار  جذب  با  مناطق  این  می کنند. 
صادرات، در رشد اقتصادی کشور متبوع خود سهم بسزایی دارند. 
وی ادامه داد: در همین راستا کشور ما ایران با توجه به موقعیت 
گفته  به  است.  برخوردار  امتیازات  بهترین  از  دارد  که  جغرافیایی 
کارشناسان؛ امروزه کشورهاي متفاوتي اعم از توسعه یافته و در 
حال توسعه با توجه به ویژگي مناطق آزاد تجاري-صنعتي براي 
دستیابي به هدف هایي نظیر توسعه اقتصاد ملي، جذب سرمایه هاي 
ایجاد فرصت هاي شغلي،  برتري هاي نسبي،  از  استفاده  خارجي، 
فعالیت هاي  از  ناشي  درآمدهاي  افزایش  انساني،  نیروي  تربیت 
خدماتي، افزایش کارایي اقتصاد ملي، توسعه منطقه اي و تبدیل 
بخش هاي عقب مانده به قطب هاي توسعه، اقدام به ایجاد مناطق 

آزاد تجاري-صنعتي نموده اند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در همین راستا، ایجاد 
سرمایه گذاري  جذب  باعث  که  متنوع  معافیت هاي  و  مشوق ها 
این  اهداف  به  رسیدن  موارد  اصلی ترین  از  را  می شود  خارجي 

مناطق عنوان کرد.
استراتژیک  موقعیت  و  جهان  جدید  تحوالت  به  اشاره  با  زمانی 
ایران، نقش مناطق در توسعه تجارت کشور را مهم ارزیابی کرد و 
اظهار داشت: با توجه به تحوالت چشمگیری که در جهان شاهد 

آزاد خصوصا  مناطق  خارجی،  روابط  احتمالی  تغییرات  و  هستیم 
منطقه آزاد اروند با ویژگی های منحصربه فردی که دارند، می تواند 

نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور بازی کند.
موقعیت  دلیل  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تصریح  وی 
با  همجواری  خصوصا  دارد،  که  سوق الجیشی  و  استراتژیک 
کشورهای عراق، کویت و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
به ویژه عراق، نقش  این همسایگان  به  ترانزیت کاال  در بخش 

تعیین کننده دارد .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه عنوان کرد: منطقه 
سایر  به  مربوط  تولیدی  کاالهای  صدور  بحث  در  اروند  آزاد 
استان ها نیز نقش بسزایی در صادرات به کشورهای مختلفی که 
از طریق راه های آبی، خاکی و ریلی با آنها در ارتباط هستیم، دارد.
که  قانونی  موارد  و  مشکالت  از  بخشی  نمودن  برطرف  زمانی، 
همچنان در مناطق آزاد وجود دارد را برای رسیدن به هدف اصلی 
پیش  و چالش های  موانع  رفع  و خاطرنشان کرد:  دانست  واجب 
روی سرمایه گذاران در مناطق آزاد و سر سپردن به قوانین این 
از اهمیت ویژه  مناطق بی شک در هموار شدن مسیر مورد نظر 

ای برخوردار است.
وی اذعان داشت: محدود کردن مناطق آزاد، ضربه ای به اقتصاد 
کالن کشور است و باید نسبت به رفع موانع و تسهیل گری هرچه 

بیشتر قوانین، تالش و همت نمود.
این مقام مسئول، توسعه صادرات را در قوی کردن بنیه اقتصادی 
به اهداف کالن  تاثیر گذار دانست و گفت: برای رسیدن  کشور 
اقتصادی باید از الگوی مناطق آزاد موفق جهان استفاده کنیم تا 
به جایگاه اصلی خویش  این تجربیات،  از  بومی سازی بخشی  با 

برسیم.
زمانی، نقش تحریم های ظالمانه در عملکرد مناطق آزاد را یکی از 
عمده دالیل مشکالت اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: 
می بایست با تقویت شاخص هایی همچون افزایش سرمایه گذاری 
خارجی و داخلی، صادرات و راه  یافتن به بازار جهانی و منطقه ای 

به توسعه اقتصادی این مناطق کمک کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان 
با تاکید بر اینکه مناطق آزاد عامل مهمی در نجات اقتصاد کشور 
هستند، بیان داشت: امیدواریم شرایط به گونه ای شود که مبادالت 
بانکی با سایر کشورها آسان تر گردد و در منطقه آزاد اروند بتوانیم 

شاهد توسعه صادرات و سرمایه گذاری های قابل توجهی باشیم.
 

محمدولی روزبهان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
منطقه آزاد انزلی، کانون روابط و مبادالت ملی و 

منطقه ای در قرن آینده
در  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات  اما 
گفت و گو با نشریه، به عملکرد مثبت منطقه متبوع خود پرداخت و 
با تاکید بر اینکه مناطق آزاد کشورمان با قرار گرفتن در مسیرهای 
ترانزیتی بین المللی و همجواری با کشورهای همسایه و با تکیه بر 
مزایا و معافیت های قانونی خود می توانند از نقش بیشتری در معادالت 
منطقه ای کشورمان ظرف سال های آتی برخودار باشند، این مناطق را 

از فرصت های بی بدیل اقتصادی در کشور دانست.
مناطق  اصلی  وظیفه  و  کارکرد  نمود:  اظهار  روزبهان  محمدولی 
و  بین المللی  نظام  تحوالت  و  تغییر  به  منوط  و  معطوف  آزاد 
در  از چالش ها  استفاده  آزاد  مناطق  راهبرد  اما  نیست؛  منطقه ای 
قالب بازتعریف فرصت های جدید در جذب سرمایه گذار از طریق 

معرفی فرصت های پیش روی برای اقتصاد کشورمان است.
ظرف  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اساس،  این  بر  داد:  ادامه  وی 
سال های اخیر عالوه بر تالش به منظور تکمیل و بهره برداری 
امکانات پسکرانه مجتمع  از زیرساخت هایی همچون اسکله ها و 
بندری کاسپین و اتصال به شبکه ریل سراسری؛ توجه به بازاریابی 
و جستجوی مسیرهای جدید تجاری-ترانزیتی و در نهایت تقویت 

همکاری های منطقه ای را در دستورکار قرار داده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: نکته 
حائز اهمیت و وجه تمایز پروژه های زیرساختی منطقه آزاد انزلی، 
بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی است. در این راستا بخش 
طرح های  بهره برداری  و  مجری   BOT صورت  به  خصوصی 
بندر کاسپین است؛ مدلی که  زیرساختی ای همچون اسکله های 
براساس آن شرکت مزبور به منظور کسب منافع بیشتر و زودتر 
رسیدن به نقطه سربه سر در سرمایه گذاری خود، اقدام به جذب 
بازرگانان جهت استفاده از این بندر و مسیر ترانزیتی برای حمل و 

نقل کاالهای خود را وجه همت خویش قرار می دهد.
در  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  دیگر،  سوی  از  گفت:  روزبهان 
ورود  »دروازه  عنوان  به  خود  شأن  در  نقشی  تعریف  راستای 
اوراسیا«، »نقش محوری در کریدور شمال-جنوب« و  ایران به 
با  روابط  توسعه  خزر«؛  دریای  حاشیه  کشورهای  با  ارتباط  »در 
داده  قرار  خود  کاری  برنامه های  اولویت  در  را  مزبور  کشورهای 

است.
وی افزود: در همین راستا نیز توافق نامه های متعددی با مناطق 
برگزاری  با  و  شده  منعقد  قزاقستان  و  روسیه  کشورهای  آزاد 
این منطقه،  جلسات کاری متعدد، شاهد گسترش همکاری های 

استان و کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم.
دیگر  داشت: بخش  اذعان  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
مسیرهای  فعال سازی  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های 
شمال- کریدور  یعنی  کشورمان،  از  عبوری  بین المللی  ترانزیتی 

از طریق  با همکاری کشورهای روسیه و هند،  جنوب است که 
در عین حال  و  آغاز شد  این مسیر  در  نخستین محموله  انتقال 
به منظور جذب شرکت های حمل و نقل جدید به استفاده از این 
کریدور در حمل و نقل کاال میان هند و روسیه یا اروپا و بالعکس، 
کارگروهی با حضور شرکت های حمل و نقل بین المللی از آلمان 
تا قزاقستان، ایران، هندوستان و روسیه تشکیل شده و ازجمله آثار 
این کارگروه که در دوران همه گیری کرونا نیز جلسات کاری آن 
به صورت وبینار برگزار شد را می توان افزایش تجارت کاال میان 

ایران و روسیه برشمرد.
سال های  ظرف  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  داد:  ادامه  روزبهان 
گذشته به فعال سازی کریدور اصلی کشورمان اکتفا نکرده، بلکه 
اسالمی  ایران  تجاری  ارتباطات  در  را  جدیدی  ترانزیتی  مسیر 
که  نموده  راه اندازی  قزاقستان  طریق  از  چین  خلق  با جمهوری 
تاکنون بالغ بر 60فروند کشتی در این مسیر اقدام به حمل و نقل 
نیز  مورد  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  از  بخشی  و  نموده  کاال 

واحدهای تولید کشورمان از این مسیر تامین شده است.
وی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی علی رغم اینکه دارای 
کوچکترین محدوده در میان مناطق آزاد کشورمان است؛ ظرف 
و  مقاومتی  اقتصاد  منشور  اجرای  راستای  در  و  اخیر  سال های 
اجرای توافق نامه همکاری گمرکی کشورمان با اتحادیه اقتصادی 
این  و  نموده  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  به  اقدام  اوراسیا، 
مسیر تاکنون نیز تداوم داشته که از معروفترین آنها می توان به 
بزرگترین مجموعه تفریحی و گردشگری آکواریم، باغ خزندگان و 
پرندگان کشور با سرمایه گذاری بیش از 30میلیون یورویی ترکیه 
اشاره کرد. موضوعی که در حوزه های تولیدی و خدمات تجاری-
ترانزیتی و امکانات گردشگری نیز طرح های سرمایه گذاری جذب 

و به بهره برداری رسیده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: در نتیجه سازمان 
نیروی  و  مدیریتی  توان  تمام  از  بهره گیری  با  انزلی  آزاد  منطقه 
راسخ بخش خصوصی و همراهی  بر عزم  تکیه  با  انسانی خود، 
مسیرهای  به  تنوع بخشی  کشوری  و  استانی  نهادهای  سایر 
میان  کاالیی  مبادالت  در  مرکزی  نقش  ایفاگری  و  مبادالتی 
روسیه، چین و هند با کشورهای حاشیه دریای خزر، غرب آسیا، 
جنوب خلیج فارس و دریای عمان را در دستورکار قرار داده و بر 
کارهای جذب سرمایه گذاران،  و  از ساز  یکی  است که  باور  این 

حوزه حمل و نقل و ترانزیت است.
تداوم  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اساس،  این  بر  گفت:  روزبهان 
مسیر در پیش گرفته در قالب گسترش همکاری ها با کشورهای 
حوزه خزر و اوراسیا را در کنار تقویت ظرفیت های خود در زمینه 
افزایش فضای شهرک های صنعتی خود از طریق ایجاد سومین 
شهرک صنعتی در فضای پسکرانه منطقه به مساحت 50هکتار 
برابر  دو  به  را  منطقه  صنعتی  محدوده های  فعلی  ظرفیت  که 

افزایش می دهد، در حال انجام دارد.
وی تاکید کرد: به این مهم باید تسریع در عملیات اتصال مجتمع 
بندری کاسپین منطقه به خط ریل سراسری در رشت را اضافه کرد، 
مسیر ریلی که با اتصال به این منطقه، زمینه وصل شدن بنادر جنوبی 
به این منطقه و به تبع آن دریای خزر را فراهم می کند تا شاهد عملیاتی 
شدن کریدور شمال-جنوب و تاسیس مسیر ترانزیتی کشورهای حاشیه 

جنوبی خلیج فارس با کشورهای حاشیه دریای خزر باشیم.
روزبهان تصریح کرد: از میان اقدامات چند وجهی و چند بعدی سازمان 
منطقه آزاد انزلی در مسیر توسعه همکاری های منطقه ای و جذب 
سرمایه گذار خارجی باید به برگزاری »نخستین همایش بین المللی 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد ایران در توسعه 
روابط منطقه ای« که چندی پیش در عالی ترین سطح به میزبانی این 
منطقه برگزار شد، اشاره کرد. همایشی علمی و تخصصی که با حضور 
مشاور محترم مقام معظم رهبری و مشاور محترم رئیس جمهوری و 
سه وزیر راه و شهرسازی، نیرو و امور اقتصادی و دارایی و مقامان 
روسیه برپا شد و در آن فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه 
با  همکاری  از  ناشی  منافع  از  حداکثری  بهره گیری  و  همکاری ها 
اتحادیه مزبور با حضور اساتید دانشگاه و مسئولین کشورمان و روسیه 
به عنوان مهم ترین عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان 
خاطرنشان کرد: الزم به تاکید است، مناطق آزاد کشورمان با قرار 
گرفتن در مسیرهای ترانزیتی بین المللی و همجواری با کشورهای 
قانونی خود می توانند  بر مزایا و معافیت های  با تکیه  همسایه و 
از نقش بیشتری در معادالت منطقه ای کشورمان ظرف سال های 
آتی برخودار باشند، مسیری که در طول دوران خدمت دولت تدبیر 
و امید علی رغم مشکالتی همچون تحریم و همه گیری بیماری 
مسیر  در  دولتی،  مدیران  و  خصوصی  بخش  همراهی  با  کرونا، 
قرن  در  ایران  آزاد  مناطق  می رود  امید  و  گرفت  قرار  بایسته ای 
آینده به جایگاه اصلی خود در سطح ملی و بین المللی نائل آمده 
و منطقه آزاد انزلی در قرن پانزدهم به کانون مبادالت کاال میان 
کشورهای  و  آسیا  در  میالدی  یکم  و  بیست  قرن  ابرقدرت های 

اروپایی تبدیل شود.
 

احمد جمالی  معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه:

راهبردهای اصلی مناطق آزاد در حوزه تحریم
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در گفت وگو با نشریه، از سیاست جمهوری اسالمی ایران در برابر 
تغییرات در کاخ سفید آمریکا سخن گفت و بر نقش مناطق آزاد 

در شرایط تحریم تاکید کرد.
جدید  ریاست  نگاه  اگر  که  این سوال  به  پاسخ  در  جمالی   احمد 
آمریکا همچون ترامپ باشد و شرایط تغییر نکند چه راهی جلوی 
پای ایران برای افزایش نقش خود در توسعه بین المللی وجود دارد، 
گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران ایران همانگونه که رهبر 
معظم انقالب فرموده اند، سیاست مشخص و حساب شده است و 
با رفت و آمد افراد تغییر نمی کند. آمریکایی ها بایستی از فرصت 
حاصله استفاده نموده و با احترام به مقررات و قواعد بین المللی، 
با بقیه جهان تعامل سازنده داشته باشند. عمال موضع جمهوری 
اسالمی ایران با تغییر روسای جمهور کشورهای مختلف تفاوتی 
پیدا نمی کند، ولیکن تفاوت در موضع روسای جمهور جدید نسبت 
ایران  بنیادین جمهوری اسالمی  پایدار و اصول  به سیاست های 
بر  بین المللی،  روابط سیاسی  بر  قواعد حاکم  می باشد که طبیعتا 

ارتباطات اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
کارکردی  و  نقش  اینکه  بر  مبنی  دیگر  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
که مناطق آزاد در شرایط تحریم می توانند داشته باشند چیست، 
اظهار داشت:  راهبردهای اصلی مناطق در حوزه تحریم ها متاثر 
نظر  از  گرچه  است،  اصلی  سرزمین  سیاست های  و  راهبردها  از 
مقررات خود  و  قوانین  در چارچوب  مناطق  فعالیت ها  و  اقدامات 
اقدام می کنند، ولی واقعیت اصلی آن است که سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران برای کل قلمرو کشور عزیزمان می باشد. 
ما هم در چارچوب این سیاست و تبعیت از آن به نحو مقتضی با 
اتخاذ راهبردهای درون زا و برون گرا در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
فعالیت های مناطق را برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده به 

انجام می رسانیم.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید 
کرد: مطابق سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی، اهم فعالیت های 
مناطق آزاد جهت مقابله با تحریم، متمرکز بر اقدامات منتج به انتقال 
فناوری های پیشرفته، انواع اقدامات در راستای گسترش و تسهیل 
تامین  خصوصا  خدمات،  و  کاال  صادرات  توسعه  و  تسهیل  تولید، 
نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج می باشند که دستاوردهای 

مختلفی در این مسیر حاصل گردیده است.
جمالی درخصوص عدم تحریم چابهار و میزان موفقیت این منطقه در 
این مدت گفت: طبیعی است که مناطق آزاد و به ویژه چابهار با توجه 
به شرایطی که برای آنها به وجود آمده، توانسته اند در طی سال های 
گذشته اقدامات مناسبی در حوزه سرمایه گذاری انجام دهند که به 
عنوان مثال تحقق سرمایه گذاری خارجی ۱.8میلیارد دالری مناطق 
طی سال های 92 تاکنون و همچنین تحقق بیش از 47هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری داخلی در این مناطق، نشان از همت این مناطق 
بر جذب منابع مالی دارد که بسیار از منابع در صورت عدم جذب در 

مناطق آزاد، راهی کشورهای همسایه می گردیدند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر طرح توسعه منطقه آزاد چابهار 
الحاق  به   توجه  با  ابالغ گردیده است که  اواخر سال گذشته  در 
محدوده های بندری و نواحی مستعد سرمایه گذاری با محدوده این 
متعدد سرمایه گذاری  درخواست های  در حال حاضر  آزاد،  منطقه 
در حوزه های مختلف اعم از پتروشیمی، فوالد، صنایع دریامحور، 
طرح  کنار  در  که  شده  واصل  چابهار  آزاد  منطقه  به  لجستیک، 
ساخت فرودگاه بین المللی چابهار، توسعه چشمگیری را در آینده 

نزدیک در آن منطقه شاهد خواهیم بود.
 

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
تاثیر تحریم ها بر مناطق آزاد کشور

کنفرانس  درخصوص  اقتصادی  مسائل  کارشناس  بغزیان،  آلبرت 
جهت  اروپایی  سرمایه گذاران  ترغیب  هدف  با  که  26آذرماه 
برگزار  امریکا  تحریم های  لغو  صورت  در  ایران  در  سرمایه گذاری 
می شود و احتمال تغییر نگاه دنیا نسبت به ایران با توجه به تغییر 
بتوان  که  نیست  زمانی  زمان،  گفت:  آمریکا  جمهوری  ریاست 
درخصوص تحریم ها و شیوه سبک شدن یا برداشتن آن قضاوت 
کرد؛ اکنون بیشترین مشکل کشور ما ترامپ است، زیرا تحریم ها در 
زمان او سنگین تر شد؛ در واقع او ماموریتش این بود که ایران را مورد 
هدف قرار دهد، این موضوع ربطی به جمهوری خواه و دموکرات بودن 
او نداشت؛ اما رفتن ترامپ تا زمان این همایش مطرح نیست که بتوان 

در مورد نتایج این همایش از این جهت قضاوت کرد. 
وی افزود: اما فارغ از این تاریخ، باید اذعان داشت که رفتن ترامپ 
مصادف می شود با بازنگری یکسری اقداماتی که این فرد انجام 
داده است؛ به هر حال او از یکسری معاهدات بین المللی، محیط 
زیستی و منطقه ای خارج شده و یا نسبت به آنها کم محلی کرده 
که یکی از این موارد همین برجام است که باید بازنگری شود و 
به قول آقای بایدن باید دید چگونه می توان این را به توافق بهتر 
رساند . اگر این اتفاق بیفتد و بایدن سرکار بیاید و رسیدگی ها را 
باید  البته  بود.  این جهت  از  تغییراتی  شروع کند، می توان شاهد 
بپذیریم یکسری تحریم های حقوق بشری بوده و همچنان هم 
و  بوده  تحریم ها  این  هم  ترامپ  آمدن  قبل  بود.  خواهد  برقرار 
در واقع به اوایل انقالب برمی گردد، اما قسمتی که ترامپ فشار 
حداکثری به بهانه اینکه ایران عدول کرده وارد کرده و خودش 
هم دلیل خاصی برای اعمال آن نیاورده و صرفا گفته که شرایط 
خیلی به نفع ایران بود و باید این شرایط را بازنگری کند. شاید 
از این جهت تیم جدید آمریکا معتقد به این نیست که آن توافق 
به نفع ایران بوده و احتماال بخواهند مواردی را در نسبت ها تغییر 

دهند.
بر سرمایه گذاری های خارجی  تحریم ها  تاثیر  بغزیان درخصوص 
در کشور گفت: مسلما تغییراتی که در تحریم ها رخ می دهد، باعث 
در  تنبیه هایی  نظر سرمایه گذارهای خارجی  از  دیگر  می شود که 
زمینه های غیرهسته ای صورت نگیرد؛ چراکه همه از این جهت 
می ترسیدند سرمایه گذاری کنند؛ اگر این تنبیه ها کم شود طبیعتا 
به  که  مناطقی  در  بهتر  چه  و  می شوند  عمل  وارد  سرمایه گذار 
عنوان مناطق آزاد شناخته می شود، ورود پیدا کنند؛ چراکه در این 
اصلی  سرزمین  از  مشخص تر  مالیاتی  و  گمرکی  مسائل  مناطق 
بروکراسی های  بودن  کم  همین  برای  آزاد  مناطق  اصال  است؛ 
اداری و ارائه امتیاز به سرمایه گذاران تشکیل شده است . البته از 
این طرف هم باید افرادی باشند که جذب سرمایه کنند یا اینکه 

حداقل بدانند سرمایه گذار چه می خواهد . 
وی در پاسخ به این سوال که عملکرد مناطق آزاد را در دوران 
تحریم چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: نمی توان در زمانی 
که شما مقید می شوید ارزیابی منصفانه ای داشت و بگوییم در این 
بوده، حتما محدودیت ها،  بد  یا  آزاد خوب  مناطق  مدت عملکرد 
هم  آزاد  مناطق  که  بپذیریم  باید  می دهد.  کاهش  را  عملکردها 
جزئی از ایران است، یعنی سیاست خارجی و تحریم ها منطقه آزاد 
و غیر آزاد نمی شناسد؛ اگر بخواهیم عملکرد مناطق آزاد را قبل 
سنگین تر شدن تحریم ها بررسی کنیم، باید ببینیم در این مدت 
برای  را  آنها  نتوانستیم  ما  چرا  داشتیم .  سرمایه گذار  ورود  چقدر 
ادامه  او  با  سرمایه گذاری  به  یا  کنیم  سرمایه گذاری جذب  ادامه 
دهیم، آیا این سرمایه گذاری ها در زمینه های نیازمندی ما بوده یا 
خیر ! و آیا  سرمایه گذار خارجی با منابع خارجی ورود می کرده یا 
صرفا می آمده که ریال را ببرد و واردات انجام دهد ؟ در حالی که 

سرمایه گذار باید از مبدا تامین مالی شود. 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی تعریف دارد، 
هر کسی واردات دالری انجام دهد که سرمایه گذار نمی شود یا اگر 
تکنولوژی نیاورد و یا اینکه کاری صرفا برای صادرات انجام دهد اینها 
سرمایه گذار قلمداد نمی شوند. لذا این موارد باید تعریف شود. صرف 
اینکه مدعی شویم که بیست میلیون دالر سرمایه گذار خارجی جذب 
کردیم، فایده ندارد؛ اینها باید در جایی اثر خودش را نشان دهد و 
میزان این تاثیر هم بررسی شود . اینکه چقدر این سرمایه گذاری ها 
به اشتغال و تولید کل کشور نه صرفا آن منطقه کمک کرده، مهم 
است و اینکه چقدر از تکنولوژی وارد کشور شده، اهمیت دارد. طبیعتا 
سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد راحت تر است؛ چراکه بدون بروکراسی 
و کمترین زمان و هزینه انجام می گیرد. اما با این اوصاف درست 
نیست که عملکرد مناطق آزاد را به این صورت ارزیابی کنیم، باید 
دبیرخانه با معیارهایی که وجود دارد و بدون هیچ رودربایستی گزارش 

مستقلی از ارزیابی ها صورت دهد. 
بغزیان در پاسخ به این سوال که چرا این انتظار وجود دارد که مناطق 
آزاد ما در دوران تحریم به توسعه روابط بین الملل کمک کند، گفت: 
اگر در این شرایط از مناطق آزاد نسبت به آن موقع که تحریم نبودیم 
انتظار بیشتری داشته باشیم، اشتباه کردیم. وقتی سرمایه گذار خارجی 
نمی تواند بیاید، چه فرقی می کند . خیلی اشتباه است ما برای مناطق 
آزاد تکلیف باالتری را انتظار داشته باشیم . مزیت منطقه آزاد این بوده 
که سرمایه گذار خارجی از قید و بندهایی خالص شود و چون دسترسی 
به کشور دیگر از طریق دریایی خیلی آسان تر از زمینی است، منطقه 
آزاد را انتخاب می کند؛ از طرف دیگر یکی از ویژگی های مناطق آزاد 
این بود که بانک های خارجی می توانستند حضور پیدا کنند؛ حاال چرا 
مناطق آزاد ما به جای بانک خارجی از شعب و باجه های بانک های 
داخلی برخوردار شدند و یا اینکه عمال بانک های مشترکی که اسم 
ایران و کشوری دیگر کنارش آمده اما فعال نیستند و صرفا یکسری 
حواله ها را از زیر چتر یک بانک دیگر انجام می دهند، جای سوال 
است. شاید اگر بانک ها و صرافی هایی در منطقه آزاد بودند، راحت تر 
آن می توانستند بحث هایی  از  و  کنند  منتقل  را  می توانستند وجوه 
مثل fatfرا دور بزنند یا بانک هایی که مناطق آزاد بودند با جرات تر 
بخواهند چنین تبادل مالی انجام دهند و احتماال از این جهت بوده که 
انتظار دارند مناطق آزاد در دوره تحریم بتوانند یکی از راهکارهای دور 
زدن باشند یا به کمک تولید ملی کمک کنند؛ ولی به نظر من مناطق 

آزاد جزئی از کشور است و نباید چنین انتظاراتی از آن داشت.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا در دوره برجام 
سرمایه گذاری صورت نگرفت و چه سنگ اندازی و موانع قانونی 
وجود دارد، گفت: دوره برجام بهترین موقعی بود که می توانستیم 
بیشترین استفاده ها را ببریم، به هرحال ایران توانست از کشورها 
امضا بگیرد و توافق نامه داشته باشد و این بهترین فرصت بود تا 
دعوت  به کشور  ورود  برای  خارجی  بانک های  و  از سرمایه گذار 
و  بودیم  غافل  موضوع  این  از  ما  که  است  آن  واقعیت  اما  کند. 
به  باید  ما  که  حالی  در  بیایند؛  خارجی ها  تا  بودیم  نشسته  انگار 
سمت کشورهای دیگر برویم و بازاریابی کنیم. می بایست در این 
باید می توانستیم  معرفی می کردیم.  دنیا  به  را  آزاد  مناطق  مدت 
که  جایی  یا  آزاد  مناطق  با  مرتبط  بین المللی  نمایشگاه های  در 
نشان  بوده، خودی  مطرح  خارجی  و سرمایه گذار  بحث صادرات 
می دادیم. دبیرخانه به جای آنکه به عنوان نماینده تمام مناطق 
آزاد کشور ظاهر شود، باید از تک تک مناطق می خواست این کار 
این  در  کنند .  نگاه  رقیب  عنوان  به  را  یکدیگر  تا  انجام دهند  را 
به شناختی  توجه  با  و  پیدا می کرد  ورود  باید  دبیرخانه  خصوص 
پتانسیل  با استراتژی و  را  آزاد  از مناطق  باید هر کدام  که دارد، 
مشخص برای کل کشور و دنیا معرفی کند، اما متاسفانه به این 
از  باید  که  طور  آن  لذا  نداد.  اهمیتی  خصوص  این  در  موضوع 
فرصت برجام استفاده نشده و حتی می توان گفت دوره تحریم و 

برجام تفاوتی در عملکرد مناطق آزاد وجود نداشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان در پاسخ به این سوال 
ایران  آزاد  مناطق  روی  پیش  راهی  چه  نکند،  تغییر  شرایط  اگر 
است تا نقش توسعه کشور را بتوانند به خوبی ایفا کنند، تصریح 
کرد : در شرایط تحریم حفظ وضع موجود هم به سختی صورت 
می گیرد . موقعی است که تحریم هستیم، اما سیاست های ارزی و 
پولی کشور و بالتکلیفی بیشتر لطمه می زند؛ مثال بحث مالیاتی 
که اخیرا هم زیاد بود، خودتحریمی محسوب می شود و ما با این 
سخت گیری ها صرفا شرایط را بدتر می کنیم تا اینکه بتوانیم فشار 
تحریم ها را کم کنیم! لذا نباید انتظار معجزه داشته باشیم؛ ولی 
و  داشتند  تجارت طوالنی  ما  با  که  کشورهایی  از  حال  عین  در 
باید  کردیم،  مبادله  چین  کشور  مثل  آنها  با  توجهی  قابل  اقالم 
انتظار داشته باشیم که اینطور مواقع به ما کمک کنند. اگر قرار 
باشد یار گلستان باشد، فایده ندارد. دیپلماسی اقتصادی باید فعال 
می بود و شرکای باجرات را به داخل مناطق آزاد و کشور می آورد، 
وگرنه اگر آنها حاضر نباشند که بیایند، فرقی نمی کند که مناطق 
آزاد خودشان را به عنوان ابزاری برای توسعه کشور نشان دهند.
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گفت و گو با مدیران عامل مناطق آزاد درخصوص نقش مناطق در توسعه مراودات بین المللی:مرضیه حسینی -  ملیحه اسناوندی

اجرای قانون، واسازی گذشته؛ راهکار جریان ساز در مناطق آزاد
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یادداشت: هادی وزیری- کارشناس مناطق آزاد

تشکیل معاونت فنی و زیربنایی 
دبیرخانه، گامی به جلو برا رفع 

انحرافی سی ساله در مدل 
ایجاد مناطق آزاد )بخش اول(

طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ماده )1( توسعه زیربنایی 
اولین تکلیف سازمان های مناطق آزاد تعیین شده است. حال چرا 
اولین تکلیف توسعه زیربنایی اعالم گردیده؟ آیا قانونگذار از به کار 
بردن کلمه توسعه زیربنایی مقدم بر سایر وظایف دلیلی داشته 

است؟ و یا فقط یک انتخاب ادبیاتی است.
در  که  نیز  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح  طرح  در 
مجلس  رئیسه  هیات  به  32نماینده  امضاء  با  تاریخ 99/5/29 
تقدیم شده است، براساس ماده )3( طرح پیشنهادی اصالح قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد: توسعه زیربنایی مناطق جدید قبل از 
ایجاد مناطق آزاد، مورد توجه قرار گرفته است، نکته مهمی که 
علی رغم رفع یک از مهم ترین مشکالت مدل ایجاد مناطق آزاد 
در ایران ظرف سه دهه گذشته، مشخص نبودن متولی توسه 
زیربنایی مناطق آزاد جدید، به عنوان یکی از ایرادات و مواردی که 
امکان تفسیر به رأی علیه مناطق آزاد را به وجود می آورد، مطرح 
شده و فعالین اقتصادی و کارشناسان خواستار اصالح و درج نام 
دولت به عنوان متولی تامین منابع مالی و اجرای زیرساخت های 

مورد نیاز مناطق آزاد شده اند.
محترم  مشاور  بانک  مرتضی  دکتر  سوی  از  حکم  صدور  با 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
برای دکتر مصطفی خانزادی به عنوان سرپرست معاونت فنی 
و زیربنایی دبیرخانه که در آبان ماه سال جاری صورت گرفت، 
افق جدیدی در چارت تشکیالتی و به تبع آن نگاه راهبردی 
این  کارکرد  و  اهمیت  به  نسبت  مزبور  دبیرخانه  مدیریتی  و 
معاونت که تا پیش از این در قامت مدیریت در زیرمجموعه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  برنامه ریزی  معاونت 

اقتصادی مشغول به فعالیت بود، ترسیم شد.
در واقع تشکیل این معاونت را باید فرآیندی رو به جلو برای ایجاد 
مناطق آزاد جدید ارزیابی کرد؛ چراکه تغییر نگرش و استراتژی 
دبیرخانه ناشی از تحول در مدل ایجاد مناطق آزاد در کشورمان 
است؛ موضوعی که ظرف سه دهه گذشته از سوی کارشناسان و 
مدیران حوزه مناطق بارها بر لزوم تغییر الگوی ایجاد این نهادهای 

اقتصادی و سرمایه گذاری تاکید شده است.
در  هفتاد  دهه  ابتدای  از  که  آزاد  مناطق  فعلی  مدل  براساس 
الزم  زیرساخت های  ایجاد  و  تامین  درآمد،  اجرا  به  کشورمان 
برای شروع به کار مناطق آزاد به عنوان رویه مألوف در سطح 
بین  المللی، مورد قبول واقع نشد و براساس آن، یک محدوده ای به 
عنوان منطقه آزاد از سوی دولت و مجلس اعالم و ابالغ گردیده 
و هیچ ردیف بودجه ای و هزینه ای جهت احداث زیرساخت های 

عمرانی از سوی دولت در نظر گرفته نشده است.
اشاره  مورد  منظر  چند  از  می توان  را  غلط  مدل  این  تبعات 

قرار داد: 
و  اقتصادی  فعالیت  هرگونه  برای  الزم  شرط  اینکه:  نخست 
امکان پذیر  زیرساخت  وجود  بدون  آزاد،  مناطق  در  سوداگرانه 
نیست؛ به عبارتی در محدوده جغرافیایی که دولت به عنوان نهاد 
حامی و تشویق کننده سرمایه گذار هیچ گونه سرمایه گذاری درحوزه 
زیرساخت انجام نداده، چگونه می توان به سودآور بودن فعالیت 

اقتصادی در آن منطقه دلخوش کرد؟
در  که  کشور  کم برخوردار  نقاط  در  آزاد  مناطق  اینکه:  دوم 
تقسیم بندی توسعه یافتگی از نقاط محروم قلمداد می شدند، تعیین 
شده بودند )به جز کیش که کمی برخوردار بود(. به این موضوع، 

دور بودن از نقاط توسعه یافته کشور را نیز اضافه کنید.
و  اقتصادی  مدیریت  نظام  ساختار  به  توجه  با  سوم: 
شبه  مدلی  جنگ  دوران  طول  در  که  دولت  سرمایه گذاری 
سوسیالیستی و دولت فربه را به اجرا گذاشته بود، در نتیجه 
در عرصه ای که دولت به آن وقعی نمی نهاد، از منظر چشمان 
آینده دار  کننده  تداعی  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار  ناظر 
نبودن آنجا بود، یعنی اگر سود عامه در این محدوده متصور 
عنوان  به  خود  عامه  خیر  تامین  منظور  به  دولت  نهاد  بوده، 

سرمایه گذار و بهره بردار حضور پیدا می کرد. 
چهارم: در بعد مدیریت جذب سرمایه گذار نیز منطقه آزادی که 
مشغول به تامین زیرساخت های الزم برای معرفی توانمندی های 
خود به سرمایه گذاران داخلی و به ویژه خارجی است، فرصت 
جذب را در رقابت با نمونه های کشورهای همسایه را از دست 
می دهد؛ این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که هنوز 
از  یکی  تکمیل  و  ایجاد  آزاد کشورمان مشغول  مناطق  برخی 
زیرساخت های بندری، ریلی، فرودگاهی خود می باشند، یعنی در 
حالی که دیگران زیرساخت های جدید و نسل های جدیدی از 
امکانات الزم برای فعالیت سرمایه گذار ایجاد کرده اند، ما هنوز در 

مرحله نخست گام می گذاریم.
براساس  می شود.  منجر  قانونی  غرض  نقض  به  نیز  پنجم: 
»مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی جمهوری اسالمی ایران« و ماده 10 قانون مناطق آزاد، 
این سازمان ها از اعتبارات و ردیف بودجه شهرستانی، استانی و 
ملی بی بهره بوده و می باشند؛ در نتیجه برای تامین هزینه های 
خود، طبق قانون باید به صورت خودگردان عمل نمایند و این 
مهم در ماده تصریح شده که براساس آن یکی از مهم ترین منابع 
درآمدی مناطق آزاد از طریق عوارض حاصل از ورود کاال در قالب 
سیف کاال معرفی شده، یعنی هر مدیرعاملی برای افزایش درآمد 
به منظور تسریع در ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های الزم، 
نیازمند افزایش واردات است تا با درآمد بیشتر حاصل از عوارض 
مصوب بر واردات کاال، هزینه الزم برای احداث راه، وصل شدن 
به شبکه های سراسری انتقال برق، آب و گاز و حتی تلفن و به 

تبع آن اینترنت را در حساب خود داشته باشد. 
ششم: در نهایت این دور باطل، به اتهام غالب بودن واردات، تغییر 
کارکرد و انحراف از اهداف مناطق و یک دروغ بزرگ که مناطق 
آزاد عرصه قاچاق کاال هستند، منجر شده است. مهم تر از صحت و 
سقم این موضوع، اثرات روانی مخرب این تخریب ها و اتهام ها در 
مسیر جذب سرمایه گذار ایرانی خارج نشین و خارجی است؛ چراکه 
وجه غالب کسانی که اتهامات فوق را مطرح می کنند، از مسئولین 
بوده اند، در نتیجه، کدام سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند 

که در مضان اتهام و تخریب قرار دارد!؟
با این تفاصیل، اقدام به تاسیس نهاد معاونت فنی و زیربنایی 
مسیر  در  بلند  گامی  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  در 
پذیرش اصالح مسیر اشتباه طی شده ظرف سه دهه گذشته 
است؛ موضوعی که از سوی مجلس شورای اسالمی نیز در 
قالب بازتنظیم قانون در قالب تصریح بر لزوم پیش قدم بودن 

زیرساخت بر ایجاد هر منطقه متبلور شده است.
محترم  نمایندگان  اگر  است،  واقعیت  این  مهم  سئوال  حال 
مناطق  چگونگی  قانون  اصالح  طرح  ماده )3(  به  مجلس 
توسعه  و  احداث  فرآیند  باید  سازمانی  چه  دهند،  رأی  آزاد 

زیرساخت ها در مناطق آزاد جدید را برعهده بگیرد؟ 
منطقی می باشد که متولی این فرآیند بهتر است سازمانی باشد که در 
آینده پاسخگوی نیازهای سازمان منطقه آزاد جدیدالتأسیسی باشد 
که در آن حوزه جغرافیایی به وجود می آید. آیا تکمیل کننده شناخت 
این نقیصه سی ساله، تعیین دولت و محلی از منابع بودجه ساالنه 
برای احداث زیرساخت های مناطق آزاد است؟ این مهم را می توان 
از طریق تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه و ملحق شده است نیز در 
دستورکار قرار داد؛ چراکه به عنوان بخشی از نهادهای زیرمجموعه 

دولت می توانند و باید از ردیف بودجه ای برخوردار باشند.
را  آیا مسئوالنی که زیرساخت ها  باید تصریح کرد،  پایان  در 
در مناطق آزاد جدید احداث و توسعه می دهند، نباید از تجربه 
براساس  و  بدانند  را  آینده  نیازهای  که  آزاد  مناطق  در  الزم 
آن طرح های الزم را انجام دهند، برخوردار باشند؟ در نتیجه 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  زیربنایی  و  فنی  معاونت 
می تواند با رویکرد به قانون اصالح چگونگی اداره مناطق آزاد 

پاسخ سواالت و بعضی ابهامات منتقدین این طرح می باشد.

سر  به  تحریمی  شرایط  در  ایران  که  سال هاست 
می برد، ولی این موقعیت طی 2-3سال اخیر سخت تر 
و بغرنج تر از گذشته شده و حلقه محدودیت ها و اعمال 
است.  داشته  شدیدی  افزایش  کشورمان  بر  فشار 
و  متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  تغییرات  با  حال 
جایگزین شدن مستاجری جدید در کاخ سفید، برخی 
بر این باورند که در آینده نه چندان دور شاهد تغییر 
کاهش  آن  تبع  به  و  ایران  به  نسبت  امریکا  رویکرد 
بود که بی شک در چنین موقعیتی  تحریم ها خواهیم 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور بهترین محل برای 
کشورها  سایر  با  تجاری  مناسبات  و  مراودات  توسعه 
به  ملی  اقتصاد  اتصال  فرآیند  در  تسریع  همچنین  و 

اقتصاد جهانی خواهند بود.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  اما 
را  آزاد  اجرایی شدن قوانین مناطق  آزاد چابهار ، عدم 
عاملی بر عدم تحقق اهداف سرمایه گذاری در دوران 
کرد  تاکید  و  دانست  کشور  در  برجام  حتی  و  تحریم 
در  باشد،  آمریکا  رئیس جمهور  که  شخصی  هر  که 
همه  در  ما  چراکه  کرد؛  نخواهد  فرقی  ما  برای  کل 
این سال ها تحریم بودیم و این سختگیری ها در هر 
دولتی هم بوده، البته شدت و ضعف داشته است؛ اما 
خوش بین  بنابراین  نکرده؛  زیادی  تغییر  کلی  طور  به 
بودن برای آمدن بایدن و امیدواری برای تغییر روند، 
کمی دور از انتظار است؛ زیرا او هم در نهایت منافع 
کلی ایاالت متحده آمریکا را در نظر می گیرد، نه منافع 

کشور ایران.
در همین راستا، با جناب آقای دکتر فرزین حقدل معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار  به 

گفت و گو نشستیم که در ذیل می خوانید.

نقش مناطق آزاد در دوران تحریم ها
اگر این بیست و اندی سال، یعنی از زمانی که قانون 
مناطق آزاد در سال 71 مصوب شد را در نظر بگیریم، 
باید بگوییم در همه این سال هایی که از عمر مناطق 
باید نقشی  این مناطق  آزاد گذشته، مسلم  است که 
را با توجه به وظایفی که قانون برایشان معین کرده، 
این  در  که  مسئله ای  مهم ترین  اما  می کردند .  بازی 
آیا  که  است  این  باشد،  داشته  وجود  می تواند  قضیه 
دولت ها به خودی خود نقشی برای مناطق آزاد متصور 
برای هر منطقه مشخص و  یعنی وظیفه ای  شده اند؟ 
اعالم کنند که نقش هر یک از مناطق آزاد هفتگانه 
و  باشد  می تواند  چقدر  کشور  کل   GDP تحقق  در 
اینکه چه وظیفه خاصی بر عهده این دستگاه است و 
چه کاری را می تواند برای تحقق اهداف کشور انجام 

دهد ؟
خوب ،  قانون  علی رغم  سال ها  این  همه  در  متاسفانه 
کامال  و  داشتیم  آزاد  مناطق  در  که  مدونی  و  مترقی 
این قوانین می توانست مناطق آزاد مدرن و پیشرو را 
آن  خود  تنها  نه  نهایت  در  تا  کند  معرفی  کشور  به 
مناطق بتوانند یک نقش بسیار مثبتی برای خودشان 
داشته باشند، بلکه به توسعه کشور کمک کنند، اما در 
واقعیت این اتفاق نیفتاده است. علت هم این بوده که 
ما قوانین خوبی را پشت سر گذاشتیم، ولی این قوانین 

به درستی اجرا نشده است. 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد  سال های  همه  در 
داشتیم،  کشورها  از  برخی  با  مشخصی  مشکالت  ما 
ایران  با  کشورها  سایر  از  بیشتر  که  آمریکا  ازجمله 
درگیر بوده است. پس بحث تحریم ها، فشار اقتصادی 
جدیدی  موضوع  جهانی  جامعه  سختگیری های  و 
در  ما  باشد.  اخیر  سال های  به  منحصر  که  نیست 
شاهد  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد  کمی  فاصله 
شروع جنگ در کشور بودیم که هزینه ها، مصائب و 
مشکالت جنگ به جای خود، اما تحریم هایی که علیه 
ایران آن زمان صورت گرفت، باعث شد که خیلی از 
کشورها به طرفداری از عراق بسیاری از موارد را روی 

ایران ببندند. 
در  و  داشتیم  را  سازندگی  دوران  هم،  جنگ  از  بعد 
و  شدت  شاهد  هم  دولتی  هر  در  و  سازندگی  دوران 
ضعف تحریم ها بودیم، اما در کل این تحریم ها بوده 
و ما غریبه با این سختگیری ها نیستیم. کشوری که 
همه این سختی ها را پشت سر گذاشته بود و با همه 
برای  به دنبال راهکاری  باید  بود،  تحریم ها هم آشنا 
از  یکی  می گشت.  تحریم ها  از  فرار  و  کشور  توسعه 
راهکارها در این زمینه می توانست مناطق آزاد باشد؛ 
متاسفانه در این سال ها امتیازهای زیادی به کشورهای 
اطراف دادیم و این کشورها هم از قبل گرفتاری های 
باال  را  درآمدهایشان  و  کردند  پیشرفت  بسیار  ایران، 
دادیم  اطراف  کشورهای  به  که  امتیازاتی  این  بردند. 
اگر به مناطق آزاد خودمان داده بودیم، مسلما اکنون 

وضع مان به این صورت نبود. 
مشخص  تعریف  آزاد  مناطق  جهانی،  مولفه های  در 
اقتصادی  عرصه  در  شما  که  زمانی  بنابراین  دارند، 
انجام  مذاکراتی  بین المللی  اقتصادی  طرف  با 
منطقه  یک  عنوان  به  را  آزاد  مناطق  آنها  می دهید، 
از  بنابراین  می بینند؛  سیاسی  نه  و  اقتصادی  صرفا 
مناطق  این  از  می تواند  سیاسی  پارامترهای  خیلی 
محدود  موارد  یا  تحریم ها  دایره  در  و  باشد  دور 

نگیرد .  قرار  کننده 
طی  داشتم؛  بنده  خود  هم  را  موضوع  این  تجربه 
که  زمانی  می دادیم  انجام  خارجی ها  با  که  مذاکراتی 
بحث کشور ایران پیش می آمد، می گفتند که به دلیل 
وضع برخی مالحظات ، تحریم ها و خیلی موضوعات 
ما  که  زمانی  اما  ندارد،  وجود  مذاکره  امکان  دیگر 
می گفتیم که ما یک منطقه آزاد هستیم، رویکردشان 
به  عالقه مندی  بعضی هایشان  می کرد.  تغییر  بسیار 
مقدار  یک  نیز  دیگر  برخی  و  می دادند  نشان  مذاکره 
بنابراین  می آمدند.  پایین  سخت  و  سفت  مواضع  از 
و  آزاد  مناطق  ظرفیت  از  می توانستیم  راحت  خیلی 
تعریف بین المللی که مناطق آزاد در مولفه های جهانی 
دارند، استفاده کنیم و بسیاری از مسائل و مشکالت 

کشورمان را از این بابت حل کنیم.

عدم پذیرش موجودیت مناطق آزاد در کشور
همه این سال ها علی رغم همه مواردی که در قانون 
مناطق آزاد برای تاسیس بانک خارجی در این مناطق 
دیده شده است، اما دستگاه های مختلف کشور به هر 
نحوی بر ایجاد بانک های خارجی در مناطق مقاومت 
آف شور  بانک های  که  داشتند  تصریح  البته  کردند؛ 
می توانند فعالیت کنند؛ اما نتوانستیم حتی یک بانک 
چرا که  کنیم؛  تاسیس  آزاد  مناطق  در  واقعی  آف شور 

همه دستگاه های اجرایی در کشور مانع می شدند.  
نمی توان  را  کار  هیچ  که  می دانند  حاکمیتی  دستگاه 
انجام داد مگر از مسیر آنان عبور کند و قانون مناطق 
آزاد علی رغم اینکه قانون مصوب مجلس است و مورد 
یعنی  ندارند،  قبول  را  می باشد  نگهبان  شورای  تایید 
از  بخشی  آزاد  منطقه  که  بپذیرند  را  این  نمی توانند 
کشور است، ولی خارج از مرزهای بازرگانی کشور قرار 
دارد و باید رفتاری را که درخصوص مناطق آزاد پیش 
می گیرند، با رفتاری که در یک نقطه از کشور دارند، 

متفاوت بدانند.  
همین مسائل باعث شده هر زمانی که می توانستیم از 
ظرفیت های مناطق آزاد استفاده کنیم تا اقتصاد کشور 
تازه کند، توسط دستگاه های دیگر  یک مقدار نفسی 
عمل شان  دایره  مبادا  تا  شد  گرفتاری  و  چالش  دچار 
وجود  با  شود.  محدود  کشور  از  کوچکی  نقطه  در 
مردم  و  تحریم ها  شدیدترین  معرض  در  کشور  آنکه 
با سخت ترین مشکالت دست به گریبان هستند، ولی 
آزاد  آنکه آن نقطه کوچک کشور و مناطق  به بهای 
ادارات  و  دستگاه ها  آن  همه  بلیط  زیر  باید  کماکان 

باشد، کشور را از مسیر پیشرفت باز داشتند. 
به هر حال سازمان های مناطق آزاد هم بخشی از بدنه 
دولت هستند، اینکه از مسئولیت های آن دستگاه کم 
و منتقل به دستگاه دیگری در دولت شود، نمی تواند 
مسئله  همین  و  نیفتاده  اتفاق  این  ولی  باشد؛  مانعی 
نتوانند  آزاد  مناطق  تحریم  شرایط  در  که  باعث شده 
نقشی را که می توانستند برای کمک به اقتصاد کشور 

در نظر داشته باشند، بازی کنند. 
بنابراین اینکه بگوییم که ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
کل  در  شود،  رئیس جمهور  دموکرات  بایدن  یا  باشد 
برای ما فرقی نمی کند؛ چراکه ما در همه این سال ها 
تحریم بودیم و این سختگیری ها در هر دولتی شدت 
بنابراین  است.  نکرده  زیادی  تغییر  و  داشته  و ضعف 
و همه چی  بایدن می آید  باشیم که  اینکه خوش بین 
نیست.  اینگونه  خیر،  بگویم  باید  پیش می رود،  خوب 
بایدن هم در نهایت منافع کلی ایاالت متحده آمریکا 
را در نظر می گیرد نه منافع کشور ایران؛ این ما هستیم 
که باید به فکر خود باشیم، نه اینکه کسی دیگری به 

فکر ما باشد .

ضرورت توجه به ظرفیت های مناطق آزاد و 
دوری از خودتحریمی ها

بی تردید نقش مناطق آزاد در این شرایط، نقشی تعیین 
و  قانون  بدهیم  اجازه  آنکه  به شرط  اما  است،  کننده 
مقررات به درستی اجرا شود. همه این سال ها در مورد 
مناطق آزاد بد گفته شده و عمده مشکالت کشور به 
است  است، خوب  افتاده  آزاد  مناطق  گردن  به  ناحق 
قانون  برای یکی، دو سال  بدهیم  اجازه  بار هم  یک 
از  پس  و  شود  اجرایی  مناطق  این  در  آزاد  مناطق 
اجرایی شدن ببینیم مناطق آزاد چه کمکی می توانند 
بر اساس  اهدافشان  به  نتوانستند  دیدیم  اگر  کنند. 
اهرم های قانونی برسند، مجلس بیاید و قانون مناطق 
آزاد را ملغی کنند و از آن به بعد دیگر مناطق آزادی 
نداشته باشیم؛ اما وقتی نگذاشتیم حتی 20درصد قانون 
این مناطق  از  انتظاری  اجرایی شود، چه  آزاد  مناطق 
آزاد داریم که به اهداف و به مسئولیت های شان عمل 

کنند؟
کشور  آزاد  مناطق  سایر  کیش،  آزاد  منطقه  جز  به 
مناطق محروم و بدون امکاناتی بودند که به محض 
بودجه های  همان  آزاد شدند،  منطقه  به  تبدیل  اینکه 
نهایتا هم یک  آنها دریغ شد؛  از  قطره چکانی دولت 
سازمان منطقه آزاد ماند که باید درآمد کسب می کرد 
مناطق  این  نتیجه  در  می نمود.  هزینه  هم  همانجا  و 
و  دهند  انجام  توانستند  را  خودشان  روزمرگی  همان 
در  آوردند؛  پدید  آنجا  ساکنین  برای  را  رفاه  حداقل 
این حد هم خیلی کار بزرگی انجام دادند؛ لذا به بقیه 

موضوعات نرسیدند. 
درست است که بودجه مناطق آزاد را در سرفصل های 
مصوب  و  بررسی  آنجا  و  می برند  دولت  بودجه  کلی 
می شود، ولی آیا این اتفاق افتاده که بگویند به فرض 
هستید  موظف  سال 1400  برای  کیش  آزاد  منطقه 
یا  باشید،  داشته  نقش  کشور  کلی   GDP تحقق  در 
اینکه منطقه آزاد قشم شما موظف هستید این مقدار 

از اهداف کلی کشور را در بخش نفت و گاز محقق 
سال 1400  برای  شما  چابهار  آزاد  منطقه  یا  کنید؛ 
و  لجستیک  نقل ،  و  حمل  بحث  در  هستید  موظف 
برسانید ؟  سرانجام  به  را  بخش  این  کشور  ترانزیت 
خواسته  آزاد  مناطق  از  چنین چیزی  وقت  هیچ  قطعا 
نشده و هیچ گاه  مناطق آزاد را در این قضایا به بازی 
نگرفتند و اجازه هم ندادند از آن ظرفیت های قانونی 

استفاده شود. 
تمام  آزاد  مناطق  مقررات  و  قانونی  ظرفیت های  اگر 
سازمان  هر  برای  و  باشد  مناطق  اختیار  در  کمال  و 
در  اینکه  )یعنی  گرفته  قرار  که  موقعیتی  به  توجه  با 
برای  نقشی می تواند  و چه  گرفته  قرار  کجای کشور 
کشور  کدام  با  صنعتی  تولیدات  و  اقتصادی  مراودات 
همسایه و کدام بخش دنیا می تواند انجام دهد ( نقشی 
تدوین و در بودجه کلی کشور مشخص شود که فالن 
منطقه باید این اقدامات را برای کشور انجام دهد، آن 
زمان می توانیم امیدوار باشیم که مناطق آزاد می توانند 
با توجه به ظرفیت هایی که دارند، نقشی را هم برای 
یا حداقل کم اثر کردن تحریم ها  و  از تحریم ها  عبور 

داشته باشند. 
با این شرایط کنونی، ترامپ بماند یا هر اتفاق دیگری 
بیفتد، تغییر زیادی رخ نمی دهد؛ زیرا ما باید در ایران 
برداریم،  بخشی نگری ها  و  درونی  اختالفات  از  دست 
همه با هم در یک راستا باید تالش کنیم، هیچ کسی 
به اندازه خود ما دلش برای کشورمان نخواهد سوخت؛ 
هر رئیس جمهوری که بیاید و امور امریکا را در دست 
نه  بود  خواهد  خودش  کشور  هدفش  اولین  بگیرد، 
کشور ایران. برای آنها کشور ایران مهم نیست و در 
کشورهای  برای  کارهایی  خودشان،  اهداف  راستای 
آن  براساس  را  روابط شان  و  می دهند  انجام  مختلف 

تنظیم می کنند. 
بنابراین نقش مناطق آزاد در سختی ها ، گرفتاری ها و 
تحریم ها خیلی می توانست پررنگ باشد، اما خودمان 
دیر  هم  اکنون  بیفتد.  اتفاق  این  نگذاشتیم  کشور  در 
نشده، اگر ظرفیت های مناطق آزاد در اختیار سازمان 
با  مناطق  این  مسلما  بگیرد،  قرار  آزاد  منطقه  همان 
جای  هر  یا  آمریکا  در  تحولی  و  تغییر  هرگونه  وجود 
به  پتانسیل ها،  از  استفاده  با  هم  باز  می توانند  دنیا، 
کل  اقتصاد  نهایتا  و  مجاور  نواحی  خودشان،  توسعه 

کشور کمک کنند.

لزوم تدوین نقشه راه و ماموریت مشخص 
برای هر یک از مناطق

مناطق آزاد ایران شامل سه منطقه آزاد اولیه در جنوب 
کشور یعنی کیش، قشم و چابهار و مناطق آزاد ثانویه 
شامل اروند در جنوب، ماکو، ارس و انزلی در شمال 
با  ارتباط  برای  مناطق  این  از  کدام  هر  است.  کشور 
لوکیشن  جهان،  کشورهای  و  همسایه  کشورهای 
تعیین  بسیار  نقش  می توانند  و  دارند  منحصربه فردی 
اقتصادی ،  پایداری  همه جانبه،  توسعه  برای  کننده ای 
تجاری، صنعتی، بازرگانی، گردشگری و... داشته باشند 
باال  را در آن منطقه  بتوانند ترنول مالی  و در نهایت 

ببرند. 
نواحی  بر  پولدار می تواند  و  پیشرفته  آزاد  یک منطقه 
پیرامونش  منطقه  اقتصاد  به  و  اثرگذار  همجوارش 
کمک می کند. یکی از همین مناطق آزاد ما می تواند 
به عنوان مرکز نهادی های پولی و مالی قلمداد شود، 
یا منطقه دیگر  می تواند مرکز بیمه های مختلف ، مرکز 
بورس، نفت  و انرژی باشد، یا منطقه ای دیگر می تواند 
در زمینه حمل و نقل و لجستیک و دیگری در زمینه 
بازرگانی با کشورهای خاص فعالیت کند. هر کدام از 
این مناطق آزاد با توجه به لوکیشن خاصی که دارند 
می توانند در این شرایط برای جلوگیری از تحریم ها ، 
دور زدن تحریم ها و کم اثر کردن آنها بسیار تاثیر گذار 

باشند.  
متاسفانه ما از ظرفیت های این مناطق استفاده نکردیم 
و کشور را به حاشیه بردیم. در واقع صرفا این مناطق 
را نگه داشتیم تا مشکالت داخلی خودمان در ناتوانی 
و عدم امکان جلوگیری از ورود قاچاق به گردن این 

مناطق بگذاریم.
مناطق  برخی  که  می بینیم  مختلفی  زمینه های  در 
در  و  می دهند  قرار  دشمنی  و  عتاب  مورد  را  آزاد 
مورد  را  آزاد  مناطق  که  پارامترهایی  همان  همه 
در  مناطق  می کنند  اعالم  و  می دهند  قرار  خطاب 
دهند  انجام  کاری  نتوانستند  و  مقصرند  زمینه  این 
که  می شود  گفته  واردات  زمینه  در  مثال  عنوان  به 
که  حالی  در  شدند،  واردات  سکوی  آزاد  مناطق 
مبادی  از  که  وارداتی  نسبت  به  کشور  کل  واردات 
مناطق آزاد انجام می شود، میزان قاچاق کل کشور 
به میزان کاالیی که ممکن است به صورت قاچاق 
و  اداری  تخلفات  میزان  شود،  وارد  آزاد  مناطق  از 
فساد ادرای که در کل کشور به نسبت مناطق آزاد 

آزاد  مناطق  و  است  مع الفارق  قیاس  همه  است، 
و  معضل  آن  در  نمی توانند  هم  اندکی  بسیار  نقش 
به  متاسفانه  آزاد  مناطق  ولی  باشند.  داشته  مفسده 
که  باشند  داشته  وجود  باید  که  واحدی  یک  عنوان 
همه مشکالت را گردن آنها بیندازیم تا از مشکالت 

اصلی فرار کنیم، دیده می شود.  
بنابراین اگر این دید را عوض و مناطق آزاد را کمک 
نماییم که به وظایفشان عمل کنند و از آنها بخواهیم 
عهده  به  را  نقش هایی  موقعیت شان  به  توجه  با  که 
بگیرند و بازی کنند، قطعا به توسعه و پیشرفت مناطق 
و نواحی اطراف و کشور کمک می شود. باید مشخص 
شود که هر کدام از مناطق چه نقشی در تامین منابع 
آنکه  نه  دارند؛  و...  تکنولوژی  و  پول  انتقال  در  مالی ، 
طرح  را  موضوعات  این  کنفرانس  و  سمینار  حد  در 
تدوین  را مشخصا  است  واقعی  که  آنچه  بلکه  کنیم، 
نماییم. این برنامه ریزی در مناطق می تواند در شرایط 
پیش رو و با توجه به تغییر ریاست جمهوری آمریکا که 
بیشترین مشکل را طی سال های اخیر برای ما داشته، 
به عنوان فرشته های نجات کشور در نظر گرفته شود.

بهره مندی چابهار از معافیت تحریم ها
که  کنیم  تاکید  باید  چابهار  آزاد  منطقه  درخصوص 
آمریکا دلش برای ما نسوخته و یا جایی هم به صورت 
اما  است؛  نکرده  معاف  تحریم ها  از  را  چابهار  رسمی 
چابهار  امریکایی  مختلف  مقامات  اظهار نظر  در  عمال 
قرار گرفته،  از تحریم ها  نقطه ای که خارج  به عنوان 
معرفی شد و این موضوع دو علت عمده داشت؛ یکی 
اینکه آمریکایی ها روی کشور افغانستان سرمایه گذاری 
آن  این سرمایه گذاری مستلزم  و  دادند  انجام  وسیعی 
مسیرهای  به  افغانستان  کشور  حال  هر  به  که  است 
حمل  چراکه  شود؛  وصل  بین المللی  نقل  و  حمل 
هزینه ترین  کم  از  یکی  و  است  گران  هوایی  نقل  و 
برای  افغانستان  و  می باشد  دریایی  نقل ها،  و  حمل 
انتقال  و  نقل  جهت  چابهار  به  نیاز  جهان،  با  ارتباط 
کاال دارد. بنابراین در بحث صادرات و واردات کاال به 
از  نقاط دنیا، یکی  به سایر  افغانستان  از  یا  افغانستان 
بهترین و امن ترین مسیرهایی که می توانست استفاده 
این  در  حال  هر  به  است.  چابهار  مسیر  همین  کرد، 
و  امریکا  اقتصادی  و  سیاسی  تقابالت  شاهد  سال ها 

چین هستیم .
عنوان  به  نطق ها  همه  در  اخیرا  چین  رئیس جمهور 
جاده  ایجاد  و  راه اندازی  از  برنامه هایش،  از  یکی 
تحت  را  طرح  این  و  می گوید  سخن  جدید  ابریشم 
و  می کند  مطرح  کمربند«  یک  راه،  »یک  عنوان 
مختلف  نقاط  در  وسیعی  سرمایه گذاری  که  البته 
و  احیا  را  ابریشم جدید  تا جاده  انجام داده  دنیا هم 
از  کریدوری  و  مسیر  نهایت  در  تا  نماید  راه اندازی 

چین به اروپا وصل شود. 
در  مثال  گرفت،  نظر  در  را  نقطه  چند  مسیر  این  در 
قزاقستان سرمایه گذاری وسیعی صورت داد، در گوادر 
پاکستان هم همین طور و در نهایت نقطه ای که باید 
گوادر را به قزاقستان وصل می کرد تا از قزاقستان به 
اروپا اتصال صورت بگیرد، چابهار است. آمریکا هم به 
دلیل مخالفت با چین، به هندی ها برای سرمایه گذاری 
در چابهار چراغ سبز نشان داد و اعالم کرد که مشکلی 
در این قضیه ندارد . با این حرکت،  عمال چینی ها را در 
گوادر و پاکستان زمین گیر کرد و همین باعث شد که 

چابهار از تحریم ها معاف شود . 
ایران نسوخته بود  اینکه آمریکا دلش به حال  مسلما 
تجاری  رقیب  کردن  زمین گیر  و  خود  منافع  برای  و 
داد،  انجام  را  معافیت  این  چین،  یعنی  سیاسی اش  و 
امتیاز  این  از  چقدر  ما  اینکه  اما  نیست؛  تردید  جای 
استفاده کردیم، بحث دیگری است. واقعیت آن است 
که زرنگی ما بود که از این مزیت در راستای توسعه 
مستثنی  یعنی  موضوع  این  تبع  به  کنیم،  استفاده 
سرمایه گذاری های  نیز  تحریم ها  از  چابهار  بودن 
به  اینکه  ولی  گرفت؛  منطقه صورت  این  در  وسیعی 
اهدافمان رسیده باشیم و استفاده تمام و کمال کرده 
باشیم، باید بگویم خیر؛ اینگونه نبوده و این به همان 
زیادی  فرصت سوزی  کشور  در  که  برمی گردد  قضیه 
مقاطع  در  که  فرصت هایی  از  نتوانستیم  و  کردیم 
مختلف داشتیم، به خوبی استفاده نماییم . اما یکی از 
آزاد در  توفیقات عمده چابهار نسبت به سایر مناطق 
جذب سرمایه گذاری های خارجی و حتی سرمایه های 
از  بودن  مستثنی  مبحث  همین  داخلی،  سرگردان 
هم  خوبی  استفاده های  توانسته  که  بوده  تحریم ها 

داشته باشد.

وجوب اجرای تمام و کمال قانون مناطق آزاد
در کنار همه موارد ذکر شده، در صورتی که بخواهیم 
واقعا به اهداف واقعی مان برسیم، باید گام های مهمی 
برداریم. به هر حال سرمایه گذار داخلی و خارجی در 
هر کدام از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند، نیازمند 
یکسری تبادالت مالی است؛ پس بانک مرکزی باید 
مناطق  در  که  دهد  اجازه  و  دهد  خرج  به  سعه صدر 
قبل  از  تا  کنند  فعالیت  آف شور  بانک های  ایران  آزاد 
این فعالیت، مسلما در خیلی از مواقعی که عرصه های 
راه  بتوانیم  می شود،  تنگ  کشورمان  بر  بین المللی 
تنفسی برای کشور باز بگذاریم و با همین مناطق آزاد 

از همه بحران ها عبور کنیم .
ققنوسی  ایران،  کشور  که  آماده  هم  اساطیر  همه  در 
است که هیچ وقت از بین نرفت و از زیر آتش خودش 
متولد شده و در حد و اعالی قدرت و شوکت برگشته 
ایران کشوری نیست که در برابر این  بنابراین  است. 
سختی ها سر خم کند؛ اما مسلما اگر با تدبیر بیشتری 
عمل کنیم، خیلی راحت تر می توانیم از این بحران ها 
و تحریم ها با وجود سنگ اندازی های مختلف و ایفای 
عبور  آمریکا  جمهوری  ریاست  در  مختلف  نقش های 
مناطق  کارشناس  عنوان  به  بنده  توصیه  تنها  کنیم. 
باشیم و  باور داشته  را  آزاد  این است که مناطق  آزاد 
اجازه دهیم برای یک مدت زمان محدود، حتی برای 
امتحان هم که شده، قانون مناطق آزاد تمام و کمال 

اجرایی شود .

گفت و گو با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

عدم اجرایی شدن قوانین مناطق آزاد به بهانه تحریم  
گفت وگو: 

طهورا کریمان



اخبار منطقه آزاد اروند

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
دولت  خدمات  راستای  در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه 
گردشگری،  خدمات  تایید  پس،  این  از  الکترونیک، 
فرهنگی و اجتماعی در سامانه پنجره واحد مناطق 

آزاد انجام می شود.
پروژه  اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  طمیمیان  قدرت اله 
سامانه  یک  طریق  از  آزاد  مناطق  در  واحد  پنجره 
اظهار  است،  مختلفی  مزیت های  دارای  مشخص 
داشت: برای سهولت دسترسی یکسان آحاد مردم و 
شفافیت جهت دستگاه های نظارتی و سرمایه گذاری 
در حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، روز شنبه 
اجتماعی  فرهنگی،  خدمات  جاری،  آذرماه  هشتم 
آزاد  مناطق  واحد  پنجره  سامانه  در  گردشگری  و 

رونمایی گردید.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند، پنجره واحد در مناطق آزاد را موتور 
زین  کرد:  تصریح  و  دانست  مناطق  این  در  توسعه 
در  مجوزهای الزم  و  فعالیت ها  خدمات،  کلیه  پس 
حوزه های ذکر شده، در سامانه پنجره واحد مناطق 

آزاد انجام می شود.

تایید خدمات گردشگری، 
فرهنگی و اجتماعی در 

سامانه پنجره واحد 
مناطق آزاد

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
گفت: مشکالت پرسنل گیت های منطقه آزاد اروند 

با عقد قرارداد جدید رفع خواهد شد.
قبلی  پیمانکار  متاسفانه  گفت:  شریفی  سروش 
به  اروند در پرداخت حقوق  آزاد  گیت های منطقه 
مشکل  با  خود  پوشش  تحت  پرسنل  و  کارکنان 
و  پرسنل  اعتراض  مشکل  این  که  شد  مواجه 

کارکنان را به همراه داشت.
کارکنان  حقوق  پرداخت  مشکل  رفع  افزود:  وی 

اولویت  در  اروند  آزاد  منطقه  گیت های  پرسنل  و 
توسعه  همچنین  و  مدیریت  توسعه  معاونت های 
کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 

اروند قرار گرفته است.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
متعدد،  جلسات  برگزاری  و  بررسی  از  پس  گفت: 
کارشناسان  از  یکی  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
تجربه  از ۴۰سال  بیش  با  کار کشور  روابط  خبره 
کار به این نتیجه رسیدیم که قرارداد پیمانکار فعلی 
فسخ و قرارداد جدید با پیمانکار جدید منعقد شود.

نمایندگان  نیز  جلسات  این  در  کرد:  بیان  شریفی 
کارکنان گیت های منطقه آزاد اروند حضور داشتند 
مورد  قانون  چارچوب  در  نیز  آنان  خواسته های  و 

بررسی قرار گرفت.
منطقه  گیت های  پرسنل  و  کارکنان  تعداد  وی، 
داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  را ۱۲۹نفر  اروند  آزاد 
توجه  با  و  بررسی  قراردادها  مبلغ  این جلسات  در 
به مقررات مندرج در قانون کار و تامین اجتماعی 
کشور به نتیجه الزم دست یافتیم و به زودی آن 

را به اجرا خواهیم گذاشت.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند ادامه 
عنوان  به  اروند  آزاد  منطقه  در  کارکنان حاضر  داد: 
عدالت  امنیت،  پیام آور  منطقه،  حیاتی  سرمایه های 
اجتماعی و رفاه عمومی هستند و از این حیث جایگاه 

ویژه ای در سازندگی و تحول منطقه دارند.
شریفی گفت: کارکنان و پرسنل گیت های منطقه 
اروند همانند کارکنان سایر بخش های دیگر  آزاد 
همیشه از اقشار مهم و تاثیرگذار منطقه به شمار 
مورد  آنها  کرامت  کارکنان،  دیگر  همانند  و  رفته 

توجه قرار گرفته و محفوظ می ماند.

نیروی انسانی، سرمایه های اصلی 
سازمان منطقه آزاد اروند

منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  همچنین، 
آزاد اروند، نیروی انسانی را مهم ترین سرمایه این 

سازمان دانست.
سروش شریفی با تاکید بر نقش کارکنان سازمان 
منطقه آزاد اروند در موفقیت این نهاد دولتی، اظهار 
داشت: نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها 
و  مطلوب  کیفیت  از  سرمایه  این  هرچه  و  است 
آن  ارتقاء  و  بقا  موفقیت،  باشد،  برخوردار  باالتری 

سازمان بیشتر خواهد شد.
وی، توجه به بهبود کیفی منابع انسانی در سازمان را 
حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: هر چه سازمان 
منطقه آزاد اروند بیشتر خود را متعلق به آن بدانند، 
اهداف  به  رسیدن  جهت  در  بیشتری  تالش  قطعا 
سازمانی خواهند کرد و این یک گام رو به جلو در 

رسیدن به موفقیت های بیشتر خواهد بود.

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
از  یکی  متعهد،  انسانی  نیروی  نمود:  تصریح 
برای  که  امتیازات هر سازمانی محسوب می شود 

رسیدن به این مهم تالش بسیاری باید کرد.
مهمی  امتیاز  را  کارکنان  سازمانی  تعهد  شریفی، 
برای هر سازمان عنوان کرد و اذعان داشت: این 
رضایت  به  منجر  کوتاه مدت  در  می تواند  تعهد 

شغلی، خالقیت و اثربخشی سازمانی شود.
از  سازمان  کارکنان  در  انگیزه  ایجاد  افزود:  وی 
مهم ترین اهداف این معاونت است که با همدلی 
مطلوب  جایگاه  به  رسیدن  برای  همکاران  کلیه 

تمام تالشمان را به کار خواهیم گرفت.
مولفه های  از  یکی  را  ارباب رجوع  تکریم  شریفی، 
خود  متبوع  سازمان  از  رضایتمند  انسانی  نیروی 
دانست و گفت: مدیران می توانند با بهره گیری از 
مهارت ها و دانش پرسنل، به ایجاد انگیزه در جهت 

رسیدن به اهداف سازمانی اقدام نمایند.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
در پایان اذعان داشت: ایجاد انگیزه برای کارکنان 
پراهمیت  جهت  آن  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
باانگیزه  انسانی متخصص و  نیروی  اگر  است که 
وجود نداشته باشد، هیچ خدمت و محصولی شکل 
وجود  هم  سازمانی  نتیجه  در  و  گرفت  نخواهد 

نخواهد داشت.

حلمشکالتپرسنلگیتهای
منطقهآزاداروندباقراردادجدید

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیر 
و  حفاظت  طرح  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
نهایی  مرحله  در  آبادان  رنگونی های  مسجد  مرمت 

شدن قرار گرفت.
محسن قنبری با بیان اینکه این طرح توسط یکی از 
مشاورین متخصص و باسابقه در حال انجام است و 
به زودی جهت اجرا برنامه ریزی خواهد شد، افزود: 
تا به امروز هیچ گونه طرح مدونی در این راستا وجود 
نداشته و تمام اقدامات انجام شده به صورت موردی 

بوده است.
آسیب  عامل  را  یکپارچه  برنامه ریزی  عدم  وی، 
دیدن این بنای ارزشمند عنوان کرد و اظهار داشت: 
وارد  رنگونی ها  به مسجد  تاکنون  که  آسیبی  عمده 
شده، رطوبت صعودی است که از زمین به آن وارد 
می شود و در حال تخریب بنا و تزئینات داخلی آن 
موقت  به صورت  آن  ورودی  سازه  است؛ همچنین 
اصولی  صورت  به  می بایست  که  گردیده  تثبیت 

مرمت و تثبیت گردد.
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیر 
ازجمله  کرد:  خاطرنشان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
باارزش  بنای  این  از  حفاظت  جهت  که  اقداماتی 
حریم  آزادسازی  شود،  انجام  می بایست  تاریخی 
آن و حذف فضای سبز اطرافش است که در حال 
آسیب رساندن به پی ساختمان و به تبع آن دیوارها 

و تزئینات داخلی بنا است.
با  آبادان  شهرداری  امیدواریم  کرد:  تصریح  قنبری 
توسعه  حوزه  در  که  مسئولیتی  و  وظیفه  به  توجه 
مرمت  و  حفاظت  روند  در  دارد،  فرهنگی  فضاهای 
همچنین  باشد.  داشته  را  همکاری الزم  پروژه  این 
نیاز است اداره کل میراث فرهنگی استان با توجه به 
در اختیار داشتن این بنا و اینکه مسئولیت نگهداری 
و راه اندازی موزه آن برعهده آنها است، برای شروع 
مجدد عملکرد بنا به عنوان موزه و فضای فرهنگی 
در ساعات مناسب بازدید، تامین نیروی الزم را در 

دستورکار خود قرار دهد.
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیر 
بنای  این  بازگشایی  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
جهت  در  گامی  را  بازدیدکنندگان  برای  ارزشمند 
توسعه گردشگری منطقه دانست و گفت: با گشایش 
برای  مناسبی  بستر  تاریخی،  مسجد  این  درب های 
و  فصلی  برنامه های  موقت،  نمایشگاه های  برپایی 
کارگاه های آموزشی ایجاد خواهد شد و می توان از 

این فضا استفاده و بهره الزم را برد.

 نهایی شدن طرح 
حفاظت و مرمت مسجد 

رنگونی های آبادان

کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
۲سال  از  پس  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
به  آبادان  پتروشیمی  از  محصول  صادارت  وقفه 

کشورهای خارجی از سر گرفته شد.
سیدعلی موسوی اظهار داشت: از تیرماه امسال که 
فعالیت واحد 6۰۰ پتروشیمی آبادان پس از ۲سال 
در  آبان ماه  پایان  تا  از سر گرفت،  را  فعالیت خود 
مجموع چهار هزار و ۵۰۰تن PVC و DDB به 

خارج از کشور صادر کرد.
تن  هزار  سه  شامل  محصوالت  این  افزود:  وی 
 DDB و هزار و ۵۰۰تن محصول PVC محصول
از مجتمع پتروشیمی آبادان است که به کشورهای 

دیگر صادر شده است.
و  کسب  توسعه  و  کسب  و  سرمایه گذاری  معاون 
هدف  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
مواد  نیاز  تامین  آبادان  پتروشیمی  مجتمع  اصلی 

اولیه صنایع پایین دستی و تنظیم بازار کشور است 
و طبق منویات رهبر معظم انقالب در درجه اول 
حمایت از صنایع پایین دستی را در دستورکار قرار 
دادیم که این عمل باعث جلوگیری از خام فروشی 

مواد اولیه می شود.
آبادان  پتروشیمی  مجتمع  کرد:  بیان  موسوی 
و  توسط صنعتگران  را  تولید شده  اولیه  مواد خام 
شرکت های پایین دستی ایرانی به محصول نهایی 
تبدیل می کند و سپس صادرات را در برنامه دارد 
و این امر موجب اشتغال نیروهای جوان می گردد؛ 
ضمن اینکه سود حاصل از فروش با ارزش افزوده 

بیشتر وارد چرخه اقتصاد کشور می شود.
در  شده  تولید   PVC محصول  میزان  وی، 
و  کرد  اعالم  ۳۱۵تن  و  ۱۱هزار  را  گذشته  6ماه 
دلیل  به  که  آبادان  پتروشیمی  واحد6۰۰  گفت: 
خارج  مدار  از  و  متوقف  سال ۹۷  در  آتش سوزی 

شده بود، با همت و کار جهادی کارکنان از اواخر 
خردادماه امسال مجدد در مسیر تولید قرار گرفت.

موسوی تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده، میزان 
تولیدی پی وی سی ماهیانه در پتروشیمی آبادان چهار 
هزار و ۲۰۰تن رسیده است که با این روند، میزان تولید تا 
پایان سال در این پتروشیمی به ۳۵هزار تن خواهد رسید.
کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: 

مجتمع پتروشیمی آبادان عالوه بر تامین نیاز کشور به 
فرآورده های پتروشیمی، بخشی از آن را به بازارهای 
هدف خارجی صادر می کند و این مجتمع با آمادگی 
کامل در حال تولید و براساس شرایط فرآیندی و به 
صورت مرحله ای در حال افزایش ظرفیت تولید است.

در  آبادان  پتروشیمی  مجتمع  است،  ذکر  به  الزم 
دوران جنگ تحمیلی ویران و پس از پایان جنگ 

تحمیلی توسط متخصصان داخلی بازسازی شد .
همچنین، واحد 6۰۰ پتروشیمی آبادان که در کوی 
تولید  کار  شده  واقع  شهر  این  )بریم(  مطهری 

پی وی سی را انجام می دهد.
گفتنی است، هم اکنون مهم ترین محصول تولیدی 
آن  تولید  که  می باشد  پی وی سی  پتروشیمی  این 
در سال ۱۳۸۴ به حدود 6۰هزار تن افزایش یافت 
و تولید ساالنه ۱۱۰هزار تن پی وی سی از اهداف 

طرح توسعه این مجتمع است.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، شورای بسیج 
منطقه آزاد اروند و مدیرتوسعه فرهنگی هنری این 
سازمان با حضور بر مزار شهدای گمنام؛ با آرمان های 

واالی این بزرگ مردان تجدید میثاق کردند.
آزاد  منطقه  شهدای  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
موزه  باغ  گمنام  شهدای  یادمان  بر  با حضور  اروند 
دفاع مقدس آبادان با یادآوری رشادت های بسیجیان 
در طول ۸سال دفاع مقدس، گفت: گسترش تفکر 
بسیجی باعث خواهد که هیچ کسی به خود اجازه 

ندهد چشم طمع به خاک این کشور داشته باشد.
سردار عبدالرضا قاسمی زاده ضمن تسلیت به مناسبت 
شهادت حضرت معصومه )س( و مددجویی از ایشان 
داشت:  اظهار  شهدا،  خون  داشتن  نگاه  زنده  برای 
امیدواریم بتوانیم رهروان خوبی برای این بزرگواران 
باشیم و راه این بزرگمردان تاریخ را همچنان ادامه 

دهیم.
وی با مرور خاطراتی از دوران دفاع مقدس، بیان کرد: 
عملیات والفجر ۸ از آن جهت حائز اهمیت بود که بعد 

از آن دنیا بیش از پیش متوجه قدرت بازوان بسیجیان 
پرتوان شد.

سردار قاسمی زاده تصریح کرد: حضور و آمادگی این 
فرزندان رشید اسالم در تمامی عرصه ها بر همگان 
در  کشور  نبودند  بسیجیان  اگر  و  است  مشخص 

بسیاری از مواقع با مشکل مواجه می شد.

سران عشایر و شیوخ قبایل منطقه آزاد اروند 
ترور دانشمند هسته ای را محکوم کردند

شیوخ، سران عشایر و قبایل همزمان با تجدید میثاق 

با آرمان های انقالب، حمله تروریستی که منجر به 
شهادت محسن فخری زاده )دانشمند هسته ای( شد 

را محکوم کردند.
معاون  دفتر  در  با حضور  منطقه  عشایر  نمایندگان 
ضمن  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه 
به  منجر  که  تروریستی  حمله  کردن  محکوم 
شهادت دکتر محسن فخری زاده )دانشمند هسته ای 
و  غیور  عشایر  کردند:  خاطرنشان  شد،  کشورمان( 
همیشه در صحنه خطه عظیم خوزستان به محض 
شنیدن خبر ترور ناجوانمردانه فخر ایران و دانشمند 
برجسته هسته ای جهان، آمادگی و حضورشان را برای 
اجرای هرگونه دستوری از سوی مقام معظم رهبری و 

دولتمردان اعالم کردند.
ایشان اقدام عامالن این جنایت را بزدالنه و کوردالنه 
دانستند و افزودند: عشایر عرب منطقه، عماروار دست 
مقتدای  در چشم  و چشم  گذاشته  نیام شمشیر  بر 

خویش منتظر یک اشاره از معظم له هستیم.
سنت  این  دادند:  ادامه  منطقه  عشایر  نمایندگان 

خبیسه ترور و دانشمند کشی توسط صهیونیست ها و 
سرسپردگان آنها در منطقه بسیار ناپسند بوده که آن 

را از هر حیث محکوم می نماییم.
ایشان شهید »محسن فخری زاده« را یکی از فرزندان 
برومند این ملت که می خواهند با عزت زندگی کنند 
و هیچگاه زیربار ذلت نخواهند رفت، معرفی کردند 
و گفتند: این جنایتکاران کوردل به خیال خویش با 
چنین اقدامات شنیعی می توانند انقالب بزرگ اسالمی 
ایران را ضعیف کنند؛ فارغ از اینکه هزاران هزار جوان 
این  در  هسته ای  بزرگوار  شهید  همچون  عاشق 

مملکت جان برکف آماده جانفشانی هستند.
نمایندگان غیور شیوخ، عشایر و سران قبایل در بخش 
دیگری از سخنانشان با تبریک هفته بسیج و قدردانی 
از تالش های خالصانه و بی دریغ این عزیزان، تصریح 
کردند: بسیجیان به عنوان لشکر مخلص خدا همواره 
نیروهای صادق این نظام هستند که همچون خاری 
توطئه ای  هر  جلوی  جوانمردانه  دشمنان،  در چشم 

ایستاده اند و حافظ جان و مال مردم هستند.

مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد 
درخصوص  هم اندیشی  نشست  برگزاری  از  اروند 

اجرای برنامه های قرآنی خبر داد.
مسئولین  از  تعدادی  حضور  با  که  جلسه  این  در 
موسسات فعال منطقه و مدیریت فرهنگی و هنری 
مباحثی  گردید،  برگزار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
پیرامون اجرای برنامه ها و فعالیت های قرآنی جهت 
اجرا در بستر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

حمید بحرینی با اشاره به گسترش کروناویروس و 
شکل جدیدی از ارائه برنامه های فرهنگی، خاطرنشان 
کرد: باید با هوشیاری و آگاهی از فضای مجازی در 

توسعه فرهنگ قرآنی بهره مند شویم.
وی، هدف از تشکیل این جلسه را استفاده از نظرات 
ارزشمند حاضران در نشست دانست و افزود: طبق 
با  برنامه ها  این نشست،  انجام گرفته در  همفکری 

زمان بندی اجرایی تا پایان سال انجام خواهد گرفت.

مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد 
اروند از مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه 
را که به درخواست و دغدغه مندی برخی از موسسات 
قرآنی تشکیل و پیگیری شد را استفاده از آموزش های 
اساتید کشوری و بین المللی در بستر وبینار عنوان کرد 
و تصریح نمود: برگزاری مسابقات قرآنی با رویکرد 
هنری و دیگر برنامه های آموزشی ازجمله تصمیمات 

اتخاذ شده در این جلسه بود.

از  ناشی  روان  آب های  گفت:  آبادان  آبفا  مدیر 
منطقه  سازمان  شهری  جنتکس  توسط  بارندگی، 

آزاد اروند در حال تخلیه و انتقال است.
پیش بینی  با  داشت:  اظهار  مهرانفر  مصطفی 
شهر،  سطح  در  آبگرفتگی  احتمال  و  بارندگی 
سازمان منطقه آزاد اروند دستگاه جنتکس شهری 
جهت دفع و انتقال روان آب ها را تهیه و در اختیار 

آبفا آبادان قرار داد.
قرار  آبفا  اختیار  در  دستگاه  این  اگر  افزود:  وی 
روبه رو  شدیدتری  بحران  با  یقینا  نمی گرفت، 

می شدیم.
مهرانفر بیان کرد: در حال حاضر این جنتکس تنها 
که  است  آبادان  در  مستقر  خدمات رسان  دستگاه 
آب های  دفع  در  را  عدیده ای  مشکالت  توانسته 

سطحی و فاضالب مرتفع کند.
پایان خاطرنشان کرد: ضمن  در  آبادان  آبفا  مدیر 
معاونت  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  از  قدردانی 
فنی و زیربنایی این سازمان در تهیه این دستگاه 
جنتکس شهری، در تالش هستیم معظل آبگرفتی 
به  را  باران  بارش  از  متاثر  سطحی  آب های  و 

سرعت برطرف نماییم.

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

با حضور سران عشایر و شیوخ قبایل منطقه آزاد اروند انجام شد:

مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

مدیر آبفا آبادان خبر داد:

آغاز مجدد صادرات محصول از مجتمع پتروشیمی آبادان

تجدید میثاق شورای بسیج منطقه آزاد اروند با آرمان های شهدا

برگزاری نشست هم اندیشی امور قرآنی منطقه آزاد اروند

فعالیت جنتکس سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان
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با هدف تقویت توان عملیاتی پایگاه دریابانی جزیره 
مدل  پیشرو  موتورسیکلت  دستگاه  پنج  تعداد  قشم، 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اهدایی  سی جی 200 
مدیره  هیات  رئیس  با حضور  آیینی  پایگاه طی  این 
جمعه  امام  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
نیروی دریابانی جزیره قشم و جمعی  قشم، فرمانده 
کف  بر  جان  نیروهای  به  سازمان،  این  مدیران  از 

دریابانی جزیره قشم تحویل داده شد.
رسیدن  فرا  تبریک  با  آیین  این  در  قشم  امام جمعه 
آزاد  اقدامات مدیرعامل سازمان منطقه  هفته بسیج، 
در  بسیجی  تفکر  وجود  از  عینی  نمونه ای  را  قشم 
مومنی  حمیدرضا  اقدامات  گفت:  و  دانست  ایشان 
خصوصا در حوزه بهداشت و درمان در دوران شیوع 
در کل  بلکه  در جزیره قشم،  تنها  نه  ویروس کرونا 

کشور منحصربه فرد و بسیار مثمرثمر بوده است.
کرد:  تصریح  تارم  میثم  والمسلمین  االسالم  حجت 

اگر دوراندیشی و تدبیر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در بحث مقابله با شیوع ویروس کرونا نبود، به 
این  در  باری  فاجعه  وضعیت  شاهد  امروز  قطع  طور 

بحث در سطح جزیره بودیم.
پشتیبانی  و  حمایت ها  از  همچنین  قشم  جمعه  امام 
و  انتظامی  نظامی،  نیروهای  از  مومنی  حمیدرضا 
این  اهداء  و گفت:  امنیتی جزیره قشم ستایش کرد 
پنج دستگاه موتورسیکلت توسط سازمان منطقه آزاد 
قشم به نیروهای خدوم دریابانی قشم، بخش کوچکی 

از این حمایت های وی محسوب می شود.
معاون  شیخ زاده  مرتضی  گزارش،  این  براساس 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم نیز در این آیین حمایت از دو حوزه »بهداشت و 
درمان« و »سیستم های نظامی، انتظامی و امنیتی« 
اجتماعی سازمان  قالب مسئولیت  در  را  جزیره قشم 
مومنی  حمیدرضا  صریح  دستورات  و  تاکیدات  از  و 

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
موتورسیکلت ها  این  اهداء  گفت:  و  خواند  قشم  آزاد 
دریابانی جزیره قشم که  پایگاه  به  از سوی سازمان 
200کیلومتر  بر  افزون  قشم،  ساحل  300کیلومتر  از 
از  حراستی  و  حفاظتی  عملیات  پوشش  تحت  را  آن 
با  است،  داده  قرار  خود  دولتی  و  ملی  سرمایه های 

هدف تقویت توان عملیاتی نیروهای جان برکف این 
پایگاه انجام شده است.

پایگاه  فرمانده  مرادپور  مهدی  سرهنگ  همچنین، 
آیین طی سخنان  این  در  هم  قشم  جزیره  دریابانی 
از  بسیج،  هفته  رسیدن  فرا  تبریک  با  کوتاهی 
مدیرعامل  لجستیکی  و  مالی  معنوی،  حمایت های 
سازمان منطقه آزاد قشم از این پایگاه تقدیر کرد و بر 
افزایش و ارتقاء آمادگی نیروهای این پایگاه در انجام 
ماموریت های محوله در اثر این حمایت ها تاکید نمود .

گفتنی است، در پایان این آیین، سویج پنج دستگاه 
موتورسیکلت پیشرو مدل سی جی 200 به ارزش یک 
میلیارد و یکصد میلیون ریال اهدایی سازمان منطقه 
دریابانی  پایگاه  برکف  جان  نیروهای  به  قشم  آزاد 
جزیره قشم، توسط رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
امام جمعه قشم تحویل  آزاد قشم و  سازمان منطقه 

داده شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: رعایت قوانین و شفاف سازی امور چراغ 

راه تجارت در قشم است.
حمیدرضا مومنی در دیدار با جمعی از اعضای جامعه 
منطقه،  رشد  بین المللی  مرکز  در  قشم  بازرگانان 
بازرگانان قشم را به تالش و تحرک بیشتر در عرصه 
منطقه  سازمان  افزود:  و  خواند  فرا  قشم  در  تجارت 
آزاد قشم خود را جدا از جامعه بازرگانان این منطقه 
نمی داند و نهایت همکاری و همراهی را برای تسهیل 
انجام داده و  اجرایی تجارت در قشم  امور  و تسریع 

خواهد داد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  قشم 

فرصت های  قشم  جزیره  در  گردشگری  توسعه 
اقتصادی به ویژه تجار و  فوق العاده ای  برای فعاالن 
بازرگانان فراهم ساخته است، اظهار امیدواری کرد که 
با پایان یافتن دوران کرونا، فصل جدیدی از همکاری 
و هم افزایی بین سازمان و بازرگانان در عرصه تجارت 

در منطقه آزاد قشم گشوده شود.
عالی  موسسه  مدیر  اسالمی  عبداهلل  همچنین، 
از  تقدیر  دیدار ضمن  این  در  قشم  بازرگانان  توسعه 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  ساله  شش  خدمات 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
دپو  کاالهای  ترخیص  گفت:  قشم  بازرگانان  جامعه 
شده بازرگانان قشم در انبار گمرک منطقه آزاد قشم 
که  است  مومنی  مهندس  ماندگار  اقدامات  ازجمله 

مستقیما با پیگیری های ایشان انجام شد.
بنا بر این گزارش، در این دیدار مسائل و پرسش هایی 
ثبت  سامانه  سفارش،  ثبت  مشکالت  درخصوص 
انبارها، ترخیص کاری و چندین موضوع تجاری دیگر 
این نشست مطرح شد  در  بازرگانان حاضر  از سوی 
که کیهان عباسیان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، 
و  تجارت  توسعه  مدیریت  سرپرست  همایونی  علی 
اصناف  و  بازرگانی  مدیریت  سرپرست  امیری  هرمز 
سازمان منطقه آزاد قشم توضیحات و پاسخ های الزم 

را به آنان ارائه کردند.
گفتنی است، پیش از آغاز این نشست، نریمان توکلی 
جویباری مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
طی سخنان کوتاهی با اشاره به نشست ها و دیدارهای 

قبلی بازرگانان قشم با مدیرعامل سازمان، هدف اصلی 
برگزاری این نشست را بررسی برخی مسائل بازرگانی 
و قدردانی بازرگانان از اهتمام و تالش های حمیدرضا 

مومنی به دلیل حل مشکالت آنها اعالم کرد.

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

همزمان با فصل برداشت محصول از مزارع میگوی 
جزیره قشم، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم از دو مجموعه پدیده صدف و عظیم 
همچنین  و  میگو  تولید  زمینه  در  فعال  قشم  ساحل 
شرکت تک هالل قشم مجتمع فرآوری و بسته بندی 

محصوالت شیالتی بازدید کرد.
اهمیت  بر  تاکید  با  دیدارها  این  در  مومنی  حمیدرضا 
نگاه  با  افزوده  ارزش  چرخه  تکمیل  و  سرمایه گذاری 
صادراتی در واحدهای تولید و پرورش میگو، اظهار کرد: 
اشتراک گذاری  موضوع  گرفته،  صورت  برنامه ریزی  با 
دانش روز حوزه پرورش آبزیان به ویژه میگو، برندسازی 

و توسعه صنعت شیالت در جزیره آغاز شده است.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم همچنین در حاشیه برنامه 
کرد:  بیان  میگو  پرورش  مزارع  از  خود  بازدیدهای 
صنعت پرورش میگو یک ظرفیت مهم برای حرکت 
در مسیر توسعه متوازن و پایدار در قشم است که با 
جزیره،  این  استراتژیک  و  مناسب  موقعیت  به  توجه 
تولید  برای  صنعت  این  رشد  جهت  الزم  بسترهای 

محصوالت با قابلیت صادرات فراهم شده است.
براساس این گزارش، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
از مدیران  سازمان منطقه آزاد قشم به همراه برخی 
این سازمان در نخستین بخش از بازدیدهای خود، از 
مراحل برداشت میگو در مزرعه »پدیده صدف قشم« 

دیدن کرد و در جریان مراحل آن قرار گرفت. 
در  قشم  صدف  پدیده  شرکت  میگو  پرورش  سایت 
زمینی به مساحت 203هکتار در روستای نقاشه جزیره 
قشم مشغول فعالیت است. این مزرعه پرورش میگو 
برای  داشتن 30هکتار،  زیر کشت  با  حاضر  حال  در 

22نفر فرصت شغلی به صورت مستقیم و همچنین 
ایجاد  فصلی  و  غیرمستقیم  اشتغال  2۵نفر  از  بیش 
کرده است و با اتمام مراحل توسعه ای، ۱20نفر در آن 
اشتغال خواهند داشت. همچنین مطابق پیش بینی ها 
سطح  از  میگو  ۱00تن  جاری  سال  آذرماه  پایان  تا 

زیرکشت این مزرعه برداشت شود.
بازدید از مراحل برداشت میگوی تولید شده و پرورش 
پیدا کرده در مزرعه متعلق به شرکت »عظیم ساحل 
مدیرعامل  بازدیدهای  از  دیگری  مرحله  قشم«، 

سازمان منطقه آزاد قشم و هیات همراه بود.
مزرعه پرورش میگو عظیم ساحل قشم در زمینی به 
وسعت ۸۴هکتار احداث شده است و در حال حاضر 
مجموعه  این  است.  برده  زیرکشت  در  را  30هکتار 
پرورش میگو نیز پس از اتمام فاز دوم آن، ۶0استخر 
از  و  رساند  خواهد  بهره برداری  به  را  میگو  پرورش 
ایجاد  اشتغال  بومی  نیروی  30نفر  برای  طریق  این 
پایان  تا  خواهد شد. همچنین پیش بینی می شود که 
مزرعه  این  زیرکشت  سطح  از  میگو  ۴۵تن  آذرماه، 

مورد برداشت قرار گیرد.
سازمان  مدیرعامل  بازدیدهای  جریان  در  همچنین 
نمایندگان دو شرکت »اتحاد مهر  آزاد قشم،  منطقه 
از  گزارشی  نیز  کنار سیاه«  »تعاونی دشت  و  کانی« 

وضعیت تولید و برداشت محصول خود ارائه دادند.
حمیدرضا مومنی و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم 
مجموعه  از  خود،  بازدیدهای  از  دیگری  بخش  در 
تولیدی »تک هالل قشم« واقع در محدوده روستای 
سلخ بازدید کردند و در جریان مراحل اجرایی و فرآیند 
فرآوری و بسته بندی محصوالت شیالتی قرار گرفت. 

شرکت تک هالل قشم در حوزه فرآوری و بسته بندی 
به  محصوالت  عرضه  جهت  شیالت  محصوالت 
سرزمین اصلی و همچنین صادرات به سایر کشورها 
از  را  خود  فعالیت  شرکت  این  می کند.  فعالیت 
سال ۱3۹0 آغاز کرده و تاکنون موفق به ایجاد برای 

بیش از ۵0تن از نیروهای کار بومی شده است.
توسط  گرفته  صورت  بلندمدت  برنامه ریزی  مطابق 
منطقه آزاد قشم، توسعه مزارع میگو با هدف افزایش 
تامین  راستای  در  حرکت  شیالت،  حوزه  در  تولید 
پایدار  اشتغال زایی  همچنین  و  کشور  غذایی  امنیت 
است.  گرفته  قرار  دستورکار  در  محلی  جامعه  برای 

همچنین با تکمیل چرخه تولید و صادرات محصوالت 
بهبود  و  کشور  برای  بیشتر  ارزآوری  شاهد  شیالتی 

شرایط زندگی ساکنین جزیره قشم خواهیم بود.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم و برخی از مدیران این سازمان در 
میان  جاده  محل  از  خود،  بازدیدهای  برنامه  ادامه 
روستاهای سهیلی و نقاشه، خانه بوم گردی هفت رنگو، 
همچنین  و  دستی  صنایع  تولید  کارگاه  و  فروشگاه 
محل پیش بینی شده جهت احداث و راه اندازی اسکله 
روستای  محدوده  در  پارویی  قایق های  و  پدل برد 

هفت رنگو بازدید کردند.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم از مراحل پیشرفت و برداشت مزارع پرورش میگوی جزیره بازدید کرد:اخبار منطقه آزاد قشم

جزیره قشم؛ قطب پرورش میگو در کشور
ارتقاء جایگاه قشم با 

اجرای پروژه های عمرانی 
و صنعت نفت

بازدید سرپرست معاونت فنی و زیربنایی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از 

پروژه های منطقه آزاد قشم:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
و  فرهنگی  بخش های  میان  هماهنگی  گفت:  قشم 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم و نیروهای سپاه و 
بسیج می تواند به حل و کاهش بسیاری از آسیب های 

اجتماعی موجود در سطح جزیره کمک کند.
مقاومت  ناحیه  فرمانده  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
بسیج سپاه قشم که به مناسبت هفته بسیج صورت 
قشم  پاسداران  سپاه  نیروهای  کرد:  اظهار  گرفت، 
گوناگون  عرصه های  در  و  مختلف  زمان های  در 
و  بسیار خوب  عملکرد  امنیتی  و  فرهنگی  اجتماعی، 

موفقی داشته اند.
یاد  گرامیداشت  با  و  بسیج  هفته  تبریک  ضمن  وی 
شهید سردار قاسم سلیمانی، ادامه داد: سرافرازی امروز 

جمهوری اسالمی ایران و وجود امنیت پایدار در منطقه، 
حاصل تالش تمامی نهادها مربوط به این حوزه است.

با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
امنیت  حوزه  در  جزیره  خاص  ویژگی های  به  اشاره 
امنیت،  حوزه  در  داشت:  اذعان  اجتماعی،  مسائل  و 
قشم از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است و حفظ 
این وضعیت به سبب همکاری خوب و سازنده میان 

بخش های مختلف ایجاد می شود.
توسط  گرفته  به تالش های صورت  اشاره  با  مومنی 
سازمان منطقه آزاد قشم و سایر نهادها، از تالش ها 
بسیج سپاه  مقاومت  ناحیه  نیروهای  و همکاری های 
گسترش  از  پیشگیری  و  کنترل  راستای  در  قشم 

بیماری کووید ۱۹ قدردانی کرد.
وی تصریح نمود: در شرایط فعلی تمامی بحران های 
و  همراهی  با  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
حل  قابل  بخش ها  و  دستگاه ها  تمامی  هم اندیشی 
بوده و با برنامه ریزی جهت هم افزایی توان نیروهای 
و  خوب  اقدامات  اجرای  شاهد  می توانیم  مختلف 

موثری در این منطقه باشیم.
خاطرنشان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بدنه  همراهی  با  متوازن  و  پایدار  توسعه  کرد: 
شد  خواهد  حفظ  و  ایجاد  محلی  جامعه  و  اجتماعی 
و با آسیب شناسی خوب و به موقع و حل مشکالت 

زندگی  کیفیت  افزایش  موجب  می توان  اجتماعی 
ساکنان شد.

مومنی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم و بنده به 
وظایفی  و  ماموریت  مجموعه  این  مدیرعامل  عنوان 
داریم که باید برای انجام آنها تالش کنیم؛ اما خارج 
شدن از محدوده اخالق و انصاف، کار درستی نیست 
و اگر توهین و یا افترایی شود، آن را از طریق مراجع 

پیگیری می کنیم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم در پایان بیان داشت: در شرایط امروز و با 
وجود مشکالت گوناگونی ازجمله تحریم ها و شرایط 
اقتصادی ایجاد شده در اثر شیوع ویروس کرونا، بیش 
و  همبستگی  همدلی،  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از 
وحدت میان بخش های مختلف جهت پیشبرد اهداف 

و ارائه خدمات بهتر به مردم هستیم.
بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  گزارش،  این  براساس 
مجموعه  از  جلسه،  این  ابتدای  در  نیز  قشم  سپاه 
منطقه  سازمان  توسط  شده  ارائه  خدمات  و  اقدامات 
آزاد قشم در راستای افزایش کیفیت زندگی ساکنان 

جزیره قدردانی کرد.
سرهنگ محمد ساالری افزود: پشتیبانی سازمان منطقه 
آزاد قشم در حوزه فعالیت های مقابله با شیوع بیماری 
کرونا و حمایت از کادر درمان و تجهیز بیمارستان پیامبر 

اعظم )ص( در این دوران بی نظیر بوده است.
با  قشم  بسیج  و  سپاه  نیروهای  داشت:  اظهار  وی 
همراهی و مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه 
آسیب های  کاهش  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله 
ناشی از این بیماری عملکرد خوب و موفقی داشته اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم تصریح کرد: 
معیشتی  کمک  بسته  2۴هزار  گذشته  ماه های  طی 
اقشار  میان  و  آماده  رزمایش  این  از  مرحله  سه  در 

کم برخوردار و خانواده های نیازمند توزیع شده است.
در  خوبی  فعالیت های  قشم  سپاه  ساالری،  گفته  به 
هدف  با  اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف  حوزه های 
کاهش آسیب های اجتماعی و برقراری امنیت پایدار و 

مقابله با جرائم سازمان یافته انجام داده است.
با  در حوزه های سازندگی  اضافه کرد: همچنین  وی 
راه اندازی گروه های جهادی، بخش ها و نقاط محروم 
خارج از محدوده شهرستان و جزیره قشم نیز جهت 
ارائه خدمات و انجام عملیات عمرانی فعالیت می کند.

پایان  در  قشم  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
فرهنگی،  مختلف  بخش های  همکاری  نمود:  اظهار 
اجتماعی و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم با 
این نهاد انقالبی در جهت فرهنگ سازی و مدیریت 
فضای اجتماعی جزیره قشم نتیجه بخش بوده و شاهد 

کاهش آسیب های اجتماعی هستیم.

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم مطرح شد:
هم افزایی میان تمامی نهادها، عامل ایجاد امنیت پایدار در قشم

در آیینی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و امام جمعه قشم صورت گرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جمع بازرگانان قشم بیان داشت:

اهداء 5دستگاه موتورسیکلت از سوی سازمان منطقه آزاد قشم به پایگاه دریابانی قشم

رعایت قوانین و شفاف سازی امور، چراغ راه تجارت در قشم

مصطفی خانزادی سرپرست معاونت فنی و زیربنایی و 
مهدی رعیتی مدیر نظارت بر عملکرد مناطق آزاد دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه محرم 
بهاروند معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم و 
جمعی از مدیران این سازمان، از محل برخی از پروژه های 

عمرانی و اقتصادی منطقه آزاد قشم بازدید کردند.
هدف از این بازدیدها، بررسی روند اجرایی شدن طرح ها 
در  همچنین  بود.  آنها  فیزیکی  پیشرفت  و  پروژه ها  و 
جریان این بازدیدها، درخصوص ظرفیت های اقتصادی 
در حوزه نفت و انرژی و پروژه های عمرانی موجود در 

جزیره قشم گفت وگو و تبادل نظر شد.
ساختمان  پروژه  عمرانی  پیشرفت  وضعیت  از  بازدید 
تکنیکال بالک و برج مراقبت فرودگاه بین المللی قشم، 
پروژه های  از  گرفته  صورت  بازدیدهای  مقصد  اولین 
عمرانی منطقه آزاد قشم بود. احداث ساختمان تکنیکال 
بالک )برج مراقبت( از مهرماه سال ۱3۹۴ در زمینی به 

مساحت ۱۷هزار مترمربع آغاز شده است.
این پروژه با زیربنای حدود 3هزار مترمربع در دو طبقه بوده 
و هم اکنون مراحل پایانی اجرای آن در حال انجام است. 
طبقه اول ساختمان تکنیکال بالک فرودگاه بین المللی 
بخش های  جانبی  ۱0اتاق  و  اصلی  23اتاق  با  قشم 
الکترونیکی، مخابرات، مراقبت پرواز، انفورماتیک، اتاق 
هواساز، تاسیسات، سالن آمفی تئاتر، نمازخانه، دبیرخانه 

و بخش های آموزشی را شامل می شود.
نیز شامل ۷اتاق اصلی و ۵اتاق  این ساختمان  طبقه دوم 
جانبی مخصوص کادر مدیریتی و اتاق جلسات می باشد. این 
پروژه دارای برج مراقبتی به ارتفاع 3۶متر و ارتفاع دید 32متر 
بوده با تجهیزات کامل الکترونیکی است. همچنین مساحت 
طبقه اختصاص یافته به تجهیزات الکترونیکی ۷0مترمربع 

می باشد و مساحت اتاقک کابین برج ۹0مترمربع است.
پایانه  فاز  نخستین  محل  از  ادامه  در  هیات  این 
صادراتی ترمینال نفتی دیرستان بازدید کردند. شرکت 
این  خصوصی  سرمایه گذار  قشم،  سرمایه گذاری  نفت  
پروژه بوده که پایانه نفتی قشم را به مساحت ۱۱۷هکتار 
واقع در جنوب جزیره قشم در نزدیکی روستای دیرستان 
با هدف ذخیره سازی نفت و میعانات گازی با ظرفیت 

۶.۵میلیون بشکه تاسیس کرده است.
عملیات بارگیری مخازن این پروژه در دی ماه ۱3۹۸ 
در  و  رسید  اتمام  به  سال  همان  اسفند  در  و  آغاز 
شهریورماه سال جاری توسط رئیس جمهور از طریق 

ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
این هیات در ادامه بازدیدهای خود با حضور در منطقه 
جنگلی حرا جزیره قشم، یکی از بزرگترین اسکله های 
اولیه  مواد  تامین  به  که  را  کشور  جنوب  در  نفتی 
پاالیشگاهی، نفت خام فوق سنگین و صادرات میعانات 
نفتی مانند بنزین، گازوئیل و قیر در این جزیره  مبادرت 
خواهد کرد، مورد بازدید قرار دادند و در جریان عملیات 

ساخت و پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفتند.
پروژه اسکله نفتی حرا جزیره قشم با ظرفیت تامین 
اولیه  و صدورساالنه ۱۴میلیون و ۵00هزار تن مواد 
پاالیشگاهی، نفت خام فوق سنگین و میعانات نفتی 
مانند بنزین، گازوئیل و قیر در منطقه جنگل های حرا 
این  راه اندازی  است.  ساخت  دست  در  قشم  جزیره 
اسکله نفتی نشانه ای از توسعه روابط بخش خصوصی 

و دولت با مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم  است.
بازدید از وضعیت پروژه پاالیشگاه شرکت پارس بهین 
پاالیش نفت قشم مقصد بعدی بازدید این گروه بود. 
تولید  برای  سنگین  فوق  خام  نفت  پاالیشگاه  پروژه 
با ظرفیت  بهین پاالیش نفت قشم  پارس  قیرشرکت 
تولید روزانه 3۵هزار بشکه قیر توسط شرکت پارس بهین 

پاالیش نفت قشم از سال ۱3۹2 شروع شده است.
از  یکی  قشم  نفت  پاالیش  بهین  پارس  شرکت 
انرژی  گسترش  شرکت  زیرمجموعه  شرکت های 
پاسارگاد در منطقه آزاد جزیره قشم است. ماموریت 
خام  نفت  پاالیشگاه  ساخت  شرکت،  این  اصلی 

سنگین قشم واقع در جزیره قشم است.
این پاالیشگاه در دو فاز مختلف با محصول مشابه ازجمله قیر 
به عنوان محصول اصلی و نفت خام سبک به عنوان محصول 
فرعی در حال ساخت است. این پاالیشگاه به طریقی طراحی 
شده که نفت  خام سبک می توانند توسط نفتا، نفت سفید و 

گازوئیل پس از اضافه شدن گوگرد، جایگزین شوند.
این گروه در بخش پایانی بازدیدهای خود، از محل 
قطعه اول بزرگراه مرکزی قشم دیدن کردند. عملیات 
طول  به  قشم  مرکزی  بزرگراه  اول  قطعه  ساخت 
۱0کیلومتر از میدان فرودگاه تا سه راهی دیرستان در 
سه بخش زیرسازی، آسفالت و انجام خط کشی، نصب 

گاردریل و عالئم ترافیکی انجام شده است.
زیرسازی قطعه اول این طرح از مردادماه سال ۱3۹۴ 
شروع شده و مردادماه سال ۹۸ به پایان رسید و پس 
انجام عملیات آسفالت، خط کشی، نصب گاردریل  از 
به  گذشته  سال  بهمن ماه  در  ترافیکی  عالئم  و 

بهره برداری رسید.
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