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سرمقاله

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

 مناطق آزاد چگونه الگوی همکاری
 در اکو را به همگرایی تبدیل می کنند؟

تصویر نخست، وضعیت کنونی: حرف پایانی را باید ابتدای داستان تعریف کرد و آن واقعیت تلخ این امر 
موجود است که سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( علی رغم ظرفیت ها و فرصت های بر جای مانده 
بر روی کاغذ، یک سازمان ورشکسته قلمداد می شود و به عنوان یک الگوی شکست خورده در مراکز 

تحقیقاتی و ارزیابی های کارشناسی مورد استناد و تمثیل قرار می گیرد.
سوال: چرا اکو به چنین روزگاری درآمد؟ مهم ترین عامل را باید در این واقعیت مداوم از دهه هشتاد میالدی 
قرن گذشته تاکنون میان سه پایه و ستون اصلی این سازمان و مدل همکاری اقتصادی منطقه ای مورد ارزیابی 
قرار داد: جستجوی اهداف نامتجانس و بعضا در تضاد با منافع طرف مقابل. از سوی دیگر الگوی تامین منافع 
که در ذهن و مدل های بازی حاکم بر روابط این سه کشور و به تبع آن کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی به آن اضافه شدند، بر این اصل استوار است که نتیجه بازی در این مدل براساس حاصل جمع 
صفر ترسیم و اعمال می گردد و ظرف سه دهه گذشته به ندرت در منازعات و رقابت های منطقه ای حاکم میان 

این سه کشور، احترام به منافع طرف مقابل در این مدل بازی رعایت شده است.
دومین اصل بر نامتجانس بودن اهداف بازیگران قرار گرفته، بر این اساس ترکیه هنوز درگیر نزاع هویتی 
اروپایی و امپراطوری عثمانی است که براساس این ذهنیت و هویت برساخته خود، جمهوری اسالمی ایران 
را همان حکومت صفویه ای قلمداد می کند که در قرون گذشته مانع تمرکز بر رویاروی با اروپایی ها و فتح 
وین شد و در عین حال به رویاهای قومیتی خود و هدایت اقوام پراکنده در سطح منطقه اندیشیده و براساس 

برنامه های مورد نظر عمل نیز می کند که آخرین مصداق آن در داستان قره باغ رخ داد.
پاکستان دولت نیمه ورشکسته ای است که دولتمردان آن یا چون نواز شریف مجبور به ترک دیار و 
پناه بردن به خادمین حرمین می شود، یا همچون بی نظیر بوتو ترور شده و مرگ گریبان نخستین زن 
سیاستمدار جهان اسالم را می گیرد و در عین حال جوالنگاه مداخالت عربستان و امارات و بستری 
برای بازتولید طالبان و ناامنی های موجود در مرزهای شرقی تبدیل شده؛ گرچه با حضور عمران خان 
سعودی  عربستان  یعنی  ایران  رقیب  به  همسایه  کشور  این  تمایل  شدت  از  وزیر،  نخست  عنوان  به 

کاسته شده است.
اما عملکرد دولتمردان کشورمان در قبال این طرح و الگوی همکاری منطقه ای نیز درخشان نیست؛ ایران از 
قدرتی فرامنطقه ای که گاهی سودای غرب دارد و کشورهای منطقه بر این باور می باشند که در ورای برجام 
ایران در حال تمرین قدرت نمایی در مذاکره و ایفاگری نقشی که در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و حوزه دریای 

خزر برای خود قائل است بوده، دگر گاه چرخشی 180درجه ای پیدا کرده و بر مدار شرق حرکت می کند تا به 
تعادل نیروهای بازدارنده و متعادل کننده منازعات خود با امریکا در سطح منطقه از طریق میزان نزدیکی به 
روسیه و چین نائل آید. در نتیجه رفتارهای حاکم بر سیاست خارجی ایران در سه دهه اخیر، تغییرات الگوی 

همکاری متفاوت و گاه متضادی را برای طرف های مقابل خود در اکو ترسیم نموده است.
بر این اساس مهم ترین عوامل واگرایی ده کشور عضو اتحادیه همکاری های اقتصادی )اکو( را می توان 
از قرار ذیل برشمرد: 1(تفاوت ساختار و مدل های اقتصادی کشورهای عضو که از اقتصادی نیمه دولتی 
تا شبه دولتی و نیمه آزاد را در برمی گیرد. 2(ضعیف بودن نهاد دولت و ضعف بخش خصوصی که نقش 

مهمی در عملیاتی سازی چنین نهادهای همکاری منطقه ای می تواند ایفا کند.
به تبع آن حقوق اساسی  اکو، رژیم های حقوقی و   3(علی رغم دیانت مشترک میان کشورهای عضو 
حاکم بر این کشورها متفاوت است، واقعیتی که برونداد آن خروجی نزدیک به یکدیگر در حمایت از نهاد 
بخش خصوصی و مدل های همکاری بین دولتی اینچنین را از نظر اندیشه ای و ایجاد ساختاری الزم، 
بسیار سخت می کند. مثال این مهم، تفاوت های قوانین و مقررات گمرکی حاکم بر روابط فی مابین 

است که علی رغم تصریح در توافق نامه های منعقده، هنوز صورت اجرایی پیدا نکرده است.
4(رقابت های منطقه ای در قبال دیگر کشورهای عضو و یا کشورهای همسایه که می توان از رقابت های 
ایران و پاکستان در افغانستان و یا ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان اشاره کرد؛ رقابتی که براساس 
سیاست خارجی متفاوت و یا حتی متضاد با رقیب دیگر طراحی و به اجرا درمی آید و به حاکم نشدن 
روابط سازنده میان اعضای اکو ختم می شود که می توان به نمونه هایی از ایجاد مسیرهای ارتباطی در 
اطراف ایران با مشارکت کشورهایی همچون ترکیه و جمهوری آذربایجان و یا افغانستان و پاکستان 
اشاره کرد. در واقع کشورهای عضو در طول سال در موقعیت های مختلف در حال رقابت و منازعه 

با یکدیگر می باشند، چگونه در یک اجالس یک روزه، الگوی جدیدی از همکاری را ترسیم نمایند؟!
امارات متحده عربی  5(نفوذ راهبردی امریکا، رژیم اشغالگر قدس، عربستان سعودی، روسیه و حتی 
را می توان به مصادیق متعدد در رویدادهای دو دهه اخیر منطقه مشاهده کرد. 6(ظرف دو دهه اخیر 
با تغییر و تحوالت صورت گرفته در بازیگران اثرگذار در معادالت منطقه، انگاره های گریز از مرکز و 
ایران، ترکیه و روسیه را می توان در سیاستگذاری های خارجی  خارج شدن از شعاع قدرت اثرگذاری 
کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه مشاهده کرد. این استراتژی را می توان در تمایل به حضور در 
اتحادیه اقتصادی اروپا تا سازمان همکاری شانگهای در کشورهای مورد اشاره، جستجو کرد. به تعبیری 
نهادهای منطقه ای دیگری که ظرف دو دهه اخیر بروز و دستاورد بیشتری را حاصل نموده اند، به عنوان 

رقیب این نهاد منطقه گرایی، رفتار کرده اند.
7(عدم حاکمیت رژیم حقوقی مورد توافق همه کشورهای ساحلی دریای خزر، دیگر عامل مخرب در 
دستیابی به توافق در اکو ارزیابی می شود. 8(ناامنی های امنیتی و جنگ هایی که کشورهای منطقه به 
اهداف سازمان  به  از دیگر عوامل عدم دستیابی  باید  را  بودند  آن  نیابتی درگیر  یا  و  صورت مستقیم 
همکاری های منطقه ای یعنی اکو اعالم کرد، سازمانی که در دوران فعالیت خود شاهد جنگ عراق با 
ایران بود، جنگ داخلی افغانستان و بحران های سیاسی طی شده در کشورهای حوزه آسیای میانه را 
پشت سرگذاشته و در مرزهای اعضای خود نیز بی نصیب از نبوده، که می توان به جنگ های خلیج فارس 

و وحشی گری های قرون وسطایی داعش در عراق و سوریه اشاره کرد.
فراتر از سیاهی موجود، رنگی نیز وجود دارد؟ !

سیاست، عرصه تدبیر و مذاکره است و نه منازعه! موضوعی که در این حوزه مناطق آزاد کشورمان به دلیل 
قرار گرفتن در نقاط استراتژیکی برای گسترش همکاری های منطقه ای، از امکان تعمیم الگوهای همکاری در 
سطح جغرافیایی محدود به عرصه گسترده تر برخوردار می باشند. در این میان بندهای مختلف منشور اقتصاد 
مقاومتی و به ویژه بنده های 11، 10 و 12 می توانند به عنوان پشتیبان ترسیم جایگاه مناطق آزاد در ارتباط با 

همکاری های منطقه ای کشورمان در چارچوب اکو مورد استفاده قرار گیرند.
بر این اساس مناطق آزاد چابهار، ماکو، انزلی و ارس به صورت مستقیم و به دلیل همجواری و مناطق 
آزاد قشم، کیش و اروند به دلیل دارا بودن فرصت همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند 
فرصت ها و مزیت های جدید همکاری منطقه ای را با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی )حتی نیمه 

فعال( و امکانات زیرساخت خود در اقتصادی سیاسی بین المللی کشورمان به منصه ظهور رسانند.
تجاری  تراز  ماهه  هفت  عملکرد  آمار  در  دقت  مقاومتی،  اقتصاد  محورهای  بر  تمرکز  مدعای  صدق 
کشورمان است که براساس آمار منتشره گمرک؛ در هشت ماهه سال 99، چین، امارات و ترکیه سه 

مبدا عمده وارداتی و عراق، چین و امارات سه مقصد عمده صادراتی ایران در این بازه زمانی بوده اند.
از سوی دیگر از مجموع 21میلیارد و 500میلیون دالر کاالی صادر شده به بازارهای اصلی صادراتی؛ 
کشورهای عراق با 5میلیارد و 300میلیون دالر در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات 
متحده عربی با 2میلیارد و 700میلیون دالر سوم، ترکیه با یک میلیارد و 600میلیون دالر چهارم و 

افغانستان با یک میلیارد و 500میلیون دالر در جایگاه بعدی قرار دارند.
در عین حال از مجموع  23میلیارد و 100میلیون دالر کاالی وارداتی طی این مدت، کشورهای چین 
با 6میلیارد دالر، امارات با 5میلیارد و 400میلیون دالر، ترکیه با 2میلیارد و 600میلیون دالر، هند با 
یک میلیارد و 400میلیون دالر و آلمان با یک میلیارد و 100میلیون دالر، بیشترین سهم را به خود 

اختصاص داده اند.
در واقع در میان بازارهای صادراتی ایران، ترکیه و افغانستان رده های چهارم و پنجم و در واردات نیز 

ترکیه جایگاه سوم را دارا می باشند.
در پایان، برگزاری جلسات کاری برای گفت وگو به منظور ترسیم مدل جدید همکاری اگرچه امری دور 
از دسترس می نماید، اما به عنوان گام نخست امری قابل تقدیر است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که توجه داشته باشیم تالش های واشنگتن برای تضعیف ایران از اعمال سیاست های نظم 
و  فعالیت  بین المللی شده علیه هرگونه  تا تحریم های  و  نوین آسیای مرکزی  راهبرد  تا  نوین جهانی 
همکاری اقتصادی با ارکان دولتی و بخش خصوصی کشورمان را مورد هدف قرار داده و مناطق آزاد 

باید از هر فرصتی جهت کاهش تحریم ها و تبدیل چالش های پیش روی به فرصت، حرکت نمایند.
گرچه این همکاری به همگرایی نائل نمی شود، اما مناطق آزاد از طرقی همچون اجرای تجارت ترجیحی، 
تسهیل گری در ثبت شرکت و فعالیت های اقتصادی، ترانزیت، تولید و فرآوری کاالهای صادراتی کشورهای 
عضو به یکدیگر، می توانند مزیت های مطلق و نسبی هارت لند جهان را به مزیت رقابتی و جذاب برای حضور 

سرمایه گذاران و بهره برداری از فرصت های ترانزیتی مناطق آزاد تبدیل کنند.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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ضرورت بهره مندی تمامی ضرورت بهره مندی تمامی 
 دانش آموزان جزیره قشم دانش آموزان جزیره قشم

 از امکان تحصیل از امکان تحصیل

طرح توسعه مسیرهای ساحلی طرح توسعه مسیرهای ساحلی 
در جهت رونق گردشگری در جهت رونق گردشگری 
دریامحور کیشدریامحور کیش

حمیدرضا مومنی در اولین نشست شورای آموزش و پرورش حمیدرضا مومنی در اولین نشست شورای آموزش و پرورش 
قشم در سال تحصیلی قشم در سال تحصیلی 13991399--1۴001۴00 مطرح کرد: مطرح کرد:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
 اظهار داشت: اظهار داشت:

2

 تجربه مکرر یا الگوی جدیدی تجربه مکرر یا الگوی جدیدی
 از همکاری در  از همکاری در اکواکو

 نقش آفرینی منطقه آزاد احداث سه پست اسکله 
اروند در توسعه تولید و  جدید در مجتمع
صادرات کشوربندری کاسپین

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای  مدیر مجتمع بندری کاسپین
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:منطقه آزاد انزلی خبر داد:

صفحه 7  را بخوانیدصفحه 7  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید
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منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عمرانی  طرح های  اتمام  ضرورت  بر  کیش  آزاد 
طبق برنامه زمان بندی و تعیین تکلیف طرح های 

رها شده در کیش تاکید کرد.
اجرای  روند  از  بازدید  در  مظفری  غالمحسین 
محورتمدن های  در  خصوصی  بخش  طرح های 
و  مجموعه  این  ویژگی های  به  اشاره  با  کیش، 
گردشگری  و  سرمایه گذاری  رونق  بر  آن  تاثیر 
بسیار  طرح  کیش  تمدن های  محور  گفت:  کیش 
خوبی است که مطالعات اولیه آن نیز در دوره های 
ارائه  با  و  شده  انجام  سازمان  قبلی  مدیریت 
در  به بخش خصوصی  گذاری  بسته های سرمایه 

حال اجرا است .
وی با اعالم اینکه این مجموعه در قالب 40بسته 
داشت :  اظهار  است،  شده  طراحی  سرمایه گذاری 
تنها 4بسته واگذار شده است و 34بسته  امروز  تا 
آماده واگذاری به سرمایه گذارانی است که با توان 

تجربی و مالی مناسب، عالقه مند به سرمایه گذاری 
در جزیره کیش هستند.

با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
برخی سرمایه گذاران  فعالیت  روند  اینکه  به  اشاره 
و  بوده  کند  تمدن ها  محور  در  خصوصی  بخش 
داریم  اصرار  کرد:  تصریح  نیست،  مطلوب  چندان 
سایر  همانند  نیز  تمدن ها  محور  اجرایی  عملیات 
زمان بندی  برنامه  طبق  کیش  جزیره  بخش های 
سرمایه ها،  رفت  هدر  از  اجتناب  ضمن  تا  باشد 

زیبایی فضای شهری نیز خدشه دار نشود.
بروکراسی های  اینکه کاهش  بر  تاکید  با  مظفری 
و  سرمایه گذاران  از  همه جانبه  حمایت  و  اداری 
تاکید  است،  سازمان  مشی  اقتصادی خط  فعاالن 
بسیاری  تمام  نیمه  طرح های  امروز  تا  نمود: 
همه  با  چنانچه  اما  بازگشتند،  فعالیت  چرخه  به 
نداشته  کار  ادامه  توان  سرمایه گذاری  حمایت ها ، 
به  را  کار  ادامه  و  کرده  کناره گیری  باید  باشد، 

سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار کند.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  مستمر  و  دوره ای  بازدیدهای  کیش ،  آزاد 
در  مهمی  عامل  را  خصوصی  بخش  طرح های 
اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  انگیزه  تقویت 
و ایجاد هم افزایی هماهنگی بیشتر بین بخش های 
مختلف سازمان عنوان کرد و گفت: این بازدید نیز 

با هدف بررسی میدانی مشکالت این مجموعه ها 
طرح،  اجرای  روند  پیگیری  ضمن  تا  شد  انجام 
طرح ها  مجریان  و  سرمایه گذاران  با  نزدیک  از 
گفت وگو کنیم و از مشکالت احتمالی آنها مطلع 

شویم .
فرودگاه  فاصل  حد  تمدن ها  محور  است،  گفتنی 
تقریبی  طول  به  کیش  جزیره  شمالی  ساحل  و 
یافته  امتداد  جزیره  شمال  به  مرکز  از  4کیلومتر 
دسترسی  تامین  لحاظ  به  نظر  مورد  محور  است. 
از  یکی  عنوان  به  همچنین  و  فرودگاه  به  اصلی 
ساختار  در  مهمی  نقش  جزیره،  اصلی  محورهای 
شهری ایفا می کند و با هدف ایجاد محور مختلط 
به  فرودگاه  از  تفریحی-گردشگری،  چندمنظوره 
عنوان دروازه ورود گردشگران به سمت محورهای 
اصلی ساختاری جزیره و سپس ساحل شمالی به 
عنوان یکی از بکرترین و زیباترین سواحل جزیره 

طراحی شده و در حال اجرا است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

طرح توسعه مسیرهای ساحلی در جهت رونق گردشگری دریامحور کیش
اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش و فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان، 
بهره برداری از سالن اجتماعات ناحیه مقاومت بسیج سپاه 

کیش به نام »شهید سپهبد سلیمانی« آغاز شد.
غالمحسین مظفری در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدا به ویژه سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: در 
آستانه سالروز شهادت این شهید بزرگوار امیدوارم همه ما 
بتوانیم در زمره رهروان واقعی آنها باشیم و به مردم کشور و 

نظام مقدس جمهوری اسالمی خالصانه خدمت کنیم.
وی افزود: از سال گذشته که با دستور انسانی خبیث و دستی 
ناپاک، سردار سلیمانی به شهادت رسید، اتفاقات عجیبی در 
دنیا رخ داده که بخشی الطاف الهی بوده و برخی نشان دهنده 

این است که ظلم هیچگاه پایدار نیست.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: 
زمانی که دستور شهادت سردار از سوی ظالمان  صادر 
شد، با غرور و افتخار فکر می کردند که مشکل منطقه 
را حل کرده و برگ زرینی در بخش های داخلی خود 
رقم زده اند، اما به معنای واقعی شواهد فروپاشی غرب 
به عنوان پشتوانه بسیاری از خباثت ها و دولت های ظالم 
در حال ظهور است و برخالف ظواهر، شکافی عمیق و 

اختالفی وسیع در بین مجموعه هایشان وجود دارد.
مظفری اظهار داشت: هر چند شهید سلیمانی انسانی 
لطف  ایران  مردم  به  همیشه  خداوند  اما  بود،  بی بدیل 
داشته و همان طور که در طول تاریخ جای خالی شهدا 
را سرداران بزرگ پر کردند، سلیمانی های زیادی در این 
سرزمین ظهور کرده اند تا اهداف واال و مقدس انقالب 

اسالمی و آرمان های دینی ما محقق شود.
وی تصریح کرد: در شرایط تشدید تحریم ها که سختی های 
فراوانی را با هدف تزلزل کشور بر ما تحمیل کردند ، به برکت 
وجود رهبر معظم انقالب، خون شهدا و تالش، استقامت و 

مقاومت مردم عزیز، سر بلندتر از گذشته در میدان هستیم.
آزاد کیش گفت: ما وظیفه  مدیرعامل سازمان منطقه 
داریم تا از همه فرصت ها برای خدمت به مردم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی استفاده نماییم و با زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره شهدا، قدم هایی برداریم که مردم 

کشورمان حالوت و شیرینی زندگی خوب را بچشند.
مظفری بیان داشت: عزیزان ما در بسیج ناحیه مقاوت سپاه 
کیش بسیار تالشگر و پر انرژی هستند و بخش زیادی از کنترل 
شیوع ویروس کرونا را مدیون آنها هستیم که با تالش بی وقفه 
در 8پایگاه در نظر گرفته شده، به خوبی عمل کردند و در 
بحث های قرنطینه و مبارزه با این ویروس، ما را یاری کردند تا 
نام کیش با کمترین میزان مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس 

به عنوان الگوی موفق کنترل بیماری در کشور معرفی شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان خاطرنشان کرد: خداوند متعال توفیق خدمت خالصانه را به 
همه ما عطا کند تا برای سرافرازی ایران عزیزمان گام برداریم.

همچنین، حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش نیز 
با تقدیر از دست اندرکاران بسیج سپاه کیش برای نامگذاری 
سالن اجتماعات این مجموعه به نام شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی گفت: مکتب شهدا به ویژه شهید سلیمانی باید در 

بین آحاد جامعه ترویج و گسترش یابد.
فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان نیز در این مراسم ، 
ماموریت های نظامی و امنیتی و مقابله با تهاجمات فرهنگی 
و اقتصادی دشمنان را از وظایف مهم نیروهای بسیج و سپاه 
عنوان کرد و گفت: به گفته امام )ره( نگاه ویژه به مسجد و 
توجه به جایگاه معنوی آن به عنوان یک سنگر، می تواند 

پایگاهی برای حفظ ارزش ها باشد.
سردار اباذر ساالری در ادامه این مطلب افزود: به برکت 
همین مساجد، بیش از 300هزار بسته معیشتی تهیه و به 

مردم مناطق محروم استان تقدیم شد.
وی با بیان اینکه هر جا مردم در صحنه باشند کارهای بزرگی 
انجام خواهد شد، گفت: در عرصه تهاجم فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی نیز به صحنه آمدن مردم نقش آفرین است و در 

این صورت هم مساجد رکن اصلی فعالیت ها هستند.
ما  افزود:  هرمزگان  استان  سجاد  امام  سپاه  فرمانده 
باید تالش کنیم موضوع استفاده از مساجد به عنوان 
ظرفیت های معنوی در سطح استان تسری پیدا کند و 

سایر مناطق هم از آن بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد :

حمل و نقل دریایی و هوایی، مسیری در جهت توسعه کیش:

واگذاری 34طرح در محور تمدن های جزیره کیش به سرمایه گذاران

نقش موثر رسانه ها در ترغیب سرمایه گذاران جهت فعالیت در کیش

تبدیل کیش به دروازه بین المللی مراودات تجاری و گردشگری

بهره برداری از سالن 
اجتماعات ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه کیش به نام 
»شهید سپهبد سلیمانی«

با حضور دکتر مظفری و فرمانده سپاه امام 
سجاد استان هرمزگان انجام شد:

عملیات توسعه جاده ساحلی از میدان طلوع تا میدان 
غروب کیش به طول ۱3کیلومتر آغاز شد. با احداث 
باند دوم این محور، گام بزرگ و ماندگار دیگری در 
ساماندهی سواحل و تقویت زیرساخت های مواصالتی 

جزیره کیش برداشته می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا به ویژه سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در تشریح 
برنامه ساماندهی سواحل و توسعه مسیرهای ساحلی 
این جزیره  داشته های  ارزشمند ترین  از  یکی  گفت: 
مرجانی، برخورداری از 4۲کیلومتر ساحل است که به 
سبب ایجاد زیبایی های بصری و بکر بودن، اهمیت 

بسزایی دارد.
اینکه در گذشته  به  اشاره  با  غالمحسین مظفری 
مسدود  موجب  شده،  اجرا  طرح های  در  تداخل 
با  افزود:  است ،  شده  ساحلی  نقاط  برخی  شدن 
زحمات و تالش های عزیزان ما در شرکت عمران، 
تا حدود  اصلی سواحل  مسیرهای  و خدمات،  آب 
زیادی بازگشایی و با آزاد شدن حدود 38هکتار از 
مناطق تصرف شده همجوار، طرح های عمرانی و 

جاده کمربندی ساحلی کامل شد.
و  قوانین  به  توجه  اجرا،  کیفیت  بر  تاکید  با  وی 
چارچوب های اساسی در اجرای هر طرح عمرانی، 

زیبایی  از  برخورداری  و  آمد  و  رفت  در  سهولت 
مزیت  از  را  فارس  خلیج  آب های  مسحورکننده 

اصلی اجرای این طرح برشمرد.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
باید  هرکاری  مبنای  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در 
مطالعات علمی، دقیق و روشن باشد، عنوان کرد: 

مسیر  4۲کیلومتر  روی  بر  پروژه  مشاور  مطالعات 
حریم  تا  انجامید  طول  به  ۹ماه  حدود  ساحلی 
ساحل به خوبی حفظ شود. امیدواریم در آینده نیز 
مبنای کار بر این اساس گذاشته و اهداف مدنظر 
از  حداکثری  استفاده  و  زیرساخت ها  تکمیل  در 

ظرفیت های دریا و ساحل دنبال شود.

مظفری ضمن اشاره به اینکه امروز گام نخست توسعه 
آغاز  طلوع  میدان  از  ساحلی  مناطق  تردد  مسیرهای 
از  پس  نیز  بعدی  گام های  در  کرد:  تصریح  می شود، 
تایید مشاور وارد فاز دوم مطالعات می شویم تا مکان یابی 
پروژه های ساحلی مبنی بر ایجاد اماکن اقامتی و رفاهی با 
سازه های مناسب در دستورکار قرار گیرد که این طرحی 
کم نظیر در کشور است و برای نخستین بار انجام می شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اظهار  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  کیش  آزاد 
غرب  منطقه  اراضی  واگذاری  به  توجه  با  داشت: 
اقامتی،  اماکن  ساخت  بحث  در  جزیره  جنوب  و 
اجرای  اصلی  زیرساخت های  توسعه ای،  این طرح 

طرح های بزرگ دیگر را فراهم می کند.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات نیز گفت: با 
احداث مسیرهای جدید و توجه ویژه به زیرساخت های 
مورد نیاز در جزیره نظیر راهسازی، احداث بوستان ها ، 
زیباسازی جزیره، ایجاد اسکله های تفریحی جدید، فصل 
تازه ای از پیشرفت و رونق جزیره با تاکید بر تقویت 
گردشگری دریامحور و ساحلی آغاز شده و مردم کیش 

و گردشگران از مواهب آن برخوردار خواهند شد.
به گفته ابوالفضل طیبی ، احداث باند دوم این مسیر 
و  بیشتر  بخشی  اطمینان  موجب  پرتردد  و  مهم 

سالمت سرنشینان در مسیر می شود.
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منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
برای  کیش  رسانه ای  جامعه  گفت:  کیش  آزاد 
تبدیل شدن به الگوی مناسب در سطح محلی و 

ملی ظرفیت مناسبی دارد.
مطبوعات  خانه  از  بازدید  در  مظفری  غالمحسین 
از عملکرد خوب رسانه های منطقه  با تقدیر  کیش 
اظهار داشت: اصحاب رسانه در معرفی مزیت ها و 
توانمندی های جزیره کیش و ترغیب سرمایه گذاران 
و  دارند  موثری  نقش  منطقه،  این  در  فعالیت  برای 
می توانند با ظرفیت رسانه ای مناسبی که در اختیار 
جذب  برای  را  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  دارند، 

سرمایه گذاران توانمند و مجرب یاری کنند.
پیگیری  و  آگاهی عمومی جامعه  ارتقاء سطح  وی، 
فعالیت  محورهای  دیگر  از  را  مردمی  مطالبات 
خبرنگاران برشمرد و با بیان اینکه در فضای تعاملی 
مناسبی که در سطح جزیره کیش حاکم است روند 
توسعه منطقه سرعت می گیرد، اذعان نمود: بی تردید 
اگر همراهی همدالنه اصحاب رسانه نبود، ظرفیت های 
کیش به شایستگی در سطح ملی و بین المللی معرفی 
نمی شد، از این رو ما نیز در جهت توسعه همه جانبه 

کیش آماده ایم تا از فعاالن رسانه ای حمایت کنیم.

کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
شفافیت و پاکدستی و کاهش بروکراسی های اداری 
را از محورهای سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد و با 
ابراز خرسندی از نگاه هوشمندانه خبرنگاران به مسائل 
جامعه تاکید کرد: برای مسئوالن با حجم فعالیت های 
گسترده در زمینه سیاستگذاری، تصمیم گیری و اجرا، 
حضور خبرنگاران دلسوز موهبتی است تا با رویکردی 
ارائه  با  و  کرده  عنوان  را  جامعه  نیازمندی های  نو، 
راهکارهای کارشناسانه، روند حل مشکالت و توسعه 

جامعه را بهبود بخشند.
مدیریتی  مجموعه  در  اینکه  به  اشاره  با  مظفری 
گفت:  می کنیم،  استقبال  منصفانه  نقد  از  سازمان 
نقد صحیح در چارچوب استاندارد و رعایت ضوابط 
حرفه ای و اخالقی که با رویکرد بهبود وضعیت و 
ایجاد فضای مطلوب تر عنوان شود، راهگشا است؛ 
روند  به  نادرست  نقد  با  باید مراقبت کنیم که  اما 

توسعه جزیره لطمه نزنیم.
اینکه  بیان  با  صمیمانه  نشست  این  در  وی 
خانه  تجهیز  در  رسانه ای  فعاالن  همه  مشارکت 
مطبوعات و رفع نیازمندی های آن، زمینه فعالیت 
تقویت  را  آن  استمرار  و  مجموعه  این  پایدار 
برای  مناسب  مکان  تامین  درخصوص  می کند، 
اظهار  مطبوعات  خانه  فعالیت های  مرکزی  دفتر 
کرد: سازمان در نظر دارد یک مجموعه متمرکز را 
به تمام رسانه های کیش اختصاص دهد تا فضای 
تعاملی مناسبی برای هم افزایی بیشتر و همکاری 

صمیمانه رسانه های کیش ایجاد شود.
مظفری افزود: چنین فضایی در کشور بی نظیر خواهد 
بود و الگوی خوبی برای جامعه رسانه ای کشور است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

کیش همچنین ابراز امیدواری کرد با پیگیری های 
ملی،  مسکن  طرح  اجرای  برای  سازمان  مصرانه 
مشکالت ساکنان کیش و اصحاب رسانه در زمینه 

تامین مسکن تا حدود زیادی مرتفع شود.
همچنین، زیبا حسین زاده مدیرعامل خانه مطبوعات 
سازمان  حمایت های  از  سپاس  با  دیدار  این  در  نیز 
منطقه آزاد کیش و تخصیص مکانی برای فعالیت خانه 
مطبوعات گفت: نبود تجهیزات سخت افزاری ازجمله 
سیستم های کامپیوتری پیشرفته و امکانات مناسب 

رفاهی ازجمله نیازمندی های خانه مطبوعات است.
استفاده  و  مطبوعات  خانه  اعضای  مسکن  تامین 
از موارد دیگری بود که  نیز  از تسهیالت بیمه ای 
اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات عنوان کردند.

مدیریت  توسعه  معاون  گزارش،  این  براساس 
منطقه  سازمان  اقتصادی  معاونت  سرپرست  و 
دکتر  همیشگی  تاکید  به  اشاره  با  نیز  کیش  آزاد 
به  توجه  با  گفت:  رسانه ها  از  حمایت  بر  مظفری 
در  مالی  حمایت های  سازمان،  حاکمیتی  نقش 
تبلیغاتی  آگهی های  و  محتوا  تولید  سفارش  قالب 

به رسانه های فعال در جزیره تعلق گرفته است.
ناصر آخوندی با بیان اینکه در جهت تخصیص یک 
ساختمان برای فعالیت متمرکز رسانه های مختلف و 
خانه مطبوعات نیز بررسی های الزم انجام شده است، 
تاکید کرد: فعاالن رسانه ای برای معرفی ظرفیت های 
هم  ما  که  است  طبیعی  و  می کنند  تالش  منطقه 

عالقه مندیم از آنها حمایت کنیم.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش از 
رایزنی سازمان برای برخورداری فعاالن رسانه ای 

کیش از تسهیالت بیمه تکمیلی خبر داد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 

هم با اشاره به سازمان یافتگی اقتصادی مناسب در 
جزیره کیش، بر ضرورت تقویت سازمان یافتگی در 
حوزه فرهنگی و اجتماعی کیش تاکید کرد و اظهار 
تقویت  و  ایجاد  مطبوعات،  خانه  تشکیل  داشت: 
انجمن های مردمی خودجوش و ایجاد پارلمان زنان 
با هدف ساماندهی فضای فرهنگی و اجتماعی جزیره 

کیش در سال های اخیر اجرا شده است.
برای  جدید  فعالیت  5مجوز  علی، صدور  سعیدپور 
رسانه ها درکیش در دو سال اخیر را مبین تقویت 
رسانه ای  فعالیت  فضای  پویایی  و  زیرساخت ها 
ارتقاء سطح سواد  گفت:  و  کرد  عنوان  منطقه  در 
رسانه ای جامعه و طرح مسائل مختلف در فضای 
مطبوعاتی و مجازی جزیره کیش که نتایج مفیدی 
و  هوشمندانه  تعامل  سایه  در  داشت،  همراه  به 

موفق رسانه ها ممکن شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
از فعالیت خوب اصحاب پرتالش جزیره  با تجلیل 
از  سازمان  همه جانبه  حمایت  ضرورت  بر  کیش، 
فعاالن رسانه ای کیش در جهت بهبود شرایط کار و 

برخورداری آنان از تسهیالت رفاهی تاکید کرد.
همچنین، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش با تاکید بر توجه جدی به تقویت تشکل 
صنفی مطبوعات و اهالی رسانه گفت : انسجام صنفی و 
همدلی و هم افزایی اصحاب رسانه ضمن تقویت نقش 
روند  در  مسئوالن  راهگشای  و  مشاور  عنوان  به  آنها 
سیاستگذاری و تصمیم گیری های کالن، فرصتی را برای 

بیان صحیح مطالبات مردم ایجاد خواهد کرد.
علیرضا علوی رضوی، مشارکت فعاالنه رسانه ها در 
پویش حمل و نقل رایگان مهر را نمونه ارزشمندی از 

همدلی اصحاب رسانه با مردم و مسئوالن عنوان نمود.

هوایی،  و  دریایی  نقل  و  حمل  ظرفیت  از  استفاده 
حوزه  در  توسعه ای  اهداف  به  کیش  دستیابی 

گردشگری و تجارت را تسهیل می کند.
مبادی ورودی در دو مسیر دریایی و هوایی منطقه 
آزاد کیش به عنوان هاب های لجستیکی، در رونق 
جذب  افزایش  و  گردشگری  بازرگانی،  تجارت، 
از این رو جذب  سرمایه گذاری نقش بسزایی دارند؛ 
سرمایه گذاران شرکت های مهم و بنام هواپیمایی و 

منطقه،  این  در  پایدار  درآمد  ایجاد  با هدف  باربری 
کیش را به عنوان دروازه بین المللی مراودات تجاری 

معرفی می کند.
ترددترین  پر  و  مهم ترین  از  یکی  کیش  فرودگاه 
امام  بین المللی  فرودگاه  از  بعد  کشور  فرودگاه های 
خمینی )ره( است که تقریبا از همه شهرهای بزرگ 
به  هفتگی  و  روزانه  به صورت  هواپیماهایی  ایران 
این فرودگاه در  پرواز می کنند؛  مقصد جزیره کیش 
شده  ساخته  جزیره  شرق  به  متمایل  کمی  و  مرکز 
است که این نقطه از جزیره با ارتفاع حدود 3۱متر 
از سطح دریا، مرتفع ترین قسمت کیش شناخته شده 

است.
حدود  کیش  بین المللی  فرودگاه  مساحت 
از  ۱0درصد  تقریبا  که  است  مربع  ۹کیلومتر 

اختصاص  خود  به  را  کیش  جزیره  مساحت 
موازی  باند  دو  دارای  مجموعه  این  می دهد. 
طول  به  شمالی  باند  حاضر  حال  در  و  است 
باند  و  بوده  فعال  45متر  عرض  و  3۶50متر 
از  پس  است.  نوسازی  و  توسعه  حال  در  جنوبی 
نیز  جنوبی  باند  زیرساختی  مهم  عملیات  اجرای 
پیکر  پهن  هواپیمای  برخاست  و  نشست  قابلیت 

شد. خواهد  میسر  جزیره  در    A380 ایرباس 
4سالن  بودن  دارا  با  کیش  بین المللی  فرودگاه 
ورودی و خروجی برای پروازهای داخلی و خارجی 
و یک سالن VIP/CIP، ۱۶فروردین سال۹8 با تعداد 
۱4۶نشست و برخاست و جابجایی ۶۲0هزار مسافر، 
به خود  را  و جابجایی مسافر  پرواز  بیشترین  رکورد 

اختصاص داد.

تور،  ایران ایر  ایران ایر،  کیش ایر،  حاضر  حال  در 
آتا،  آسمان،  سپهران،  کاسپین،  زاگرس،  ماهان، 
کارون،  پرشیا،  فالی  تابان،  معراج،  ساها،  قشم ایر، 
در  که  هواپیمایی هستند  پویا شرکت های  و  وارش 

فرودگاه بین المللی کیش تردد دارند.
فرودگاه  این  در  هواپیما  پوزیشن  پارک  تعداد 
یک  و  تاکسی وی  ۱4مسیر  و  است  ۱۶جایگاه 
و  سرویس  می شود.  شامل  را  تعمیر  آشیانه 
هواپیمایی  شرکت  به  متعلق  هواپیما  نگهداری 
است  در  مستقر  مجموعه  این  در  نیز  ایر  کیش 
سرویس  برای  الزم  امکانات  و  گواهینامه  که 
و    MDبوئینگ هواپیماهای  انواع  نگهداری  و 

F۱00 و F50 را دارد.
جدید ترین  کیش،  بین المللی  فرودگاه  کنار  در 

فرودگاه ایران در جزیره هندورابی با هدف افزایش 
از  آن  و ساخت  توریستی طراحی  و  اقتصادی  توان 
سال ۱3۹۲ آغاز شد که پس از تکمیل امور اجرایی، با 
مجوز سازمان هواپیمایی کشوری؛ ۱۱تیرماه سال۹۶ 

به بهره برداری رسید.
عرض  ۱480متر ،  باند  طول  با  هندورابی  فرودگاه 
30متر و شانه های 7.5متر برای نشست و برخاست 
همچنین  و  پایین  ظرفیت  کوتاه برد،  هواپیماهای 

بالگرد )هلی پد( طراحی شده است.
کارگو  راه اندازی  و  قرارداد  برای عقد  مقدمات الزم 
در فرودگاه بین المللی کیش بررسی شده و در دست 
سرمایه گذاری  با  نزدیک  آینده  در  که  است  اقدام 
راه  از  کاال  ترخیص  و  ورود  برای  بخش خصوصی 

هوایی اجرا خواهد شد.



3 انزلی

مدیر مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی 
گفت: فرآیند احداث سه پست اسکله در بندر 
کاسپین منطقه آزاد انزلی در حال انجام است 
و تا نیمه اول سال آینده این سه پست اسکله 
خصوصی  بخش  توسط  آن  ۲مورد  شامل 
قرارگاه  توسط  هم  اسکله  پست  یک  و 

خاتم االنبیاء)ص( اجرا می شود.
افشین عزیزی زمان بهره برداری این اسکله ها 
اضافه  و  پیش بینی  آتی  نخست سال  نیمه  را 
منطقه  در  اسکله  ۲۲پست  مجموع  در  کرد: 
است  شده  برنامه ریزی  و  طراحی  انزلی  آزاد 
اسکله  پست  سه  تاکنون  تعداد  این  از  که 
آن  ۲پست  که  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد 
به  داخلی  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با 
انجام رسیده است و هم اینک مقدمات احداث 

سه مورد دیگر در دست انجام است.
از  یکی  را  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  وی، 
در  که  دانست  کشور  دولتی  نهادهای  معدود 
زیرساخت ها موفق به جذب سرمایه گذار شده 

است.
عزیزی گفت: با ساخت سه پست اسلکه جدید 
در  می شود  بهره برداری  آتی  سال  بهار  تا  که 
تن  ۲میلیون  تا  ساالنه  ۶پست  این  مجموع 
اقالم  سایر  و  سوخت  کانتینری،  فله،  کاالی 

تخلیه و بارگیری می شوند.
مدیر مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی 

موجود،  زیرساخت های  تکمیل  با  کرد:  اضافه 
ظرفیت  با  کشتی هایی  پهلوگیری  اماکن 
منحصربه فرد  مزایای  ازجمله  تن  ۹هزار  تا 
در  که  است  خزر  دریای  بندر  بزرگترین 
پهلوگیری  امکان  کامل  بهره برداری  زمان 
کشتی هایی با ظرفیت بیش از ۱۲هزار تن را 

نیز فراهم می کند.
)در  ۳۵۰هکتاری  پسکرانه  بودن  دارا  وی، 
کنار محدوده بندری و لجستیک، این اراضی 
بزرگترین  که  می رسد(  ۵۰۰هکتار  بر  بالغ  به 
بنادر  بزرگترین  از  یکی  و  استان  در  پسکرانه 
وجود  و  می شود  محسوب  کشور  شمال 
در  تولیدی  واحدهای  و  صنعتی  شهرک های 
این پسکرانه، برخورداری از مرکز نمایشگاهی 
منطقه و مجتمع های تجاری را از مزیت های 
دانست  کاسپین  بندری  مجتمع  منحصر به فرد 
که آن را به یک بندر نسل سوم با برخورداری 
از مزایا و معافیت های مناطق آزاد کشور تبدیل 

کرده است.
آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تصریح  عزیزی 
خود  اجرای  حال  در  راهبرد  بر اساس  انزلی 
ارائه  در  حداکثری  شفافیت  راستای  در  و 
تمامی  برای  سرمایه گذاری  فرصت های 
سرمایه گذاران و شرکت های توانمند داخلی و 
اجرا  در  الزم  تخصص  و  تجربه  که  خارجی 
و بهره برداری از طرح های حوزه بندری دارند 

برای شفافیت در واگذاری و فرآیندهای عقد 
قرارداد استفاده کرد که عالوه بر افزایش توان 
نقلی  و  و حمل  ترانزیتی  معادالت  در  منطقه 
کشور موجب شد الگوهای قراردادی سازمان 
با سرمایه گذاران بخش خصوصی از ۴۹سال به 

۲۹سال کاهش یابد.
مدیر مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی، 
دلیل این امر را شفافیت بیشتر، تجربه موفق 
حضور سایر سرمایه گذاران و برند شدن منطقه 
آزاد انزلی به عنوان مرکز مراودات کشورهای 
حوزه دریای خزر، کریدور شمال- جنوب )هند 
و آسیای جنوب شرقی(، مسیر ترانزیتی چین، 
قزاقستان، ایران به عنوان مسیر فرعی کریدور 
یک و نقش محوری این منطقه در ارتباط با 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد.
کل  رئیس  بازدید  در  داشت:  اظهار  وی 
نیز  استان  بازرسی  سازمان  و  دادگستری 
سرمایه گذاری  فرآیندهای  در  شفافیت 
اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  تامین  و 
و  تایید  مورد  کشور  تولیدی  واحدهای 
الگوهای  مزایای  از  گرفت.  قرار  تاکید 
طرح های  در  شفافیت  و  اطالع رسانی  جدید 
انزلی  آزاد  منطقه  سوی  از  سرمایه گذاری 
خصوصی،  بخش  سرمایه گذار  جذب  برای 
و  عامه  منافع  تامین  سالم،  رقابت  ایجاد 
سرمایه گذاری  طرح های  از  درآمدزایی 
می شود  موجب  و  است  خصوصی  بخش 

نگیرد. انحصاری در سرمایه گذاری صورت 

به  کاسپین  بندر  اتصال  از  ادامه،  در  عزیزی 
۳۶کیلومتر  افزود:  و  داد  خبر  نیز  ریلی  شبکه 
مسیر راه آهن از ایستگاه پیربازار به سمت بندر 
براساس  که  است  احداث  حال  در  کاسپین 
و  راه  وزارت  و  سازمان  این  منعقده  قرارداد 
و  برنامه  سازمان  حمایت های  و  شهرسازی 
بودجه در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.
در  مسیر  این  از  ۲کیلومتر  کرد:  تاکید  وی 
محدوده منطقه آزاد قرار دارد که تملک اراضی 
و زیرسازی های آن انجام شده و فرآیند احداث 
و ریل گذاری به صورت همزمان از دو سوی 
مسیر در حال انجام است و با اتصال مجتمع 
بندری کاسپین به مسیر ریل سراسری استان 
گیالن به بنادر جنوبی کشور وصل خواهد شد.

عزیزی خاطرنشان کرد: به این ترتیب امکان 
ریلی  مسیر  در  بیشتر  حجم  با  کاال  ترانزیت 
در سطح ملی و ترانزیت کاالهای کشورهای 
حاشیه شمالی دریای خزر، آسیای میانه، چین 
خلیج  جنوبی  حاشیه  کشورهای  با  اوراسیا  و 

فارس فراهم می شود.
آزاد  منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع  مدیر 
تحکیم  ارزی،  درآمدهای  افزایش  انزلی ، 
جایگاه بین المللی کشورمان در حوزه ترانزیت 
بین المللی و بین قاره ای، ایجاد اشتغال بیشتر 
ترانزیت  حال  در  کاالهای  مجدد  صادرات  و 
از این مسیر و فرآوری کاال را از مزایای این 

اتصال عنوان کرد.

بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
در  کشتی  ۱۳۲فروند  سال،  ابتدای  از  اینکه 
منطقه آزاد انزلی تخلیه و بارگیری کاال شده 
مدت  با  مقایسه  در  مقدار  این  گفت:  است، 

مشابه سال گذشته، ۷۲درصد رشد دارد.
ماه های  در  داشت:  اظهار  کاظمیان  مهدی 
اخیر که مراودات و فعالیت های تجاری تحت 
منطقه  سازمان  بوده،  کرونا  همه گیری  تاثیر 
تداوم و گسترش مبادالت تجاری  انزلی  آزاد 
بر  کار  و  کسب  فضای  داشتن  نگه  فعال  و 
بستر مزایا و معافیت های قانونی منطقه را در 

دستور کار قرار داده است.
استمرار  به  می توان  میان  این  در  افزود:  وی 
فعالیت های بندری در دو بندر کاسپین و انزلی 
تداوم  با  اخیر  ماه های  ظرف  که  کرد  اشاره 
فعالیت های بندری و تخلیه و بارگیری کاال، نقش 
قابل توجهی در تامین کاالهای اساسی و مواد 

اولیه واحدهای تولیدی-صنعتی کشور ایفا کردند.
تصریح  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
امسال،  ۲۲آذرماه  تا  فروردین  ابتدای  از  کرد: 
تعداد ۱۳۲فروند کشتی در این مجتمع بندری 
بارگیری  و  تخلیه  به  اقدام  انزلی  آزاد  منطقه 
تعداد  با  مقایسه  در  رقم  این  که  کرده  کاال 
۷۹فروند کشتی در مدت مشابه سال گذشته، 
بیانگر رشد ۷۲درصدی در فعالیت های بندری 

بزرگترین بندر ایران در دریای خزر است.
و  حمایتی  بسته های  تهیه  افزود:  کاظمیان 
تولیدی  محصوالت  تغییر  همچون  تشویقی 
واحدهای تولیدی منطقه به ملزومات بهداشتی 
لباس  و  ماسک  تولید  کرونا،  با  مقابله  جهت 
پزشکی از سوی تولیدکنندگان منطقه، اعمال 
به  پزشکی  تجهیزات  ورود  عوارض  معافیت 
در  سازمان  این  حمایت های  جمله  از  منطقه 

زمان شیوع کرونا بود.

در  انجام شده  فعالیت های  دیگر  از  گفت:  وی 
بهای  اجاره  بخشودگی  به  می توان  زمینه  این 
۲ماهه اسفند و فروردین و معوق سازی مطالبات 
سازمان از فعالین اقتصادی، برخورداری کارگران 
بیکار شده منطقه آزاد انزلی از بیمه بیکاری، ارائه 
تسهیالت حمایتی به واحدهای تولیدی آسیب 

دیده از کرونا اشاره کرد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
به  اخیرا  داشت:  عنوان  انزلی  آزاد  منطقه 
منظور هماهنگی و هم افزایی بیشتر واحدهای 
افزایش  همکارساز،  نهادهای  و  سازمانی 
پژوهشی  و  دانشگاهی  نهادهای  با  همکاری  
بهشتی،  شهید  دانشگاه  همچون  کشور 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  گیالن  دانشگاه 
راستای ایجاد دانش شهر در منطقه آزاد انزلی، 

تفاهم نامه های همکاری منعقد شده است.
کاظمیان افزود: در راستای این اقدامات می توان 
و  فنی  آموزش  سازمان  با  تفاهم  نامه  انعقاد  به 
به  امید  کارآفرینی  صندوق  و  کشور  حرفه ای 
آزاد  منطقه  محلی  جوامع  توانمندسازی  منظور 
انزلی با توسعه کسب و کارهای خانگی و کوچک 
و تفاهم نامه همکاری با شرکت مادر تخصصی 

خدمات کشاورزی اشاره کرد.
امسال  نخست  نیمه  در  کرد:  وی خاطرنشان 
و  جذب  سرمایه گذاری  طرح های  مجموع 
از رقم ۱۲میلیارد  این منطقه  محقق شده در 
مقایسه  در  و  رفت  فراتر  ریال  ۴88میلیون  و 
۶ماهه  در  که  ریالی  ۵۹میلیون  8میلیارد  با 
بیانگر  بود،  یافته  نخست سال گذشته تحقق 

افزایش ۵۵درصدی است.
تا  فروردین  ابتدای  از  افزود:  کاظمیان 
طرح های  ارزش  امسال  شهریورماه  پایان 
سرمایه گذاری خارجی جذب و محقق شده در 
این منطقه به ۴۱.۵میلیون دالر رسید که در 
برابر ۳۶.۴میلیون دالری که در مدت مشابه 
دهنده  نشان  بود،  شده  جذب  گذشته  سال 

افزایش ۱۴درصدی است.
گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
طرح های  مجموع  سال ۹8  ۱۲ماهه  در 
دالر  ۶۱میلیون  شده  جذب  سرمایه گذاری 
تا  شده  طی  رشد  مسیر  که  امیدواریم  بود؛ 
۲۵درصدی  حدود  افزایش  زمینه  سال،  پایان 
در این شاخص مهم جذب سرمایه گذاری که 
در دوران تحریم حاصل شده را محقق سازد.

وی عنوان داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی طی این 
مدت در حوزه بررسی راهکارهای کاهش برخی 
مشکالت در مسیر تسهیل و توسعه فعالیت های 
اقتصادی، با تشکیل کارگروه ها و جلسات تخصصی 
متعدد اقدامات خوبی را در این مسیر انجام داد که 
ازجمله این اقدامات می توان به تشکیل کارگروه 

بانکی و توسعه خدمات مالی اشاره کرد.
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه تسهیل و رفع 
توسعه  کارگروه  خارجی،  سرمایه گذاری  موانع 
تخصصی  کارگروه  اوراسیا،  و  بین الملل  روابط 
خدمات  ارائه  و  بندری  خدمات  توسعه  بررسی 
تجاری در بنادر کاسپین و انزلی نیز ازجمله این 

اقدامات است.

اخبار منطقه آزاد انزلی

براساس اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛ 
بیستم دیماه، پایان مهلت ثبت مشخصات انبارهای 
تحت مالکیت صاحبان واحدهای صنفی، صنعتی-

طریق  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق   تجاری 
سامانه جامع انبارهای مناطق به نشانی اینترنتی 

wms.freezones.ir تعیین شد.
برنامه های  بیست و نهمین جلسه کنترل پروژه 
اجرایی پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به 
موضوع بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه 

انبارها اختصاص داشت.
در این جلسه ضمن تاکید بر کنترل دقیق گردش 
کاال در کشور و شفاف سازی در این حوزه، بیستم 
دیماه پایان مهلت ثبت مشخصات انبارهای تحت 
صنعتی- صنفی،  واحدهای  صاحبان  مالکیت 

طریق  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق   تجاری 
سامانه جامع انبارهای مناطق به نشانی اینترنتی 

wms.freezones.ir  تعیین شد.
با توجه به گذشت بیش از ۴ماه از زمان راه اندازی سامانه 
جامع انبارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صدور 
تصمیم  به  بنا  خصوص؛  این  در  متعدد  ابالغیه های 
فعالیت  مذکور،  مهلت  پایان  از  پس  جلسه  اعضای 
شده  یاد  سامانه  در  اطالعات  ثبت  از  که  واحدهایی 
از سوی دبیرخانه  با محدودیت هایی  خودداری کنند، 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه مواجه خواهد شد.
همچنین در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و 
۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر ارسال 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  موجود  انبارهای  اطالعات 
اقتصادی به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری 
کاال؛ مقرر شد ساز و کار فنی و نحوه تبادل و دریافت 
اطالعات، رسید و حواله های صادره از سامانه انبارهای 

ویؤه مناطق با محوریت ستاد تعیین و عملیاتی شود.
بررسی آخرین وضعیت اجرای سهمیه واردات کاالی 
تعهدات  رفع  و  سفارش  ثبت  موانع  مسافر،  همراه 
فرآیندهای  یکسان سازی  اجرای طرح  نیز  و  ارزی 
گمرکی در مبادی ورودی با استقرار و بهره برداری 
از سامانه جامع امور گمرکی در این مناطق، از دیگر 

محورهای بحث و تصمیم گیری در این جلسه بود.
برنامه های  پروژه  کنترل  جلسه  است،  گفتنی 
اجرایی پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از 
با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد تجاری-صنعتی  مناطق 
حضور مشاورین و مدیران ارشد دبیرخانه شورایعالی 
و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و گمرک ایران به ریاست زارعی مدیرکل 
امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز در محل ستاد برگزار شد.

بنابه دستور دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و به پاس 
احترام به نقش مرحوم رضا نظری، هنرمند محبوب 
عرصه طنز این استان در شادی مردم گیالن زمین، 
گنبد استودیوی ساحلی این منطقه به نام هنرمند »رضا 

نظری « نامگذاری شده است.
استودیوی ساحلی منطقه آزاد انزلی در فضای طرح 
ساحلی منطقه از سوی این سازمان ایجاد شده و طی 
سالیان اخیر میزبان برنامه های مشترک تلویزیونی با 
صدا و سیمای استان گیالن بوده و عالوه بر این، 
برنامه های فرهنگی، هنری و نمایشی متعددی در 
این مرکز برگزار شده که با توجه به جایگاه آن در 
برنامه های هنری و تلویزیونی این سازمان، می تواند 
اقدامی جهت ماندگاری یاد و نام مرحوم رضا نظری در 

یک مجموعه مرتبط با هنر قلمداد شود.

مدیر مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی خبر داد:

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

 احداث سه پست اسکله جدید
 در مجتمع بندری کاسپین

رشد ۷۲درصدی تخلیه و بارگیری کاال در مجتمع بندری منطقه آزاد انزلی

بیستم دیماه، آخرین مهلت 
ثبت اطالعات انبارهای 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تغییر نام استودیوی 
ساحلی منطقه آزاد انزلی 

به نام »رضا نظری«

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد:

 با دستور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:
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سرمایه گذاری  هرگونه  به  اقدام  و  شروع 
نیازمند شناخت از محصول قابل تولید، بازار 
هدف کاالی تولیدی، مسائل فنی و مراحل 
تولید برای یک سرمایه گذار به عنوان یک 
پیش نیاز، امری الزامی است. در مدل سنتی 
کشورمان  در  هم اکنون  که  سرمایه گذاری 
براساس  فرد  هر  می باشد،  اجرا  حال  در 
اقدام به  توان مالی و عالیق شخصی خود 
بانک  که  آنجا  از  و  می کند  سرمایه گذاری 
بازار  نیازهای  الزامات سرمایه گذاری و  از روندها و  اطالعاتی جامعی 
هدف وجود ندارد؛ سرمایه گذاران تازه وارد پس از مدتی به دلیل گرفتار 
شدن در بروکراسی اداری و عدم دستیابی به اهداف مد نظر و یا عدم 
از بازار  فروش محصول، سرخورده و یا ورشکسته شده و به تبع آن 
و حاکمیت  ماندگاری  آن  ماحصل  که  خارج می شوند. خروجی  تولید 
در  آن محصول  بازار  انحصار  ماندن  باقی  و  بازار  در  محدود  عده ای 
دستان عده ای معدود است؛ موضوعی که در درازمدت زمینه افزایش 

سفته بازی در اقتصاد را فراهم می کند.
تخصصی  مراکز  معدود  عنوان  به  ایران  در  آزاد  مناطق  سازمان های 
افزایش جذب سرمایه گذاران در اقتصاد کشورمان، از حدود سه دهه 
قبل وارد چرخه تولید اقتصادی ایران شدند که در مدل موجود و در 
و  واحد سرمایه گذاری  پنجره های  ایجاد  با  آزاد،  مناطق  در  اجرا  حال 
ایجاد مدیریت جذب سرمایه گذاری، به ارائه خدمات به جامعه هدف 
کشور،  ظالمانه  تحریم  خاص  شرایط  علت  به  اما  می باشند؛  مشغول 
پایین بودن سود تولید نسبت به درآمد داللی و واسطه گری در ایران، 
عدم اعمال معافیت های محدود قانونی برای سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد و عدم شفافیت قانون، متاسفانه موفق به تحقق کامل ظرفیت های 
به  و  نگردیده  با جذب سرمایه گذار  بالقوه خود در عرصه های مرتبط 

درصد اندکی از اهداف مورد نظر خود دست پیدا کرده اند.
سرمایه گذاران  آزاد؛  مناطق  در  اجرا  حال  در  و  موجود  مدل  براساس 
سازمان های  به  باید  خود  اداری  امور  انجام  جهت  خارجی  و  داخلی 
به  مربوط  اداری  بروکراسی  انجام  با  و  نمایند  مراجعه  آزاد  مناطق 
حضور  به  اقدام  منطقه،  هر  در  سرمایه گذار  جذب  اداری  فرآیندهای 
در منطقه آزاد می کنند که براساس شواهد موجود درصد پایینی از این 
مراجعات به سرمایه گذاری می انجامد و از طرفی به علت شائبه هایی 
که در صورت همکاری کارکنان با سرمایه گذار ایجاد می شود، کارکنان 

نیز رغبتی به برقراری ارتباط و راهنمایی دقیق سرمایه گذاران ندارند.
با توجه به مباحث مطرح شده می توان تصریح کرد، فرآیندهای جذب 
ایران  در  سرمایه گذاری  جریان  در  مفقوده ای  حلقه  یک  با  سرمایه گذار 
توانمندی  به  ارتباطی  که  است  گریبان  به  دست  آزاد  مناطق  خصوصا 
مدیریتی و یا قانون مناطق آزاد ندارد. در نتیجه می توان گفت در صورت 
وجود یک سازمان و یا یک مرکز علمی در ایران که به صورت علمی و 
عملی اقدام به بررسی توانایی های تولیدی و موضوعات سرمایه گذاری کند 
و با تکیه بر دانش علمی-تحلیلی خود، بازارهای هدف داخلی و خارجی را 
یشناسد و بدون تعصب سازمانی به انجام پژوهش های علمی در این زمینه 
بپردازد؛ این نهاد می تواند نقش حلقه مفقوده مابین دولت و سرمایه گذار 
را بازی نماید؛ یعنی ایجاد اندیشکده و پژوهشکده مناطق آزاد یک نیاز 
و جذب  بررسی  سرمایه گذاری،  فرصت های  احصاء  عرصه  در  ضروری 

سرمایه گذار ارزیابی می شود.
این اندیشکده یا پژوهشکده می تواند با انجام مطالعات در قالب هایی 
همکاری  با  آزاد،  مناطق  از  یک  هر  در  سرزمینی  آمایش  چون 
آزاد در  دبیرخانه شورایعالی مناطق  آزاد و  سازمان های عامل مناطق 
کنار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به ایجاد مدل مناسب 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد به عنوان پایلوت این طرح ملی در سطح 

ایران بپردازد.
این مرکز مطالعاتی،  به  با مراجعه  این طرح، سرمایه گذاران  براساس 
با شناختی جامع اقدام به هرنوع فعالیت می کنند و سازمان های عامل 
جذب  و  افزایش  جهت  را  خود  پژوهشی  طرح های  نیز  آزاد  مناطق 
بر اساس  و  نموده  مطرح  اندیشکده  این  با  دغدغه  بدون  سرمایه گذار 
توسعه  و  افزایش  به  پژوهشکده  این  در  مصوب  مطالعاتی  طرح های 
زیر ساخت های خود می پردازند. در واقع در این الگوی پژوهشی، توان 
علمی و دانشگاهی کشور به کمک فعالین اقتصادی آمده و از هدررفت 
منابع و زمان اجرای طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی 

دولتی به شدت جلوگیری می شود .
به عبارت دیگر، برنامه های توسعه ای در هر یک از مناطق آزاد با هماهنگی 
این اندیشکده که از توان جامعه علمی کشور بهره می برد، تدوین، تصویب 
و به اجرا درمی آیند و از آنجا که این تصمیمات به صورت رسمی از مطالعات 
علمی نتیجه گرفته می شود، کمتر تحت تاثیر تغییرات مدیریتی ناشی از 
آمد و شد مدیران قرار می گیرد و برای سرمایه گذاران نیز به دلیل ثبات 
تصمیم گیری مسئولین که ناشی از استفاده از مطالعات علمی می باشد، 
موجب افزایش سود ناشی از سرعت عمل و دقت در طرح سرمایه گذاری 
بیشتر سرمایه گذاران داخلی و  می گردد و در عین حال موجب ترغیب 

خارجی برای فعالیت در این مناطق می شود.
لذا تاسیس این اندیشکده با توجه به تاثیر فراوانی که به عنوان حلقه 
ارزیابی می شود  بسیار ضروری  دارد،  ایران  در  مفقوده سرمایه گذاری 
با  کشور  علمی  جامعه  تمام  همکاری  به  منوط  نیز  آن  موفقیت  و 

بهره گیری از توان مراکز علمی-پژوهشی فعال در مناطق آزاد است.
ازجمله  دارای گروه های مختلف  اندیشکده که  این  تشکیل  با  واقع  در 
سرمایه گذاری، گردشگری و بیمه، بانک و... می باشد، در هر گروه کارشناسان 
با توجه به سیاست های کالن و باالدستی و اهداف سازمان های مختلف 
مناطق آزاد اقدام به انجام مطالعات آمایش سرزمینی نموده و براساس 
مزیت های هر منطقه اطالعات مورد نیاز سرمایه گذاران را تهیه و تنظیم 

نموده و به عنوان بازوی علمی و تخصصی آنها رفتار می نماید .
کنار  در  می تواند  خود  علمی  توان  بر  تکیه  با  آزاد  مناطق  اندیشکده 
مدیران سازمان های عامل مناطق آزاد در جهت برنامه ریزی بلندمدت، 
بیشترین تاثیر مثبت را داشته و با ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی بین 
افزایش  و  آزاد، موجب کاهش هزینه ها  مناطق  سازمان های مختلف 

بهره وری در سازمان های مختلف را پدید آورد.
اندیشکده همچنین می تواند در کنار شورای عالی مناطق آزاد و مرکز 
آزاد  مناطق  اداره  کالن  سیاست های  تبیین  در  مجلس  پژوهش های 
نقش موثری داشته باشد. با توجه به استقالل مدیریتی و وجود اساتید 
خبره خود و داشتن اطالعات الزم که از قبل همکاری با سرمایه گذاران 
و بازارهای هدف و مراکز تولید به دست می آورد، می تواند سند جامع 
سرمایه گذاری مناطق آزاد را تهیه و جهت تصویب در اختیار مدیران 

ارشد قرار دهد.

 اندیشکده مناطق آزاد؛
 مرکزی برای اندیشه ورزی توسعه

نزدیک به شصت سال است که از پایه ریزی سازمان همکاری 
ترکیه  و  پاکستان  ایران،  کشور  سه  توسط  اکو  اقتصادی 
نام  که  »آر .سی .دی«  نام  با  ابتدا  در  که  سازمانی  می گذرد؛ 
به  شروع  است،  منطقه ای  عمران  همکاری  سازمان  اختصاری 
ایران  اسالمی  انقالب  واسطه  به  وقفه ای  از  پس  و  کرد  کار 
دوباره در سال64 با نام »اکو« به حیاتش ادامه داد . بعد از آن 
افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان،  به مرور کشورهای 
ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به سازمان اکو 
پیوستند و طبیعتا حضور تعداد کشورهای عضو بر اهمیت این 

سازمان افزود. 
اما آنچه مهم می باشد، اساسنامه این سازمان است که طبق آن 
اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو 
تالش می کند و برای حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه 
فعالیت دارد. اهداف اکو، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع 
برای  همچنین  سازمان  این  است.  کشور  ده  این  در  انسانی 
فعالیت می کند.  ارتباطات  و  نقل  و  توسعه حمل  برنامه  تسریع 
اما اهداف دیگر این سازمان گسترش تجارت درون منطقه ای 
تجارت  ادغام  جهت  در  تالش  همچنین  و  فرامنطقه ای  و 
همه  از  مهم تر  و  است؛  جهانی  تجارت  با  منطقه  کشورهای 
اینها، تالش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت 
جهانی و ارتقای همکاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
شرایط  در  بیشتر  تعامل  لزوم  یعنی  این  و  است  علمی  و  فنی 
و  پیشرفت  زمینه  بتواند  تا  با کشورهای همسایه  ایران  تحریم 

توسعه خود را در همه زمینه ها فراهم کند. 
باید تاکید داشت که اکو برای ایران بسیار مهم است، این پیمان 
است،  آن  عضو  ایران  تنها  نه  که  است  بین المللی  پیمان  تنها 
ایران  در  فرهنگی  و  اقتصادی  پیمان  این  مرکزی  دفتر  بلکه 
به  آن  اعتال  و  تقویت  در جهت  تمام تالش  باید  لذا  می باشد؛ 

کار گرفته شود .
در همین راستا، 18دی ماه جاری اولین نشست روسای مناطق 
ایران  میزبانی  به  اکو  عضو  کشورهای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
برگزار می شود . نشستی برای گسترش همکاری های منطقه ای ! 
اما عالوه بر ضرورت اجرا و برگزاری موفق چنین اجالسی، باید 
راهبردها و تدابیر الزم اتخاذ شود تا بهره برداری مطلوبی از این 
برنامه های مهم و بین المللی کسب گردد.  واقعیت آن است که 
تبادل تجربیات و توانمندی کشورهای عضو برای تقویت اقتصاد 
کشورها اقدام ارزنده ای است تا مناطق آزاد کشورهای دوست در 

مسیر رشد ممتد کیفی و کمی قرار بگیرند . 
هدف  با  روی  پیش  نشست  مربوطه،  مسئوالن  گفته  طبق 
چهار  روی  بر  تاکید  با  عضو  کشورهای  بین  تجربیات  تبادل 
حوزه سرمایه گذاری، تجارت، گردشگری و زنجیره تولید برگزار 
گیرد  رونق  تولید  می خواهیم  اگر  داشت  اذعان  باید  می شود. 
با  بیشتر  تبادالت  و  تعامل  باشد،  داشته  جهشی  اقتصادمان  و 

همسایگان کشورمان باید در دستورکار قرار بگیرد.
با  معنوی  حتی  و  جغرافیایی  مجاورت  در  کشورهای  از  برخی 
ایران هستند و اگر تمرکز بیشتری بر مبادالت اقتصادی با آنها 
داشته باشیم، کسب و کارهای خرد و کالن رونق می یابد. ضمن 
اینکه اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و پیرامونی، بیشتر 
از دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان است و اکثر آنها فارسی 
زبان یا مسلمان هستند و از طرفی دیگر به لحاظ جغرافیایی به 
یکدیگر نزدیک می باشند، می تواند زمینه های الزم در راستای 

گسترش توسعه تعامالت تجاری میان کشورها را فراهم کند. 
فعلی  وضعیت  از  خروج  راهکارهای  مهم ترین  از  یکی  شاید 
تعامالت  و  ارتباطات  این  بیشتر  چه  هر  گسترش  کشور، 
کشورهایی  باشد،  منطقه ای  و  پیرامونی  کشورهای  با  تجاری 
دارای  بودن،  هم مرز  و  مسافت  نزدیکی  بر  عالوه  آنها  با  که 
مشترک  سیاست های  و  تاریخی  مذهبی،  فرهنگی ،  اشتراکات 
برای  آزاد  مناطق  اینکه  همه  از  مهم تر  و  هستیم  منطقه ای 
تکمیل ظرفیت های کشور و پیوند دادن اقتصاد ملی به اقتصاد 
کشورهای همجوار ایجاد شدند و بی شک این پتانسیل می تواند 
به نفع مناطق و همچنین توسعه و آبادانی سرزمین اصلی منجر 

شود. 
بررسی  برای  همایش هایی  چنین  برگزاری  با  است  امید 
اهداف  پیشبرد  و  اقتصادی  دیپلماسی  بر  تاثیرگذار  محورهای 
توسعه تجارت خارجی ایران با کشورهای مختلف، بتواند بخشی 
و  خارجی  و  داخلی  روی  پیش  موانع  شده،  انجام  اقدامات  از 

اهداف و چشم اندازها را در این مسیر روشن کند.
به همین منظور در این گزارش با معاونین و مدیران سازمان های 
مناطق آزاد کشورمان به گفت و گو نشستیم تا از ظرفیت های هر 
کدام از مناطق در جهت همکاری های مشترک منطقه ای آگاه 

شویم که در ادامه می خوانید.

معاوناقتصادیوسرمایهگذاری
سازمانمنطقهآزادماکو:
لزومایجادتبادالت

میانمناطقآزادباکشورهایهمسایه
ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه  گذاری  و  اقتصادی  معاون 
تبادالت  لزوم  و  اکو  اجالس  اهداف  از  نشریه،  با  گفت وگو  در 
کشور  اقتصادی  توسعه  برای  آزاد  مناطق  همسایه  کشورهای 

سخن گفت .
ابراهیم جلیلی گفت: اکو متشکل از ده کشور است که به عنوان 
یک سازمان برای همکاری ها و توسعه اقتصادی پیمان بستند و 
به توافقاتی رسیدند؛ البته ابتدا این اجالس با مثلث ترکیه، ایران 

و پاکستان شروع شد، ولی در ادمه گسترش پیدا کرد. 
وی اظهار کرد: برای توسعه اقتصادی پایدار کشور باید تالش 
نموده تا از همه ظرفیت ها استفاده کنیم . از این لحاظ اکو نیز 
یک ظرفیتی است که با توجه به توافق نامه هایی که وجود دارد، 
و  در حوزه های حمل  و  گرفت  اجالس کمک  این  از  می توان 
مناسبی  الگوی  یک  به  گردشگری  ارتباطات،  تجارت،  نقل، 
افزایش  برای  ابزار  یک  عنوان  به  واقع  در  و  رسید  توسعه  در 
همکاری ها استفاده کرد . بنابراین ما در این نشست وظیفه مان 
تاکید بر توسعه روابط است، ان شااهلل که به این نتیجه هم خواهد 
رسید؛ ولی در حقیقت بیشتر باید تبادل نظر بین کشورهای عضو 
صورت بگیرد تا بتوانیم در مورد تولید یا افزایش همکاری ها در 

مورد تجارت و سرمایه گذاری به توافقات خوبی برسیم . 
از جایگاه و  اینکه  به  با توجه  نیز  آزاد ماکو  افزود: منطقه  جلیلی 
زنجیره  در  بیشتر  است،  برخوردار  کشورها  میان  خوبی  موقعیت 
تولید و لجستیک باید تاکید کند . ما برای همکاری میان کشورها 
و یک شبکه سازی بین مناطق آزاد این کشورها باید لجستیک مان 
را تقویت کنیم، البته با اهداف توسعه اقتصادی! هر چند که به نظر 
من نقش سه کشور ایران، ترکیه و آذربایجان در بین این کشورها 
بیشتر  ارتباط  به  نسبت  باید  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
میان این دو کشور اهمیت قائل شویم . اکنون شاهد هستیم که 
ترکیه و آذربایجان به یک وحدت اقتصادی می رسند، اگر ما بتوانیم 
نقش خودمان را در اقتصاد این دو کشور و تعامالتی که دارند ایفا 
کنیم، مطمئنا نتایج خوبی خواهیم گرفت. بنابراین ما از این بازار 
500میلیون نفری اکو و تجارت خوبی که بین این کشورها وجود 
دارد باید استفاده کنیم تا بتوانیم با افزایش همکاری ها و پررنگ 
کردن مناطق آزاد ایفای نقش مناسبی هم در بخش صادرات، حمل 
و نقل و لجستیک داشته باشیم. پیش از این هم همکاری هایی در 
سطح ملی اتفاق افتاده است، اما در حال حاضر می خواهیم بین 
همکاری های منطقه آزاد این کشورها تمرکز و از مزیت های قانونی 

مناطق آزاد برای پررنگ کردن این تبادالت استفاده کنیم.
در  ماکو  آزاد  منطقه  و سرمایه  گذاری سازمان  اقتصادی  معاون 
ادامه در پاسخ به این سوال که سازمان منطقه آزاد ماکو با کدام 
آنها وجود  میان  اشتراکاتی  و چه  است   ارتباط  در  بیشتر  کشور 
دارد، گفت: منطقه آزاد ماکو با ترکیه و به نوعی با نخجوان مرز 
اگر  اکو  بین ده کشور عضو  به نظر می رسد  اما  مشترک دارد، 
منطقه آزاد ماکو بتواند با ترکیه و آذربایجان به توافقاتی خوبی 
برسد و مبادالت تجاری خوبی داشته باشد، کفایت می کند. در 
و  است  فعال  لجستیک  در  بیشتر  ماکو  آزاد  منطقه  حال  عین 
و  پاکستان  به  را  چابهار  و  می کند  وصل  چابهار  به  را  ترکیه 
کشورها اکو می تواند وصل کند؛ البته مناطق دیگری مثل انزلی 
اکو  کشور عضو  چندین  به  خزر  دریای  طریق  از  می تواند  هم 
ارتباط پیدا کند و همه اینها اگر می خواهند به ترکیه برسند باید 
آزاد ماکو می تواند  بنابراین منطقه  بگذرند.  آزاد ماکو  از منطقه 
اکو خصوصا عضو  تبادالت کشورهای عضو  نقش محوری در 
قوی مثل ترکیه و آذربایجان داشته باشد. لذا منطقه آزاد ماکو 
بین جمهوری  این دو کشور و نقش موثر که  بین  ارتباط  بین 
در  تا  کرد  خواهد  تمرکز  باشد،  داشته  باید  ترکیه  و  آذربایجان 

توسعه روابط و مبادالت تجاری موفق عمل کند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  نقش  درخصوص  وی 
داشت:  اظهار  اکو  به  مربوط  همایش  برگزاری  در  اقتصادی 
مسئله  این  در  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  خوشحالیم 
بانک و جمالی  برای دکتر  آرزوی موفقیت  و  ورود کرده است 
یک  عنوان  به  دبیرخانه  مطمئنا  می کنیم.  شدند،  پیشقدم  که 
هماهنگ کننده خواهد توانست به خوبی ورود و ارتباطات بین 
مناطق آزاد و کشورهای اکو را تنظیم کنند . ان شاهلل این همایش 
کارنامه خوبی برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خواهد بود.

معاون اقتصادی و سرمایه  گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان 
تاکید کرد: مناطق آزاد با هدف ارتباط با کشورهای همجوار خود 
تشکیل شدند و نسبتا هم موفق بودند، البته شرایط سیاسی و اقتصادی 
کشور به این مناطق تسری پیدا می کند و نمی توانیم بگوییم امروزه 
مناطق آزاد ما تافته جدا بافته از کشور هستند، ضمن اینکه نمی توانیم 
بگوییم با مزیت های خیلی خاصی پذیرای سرمایه گذاران خارجی 
می باشند. اما همه مناطق آزاد موفقیت هایی در ارتباط با کشورهای 
همجوار خود داشته اند. منطقه آزاد ماکو هم با ترکیه مبادالت تجاری 
اقتصادی دارد؛ همچنین در بخش تولید، تجارت و لجستیک هم 
ارتباط خیلی خوبی با ترکیه دارد. این ارتباط با آذربایجان هم وجود 
دارد. همین طور مناطق آزاد دیگر مثل اروند با عراق ارتباط خوبی 
توانسته برقرار کند؛ چابهار هم با پاکستان و بقیه مناطق نیز به 
همین روال با کشورهای هم حاشیه تبادالت خوبی داشتند و شاهد 
موفقیت نسبی بوده ایم؛ اما در عین حال این ارتباط کافی نیست، نیاز 
است که مشوق ها و امتیازات جدیدی برای مناطق آزاد تعریف شود؛ 
ضمن اینکه الزم است که مشکالت اقتصادی داخل کشور به این 
مناطق تسری پیدا نکند. آنهایی که بتواند حتی در شرایط تحریم 
هم سرمایه گذار خارجی از کشورهای همجوار جذب کنند، باعث 
پیشرفت در منطقه خواهند شد. اما یکی از مهم ترین پیشنهاداتی که 
می توان ارائه نمود، مبادالت تجاری با پول های محلی دو کشور در 

مناطق آزاد است که می تواند راهگشا باشد.

معاونفنیوزیربناییسازمانمنطقهآزادانزلی:
نقشمحوریمنطقهآزادانزلی

درتوسعهمراوداتبااوراسیاواکو
اما معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت وگو 
و  تولیدی  لجستیکی ،  تسهیالت  و  مزیت ها  از  نشریه،  با 
سرمایه گذاری جمهوری اسالمی ایران سخن گفت ؛ از موقیعت 
و پتانسیل منطقه آزاد انزلی که می تواند بستری مناسب جهت 

سرمایه گذاری های در زمینه های مختلف باشد .
آزاد  منطقه  پتانسیل های  از  استفاده  شوقی،  رحیم  گفته  طبق 
انزلی در جهت معرفی به سرمایه گذاران خصوصا سرمایه گذارانی 
تولید  زمینه  در  با هدف سرمایه گذاری  اکو  از کشورهای عضو 
کاالهای مورد نیاز دو طرف و همچنین توانمندسازی امکانات و 
تجهیزات بندری و دریایی در این زمینه می تواند اولویت باشد و 

در دستورکار قرار بگیرد.
اکو  عضو  کشورهای  آزاد  مناطق  با  همکاری  درخصوص  وی 
اظهار داشت: با عنایت به این که جمهوری اسالمی ایران دارای 
مرز مشترک آبی با کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از طریق 
دریای خزر بوده و منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد 
لجستیکی،  تسهیالت  و  مزیت ها  از  که  می باشد  کشور  شمال 
می تواند  لذا  است.  برخوردار  ویژه ای  سرمایه گذاری  تولیدی، 
در  کشور  مبادالتی  نقطه  حساس ترین  و  مهم ترین  عنوان  به 

حدود  بازار  با  بازار  سهم  افزایش  و  صادرات  توسعه  راستای 
40میلیارد دالری این دو کشور و به طور عمده کشور قزاقستان 
به شمار رود. از این رو منطقه آزاد انزلی با بهره مندی از مجتمع 
خدمات  ارائه  سوم ضمن  نسل  بندر  عنوان  به  کاسپین  بندری 
به  قزاقستان  با کشور  مبادالت  در  تسهیل  و  بندری  و  دریایی 
بندر  مابین  منظم  کشتیرانی  خطوط  طریق  از  دریایی  صورت 
کاسپین  بندر  مابین  کشتیرانی  خطوط  آکتائو؛  بندر  و  کاسپین 
به  مناسب  بستری  تواند  می  ترکمنستان؛  ترکمن باشی  بندر  و 
منظور سرمایه گذاری جهت تولید کاالها و محصوالت مورد نیاز 
کشورهای قزاقستان و ترکمنستان توسط سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی و صادرات از طریق بندر کاسپین به شمار رود. 
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه گفت: 
زمینه  در  سرمایه گذاری  جهت  مناسبی  بستر  دیگر  طرفی  از 
راه اندازی واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی در منطقه آزاد انزلی 
و تامین مواد خام اولیه این صنایع با استفاده از پتانسیل موجود 
در کشور قزاقستان به دلیل ظرفیت باالی این کشور در تولید 
غالت، دانه های روغنی و روغن خام فراهم بوده که می تواند در 
راستای تامین نیاز داخل و اشتغال زایی در شرایط کنونی کشور 

عمل نموده و آثار و نتایج ارزنده ای را بر جای گذارد .
همکاری  تفاهم نامه های  انعقاد  راستا  این  در  افزود:  شوقی 
آذربایجان،  کشورهای  آزاد  مناطق  و  انزلی  آزاد  منطقه  مابین 
نمایشگاهی های  برگزاری  و همچنین  ترکمنستان  و  قزاقستان 
تجاری به منظور آشنایی فعالین و سرمایه گذاران از ظرفیت های 
آزاد  مناطق  ساختن  آشنا  و  سازمان  این  کشورهای  در  موجود 
کشورهای ذکر شده با ظرفیت های موجود زیرساختی، تولیدی، 
در  انزلی  آزاد  منطقه  در  موجود  نقل  و  حمل  و  سرمایه گذاری 
از ظرفیت های موجود جهت  راستای توسعه تجارت و استفاده 
تامین نیازهای کاالیی دو طرف می تواند در دستورکار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از این رو در مجموع باید یادآور شد که استفاده 
از پتانسیل های منطقه آزاد انزلی در جهت معرفی به سرمایه گذاران 
هدف  با  اکو  عضو  کشورهای  از  سرمایه گذارانی  خصوص  به 
سرمایه گذاری در زمینه تولید کاالهای مورد نیاز دو طرف و همچنین 
توانمند سازی امکانات و تجهیزات بندری و دریایی در این زمینه در 

دستورکار قرار داشته و به عنوان اولویت دیده می شود.
ادامه، در  در  انزلی  آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  و  فنی  معاون 
مزبور  کشورهای  آزاد  مناطق  کدام  با  که  سوال  این  به  پاسخ 
اذعان داشت: هم اکنون خطوط  یا آشنایی دارید،  ارتباط داشته 
)منطقه  آکتائو  بندر  و  کاسپین  بندر  مابین  کشتیرانی  منظم 
ویژه اقتصادی آکتائو( برقرار بوده که با به کارگیری دو فروند 
کاالهای  انواع  صادرات  راستای  در  هفتگی  صورت  به  کشتی 
خشکبار  انواع  شیشه ای،  ظروف  فرش،  گچ،  مانند  داخل  تولید 
و قیر به کشور چین و همچنین واردات مواد اولیه مورد نیاز در 
صنایع مانند لوازم یدکی خودرو و موتورسیکلت از مبدا چین با 
ایران، قزاقستان و  از کریدور ترکیبی دریایی-ریلی  بهره مندی 
برقرار می باشد، که می تواند تسهیل کننده همکاری های  چین 
تجاری و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با یکی از مهم ترین 
در  و  بوده  )اکو(  اقتصادی  همکاری های  سازمان  کشورهای 

تکمیل زنجیره تامین کاالها نقشی بی بدیل ایفا نماید. 
شوقی اظهار داشت: الزم به ذکر است، کریدور مذکور در توسعه 
تجارت کشور ما با کشور قرقیزستان نیز اثرگذار خواهد بود. از سویی 
دیگر کشور آذربایجان با داشتن بازار در حال رشد حدود 14میلیارد 
دالری به عنوان یکی دیگر از کشورهای عضو اکو عالوه بر داشتن 
مرز زمینی با جمهوری اسالمی ایران، مبادالت تجاری دریایی نیز 
با بنادر شمالی کشور و همچنین بندر کاسپین داشته که امکان 
با  انزلی  آزاد  مابین منطقه  روابط فی  بیشتر و توسعه  بهره مندی 
آینده وجود  آزاد آالت در  آذربایجان خصوصا منطقه  آزاد  مناطق 
داشته که می تواند سرمایه گذاری های مشترک در زمینه تولید و 

مبادالت کاالهای مورد نیاز دو کشور را گسترش دهد.
تحوالت  و  تغییر  به  توجه  با  اینکه  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
سازمان  برنامه های  و  قفقاز  منطقه  معادالت  در  گرفته  صورت 
منطقه آزاد انزلی برای جذب و ترانزیت کاال میان ترکیه و چین، 
چه برنامه ای برای تحقق این کار دارید، گفت: تجارت 20میلیارد 
دالری کشور چین و کشور ترکیه به عنوان اقتصاد اول سازمان 
همکاری های اقتصادی )اکو( در سال 2019 و همچنین توجه و 
تمرکز کشور چین بر توسعه راه ابریشم و کریدور شرق به غرب 
و توسعه و نفوذ در آسیای میانه، قفقاز و حوزه دریای مدیترانه 
کریدورهای  ایجاد  به  کشورها   نیاز  طرفی  از  و  یک طرف  از 
سیاسی  اثرگذاری  و  قدرت  افزایش  راستای  در  ترانزیتی جدید 
از  بیشتر  چه  هر  بهره مندی  برای  فرصتی  می تواند  خویش 
از طریق دریای خزر و  ترانزیت  ظرفیت های موجود در بخش 

شبکه ریلی کشور فراهم سازد.
در  افزود:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
اتصال  و  گیالن  استان  در  راه آهن  پروژه  تکمیل  راستا  همین 
بندر کاسپین به شبکه ریلی کشور می تواند مسیر جدید ترانزیتی 
تهدیدهای  ترتیب  بدین  و  فراهم ساخته  ترکیه  برای کشور  را 
احتمالی آتی و امکان بروز ناآرامی های مجدد منطقه قفقاز در 
آینده و به خصوص مابین کشورهای آذربایجان و ارمنستان که 
می تواند بر استفاده کشور ترکیه از کریدور رقیب یعنی کریدور 
ترکیبی آکتائو، باکو، تفلیس و کارس اثر بگذارد را خنثی سازد و 
بدین ترتیب منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین و نقش اساسی آنها 
بین المللی مورد  ترانزیتی  این مسیر  در تکمیل مهم ترین حلقه 
توجه سرمایه گذاران چینی و ترک خواهد بود. از این رو تکمیل 
اولویت دار  راه آهن بندر کاسپین- پیربازار رشت به عنوان پروژه 
در جریان بوده که به فضل الهی و در سایه توجهات حضرت 

ولی عصر )عج( در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
منطقه  نقش  اینکه  بر  مبنی  دیگر  سوالی  به  پاسخ  در  شوقی 
با  کشورمان  اقتصادی  مراودات  و  مبادالت  در  را  انزلی  آزاد 
این خصوص  در  برنامه ای  چه  و  می کنید  ترسیم  چگونه  اکو 

می کند  پیدا  مضاعف  اهمیت  زمانی  موضع  این  گفت:  دارید، 
رئیس  روزبهان  دکتر  راهبرد  بر اساس  باشیم  داشته  باور  که 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، منطقه آزاد انزلی به دنبال 
اتحادیه  عضو  کشورهای  مراودات  در  محوری  نقش  ایفای 
قزاقستان،  چین،  شمال-جنوب،  کریدور  اوراسیا،  اقتصادی 

ایران و سازمان اکو دارد.
همچنین  و  کنونی  دنیای  رقابتی  فضای  در  کرد:  تاکید  وی 
سرعت باالی تغییرات و اتفاقات در بعد بین المللی، این واقعیت 
عرصه های  در  و حضور  نقش آفرینی  که  می گردد  هویدا  ما  بر 
رقابتی بین المللی نیازمند مدیریت صحیح تغییر و تحول و ارائه 
اذعان داشت  باید  ایجاد مزیت های رقابتی می باشد.  خدمات و 
دارند،  یکدیگر  با  و مستقیم  تنگاتنگ  ارتباطی  تولید  و  تجارت 
دیگری  توسعه  نیازمند  یکی،  تحول  و  توسعه  که  گونه ای  به 
است؛ همانقدر که تولید و صادرات فعال در گرو داشتن بسترها 
و زیرساخت های قدرتمند در بخش حمل و نقل است؛ توسعه، 
گسترش و استمرار رشد بخش حمل و نقل نیز ضمانتی قوی 
در بخش تولید و سرمایه گذاری را می طلبد. مزیت های قانونی 
موجود در منطقه آزاد انزلی مانند معافیت مالیاتی، عدم نیاز به 
تولیدی  برای واحدهای  واردات کاال  پرداخت عوارض گمرکی 
مستقر در مناطق آزاد و یا مصرف در منطقه؛ مزیت های بخش 
حمل و نقل و بندری همچون امکان کاهش هزینه ها و تصویب 
تعرفه های بندری و دریایی و عوارض سود بازرگانی و اتصال به 
شبکه ریلی کشور در آینده نزدیک و مزیت های تولیدی مانند 
وجود شهرک های صنعتی فعال همگی سبب گردیده تا منطقه 
برای سرمایه گذاران  بستری مطمئن  و  توجه  کانون  انزلی  آزاد 
به شمار رود. لذا در راستای حفظ وضع موجود و ارتقاء جایگاه 
برنامه های توسعه ای  انزلی  آزاد  انجام رسالت حقیقی منطقه  و 
زیرساختی  بخش  در  سرمایه گذاری  ظرفیت های  از  استفاده  با 
 مانند ساخت اسکله، انبارها، سردخانه، مخازن، سیلو، اسکله های
 All Weather؛ سرمایه گذاری در بخش تولیدی مانند احداث 
شهرک صنعتی شماره 3 با اولویت واگذاری بر اساس تولید کاالها 
اقتصادی  اتحادیه  اکو،  عضو  کشورهای  بازار  محصوالت  و 
اوراسیا و کشور چین؛ سرمایه گذاری در بخش حمل نقل مانند 
راستای  در  یخچال دار  کانتینری  کشتیرانی  خطوط  راه اندازی 
توسعه مبادالت با کشورهای آذربایجان و ترکمنستان به عنوان 
اتحادیه  به عنوان مهم ترین عضو  اکو و کشور روسیه  اعضای 
اقتصادی اوراسیا و همچنین کشورهای قرقیزستان و قزاقستان 
به عنوان اعضای هر دو سازمان اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 

جزء برنامه های اولویت دار و در دستور کار اصلی قرار دارد.
شوقی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد انزلی به دلیل موقعیت استراتژیک 
خود و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال-جنوب با تکمیل حلقه 
اتصال این کریدور می تواند موجبات تسهیل در تجارت مابین کشور 
پاکستان به عنوان یک کشور قدرتمند اکو با کشور روسیه به عنوان 
مهم ترین عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردد و مسیر جدیدی برای 
تجارت میان این دو کشور ایجاد نماید. لذا تالش در جهت راه اندازی 
کریدور شمال-جنوب به عنوان شاهراه ترانزیتی بین المللی مهم 
برای دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا یعنی هند و روسیه، در اولویت 

برنامه های این سازمان قرار دارد.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان تاکید 
کرد: قرار گرفتن بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدور 
ریل  به  اتصال  و  رو- رو  اسکله  راه اندازی  با  که  شمال-  جنوب 
سراسری به مجتمع بندری کاسپین، اجرایی شدن موافقت نامه 
تفاهم نامه همکاری  اوراسیا،  اتحادیه  و  ایران  ترجیحی  تجارت 
و  هندوستان  و  روسیه  لوتوس  چابهار،  انزلی،  آزاد  منطقه  بین 
در  هندوستان،  و  ایران  بین  تجاری  تفاهم نامه همکاری  انعقاد 
این  شدن  فعال  در  روشنی  افق های  می تواند  نزدیک  آینده 

کریدور و نقش محوری منطقه آزاد انزلی ایفا نماید.
  

معاونفرهنگی،اجتماعیوگردشگری
سازمانمنطقهآزادارس:

لزومتهیهبستههایمشترک
برایگرفتنسهمبازارگردشگری

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس 

در گفت وگو با نشریه، بر اعمال یکسان سازی و استانداردسازی در 
قوانین هر کشور برای ایجاد همکاری های چندجانبه بین المللی 
تاکید کرد و از لزوم همکاری در زمینه صنعت گردشگری در بین 

اعضای سازمان اکو سخن گفت.
یوسف داداش زاده بر اجرای سیاست های نظام جمهوری اسالمی 
ایران در توسعه ارتباطات با همسایگان که مورد تائید رهبر معظم 
توسعه  که  آزاد  مناطق  ماموریت  صحیح  اجرای  و  بوده  انقالب 
اقتصادی،  خصوصا  عرصه ها  تمام  در  مابین  فی  همکاری های 

اجتماعی و فرهنگی با کشورهای همسایه است، تاکید کرد.
وی در این گفت و گو درخصوص نقش مناطق آزاد برای گسترش 
همچون  سازمان هایی  ویژه  به  و  ایران  منطقه ای  همکاری های 
اکو گفت: الزمه همکاری های چندجانبه بین المللی اعمال پاره ای 
یکسان سازی ها و استانداردسازی هایی در قوانین هر کشور ازجمله 
آزاد  مناطق  مقیاس  در  این مهم  است.  روادید  و  قوانین گمرکی 
به دلیل کوچک بودن جغرافیا نسبت به کل کشور و نیز به دلیل 
مدیریت نسبتا واحد در این مناطق راحت تر می توانند، تحقق یابد. 
با توجه به مجاورت منطقه آزاد ارس با دو کشور سازمان همکاری 
دارای  بالقوه  این منطقه  ترکیه،  آذربایجان و  یعنی  اکو  اقتصادی 
جایگاه استراتژیک است. واقعیت این است که تحریم های اقتصادی 
ایران تحقق بسیاری از اهداف سازمان اکو را با مشکل روبه رو کرده 
است. علی رغم روابط تجاری و گمرکی که متاثر از این محدودیت ها 
است، همکاری در زمینه صنعت گردشگری می تواند به راحتی در 
از  از طرفی یکی  بین اعضای سازمان اکو به مرحله اجرا برسد. 
ماموریت های تعریف شده برای منطقه آزاد ارس حضور در ترتیبات 
منطقه ای است که به غیر از اکو ، اتحادیه اوراسیا نیز به عنوان 
یکی از ترتیبات منطقه ای که ارس می تواند نقش مهمی در آن ایفا 
نماید، ایجاد شده و به عنوان یکی از دروازه های ورود به اتحادیه 
نقش آفرینی می نماید و در سنوات گذشته با برگزاری همایش های 
ظرفیت های  شناسایی  زمینه  ارس  در  اینفو  تورهای  و  مختلف 
و  فراهم شده  اوراسیا   اتحادیه  برای کشورهای عضو  کشورمان 
همچنین از دبیرخانه اتحادیه همکاری های اقتصادی اکو در تهران 
درخواست میزبانی وزیران گردشگری و امور خارجه این اتحادیه 
صورت گرفته که ان شاهلل پس از ریشه کنی ویروس منحوس کرونا 

این رویداد نیز صورت خواهد گرفت .  
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در 
ادامه درخصوص موانع توسعه گردشگری بین المللی اظهار داشت: 
اگر بخواهیم به دو مانع عمده در مسیر توسعه گردشگری بین المللی 
اشاره کنیم، یکی عبارت است از عدم وجود تسهیالت روادید و 
و  گردشگران  استفاده  مورد  مالی  کانال های  وجود  عدم  دیگری 
سرمایه گذاران خارجی است. با توجه به اینکه رفع این دو مانع در 
مناطق آزاد با توجه به ظرفیت های قانونی می تواند راحت از سرزمین 
اصلی انجام شود؛ لذا احتمال شکوفایی این صنعت در مناطق آزاد 
باالتر از سرزمین اصلی است. از طرفی وجود ظرفیت های بسیار 
عرصه های  در  که  ارس  در  طبیعی  و  تاریخی  آثار  از  ارزشمند 
ظرفیت  از  بهره مندی  صورت  در  شده اند،  معرفی  نیز  بین المللی 
قانونی مناطق آزاد الگوی رفتاری بسیار موفقی در عرصه توسعه 
صنعت گردشگری با رویکرد جذب گردشگر خارجی به وجود خواهد 
آمد، کما اینکه در شرایط فعلی نیز علی رغم کاهش ارزش پول ملی 
این مناطق آزاد بودند که این تهدید را با جذب گردشگران خارجی و 
صادرات تولیدات ملی به فرصتی هر چند کوتاه مدت تبدیل کرده اند .

داداش زاده در پاسخ به سواالتی از این دست که  مناطق آزاد 
در توسعه همکاری های منطقه ای ایران موفق بودند، آیا در این 
بوده اند،  وزارتخانه ها  و  نهادها  از سوی  دارای شأنیت  مراودات 
اگر بوده اند در چه حوزه هایی، اگر نبوده اند چه باید کرد تا نقش 
بیشتری ایفا نمایند، گفت: این موضوع زمانی اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که به مواد منشور اقتصاد مقاومتی نظر داشته باشیم 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  چون  باالدستی  اسناد  به  یا  و 
کشور توجه کنیم. درخصوص اتحادیه اوراسیا، مناطق آزاد ارس 
و انزلی و تا حدودی ماکو با ایجاد بستر توسعه همکاری های فی 
مابین از طریق بهره مندی از ابزارهای دقیق معرفی گام موثری 
در استفاده از ظرفیت به وجود آمده برداشته اند و طبیعتا با رفع 
محدودیت های تحریمی و ویروس کرونا نقش آنها بیش از پیش 

نمایان خواهد شد .

آیا لزوما هر یک  اینکه  وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر 
با کشورهای نزدیک و همجوار خود  باید  آزاد صرفا  از مناطق 
همکاری  نوع  هر  اصوال  داشت :  اذعان  باشند،  داشته  ارتباط 
گفت  باید  سوال  جواب  در  است.  طرفین  برای  منافعی  دارای 
هیچ  خود  همسایگان  با  آزاد  مناطق  خارجی  همکاری های 
و  ندارد  آزاد  مناطق  بین  آنها  داخلی  همکاری های  با  منافاتی 
باید برای توسعه هر دو نوع همکاری تالش کرد. طبیعتا اجرای 
سیاست های نظام جمهوری اسالمی ایران در توسعه ارتباطات 
با همسایگان که هم مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقالب و 
بستر  طریق  از  می باشد  محترم  دولت  تاکید  و  تایید  مورد  هم 
شکل  بهترین  به  آزاد  مناطق  توسط  آمده  وجود  به  ظرفیت  و 
قابل انجام می باشد و یکی از ماموریت های مناطق آزاد توسعه 
همکاری های فی مابین در تمام عرصه ها به خصوص اقتصادی ، 
اجتماعی و فرهنگی با کشورهای همسایه خود می باشد که در 
منشور توسعه آنها به عنوان کشورهای هدف نزدیک تعریف و 
تبیین شده است و در صورت بررسی و مقایسه میزان موفقیت 
با  اقتصادی  حوزه  در  خصوصا  کشورمان  خارجی  ارتباطات 
کشورهای همسایه یقینا مراودات با کشورهای همسایه که در 
تعریف  اهداف  به  بیشتر  می باشد،  ایران  آزاد  مناطق  مجاورت 
و  واردات  و  آمار صادرات  در  امر  این  و  نزدیکتر می باشد  شده 

فعالیت های حوزه گردشگری نمایان است .
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
لزوم  از  و  کرد  تاکید  ارس  آزاد  منطقه  ظرفیت های  بر  ارس 
بازار  سهم  گرفتن  برای  مشترک  گردشگری  بسته های  تهیه 

گردشگری سخن گفت.
داداش زاده تاکید کرد: رقابت در قرن بیست و یکم شکل خود 
را با رقابت در قرون قبلی تغییر داده است. ما در حوزه صنعت 
از  نوعی  به  و  آمدند  مختلفی  کمپانی های  که  هستیم  شاهد 
طریق اشتراک گذاری نقاط قوت خودشان را بروز دادند و نهایتا 
محصول های مشترکی به بازار عرضه کردند تا سهم بیشتری از 
بازار به دست بیاورند. لذا ما هم می توانیم در حوزه گردشگری 
با توجه به اینکه مناطق آزاد قوانین خاص خودشان را دارند و 
هم  خودشان  در  هم  که  گردشگری  ظرفیت های  از  می توانند 
استفاده  است  همسایه  کشورهای  در  هم  و  اصلی  سرزمین 
بیشتری  سهم  اینکه  برای  مثال  شود.  انجام  اقداماتی  کنند، 
می توانند  دهند  اختصاص  خود  به  را  خارجی  گردشگری  از 
کنند  تهیه  مشترک  تورهای  و  مشترک  گردشگری  بسته های 
تا ظرفیتی بیشتری از بازار گردشگری خارجی به دست آوردند.

در شرایط  تا  است  فرصت خوبی  اکنون  اتفاقا  کرد :  تصریح  وی 
کرونا برنامه ریزی برای انجام این کارها در دستورکار قرار بگیرد که 
ان شااهلل بعد از اتمام و رفع ویروس کرونا بتوانیم با قدرت بیشتری 
در بحث بازارهای جهانی خصوصا در حوزه گردشگری داشته باشیم .
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس 
کلیساهای  مجموعه  گفت:  و  کرد  اشاره  ارس  آزاد  منطقه  به 
از  یکی  اینکه  به  توجه  با  است،  شده  جهانی  ارس  تاریخی 
کشورهای هم مرز ما ارمنستان است، لذا می توان با بسته های 
گردشگری مشترک کل ارامنه را به کشور کشاند؛ ضمن اینکه 
جمهوری  با  ارس  خطه  فرهنگی  مباحث  نزدیکی  و  قرابت 
زمینه  می تواند  فرهنگی  هم  و  تاریخی  نظر  از  هم  آذربایجان 

تبادل ارتباطات شود.
داداش زاده ادامه داد: وجود جنگل های ارسباران و از همه مهم تر 
ژئوپارک ارس که در مجاورت جمهور خودمختار نخجوان شکل 
می گیرد، می تواند ظرفیت خوبی باشد تا در آینده نزدیک با تهیه 
بسته های گردشگری مشترک به نوعی برای جذب گردشگران 
خارجی استفاده کرد؛ چراکه هر دو طرف ارس دارای جاذبه های 
از  هم  ایران  طرف  به خصوص  هستند،  باالیی  بسیار  تاریخی 
اقدامات  اینکه  بعد  از  هم  و  بازسازی  مرمت  و  نگهداری  بعد 
بسیار خوبی درخصوص معرفی و ثبت ملی و جهانی انجام شده 
است. ضمن اینکه در زمینه زیرساخت های اقامتی هم وضعیت 
مطلوب تری نسبت به کشورهای همسایه وجود دارد. در حوزه 
طبیعی هم ما جنگل های ارسباران را داریم که در مرحله ثبت 
ظرفیت ها  این  از  می توان  لذا  دارد؛  قرار  یونسکو  در  جهانی 
استفاده و بسته های گردشگری مشترک تعریف کرد تا بتوانیم از 

سایر کشورهای جهان به نوعی گردشگر جذب کنیم .
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در 
پایان خاطرنشان کرد: جذب گردشگر حتی برای کشور ما می تواند 
اهداف بسیار خوبی باشد؛ در این خصوص کشورهای عضو خلیج 
فارس هدف بسیار خوبی برای ما هستند و ما می توانیم که با استفاده 
از بسته های گردشگری مشترک و تاکید بر گردشگری حالل و 
طبیعی و با توجه به اقلیم بسیار مناسبی که این خطه دارد، ظرفیت 
جذب و حضور گردشگریان حوزه خلیج فارس را فراهم کنیم. ضمن 
اینکه سابقا هم دهکده سالمت را با محوریت ارزش های دینی مان 
و تمام خدماتی که در حوزه گردشگری سالمت در کل دنیا ارائه 
می شود، طراحی کرده ایم؛ لذا این هم ظرفیت بسیار خوبی است که 

می توان از آن استفاده نمود.

مدیرمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
سازمانمنطقهآزادقشم:

مسائلفرهنگیمشترک،الزمهتسهیلارتباطات
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم در گفت و گو با نشریه، از نقش مناطق آزاد در گسترش 
همکاری های منطقه ای ایران سخن گفت؛ از اشتراکات فرهنگی 
و اجتماعی که می تواند موجب تبادالت کشورها با یکدیگر شود.

بحث  با  رابطه  در  و  خصوص  این  در  امری کاظمی   علیرضا 
همکاری های مشترک منطقه ای اظهار کرد: اشتراکات فرهنگی 
دارد،  وجود  منطقه  کشورهای  و  منطقه  در  که  اجتماعی  و 
می تواند عاملی جهت نزدیکی بیشتر کشورها و همین طور رونق 
بخشیدن به تبادالت  شود. به هر حال نیازهای مشترک وجود 

دسترسی  همچنین  مسائل هست؛  از  هم  مشترک  درک  دارد، 
اینها باعث  کشورهای منطقه به یکدیگر آسان تر شده است و 
می شود که تسهیالت بیشتری برای تبادالت مختلف به وجود 
بنابراین بسترهای مناسبی برای تبادالت بین کشورهای  آید.  
اکو هستند  منطقه وجود دارد، حال نمونه اش کشورهای حوزه 
این  و  دارند  هم  با  مشترک  فرهنگی  مسائل  و  موضوعات  که 

موضوعات باعث تسهیل ارتباطات و روابط بیشتر می شود.
صنعت  مختلف  زمینه های  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
گردشگری، چه فرصت هایی برای مناطق آزاد و به ویژه منطقه قشم 
ارزیابی می کنید، گفت: منطقه آزاد قشم ویژگی های منحصربه فردی 
دارد و غیر از بحث تنوع طبیعی و زمین شناختی و فرهنگی و غنای 
تاریخی که دارد، نسبت به خیلی از مناطق کشور، بکر و دست 
نخورده است و آمادگی انواع سرمایه گذاری در زمینه گردشگری ، 
تفریحات، اوقات فراغت ، گردشگری ورزشی و سالمت و گردشگری 
دریایی را دارد. در واقع طیف گسترده ای از فعالیت های وابسته به 

گردشگری را می توان برایش تعریف کرد . 
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه 
نوع  این  امکانات  و  زیرساخت  ایجاد  برای  کرد:  تاکید  قشم  آزاد 
فعالیت های گردشگری ، در قشم فضای مناسب و پتانسیل باالیی 
وجود دارد . لذا سرمایه گذاری در این بخش می تواند مفید و ثمربخش 
باشد. همچنین قشم می تواند فرصت خوبی برای کشورهای منطقه 
باشد تا از فضای طبیعی که در این منطقه وجود دارد، استفاده شود؛ 
چراکه در خیلی از کشورهای منطقه این فضای گسترده را نداریم . 

قشم  در  متنوعی  و  گسترده  سواحل  داد:  ادامه  امری کاظمی 
با  سواحلی  و  صخره ای  ماسه ای  گلی،  سواحل  ما  دارد .  وجود 
شیب مالیم داریم که برای بحث گردشگری فرصت کم نظیری 

محسوب می شود.
پتانسیل  داشت:  اذعان  و  کرد  اشاره  قشم  ژئوپارک  به  وی، 
برای  خوبی  فرصت  می تواند  قشم  جزیره  در  جهانی  ژئوپارک 
این منطقه باشد، به خصوص که قشم یک جایگاه خاصی در 
این زمینه محسوب می شود و در واقع لیدر ژئوپارک های منطقه 
است و می تواند نقش محوری در توسعه ژئوپارک ها در منطقه 
داشته باشد تا این فرصت را عالوه بر داخل کشور، در کشورهای 
و  کارشناسی  بحث های  تبادالت  و  کنیم  استفاده  هم   منطقه 

گردشگری را در این بستر فراهم نماییم.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه 
آیا مناطق آزاد در توسعه  آزاد قشم در پاسخ به این سوال که 
بوده اند، گفت: خیر؛ هنوز  ایران موفق  همکاری های منطقه ای 
نباید به  آزاد  این زمینه وجود دارد . منطقه  جای کار زیادی در 
کشورهای همجوار یا هم مرز یا کشورهایی که در مسیر مستقیم 
توسعه  را  بحث  این  می توانند  بلکه  کنند؛  بسنده   هستند،  آنها 
دهند و با توجه به قابلیت های ویژه ای که دارند، فراتر از منطقه 
عمل کنند. لذا در این حوزه هنوز نیاز به کار بیشتری وجود دارد. 
امری کاظمی تاکید کرد: البته هنوز در مناطق آزاد آن اختیار و 
استقالل اقتصادی را هنوز نمی بینیم و هنوز شاهد دوگانگی هایی 

در این مناطق هستیم. 
وی تصریح نمود: دخالت نهادها و وزارتخانه ها یا عدم واگذاری 
کامل اختیارات، مانعی برای این توسعه می شود و فکر می کنم 
که هنوز فلسفه مناطق آزاد به طور کامل و به درستی در کشور 
و  توسعه  در  آزاد  مناطق  راهبردی  نقش  وگرنه  نشده؛  پیاده 

ارتباطات بین المللی انکارناپذیر است .
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا لزوما فقط 
باید مناطق آزاد جنوبی با کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط 
آزاد جنوب  مناطق  که  نمی کنم  فکر  کرد:  اظهار  باشند،  داشته 
اتفاقا در  کشور خودشان را به کشورهای جنوبی محدود کنند. 
زمینه گردشگری با توجه به اختالف قابل توجهی که از نظر آب 
و هوایی و جغرافیایی در این بخش از کشورمان با کشورهایی 
با عرض شمالی تر مثل کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و 
واقع  در  می توانیم  داریم،  آسیا  از  گسترده ای  بخش های  حتی 

تبادل گردشگر فصلی داشته باشیم.
امری کاظمی ادامه داد: در فصل زمستان که بخش گسترده ای از نیم 
کره شمالی در سرما قرار دارند، مناطق آزاد جنوب کشور ما هوای 
بسیار متبوع و مناسبی دارد و این می تواند به جذابیت برای مسافران 
و گردشگران که به ایران و مناطق آزاد جنوب کشور می آیند، اضافه 
کند. البته قشم در این راستا تفاهم نامه های خوبی را هم از طریق 
ژئوپارک با کشورهایی مثل اسلوونی، اتریش ، روسیه ، چین و کره 
به امضا رسانده است تا این نوع تبادالت انجام شود. البته متاسفانه 
به دلیل شیوع گسترده کووید 19 این تفاهم نامه اجرایی نشده است، 
اما این بستر سازی انجام شده که در فصل های گرم گردشگران را 
به سمت این کشورها هدایت کنیم و در فصل های سرد نیمکره 
شمالی گردشگران را از این کشورهایی که با آنها تفاهم نامه داریم 
به قشم بیاوریم تا از آب و هوا و طبیعت این منطقه در این زمان 

استفاده کنند .
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد کشور می توانند 
یک تمرین خوبی باشند تا تبادل گردشگر را بین خودشان تجربه 
موضوع  این  از  که  نتایجی  با  که  این هدف  با  کنند،  عملی  و 
به دست می آورند، در آینده برای تبادل گردشگر با کشورهای 
منطقه و فرامنطقه ای برنامه ریزی کنند . اما متاسفانه هنوز این 
به  این کار  اینکه  با وجود  نیفتاده است؛  اتفاق در داخل کشور 
سادگی قابل اجراست و نیاز به برنامه ریزی خیلی ساده و کوچک 
دارد و می توان این بحث را عملی کرد . به هر حال در مناطق 
و جغرافیایی  اقلیمی  اختالفات  نقاط  برخی  در  تا حدی  ما  آزاد 
استفاده کرد  این فرصت  از  لذا می توان  و آب و هوایی داریم؛ 
مناطق  این  در  که  مردمی  میان  در  را  گردشگری  ارتباطات  و 
هستند برقرار نمود و این را تجربه کرد تا به آن اهداف فراملی 

هم به تدریج دست یابیم.
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یادداشت

كرده  ولي«  »سيليكون  از  صحبت  تازگي  به  كه  مناطقي  از 
توجه  با  منطقه  اين  كرد.  ياد  ارس  آزاد  منطقه  از  بايد  است، 
نوپا،  شركت های  از  كه  خوبی  حمايت های  و  فعاليت ها  به 
پيدا  را  آن  توانايی  است،  آورده  عمل  به  دانش بنيان  و  فناور 
كرده است كه در كشور به »سيليكون ولي« تبديل شود، هر 
برای  ارس  فناوری  و  پژوهش  صندوق  است  ضروری  چند 
مقاطع  دانش آموختگان  و  استادان  با شركت ها،  بيشتر  ارتباط 
تحصيالت تكميلي دانشگاه ها، نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگی 
در مراكز آموزش عالي اقدام كند، به ويژه آن  كه منطقه آزاد 
ارس همچون ساير مناطق آزاد ايران، ظرفيت و استعداد آن را 

دارد كه به »سيليكون ولي« بومي تبديل شود. 
»سيليكون ولي« امروزه از نكات بسيار مهم فناوري پيشرفته 
در كشورها است. در اين خصوص الزم است با ايجاد انگيزه 
دكترا  رساله های  دانش آموختگان  و  پژوهشگران  ميان  در 
از  تجاری سازی،  براي  نوآور  ايده های  زمينه  در  پسادكترا  و 

طرح های پژوهشگران و پروپوزال هاي آنها حمايت شود .
در ايجاد »سيليكون ولي« در اين منطقه و ساير مناطق آزاد، 
448واحد  و  فناور  توليدي  221واحد  تعداد  وجود  به  توجه  با 
به  بايد  سال 98،  پايان  تا  كشور  آزاد  مناطق  در  نوآور  نوپاي 
راز دره  »سيليكون ولي« در اكوسيستم تجاري سازي محصول 
آبي است  اقيانوس  استراتژي  به  توجه كرد و آن همانا توجه 
كه به طور تاريخی شكل گرفته و در حال حاضر به مترادفی 
بدل  پيشرفته  فناوری های  زمينه  در  كارآفرينی  و  نوآوری  از 

گشته است. 
و  دانشگاه ها  در  ايده پردازی  از  سيليكون،  دره   زيست بوم 
و  گوشه  در  خالق  استعدادهای  تالش  با  و  پژوهشی  مراكز 
كنار كشور شروع می شود و با سرمايه گذاری هسته  اوليه و با 
ايجاد شركت هاي نوپا، به توليد فناوری و يا محصول اوليه ای 
می انجامد كه در نهايت خلق بازار است، يعني با در نظر داشتن 
محصول مناسبی كه جهت گيری مولدي نسبت به بازار داشته 
با  و  كرد  جذب  را  خطرپذير  سرمايه گذاران  مي توان  باشد، 
سرمايه گذاری آنها و توسعه  محصول، به خلق و گسترش  بازار 

و رشد فعاليت هاي شركت ها انجامد. 
شركت ها از اين طريق به شركت های موفق تبديل شده و يا 
ممكن است جذب شركت های بزرگ شوند و يا خود به اندازه  
كافی رشد كرده و به عنوان شركت سهامی عام وارد بورس 
سهام شوند. اين اكوسيستم، در چند دهه  اخيرا، فرآيند توسعه  

اقتصادی مبتنی بر نوآوری را در كشورها رقم زده است .
قابل توجه است كه دره  سيليكون در يک شرايط تاريخی ويژه 
با همگرايی علم، فناوری، صنعت، اقتصاد، تجارت، فرهنگ و 
هنر شكل گرفته است و امروزه به مركزی بی نظير و الگوی 
اقتصادی  نوآورانه و دانش بنيان در جهان تبديل شده است، هر 
چند توجه به شرايط ملي كشورها در برنامه ريزي فعاليت هاي 
بهينه سازی  ترتيب،  بدين  است.  توجه  قابل  مكان  اين 
با توجه به الگوی  اكوسيستم مناطق آزاد و منطقه آزاد ارس 

»سيليكون ولی« قابل توجه است. 
قاعده هاي  ولی«،  »سيليكون  پيدايش  به  اجمالی  نگاهی  با 
اساسی را در اين خصوص مي توان به شرح زير استخراج كرد:
بر اساس  ولی«  »سيليكون  منطقه   : )Claim( ادعا قاعده   )1
به  با خود  را  آبادانی  و  باروری  ادعای  موقعيت جغرافيايی آن 
همراه دارد، به طوری كه در طول تاريخ و به دليل گسل های 
آن حين حركت ، دره ها، كوه ها و غارها و مراكز معدنی ايجاد 
شده است كه مجموعه اين طبيعيات اولين قاعده اساسی يعنی 

ادعای باروری را رقم زده است.
صنعت  و  تكنولوژی  در  كه   :)Leverage( اهرم قاعده   )2
فعاليتی  هر  پايان  و  آغاز  زيرا  است،  اهميتی  با  بسيار  قاعده 
می رسد  نظر  به  می كند.  عمل  قوت  نقاط  و  اهرم ها  پيرامون 
به  شمال  كه  بوده  شاهانه اي  جاده   ولی«،  »سيليكون  اهرم 
جنوب كاليفرنيا را با فاصله  زمانی يک روز با وسايل حمل و 
نقل آن زمان به هم متصل می كرد. البته قاعده اهرم منطقه 
در  جيوه  معدن  يک  كشف  به  می توان  را  ولی«  »سيليكون 
اين  كشف  كه  داد  نسبت  اسپانيايی ها  سوي  از  سال 1848 
آن  دنبال  به  و  صنعتی  توسعه   آغاز  در  عطفی  نقطه   معدن، 
پيشرفت تكنولوژی در اين منطقه بود كه خود قاعده ادعا را 

نيز پوشش مي دهد. 
نمونه  ديگری از اهرم در »سيليكون ولی« را مي توان در جنگ 
سرد بين روسيه و آمريكا مشاهده كرد. به صورتي كه استفاده 
از تپه ها و كوه های موجود در منطقه را مي توان در تكنولوژی 

رادار و نصب آنتن های مخابراتی مالحظه نمود .
3( قاعده قرارداد )Contract( است. آنچه در تمام فعاليت های 
اقتصادی امروز مورد توجه است، اهميت شاخص قيمت است 
كه از سوي طرفين خريدار و توليدكننده يک محصول پيرامون 
)اهرم ها(  با كنشيارهايي  فرآيندشان  و  ادعا شكل گرفته  يک 

بهبود يافته و بارور شده و به مرحله  پختگي مي رسد .
قاعده چهارم،  به  بايد  قاعده  اين سه  اساس، خروجی  اين  بر 

يعنی جذب مشتری منجر شود.
4( قاعده نهايي، قاعده كنترل است؛ يعني با اهرم شدن يک 
مشتری  به  آن  محصول  و  شده  منعقد  نافذ  قراردادی  ادعا، 
عرضه می شود. نتيجه  عرضه  محصول به مشتري، به كسب 
هدف  بازار  به  عرضه  مرحله   در  كه  مي انجامند  كارهايی  و 
موفقيت های  نيز  بسياری  مقابل،  نقطه  در  و  مي گيرند  قرار 
چشمگيری كسب مي كنند. محصول نهايی با شرايط و كنترل 

خاصی به دست مصرف كننده می رسد.
با نگاهی گذرا به جايگاه و عملكرد تاريخی »سيليكون ولی« از 
يكسو و موقعيت و قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد در ايران 
از ديگر سوی، لزوم توجه ويژه سياستگذار و مجری بخش صنعت 
به مكان يابی و جانمايی صنايع مناسب با موقعيت مطلوب به منظور 
آسانی دسترسی به بزرگراه ها، راه آهن، آب، برق فشار قوی، گاز، 
مخابرات و با امكانات جمع آوری فاضالب صنعتی، ايجاد فضای 
سبز و ديگر نيازمندی های اوليه صنعتگران حائز اهميت است، به 
گونه ای كه سرمايه گذار با تقبل هزينه اندكی زمين موردنظر را با 

امكانات ذكر شده در قالب پرداخت حق انتفاع در اختيار گيرد. 
در اين خصوص بايد اهرم های متنوع مالی و تكنولوژيک و هر 
آنچه نياز يک كسب و كار است به مقتضای ابعاد بنگاه تامين 
شود و بازاريابی محصوالت و نزديكی به جامعه هدف و توسعه 
پايان  در  و  گردد.  لحاظ  متقاضيان  به  مجوز ها  ارائه  در  بازار 
كنترل، پايش و نظارت و و بهبود فرآيند مستمر در دستوركار 

مجری و متقاضی قرار گيرد.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان يكی از بزرگترين و 
متنوع ترين صنايع دنيا به شمار می آيد كه از نظر پراكنش، 
صنعت شماره يک جهان محسوب می شود و همچنين 
يكی از بزرگترين مولدهای اشتغال و ثروت در جهان و 
موتور اقتصادی برای ملل توسعه  يافته و در حال توسعه 

محسوب می گردد.
براساس اسناد باالدستی ايران بايد در افق 1404 ميزبان 
طبق  بر  و  باشد  سال  در  خارجی  گردشگر  20ميليون 
به  بايد  تعداد گردشگران جهانی  از  ايران  آمارها، سهم 
يک ونيم درصد در سال 1404 افزايش يابد؛ سهم كشور 
از درآمدهای گردشگری جهانی نيز بايد به 2درصد ارتقا 
يابد و همچنين پيش بينی شده است در سال نهايی، ما 
به درآمد 25ميليارد دالری از صنعت توريسم دست يابيم.

با اين مقدمه به طور حتم موضوع گردشگری در مناطق 
مهم  شاخه های  از  يكی  به  می تواند  نيز  كشور  آزاد 
گردشگری و جزء منابع پايدار درآمدزايی در اين مناطق 

بدل گردد.
نواحی مناطق آزاد ايران به علت برخورداری از جاذبه های 
تاريخی، فرهنگی بسيار زيادی كه در محدود خود دارند، 
غالبا مقاصد ارزشمندی برای گردشگری و گردشگران 
بزرگی  و  متنوع  جاذبه های  وجود  می گردند.  محسوب 
شامل موزه ها، بناهای تاريخی و باستانی، پارک ها، مراكز 
تفريحی متنوع دريايی و ساحلی، مراكز خريد، اماكنی با 
معماری های تاريخی را دارا هستند كه خود، گردشگران 

بسياری را با ساليق متنوع جذب می كند.
با توسعه گردشگری در مناطق آزاد، برای برآوردن نيازهای 
گردشگران ، خدمات حمايتی بيشتری نظير رستوران و 
محل اقامت ساخته می شود؛ بی ترديد گردشگران، تنها 
كسانی نيستند كه از اين امكانات بهره مند می شوند و خود 
ساكنين و مردم مناطق آزاد و شهرهای پيرامونی نيز هم 
از اين زيرساخت ها بهره مند می گردند و قطعا اين اتفاق 
در حوزه اقتصادی و رضايت مندی نقش مهمی در جوامع 

محلی در مناطق آزاد خواهد داشت.
بر  مثبت  تبعات  در  تكاثری  نقش  به  گزارش  اين  در 
گردشگری و نقش كليدی آن بر ايجاد درآمدهای پايدار 
در مناطق آزاد اشاره شده و مهم ترين اين تاثيرات را بر 
توازن اقتصاد ملی، رشد اقتصادی، افزايش توليد ناخالص 
داخلی و ملی، توزيع عادالنه فعاليت اقتصادی در جوامع 

محلی، ثبات پول و حفظ نرخ تورم می توان برشمرد.
وجود منابع طبيعی منحصربه فرد در مناطق آزاد كشور 
و اقليم های گوناگون، اختالف درجه حرارت و بارندگی 
و وجود مراكز گردشگری طبيعی با ويژگی های خاص 
توسعه  برای  مناسب  بسيار  شرايطی  مناطق،  اين  در 
امری  است؛  نموده  مهيا  آزاد  مناطق  در  اكوتوريسم 
مهم كه تحقق و گسترش آن براساس موازين علمی 
كيفيت  بهبود  می تواند  تنها  نه  جهانی  استاندارهای  و 
به  را  آن  نابودی  از  جلوگيری  و  موجود  طبيعی  منابع 
همراه داشته باشد، بلكه بر توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جوامع محلی و بومی مناطق آزاد كه بخش 
تشكيل  را  طبيعی  منابع  عرصه های  از  جدايی ناپذير 

می دهند نيز بسيار تاثيرگذار باشد.
فرصت  آزاد،  مناطق  در  مختلف  نمايشگاه های  برپايی 
گردشگری را در كنار شناساندن ظرفيت های اين مناطق 
ارزآوری،  درآمدزايی،  اشتغال،  حوزه  در  را  تاثيراتی  و 
پويايی جريان های مولد اقتصادی، سرمايه گذاری و جذب 
سرمايه و فعال كردن جريان های مولد اقتصادی و تقويت 

فرهنگی در مناطق آزاد كشور ايجاد می كند.
يكی از مهم ترين موضوعات درآمدزايی در مناطق آزاد، 
نقش منابع مالی ناپايدار در تامين منابع مالی سازمان های 
اعطای  زمين،  فروش  مانند  است،  كشور  آزاد  مناطق 
منابع  به  مناطق  اقتصادی  توسعه  در  كه  و...  مجوز 
ناپايدار شناخته می شوند؛ ولی تقويت و گسترش حوزه 
گردشگری پايدار در مناطق آزاد باعث افزايش درآمد های 
ثابت و ايجاد منابع پايدار برای سازمان های مناطق آزاد 

كشور در درازمدت خواهد كرد.
همان گونه كه بيان شد، گردشگری در چارچوب الگوهای 
فضايی خاصی عمل می كند و يكی از اين الگوهای مكانی و 

فضايی در كشور می تواند مناطق آزاد تعريف گردد.
مناطق  در  گردشگری  الگوی  نمونه سازی  در  بی ترديد 
موفقی همانند كيش  و  بسيار خوب  نمونه  آزاد كشور، 
را در پرونده اين مناطق داريم كه اين خود گوشه ای از 
ظرفيت بسيار بزرگی از اين حوزه در ديگر مناطق آزاد 

نيز می تواند باشد.
با توسعه گردشگری در مناطق آزاد، برای برآوردن نيازهای 
گردشگران، خدمات حمايتی بيشتری نظير رستوران و محل 
اقامت ساخته می شود؛ توسعه زيربناهای گردشگری سهم 
زيادی در تغييرات شكل و كاركرد نواحی مناطق آزاد خواهد 
داشت و تصوير اين مناطق تحت تاثير انواع هتل ها و خدمات 
جانبی ارائه شده، قرار می گيرد و به نوعی شكلی مدرن تر از 

مناطق پيرامونی خود خواهد يافت.

مناطق آزاد و اقتصاد گردشگری
مسئله  يک  گردشگری  ديگری،  موضع  هر  از  پيش 
اقتصادی است كه در آن مبادله آزاد بازديدكننده شكل 

پذيرش  كنش   پايه  بر  مسافرت  تجارت  و  می گيرد 
سرمايه داری در قالب فورديسم و سودآوری را در تسخير 
فضا به وسيله گردشگری به نمايش می گذارد؛ از اين رو 
گردشگری در فرآيند عرضه و تقاضا جلوه هايی از توسعه 

را باز می نمايد.
مختلف  جنبه های  بر  تاكيد  با  اقتصادی  كارشناسان 
گردشگری، نقش آن را در پويايی اقتصادی بسيار مهم 
دانسته و سعی بر آن دارند تا با شناخت ابعاد گردشگری، 
راه های توسعه را در اين افق بازجويند؛ از اين رو اقتصاد 
گردشگری را می توان از زوايا و چشم اندازهای مختلف 

مورد بررسی قرار داد.
گردشگری، فعاليت اقتصادی پردامنه ای است كه شامل 
صدها بنگاه اقتصادی می شود كه برخی از آنها بزرگ 
بوده، ولی بخش زيادی از آنها كوچک هستند، ازجمله 
شركت های هواپيمايی، خطوط حمل و نقل، آژانس های 
مسافرتی، صنعت هتلداری، رستوران ها و مراكز خريد را 
می توان نام برد و همچنين می توان به خدمات پذيرايی 
و بخش هايی از مغازه های خرده فروشی، فروشگاه های 
مدل های  عنوان  به  و...  بنزين  پمپ  و  غذايی  مواد 
كوچک نگريست. با اين زاويه نگاه، اقتصاد گردشگری 
پيوسته  بهم  بركنش های  هم  از  انبوهی  برگيرنده  در 
اقتصادی است كه همچون تاری به هم تنيده، تشكيل 
دهنده جريانی از عرضه و تقاضا را در محدوده مناطق آزاد 

كشور ايجاد می كنند.
بر اين اساس، می توان بيان داشت گردشگری با ارزش 
افزوده قابل مالحظه در واقع در اليه های باال، حركتی 
اقتصادی می نمايد كه دارای فوايد اقتصادی مستقيم و 

غيرمستقيم فراوانی در محيط پيرامونی خود است.
گذران  گردشگری  چند  هر  ديدگاه،  اين  از  خارج  اما 
مصرف  اصل  در  ولی  برمی گيرد،  در  را  فراغت  اوقات 
اوقات فراغت است كه در روندی از اقتصادی شدن امر 
بدون  گردشگری  بی ترديد  و  می گيرد  شكل  اجتماعی 
كنش و واكنش مهمان و ميزبان نمی تواند وجود داشته 
باشد و از آنجا كه در ازای اين كنش و واكنش، مبادله 
صرفا  نمی توان  را  گردشگری  می گيرد؛  صورت  پول 
يک موضوع فرهنگی به حساب آورد يا آن را حركتی 

غيراقتصادی ديد.
در اين ميان گردشگری موجب جلب مسافران به شهرها 
می شود و اين نوبه، خود به معنای درآمد و سود برای 
مناطقی است كه گردشگران در آن هزينه می كنند و 
نوبه  به  گردشگران  از  آمده  دست  به  درآمد  همچنين 
كه  است  سازمان هايی  برای  سود  و  درآمد  باعث  خود 
اين  و  می كنند  خرج  پول  مناطق  آن  در  گردشگران 
گردش مالی باعث ايجاد درآمد بيشتر، گردش بيشتر و 
نهايتا رونق اقتصادی در مناطق آزاد می شود و در اصل 
پايدار  اقتصاد  پويايی  در  مستحكم  بنيانی  گردشگری، 

مناطق آزاد كشور بدل خواهد شد.
اقتصاد گردشگری، اصوال سه  از منظر ديگر در حوزه 
گروه می توان شناسايی كرد كه هر يک اهداف خاص 
اولين گروه گردشگران هستند  دنبال می كنند؛  را  خود 
روانی خود  و  روحی  منافع  بيشينه كردن  دنبال  به  كه 
از دستاوردهای مسافرت هستند. دومين گروه بنگاه های 
عرضه كننده كاال و خدمات مربوط به گردشگران بوده 
هستند  خود  سود  نمودن  بيشينه  دنبال  به  نيز  آنها  و 
باالی  اشتغال زايی  باعث  خدماتی  حوزه  در  بيشتر  كه 
جوامع محلی در مناطق آزاد می گردند و سومين گروه 
بيشينه  پی  در  كه  می باشند  آزاد  مناطق  سازمان های 
نمودن منافع اوليه و ثانويه ناشی از مخارج گردشگری 

در حطيه منطقه خود هستند.
غالبا حركت اين سه گروه به طور سازگاری با هم همسو 
اقتصاد  شكوفايی  اصلی  شرط  همسويی،  اين  و  است 
گردشگری در يک سازمان است؛ اگر اهداف اين گروه ها 
با هم هماهنگ نباشد، اميد كمی به شكوفايی گردشگری 

در بلندمدت وجود خواهد داشت.
رويكرد اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد بر پايه اقتصاد 
آزاد و در چارچوب عرضه و تقاضا شكل می گيرد، از اين 
رو شناخت عرضه و تقاضای گردشگری ، شناخت بازار را 
به دنبال دارد كه راهگشای درک اقتصادی از گردشگری 
است. تقاضای گردشگری متجانس و يكسان نبوده و دارای 
الگوها و گونه های متفاوتی است كه نشان دهنده گرايش 
اقتصادی بازار گردشگری به سوی مصرف كنندگان يا همان 
گردشگران است. در اين راستا، يكی از شيوه های بررسی 
تقاضای گردشگری، شناخت وضعيت مسافرت گردشگران با 
وسيله نقليه های متفاوت و همچنين زمان های سفر به يک 

مقصد گردشگری است.
عرضه گردشگری در مناطق آزاد در برگيرنده محصول 
جاذبه های  از  مجموعه ای  شامل  كه  بوده  گردشگری 
و  امكانات  نقل،  حمل  و  و  دسترسی  گردشگری، 
عناصر  و  مهمان نوازی  خدمات  زيربنايی،  تسهيالت 
نهادی و سازمانی است كه بی شک مناطق آزاد با توجه به 
ايجاد زيرساخت های مطلوب و متنوعی كه در طول چند 
سال گذشته داشته اند، می توانند با درگير كردن بخش 
خصوصی، شرايط رفاه و جذب گردشگر را بيش از بيش 
در مناطق ايجاد كنند و به نوعی هيچ تبليغی برای جذب 

گردشگر، بهتر و تاثيرگذارتر از رضايت خود او نيست.
در اين ميان، برای محاسبات اقتصادی گردشگری به دو 
ضريب فزآينده اشاره می شود، كه اولی ضريب افزايش 

درآمد و دومی ضريب افزايش اشتغال است كه هر دو اين 
معقوله ها دارای اهميت بسيار بااليی هستند.

ضريب افزايش درآمد در گردشگری سبب افزايش ثروت 
مشاغل جديد  ايجاد  موجب  اشتغال  افزايش  و ضريب 
از طريق گردشگری است، كه در اين خصوص به تبع 
آن رضايت و هم گامی جوامع محلی را نيز در پس خود 
خواهد داشت و اين در حالی است كه گردشگری خود در 
ارتباط مستقيم با اثرات اقتصادی است و همبستگی اين 
فعاليت اقتصادی با ديگر پارامترهای اقتصاد به اندازه ای 
رشد  موجب  اقتصادی  رشد  مثال  عنوان  به  كه  است 
گردشگری  افول  موجب  اقتصادی  افول  و  گردشگری 
می شود؛ از اين رو تقويت ارتباط بين گردشگری و ساير 
بخش های اقتصاد از اهميت زيادی برخوردار است، به 
گونه ای كه تقويت اين ارتباط، واردات اقالم به منظور 
و  محلی  اشتغال  و  كاهش  را  گردشگری  از  پشتيبانی 
درآمد های حاصل از آن را افزايش می دهد. از اين رو، 
بررسی اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد بيش از محاسبه 
ميزان اشتغال و ضريب تكاثری، در درآمد گردشگری 

اهميت دارد.
تحليل  بستر  بنيادی ترين  اقتصادی ،  پارامتر  دو  اين 
اقتصاد گردشگری  پيامدهای  با  ارتباط  در  را  اقتصادی 

مناطق آزاد فراهم می آورد.
در اين ميان بعد تقاضا در رابطه با اقتصاد گردشگری ، در 
چارچوب محاسبه هزينه های گردشگری صورت گرفته و 
به بررسی هزينه يک گردشگر در قبال خدماتی می پردازد 
كه به آنها تعلق می گيرد و متمايز از خدماتی است كه به 

ميزبان يا ساكنان مناطق ارائه می شود.
در واقع با ورود گردشگران به مناطق آزاد، تقاضا برای 
خدماتی از قبيل اقامت، پذيرايی، حمل  و  نقل و نظير اينها 
شكل می گيرد كه برطرف كردن آن توسط ميزبان برای 
گردشگران، بعدی از اقتصاد گردشگری را در ارتباط با 

تقاضای گردشگری در برمی گيرد.
سرمايه گذاری در گردشگری مناطق آزاد شامل توسعه 
قابليت  ها، فعاليت ها، محيط طبيعی و تاسيسات زيربنايی 
است كه دارای منافعی برای ساكنان بومی منطقه است 
و اين در حالی است كه مديريت گردشگری مناطق در 
راستای جذب سرمايه متحرک و فعاليت های مناطق بايد 
در يک موقعيت رقابتی فزآينده عمل نمايد تا بازگشت 
سرمايه در چهارچوب اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد 

قابل بازگشت باشد.

گردشگری، عامل توسعه متوازن در مناطق 
آزاد

از حوزه های  بازديد گردشگران  با توسعه گردشگری و 
بخش های  به  گردشگران  نياز  آزاد،  مناطق  جذاب 
باعث  گردشگری  توسعه  می شود.  بيشتر  گردشگری 
پويايی اقتصاد ساير بخش های مناطق می گردد و سود 
اقتصادی و درآمد حاصله از فعاليت گردشگری به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم برای سازمان های مناطق آزاد قابل 

بررسی می باشد.
رشد اقتصادی كه خود ناشی از سرمايه گذاری در حوزه 
گردشگری در مناطق است، در آينده می تواند ايجاد درآمد 
و اشتغال پايدار نمايد و به لحاظ اقتصادی درآمد حاصل 
از گردشگری خارجی و حتی داخلی برای هر كشوری در 

حكم صادرات قلمداد می شود.
منافع و درآمدهای مستقيم گردشگری، پول هايی است 
كه گردشگران و مسافران مستقيما صرف خريد كاال و 
خدمات می كنند و سازمان های ارائه دهنده محصوالت و 
خدمات آن را دريافت می  نمايند و مزايای غيرمستقيم هم 
از طريق گردش، وجوهی است كه مسافر در مقصد خرج 
می كند و اين پول در سامانه های اقتصادی مناطق آزاد به 
جريان می افتد و سبب تحرک چندباره اقتصادی مناطق 
و افزايش سطح درآمدی مردم می شود، كه اين همان اثر 
تكاثری است كه حوزه گردشگری به شكل غيرمستقيم 

بر مناطق آزاد می گذارد.
بی شک توسعه اقتصاد مناطق آزاد و ايجاد منابع درآمدی 
پايدار، همواره از دغدغه های مديران سازمان های مناطق 
آزاد كشور بوده است كه تحقق بسياری از انتظارات و 
مطالبات سازمان ها و مراكز هزينه كرد به آن وابسته است.

عنوان  به  نامشان  كه  موفق  مناطق  و  شهرها  امروزه 
يک مقصد گردشگری مطرح می شود، بخش مهمی از 
اقتصادشان را از محل فرصت های جذب و ساماندهی اشتغال 
و مسائل مربوط به گردشگری اداره می كنند و از آنجايی 
پاسخگوی  مناطق،  در  درآمدزايی  سنتی  روش های  كه 
هزينه های فزآينده اداره مناطق نيست، گردشگری توانسته 
است به عنوان صنعتی اشتغال زا، درآمدزا و منبع درآمدی 
پايدار توجه مديران را به خود جلب كند. مديران مناطق آزاد 
می توانند از طريق برنامه ريزی برای توسعه زيرساخت های 
مناطق از قبيل شبكه های ارتباطی و حمل  و  نقل، تاسيسات 
و تجهيزات شهری، توسعه فضاهای تفريحی و فراغتی و 
برنامه ريزی برای زيرساخت های خدماتی در سطح قابل قبول 
گردشگر، در رشد و توسعه گردشگری در مناطق آزاد تاثير 

بسزايی داشته باشند.

توسعه اقتصاد گردشگری مناطق آزاد در 
راستای تحقق درآمدهای پایدار

 تاكيد بر برنامه ريزی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
فقط  نه  مستمر،  صورت  به  گردشگران  به  خدماتی  و 
بخش های  همكاری  با  سال  از  خاص  زمان های  در 
مختلف مديريت اجرايی مناطق آزاد و ميراث فرهنگی 
حوزه  در  نظر  صاحب  كارشناسان  و  گردشگری  و 

گردشگری.
گردشگری،  مجموعه های  بازسازی  و  تاسيس   
با  آن  محدوده های  و  آزاد  مناطق  حوزه  در  تفريحی 
مشاركت بخش خصوصی و يا سرمايه گذاری مستقيم 

سازمان ها.
جشنواره ها،  متنوع،  نمايشگاه های  برپايی   
همايش های ملی و بين المللی و استفاده از فرصت های 
اين  برگزاری  زمان  در  بهينه  استفاده  نيز  و  مناسب 

فعاليت ها برای معرفی جاذبه های گردشگری منطقه.
فرهنگی،  اجتماعی،  متنوع  نيازمندی های  ارائه   
اقتصادی و خدماتی به گردشگران در قالب شيوه های 

متنوع اطالع رسانی نوين.
 تقويت مشاركت بخش خصوصی و مجامع محلی در 

جهت رشد بخش های مختلف گردشگری مناطق آزاد و 
جلوگيری از عدم انحصاری بودن اين بخش ها در دست 

افراد و شركت های خاص در مناطق آزاد كشور.
تفريحی  نيازهای  رفع  برای  بسترهای الزم  ايجاد   
سبز،  فضای  ازجمله  مناطق  گردشگران  فراغتی  و 
بوستان ها، پارک ها، مراكز خريد، تفريحات دريايی و... 

در نقاط مختلف منطقه ای در مناطق آزاد.
  احيا و بازسازی جاذبه های تاريخی، فرهنگی موجود 
در مناطق آزاد و توسعه همه جانبه ميراث تاريخی اين 

مناطق.
 توسعه گسترش فضاهای مدرن چون بسط مراكز 
فرهنگی، تئاتر، سينماها، كنسرت ها )ملی، منطقه ای و 
محلی(، تلفيق و تركيب سنت و مدرنيته در حوزه های 

بازسازی فضاهای گردشگری در مناطق.
  ايجاد فعاليت های تفريحی و فراغتی، مهيج، پويا 
برنامه ريزی های مدرن و به روز در جهت  با  انعطافی  و 

جذب گردشگر.
بهره برداری  جهت  در  متخصص  نيروی  تربيت   
تورهای گردشگری مناطق آزاد، راهنمايان تورها در حوزه 

معرفی جاذبه های گردشگری در مناطق به گردشگران.
گردشگری  اطالع رسانی  كيوسک های  گسترش   
افزايش  و  تعبيه  و  آزاد كشور  مناطق  نقاط مختلف  در 
صورت  به  گردشگران  برای  مكان يابی  دستگاه های 

چند زبانه.
به  نسبت  محلی  جوامع  در  نگرش  تغيير  ايجاد   
آزاد  مناطق  در  توريسم  پايدار  جذب  برای  گردشگران 

كشور.
حل  تقويت  برای  مناسب  راهكارهای  ايجاد    
مشكالت گردشگری و كنترل معظالت )تخريب فضای 
سبز، عدم امنيت گردشگر ، نحوه ارائه خدمات به توريسم ، 

حمل  و نقل داخلی و خارجی به گردشگران و...(
ارائه اطالعات  ارائه مديريت اجرايی مناسب برای   

صحيح از اماكن تاريخی و فرهنگی به گردشگران.
و  خدمات  ارائه  جهت  در  ناهماهنگی ها  رفع   
بودن  و مسئول  به گردشگران  متنوع  برنامه ريزی های 
هرگونه مشكل  ايجاد  به  نسبت  متولی  نهاد های  تمام 
مسائل  و  مشكالت  حل  برای  همه جانبه  تالش  و 

گردشگران در مناطق آزاد.
 مسئوليت پذيری و پاسخگويی تمام واحد های موثر 
به  مناسب  خدمات  هرگونه  ارائه  برای  حوزه  اين  در 
گردشگران در جهت توسعه پايدار توريسم در مناطق آزاد.

  كنترل ارائه اطالعات و جلوگيری از اطالعات ناقص 
در زمينه های مختلف اين حوزه به گردشگران.

معرفی  مجازی،  گردشگری  سايت های  طراحی   
در  اختصاصی  رسانه های  در  گردشگری  ظرفيت های 
جهت  در  وسيع  تبليغات  و  گردشگران  ترغيب  جهت 
معرفی ظرفيت های گردشگری مناطق آزاد در حوزه های 

مختلف.
  حمايت از مشاركت بخش خصوصی، انجمن ها و 
و  دستاوردها  ارائه  قالب  در  بومی  مردم نهاد  سازمان های 

فعاليت های فرهنگی محلی به گردشگران در مناطق آزاد.

سخن پایانی
در قرن حاضر گردش مالی صنعت گردشگری جهان از 
گردش مالی بخش های ديگر فراتر رفته است كه اين 
روند می تواند افق های روشن و جديدی را در جهت جذب 
منابع مالی گسترده برای مناطق آزاد و توسعه پايدار آنها 

فراهم نمايد.
نقاط مختلف دنيا، نقش  توسعه صنعت گردشگری در 
موثری در كاهش بيكاری و بهبود توزيع درآمد دارد، تا 
جايی كه در برنامه ريزی و مديريت جهان، سرمايه گذاری 
در بخش گردشگری در اولويت برنامه  ريزی ها قرار گرفته 
و جايگزين درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و فروش 

زمين شده است.
اين اصل اقتصادی در دنيای امروز پذيرفته شده است 
كه گردشگری عامل مهم توسعه اقتصادی پايدار و ايجاد 
اشتغال است و از صنايعی است كه از لحاظ درآمد زايی و 

اشتغال زايی بسيار قابل توجه می باشد.
و  مدبرانه  برخورد  صورت  در  صنعت  اين  در  فعاليت 
برنامه ريزی مناسب، موجب تعامل و رشد فرهنگ ها نيز 
شده و به بازشناسی هويت تاريخی و اجتماعی نيز در 

مناطق آزاد منجر خواهد شد.
مناطق آزاد ايران با برخورداری از آثار تاريخی، فرهنگی، 
طبيعت جذاب و تنوع شرايط اقليمی از مراكز مهم گردشگری 
و  پايدار  توسعه  ايجاد  برای  و  شوند  محسوب  كشور  در 
جايگزينی منابع جديد با هدف كسب درآمد به جای منابع 
سازمانی، نيازمند استفاده از تمام توان و قابليت های منطقه در 
حوزه توسعه گردشگری هستند و در اين راستا سرمايه گذاری 
مناسب در بخش گردشگری مناطق توسط مديران و تالش 
برای ساخت و ايجاد زيربنا و روبناهای اين صنعت هم از 
طريق سرمايه گذاری سازمان ها، هم بخش خصوصی و 
هم جوامع محلی، تبليغات رسانه ای، قوانين منعطف ، ايجاد 
فرهنگ توريست پذيری و منابع انسانی متخصص ازجمله 
آزاد  مناطق  گردشگری  آمار  افزايش  در  موثر  مولفه های 

خواهد بود.
ارتقای  موجب  گردشگری  رونق  و  توسعه  به  توجه 
اقتصاد مناطق آزاد كشور، ايجاد منابع درآمدی مستقيم 
برای سازمان، كمک به گردش اقتصادی در بخش های 
اجتماعی  عدالت  و  رفاه  به  كمک  سازمان،  مختلف 
كشور  آزاد  مناطق  شهروندان  و  محلی  جوامع  ميان 
اقتصادی  و  اجتماعی  مشاركت  برای  زمينه سازی  و 

شهروندان مناطق است.
مناطق آزاد كشور با تاكيد بر توسعه فعاليت های عمران 
و  ديدنی  و  تاريخی  بافت های  نوسازی  گردشگری ، 
بازسازی فضاهای تفريحی در اين حوزه از طريق ارائه 
تسهيالت مناسب كمک فراوانی به توسعه پايدار و نيز 

افزايش درآمد سازمان ها خواهند كرد.
اعمال مديريت واحد برای بهره گيری هر چه بيشتر از 
قابليت های گردشگری مناطق آزاد، مسئله ای است كه 
از  كه  درآمدی  بدون شک  و  باشيم  غافل  آن  از  نبايد 
توسعه گردشگری نصيب سازمان های مناطق آزاد كشور 
می شود قابل اتكا است و اشتغال زايی باالی اين حوزه 
گردش اقتصادی را به دنبال دارد كه بسياری از سازمان ها 

موفق در زمينه درآمد پايدار از آن بهره می برند.

دستیابی مناطق آزاد به درآمدهای پایدار با بهره گیری از صنعت توریسم:

توسعه مزیت های رقابتی با سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری مناطق آزاد

گزارش: 
 فریبا شیخی

 ظرفیت مناطق آزاد
براي تبدیل شدن به  

Silicon Valley

 نجمه شریفي
 كارشناس ارشد IT  گرایش

 كسب و كار الكترونیك 



اخبار منطقه آزاد اروند

دریایی  علوم  و  تجارت  صنعت،  ملی  کنفرانس 
منابع طبیعی دریا و  با محورهای مهندسی دریا، 
میزبانی  با  دریا  مدیریت  و  اقتصاد  دریایی،  علوم 
دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر و با مشارکت 
آزاد  منطقه  سازمان  و  خوزستان  صمت  سازمان 

اروند برگزار شد.
کارهای  و  کسب  تعالی  و  توسعه  آموزش،  مدیر 
برگزاری  حاشیه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
دریایی،  علوم  و  تجارت  صنعت،  ملی  کنفرانس 
جامعه  و  دانشگاه  بین  ارتباطی  پل  ایجاد  گفت: 
دارد  قرار  اروند  آزاد  در دستورکار سازمان منطقه 
و در همین راستا تالش می کنیم به شکل عملی 
این پل ارتباطی را بین صنعت، جامعه و بدنه تولید 

حوزه اقتصاد با دانشگاه، برقرار کنیم.
این  واسطه  به  کرد:  خاطرنشان  الیاسی  علی 
رویکرد سعی می کنیم شرایطی را پیش آوریم تا 
کیفیت  می شوند،  فارغ التحصیل  که  دانشجویانی 
بر  تاثیرگذاری  و  کار  بازار  به  ورود  برای  الزم 
نهایی  محصول  کیفیت  ارتقاء  و  تولیدات  کیفیت 
یا خدمت ارائه شده در حوزه های مختلف اقتصاد 

ازجمله تجارت، تولید و خدمات را داشته باشند.
برنامه های  از  با اشاره به این مهم که یکی  وی 
و  آبادان  بازسازی  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
بخش  مهم ترین  داشت:  اظهار  است،  خرمشهر 
بازسازی، حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی 
بسیار  که  مواردی  از  یکی  بین  این  در  و  است 

اهمیت دارد، توسعه منابع انسانی است.
دغدغه  خاطر  همین  به  کرد:  تصریح  الیاسی 
خروجی  و  تولیدات  دانشگاه ها  که  داریم  را  این 
کارشان که یک فارغ التحصیل باکیفیت و با دانش 
انجام دهند و به  روز است را به شکل استاندارد 
کوشا  جوان  نسل  تربیت  در  بتوانند  نحو  بهترین 

باشند.
کارهای  و  کسب  تعالی  و  توسعه  آموزش،  مدیر 
در  افزود:  ادامه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
داریم  را  دغدغه  این  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
دانشگاه هایی  و  دریایی  فنون  و  دانشگاه علوم  تا 
که در حوزه علوم دریایی و اقتصاد، تجارت دریا، 
و  زیستی  محیط  مباحث  دریا،  رژیم  و  حقوق 
را  تربیت نسل  و  فعالیت می کنند  دریا  جغرافیای 
صنعتی  و  اجرایی  بخش  وارد  را  می دهند  انجام 

کنیم.
از  حمایت  برای  را  زمینه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نخبگان و اساتیدی که در این حوزه ها مطالعات 
از  با حمایت  ایجاد می کنند و  و تحقیقاتی دارند، 
پایان نامه های دانشجویی که به شکل کاربردی و 
مسئله محور هستند این کار را به اجرا در می آورند، 
گفت: سازمان منطقه آزاد اروند حاضر به حمایت 
۵۰درصدی هزینه ها با مشارکت آن بخش نهایی 
که محصول را می خواهد مورد استفاده قرار دهد، 
از کارهای تحقیقاتی و پژوهشی که مسئله محور 
هستند و در بخش صنعت و تولید نیاز به انجامشان 

است، خصوصا در حوزه دریا، خواهد بود.
الیاسی تصریح کرد: امیدوار هستیم مشارکت سه 
منطقه  سازمان  و  دانشگاه  صنعت،  بین  جانبه ای 
را  بستر الزم  بتواند  بیاید که  به وجود  اروند  آزاد 
و  نوآوری  جهت  محصوالت  کیفیت  ارتقاء  برای 
در  علم  کارگیری  به  و  تکنولوژی  و  علم  تولید 
راستای بهبود کیفیت و باال بردن سطح تولید و 
ایجاد بستر های رقابت پذیری برای فعاالن اقتصاد 

و تولید ایجاد شود.
آزاد  منطقه  سازمان  که  خبر  این  اعالم  با  وی 
اروند از آمادگی الزم برای حمایت از همه کسانی 
کارهای  و  پژوهش  حوزه  در  حمایت  به  نیاز  که 
مطالعاتی را دارند، برخوردار است، افزود: همچنین 
آمادگی این را داریم تا مهارت الزم برای تربیت 
فرزندانمان به شکلی که بتوانند وارد بازار جهانی؛ 
دریا  در حوزه  و کشتیرانی  نقل  و  خصوصا حمل 

شوند را در اختیارشان بگذاریم.
کارهای  و  کسب  تعالی  و  توسعه  آموزش،  مدیر 
سخنانش  ادامه  در  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
گفت: در همین زمینه حاضر هستیم با مشارکت 
و  علوم  دانشگاه  کشور،  حرفه ای  و  فنی  سازمان 
زمینه  این  در  که  دانشگاه هایی  و  دریایی  فنون 
فعالیت دارند، بستر الزم برای کسب مهارت هایی 
که مورد تایید جامعه جهانی حمل و نقل دریایی 
imo را  ازجمله  حوزه  این  بین المللی  مراکز  و 
بیاوریم که  این امکان را به وجود  ایجاد کنیم و 
حوزه  به  ورود  از  برخورداری  دانش  فرزندانمان 
و  نقل  و  بازار حمل  در  را  و کسب شغل  رقابتی 

تجارت دریایی جهانی به دست بیاورند.

سازمان منطقه آزاد اروند، 
حامی فعالیت های تحقیقاتی 

و پژوهشی مسئله محور

مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

کشور  به  کمک  بر  عالوه  تولید  جهش  تحقق 
برای عبور موفق از تحریم ها، گره گشای مسائلی 
همچون اشتغال و مشکالت معیشتی نیز می باشد. 
ایجاد حرکت در راستای دگرگونی در وضعیت تولید، 
ماموریتی است که  گاه تصمیمات قاطعانه و کلیدی 
تصمیم گیری  می طلبد.  را  اقتصادی  مدیریت  در 
هوشمندانه و دقیق برای حمایت از تولید، افزایش 
ابتکارات صنعتی  مشارکت اقتصادی، فن آوری و 
راه  کالن،  و  خرد  سرمایه گذاران  سود آوری  و 
برون رفت از وضعیت و شرایط بد اقتصادی است. 

در همین راستا جهش تولید، توسعه صادرات و استفاده 
از ظرفیت های صنعتی-تولیدی از اصلی ترین اهداف 
مناطق آزاد کشور محسوب می شوند. در این میان 
منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از نقاط استراتژیک 
کشور و همچنین یکی از مناطق آزاد حائز اهمیت به 
لحاظ جایگاه و همچنین نیروی انسانی موجود در خود، 
نقش کلیدی و بسزایی را می تواند در امر جهش تولید 
خصوصا در شرایط کنونی ایفا کند. وجود دو شهرک 
بزرگ صنعتی در اروند، تعدد اتاق های بازرگانی و وجود 
مرز مهم شلمچه و همچنین هم مرزی با بزرگترین 
شریک تجاری کنونی کشور یعنی عراق، نگاه ها را به 

خود معطوف کرده است.
سازمان منطقه آزاد اروند طی سال های اخیر عالوه بر 
اهتمام ویژه در جهت ایجاد زیرساخت ها و توسعه و 
گسترش تجارت و تولید در منطقه، اقدامات موثری 
را در حوزه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
بخش های تولید، صنعت و تجارت انجام داده است، 
تا جایی که در سال جاری که توسط مقام معظم 
رهبری، با عنوان »جهش تولید« نام گرفته است، هر 
هفته شاهد افتتاح و بهره برداری از یک واحد تولیدی 
در این منطقه با عنوان »جهش تولید در سرزمین فتح« 
هستیم که تاکنون 16واحد صنعتی و تولیدی در این 
منطقه به بهره برداری رسیده است که تا پایان سال 
14واحد دیگر نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سیدعلی  دکتر  آقای  جناب  با  منظور  همین  به 
کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون  موسوی 
و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند  به گفت و گو 

نشستیم که در ادامه می خوانید.

سازمان منطقه آزاد اروند، حامی 
واحدهای تولیدی

با توجه به اینکه سال 99 سال جهش تولید نامگذاری 
شده است، در منطقه آزاد اروند جهت حمایت از تولید 
داخلی و لبیک به ندای رهبر معظم انقالب، دیدگاه ها، 
رویکردها و برنامه های راهبردی خوبی در نظر گرفته شد . 
جهت اجرایی کردن 2۰راهبرد تعیین شده، از واحدهای 
تولیدی حمایت کردیم و کارگروه های متشکل از نواحی 
صنعتی منطقه، معاونت سرمایه گذاری، مدیریت تولیدی 
و گمرک در جهت رسیدگی به وضعیت نیازمندی های 
مالی شرکت ها و واحدهای تولیدی ازجمله سرمایه در 
گردش و سرمایه میدانی صورت گرفت تا برسی های 
الزم را انجام دهند . برای حل و فصل مشکالت اداری 
و گمرکی، با ایجاد کار گروه حقوقی از طریق مشاوره 
حقوقی و رفع مشکالت فی مابین واحدهای تولیدی 

و بانک اقدام کردیم.
منطقه  در  تولید  جهش  اینکه  برای  همچنین 
با  اندیشیده ایم،  که  تمهیداتی  با  بگیرد،  سرعت 
کمترین تشریفات گمرکی، مواد اولیه، ماشین آالت 
و قطعات واسطه ای واحدهای تولیدی را ترخیص 
می کنیم؛ مجوزها را ۳ساله و ۵ساله صادر می نماییم 
که واحدهای صنعتی کمتر درگیر بروکراسی های 
اداری شوند و همین طور از طریق شرکت توسعه 
سرمایه گذاری سازمان و منابع داخلی و همچنین 
کمک های فنی و اعتباری استان و تبصره 1۸ ملی 
در خصوص تامین نقدینگی به تولیدکنندگان کمک 
می کنیم که هم سرمایه در گردش و هم سرمایه 

ثابت واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند.
 

بسترسازی جهت حضور بیشتر 
سرمایه گذاران در اروند

منطقه  در  برای سرمایه گذاری  امن  بستری  ایجاد 

آزاد اروند جزء اصلی ترین مولفه هایی است که برای 
به صنایع کوچک  ویژه  نگاه  و  واحدهای صنعتی 
موجود در منطقه مورد توجه قرار گرفته است که از 
طریق اعطای تسهیالت کم بهره ، ایجاد زیرساخت ها 
و بسترسازی مناسب جهت ایجاد صنایع کوچک 
جدید، توجه ویژه و حمایت مضاعف از شرکت های 
دانش بنیان در بخش صنعت و تحقق جهش تولید؛ 
اعطای مشوق های ویژه صادراتی جهت حمایت از 
تولیدات صادرات محور در منطقه، توجه و حمایت ویژه 
از محصوالت صادرات گرا و توجه به بخش کشاورزی 
و شیالت با نگاه ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از 
خام فروشی و فله فروشی، راهبردهای های سازمان در 

بخش تولید و صنعت می باشد.
در سنوات گذشته در منطقه آزاد اروند به دلیل وجود 
زیرساخت مناسب برای صنایع ازجمله زیرساخت های 
جاده ای، برق، آب گاز و اینترنت در شهرک های صنعتی 
آبادان و خرمشهر این موضوع برای سرمایه گذاران 
بخش صنایع وسوسه برانگیز شده است و باعث شده 
در سال های اخیر خصوصا در سال گذشته جذب خوبی 

در بخش صنعتی داشته باشیم.
تخصصی،  نیروی  نفر  1۰هزار  از  بیش  حال  در 
کارمند، کارگر در واحدهای تولید و صنعتی منطقه 
مشغول به کار هستند و این نشان می دهد در جذب 
سرمایه گذار در بخش صنعت موفق عمل کرده ایم 
و وجود زیرساخت های مناسب و زیرساخت های 
نقل  و  حمل  ازجمله  منطقه  در  موجود  طبیعی 
صنایع  و  پتروشیمی  و  پاالیشگاه  وجود  ترکیبی 
و  و خرمشهر  آبادان  بسیار خوب  بندر  دو  فوالد، 
مرز شلمچه در جهت توسعه صادرات باعث ترغیب 
سرمایه گذار در بخش تولید و صادرات گردیده که 
نفع کشورمان و هم به کشورهای حوزه  به  هم 

خلیج فارس و اروپایی خواهد بود.

جذب سرمایه گذار خارجی در منطقه آزاد اروند
و  تحریم  زمان  در  اروند  آزاد  منطقه  نقش 
با  همگام  دوران  این  در  منطقه  سیاست های 
سیاست های ملی است و خارج از آن نیست. در 
بحث جذب سرمایه گذار و ایجاد محیط امن برای 
سرمایه گذار داخلی و خارجی همان سیاست های 
کشور را پیش خواهیم گرفت. جذب حداکثری و 
دفع حداقلی جزء سیاست های الینفک منطقه آزاد 
اروند است که خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی در 
بخش تجارت ، صنعت و گردشگری در حال انجام 
است. الزم به ذکر است، میزان سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد اروند در سال گذشته، بیش 2۰۰۰میلیارد 
تومان یا 2۰هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال 

قبل از آن، رشد بسیار خوبی داشت.
همچنین با هماهنگی هایی که با سازمان کمک های 
فنی جذب سرمایه گذار خارجی وزارت اقتصاد داریم 
و همین طور با رایزنان بازرگانی کشورهای هدف 
قطر،  عراق،  ازجمله  همسایه  کشورهای  ازجمله 
 CIS عمان، کویت، امارات و بعضی از کشورهای
و با ارتباطاتی که برقرار نموده ایم و همین طور با 
تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری به روز که 
۳۵بسته سرمایه گذاری اولویت دار منطقه آزاد اروند 
را تهیه کرده ایم، امیدواریم که بعد از فروکش کردن 
خوبی  خارجی  سرمایه گذار های  کرونا،  ویروس 
را جذب کنیم. در حال حاضر علی رغم تمام این 
محدودیت ها، دو سرمایه گذار خارجی حائز اهمیت 
در بحث مواد معدنی و کودهای شیمیایی جذب 

نموده ایم که هم رقم این سرمایه گذاری قابل توجه 
خواهد بود و هم اشتغال مطلوبی ایجاد خواهد کرد 

و هم اینکه باعث رونق منطقه خواهد شد.
تضمین امنیت سرمایه گذار خارجی، جزء اولویت های 
ما است که از طریق دولت جمهوری اسالمی ایران 
و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی 
کشور، این کار در حال انجام است؛ چراکه سرمایه گذار 
خارجی نباید نگرانی در حوزه سرمایه داشته باشد، زیرا 

دولت این سرمایه را تضمین و بیمه می کند.
الزم به ذکر است، با راهکارهای اساسی، سازمان 
سرمایه گذار  جذب  اول  رتبه  اروند  آزاد  منطقه 
خارجی بین مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص 
داده است. در هفت ماهه سال جاری، ۵۰میلیون 
سرمایه گذاری  مصوب  پروژه های  قالب  در  دالر 
خارجی در منطقه آزاد اروند جذب شد. به رغم تمام 
مشکالتی که در دنیا، کشور، استان و منطقه به 
بیماری کرونا و همچنین فشارهای  دلیل شیوع 
آمریکا و تحریم های ظالمانه وجود دارد، وضعیت 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مطلوب است.
با آمار ارائه شده بیش از 4۰درصد سرمایه گذاری 
خارجی در مناطق آزاد کشور در سال  99، در منطقه 
ایجاد  از  نشان  که  است  خورده  رقم  اروند  آزاد 
زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری خارجی در 
این منطقه دارد. با توجه به میزان سرمایه گذاری 
انجام شده در کل مناطق آزاد کشور و براساس آمار 
ارائه شده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، در هفت ماهه امسال 12۳میلیون 
دالر میزان سرمایه گذار خارجی در کل مناطق آزاد 
کشور جذب شد که ۵۰میلیون دالر آن مربوط به 

منطقه آزاد اروند است.
این آمار نشان می دهد در سال جاری بیش از 4۰درصد 
سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد اروند 
جذب شده که همین امر رتبه اول را بین مناطق آزاد 
کشور به این منطقه اختصاص داده است. اکثر این 
سرمایه  گذاری  ها در بخش  های مختلف صنعتی، 
بازرگانی، خدماتی و تجاری است که توسط بخش 
خصوصی انجام شده و امیدواریم تا پایان سال جاری 
نیز این روند رشد حفظ شود. باید تاکید کنم که تسهیل 
در مجوزهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی از دیگر 

اهداف منطقه آزاد اروند است.

 فعال سازی واحد های راکد و 
نیمه فعال در اروند

با جذب  رابطه  در  اقدامات خوبی  در سال گذشته 
از  حمایت  صنعت،  و  تولید  رونق  سرمایه گذاری، 
کاالهای تولیدی و توسعه صادرات و ایجاد زیرساخت ها 
در منطقه انجام داده ایم. از طریق ارائه مشاوره حقوقی 
و اعطای تسهیالت کم بهره تعداد زیادی از واحدهای 

نیمه فعال و راکد را در سال گذشته فعال کردیم  .
هم  زیرساخت ها،  توسعه  با  رابطه  در  همچنین 
سخت افزاری و هم نرم افزاری و همین طور بحث 
پشتیبان  کامل  طور  به  نوآوری،  و  فناوری  توسعه 
واحدهای تولیدی در منطقه هستیم و از صنایع پیشران، 
دانش بنیان و صنایع صادرات گرا کامال حمایت می کنیم 
و به صورت میدانی شبانه روز در خدمتشان خواهیم بود.

راه اندازی کمیسیون نظارت بر اصناف در 
منطقه آزاد اروند

طبق ماده ۸۸ قانون نظام صنفی، در سال گذشته 
نخستین کمیسیون نظارت بر اصناف در منطقه آزاد 

اروند به عنوان اولین منطقه آزاد کشور راه اندازی 
شد. حذف روادید و اجرایی کردن ویزای رایگان 
راه اندازی شهرک  اروند،  آزاد  منطقه  محدوده  در 
بخش  سرمایه گذاری  طریق  از  مجهز  خودرویی 
خصوصی جهت جذب سرمایه و ساماندهی صنوف 
راکد  پروژه های  از  یکی  تکلیف  تعیین  مزاحم، 
میزان  با  گلکسی سنتر  نام  با  تفریحی  و  تجاری 
منطقه،  در  ریالی  میلیارد  ۳هزار  سرمایه گذاری 
ساخت 1۰۰هکتار بارانداز و انبار تخصصی توسط 
شلمچه،  مرز  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 
راه اندازی بزرگترین کشتارگاه دام سبک و سنگین 
در جنوب غرب کشور، ایجاد و راه اندازی مجتمع 
تجاری اداری بازرگانان در مرز تجاری شلمچه از 

اقدامات خوب منطقه آزاد اروند می باشد .

 استقبال از بورس انرژی 
و اوراق بهادار در اروند

اروند شروع  آزاد  انرژی منطقه  از سال 96 بورس 
به فعالیت کرد؛ خوشبختانه استقبال خوبی از این 
انرژی،  بورس  بر  عالوه  که  آنجا  تا  شد،  بورس 
حال  در  و  شد  اضافه  نیز  را  بهادار  اوراق  بورس 
حاضر بورس منطقه آزاد اروند بورس فعالی است 
برخی  تولیدکننده؛  و  شرکت های  بر  عالوه  که 

شهروندان نیز مشارکت دارند.
به دلیل پتانسیل هایی مانند پاالیشگاه، پتروشیمی، 
شرکت های فوالدی بزرگ، صنایع پتروشیمی و 
دارند،  منطقه حضور  در  که  تولیدی  شرکت های 
نیاز به بورس انرژی و اوراق بهادار محسوس بود 
سیاست های  بورس،  حوزه  در  حاضر  حال  در  و 
و  است  شدن  اجرایی  حال  در  اروند  آزاد  منطقه 
الزام شرکت های فعال حاضر در منطقه برای انجام 
معامالت در تاالر بورس منطقه آزاد اروند می باشد.

با توجه به وضعیت کنونی کشور که بحث بورس و بازار 
سرمایه و تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه یکی از 
بحث های روز است، ما به این موضوع ورود پیدا کردیم 
و به دنبال این هستیم که بتوانیم واحدهای صنعتی  
و تجاری دارای برندمان را وارد بازار سرمایه کنیم تا 

بتوانند از این مزایا استفاده نمایند.
به  آموزش  طریق  از  سرمایه  بازار  فرهنگ سازی 
شهروندان، تبلیغات، شناسایی بازار سرمایه جهت 
در  و شرکت  آگاهی شهروندان  بردن سطح  باال 
نمایشگاه ها و همایش های مرتبط با بازار بورس 
و سرمایه، از مواردی است که در منطقه در حال 
پیگیری می باشد. افزایش  تولید و صادرات منطقه 
جزء  سرمایه  بازار  در  تقاضا  تحریک  طریق  از 
برنامه های اصلی منطقه آزاد اروند است و از این 
طریق مشوق های الزم را برای صادرکنندگان و 

سرمایه گذاران در بورس در نظر گرفته ایم.
علی رغم اینکه صادرات کشورمان در ابتدای سال 
به دلیل شیوع ویروس کرونا با افت همراه بوده، اما  
خوشبختانه با شروع مجدد فعالیت مرز بین المللی 
شلمچه و همچنین مرز آبی خرمشهر صادرات و 
و  بازگشت  خود  اصلی  مدار  به  تجاری  تبادالت 

هم اکنون رشد صادراتی را شاهد هستیم.

مرز شلمچه برای مبادالت تجاری باز است
در حال حاضر فعالیت تجاری در مرز شلمچه با 
در  و مشکلی  است  انجام  حال  در  عراقی  طرف 
مبادالت تجاری در این گذرگاه مرزی وجود ندارد. 
کامیون های عراقی به بارانداز شلمچه تردد داشته 
و تجار و بازرگانان دو کشور مشکلی در مبادالت 
تجاری ندارند و محدودیت اعالم شده در شلمچه 

صرفا شامل تردد مسافر است.
و  ۵1۰هزار  و  49میلیون  گذشته  ماه  یک  در 
۵14کیلوگرم کاال به ارزش بیش از 2۰۰میلیون 
دالر از مرزشلمچه به عراق صادر شد. عمده کاالی 
غیرنفتی صادره از مرز تجاری شلمچه شامل مواد 
غذایی، میوه ، تره بار، صیفی جات ،  مواد معدنی، آهن 
و مصالح ساختمانی می باشد و مبادالت تجاری 
انجام است.  در مرز شلمچه بدون وقفه در حال 
2۰۰دستگاه  تا   1۵۰ بین   روزانه  متوسط  طو  به 
کامیون حامل انواع کاالی صادراتی تولید داخل و 
1۵۰کامیون عراقی در بارانداز مرزی شلمچه برای 

تخلیه و بارگیری کاال تردد می کنند.

نقش آفرینی منطقه آزاد اروند در 
توسعه تولید و صادرات کشور

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

با  مدارس  برتر  پژوهشگران  از  تجلیل  آیین 
حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، 
مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسب و کارهای 
مدیران  از  جمعی  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
و مسئولین در دبیرستان غیرانتفاعی پاالیشگاه 

آبادان برگزار شد.
مدیران  و  پژوهشگران  از  مراسم  این  در 
فعالیت های پژوهشی در پژوهش سرای  حامی 
و  استانی  منتخب  دانش آموزان  و  بصیرت 

علمی- جشنواره های  در  منطقه  کشوری 
دانش آموزی،  پژوهش سراهای  پژوهشی 

شد. تجلیل 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  اروند  آزاد  منطقه 
پژوهش سرای  مدیر  پیگیری های  و  زحمات  از 
موفقیت های  محور  گفت:  آبادان،  بصیرت 
پژوهشی  علمی  جشنواره  شامل  دانش آموزان 
با 9محور مختلف، جشنواره ابن سینا و جشنواره 

خوارزمی می شود.
پژوهش  سوی  به  رفتن  طمیمیان،  قدرت اله 
را  آموزشگاه ها  و  مدارس  در  فناوری  و 
تحول  سند  اهداف  تحقق  در  موثر  گامی 
افزود:  و  دانست  پرورش  و  آموزش  بنیادین 
کشف  برای  محلی  پژوهش سراها  بی تردید 
بالندگی  و  رشد  و  دانش آموزی  استعدادهای 
این  شاهد  وضوح  به  امروز  که  است  آنها 

هستیم. شکوفایی 

با حضور مسئولین سازمان منطقه آزاد اروند صورت گرفت:

تجلیل از پژوهشگران برتر مدارس منطقه آزاد اروند
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قشم
حمیدرضا مومنی در اولین نشست شورای آموزش و پرورش قشم در سال تحصیلی 1399-1400 مطرح کرد:اخبار منطقه آزاد قشم

ضرورتبهرهمندیتمامیدانشآموزان
جزیرهقشمازامکانتحصیل

رونمایی از کتاب رمان 
»پست شبانه«

دیدار مشاور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد 

قشم با خانواده دو تن از 
شهدای قشم

 با حضورمدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

 با حضور رئیس بنیاد شهید قشم 
 و مسئول هیات رزمندگان

 شهرستان انجام شد:

و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  حضور  با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونین 
و مدیران این سازمان، در حاشیه سی و سومین نشست 
شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان منطقه آزاد قشم، 
از کتاب رمان »پست شبانه« اثر هدی برکات نویسنده 

سرشناس لبنانی با ترجمه سها بعنونی رونمایی شد.
کتاب »پست شبانه« جدیدترین اثر این نویسنده است که 
در دوازدهمین دوره جایزه جهانی رمان عربی )بوکر عربی 

سال 2019( برگزیده شد و جایزه گرفت.
این رمان با دیدی فکری و عمیق در ارتباط با اوضاع 
مهاجران نوشته شده و روایتگر داستانی خواندنی از زندگی 

و برخوردهای غیرمنتظره است.
رمان پست شبانه اثر هدی برکات با ترجمه سها بعنونی 
در قطع پالتویی در 158صفحه با شمارگان 1000نسخه از 
سوی انتشارات امیرصدرا قشم راهی بازار نشر شده است.
رمان،  این  مترجم  بعنونی  سها  است،  گفتنی 
کارشناس ارشد فلسفه، مدیرمسئول و مدیر اجرایی 
انتشارات امیرصدرا و ساکن قشم است و عالوه بر 
ترجمه این کتاب، چندین اثر کالسیک انگلیسی را 
حوزه  در  تالیفی  اثر  چند  دارای  و  کرده  ترجمه  نیز 

می باشد. فلسفه 

امور  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مشاور 
خانواده شهدا و ایثارگران به همراه رئیس بنیاد شهید 
این  رزمندگان  هیات  مسئول  و  قشم  شهرستان 
شهرستان، با خانواده دو تن از شهدای گرانقدر دوران 

دفاع مقدس دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدارها که در منزل خانواده شهید پاروکش 
در  مالحی  شهید  خانواده  منزل  و  قشم  شهر  در 
گرامیداشت  با  حاضران  شد،  برگزار  الفت  روستای 
یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، به بررسی 
جزیره  ایثارگران  جامعه  و  شهدا  خانواده  مشکالت 

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

منطقه آزاد صورت گرفت.
و  مدیره  هیات  رئیس  دستور  با  است،  ذکر  شایان 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و با برنامه ریزی 
امور  در  مدیرعامل  مشاور  سوی  از  گرفته  صورت 
پیگیری  است  قرار  ایثارگران،  و  شهدا  خانواده 
جزیره  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  به  مربوط  مسائل 
به صورت مستمر ادامه پیدا کرده و با ایجاد ارتباطی 
نزدیک، تسهیالتی برای حل و فصل مشکالت این 

خانواده های عزیز و ارجمند فراهم شود.
مشاور  اردکانی  میراب زاده  فرزاد  است،  گفتنی 
امور  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مسئول  صادقی  محمد  ایثارگران،  و  شهدا  خانواده 
هیات رزمندگان اسالم شهرستان و نرگس بحرینی 
حضور  با  قشم،  شهرستان  شهید  بنیاد  اداره  رئیس 
دفاع  دوران  شهیدان  از  تن  دو  خانواده  منزل  در 
تجلیل  بزرگوار  این شهدای  شامخ  مقام  از  مقدس، 

کردند.

پروازهای  مجدد  راه اندازی  از  قشم  بین المللی  فرودگاه  مدیرکل 
مسقط به قشم خبر داد.

مسیر قشم- پروازهای  توقف  به  اشاره  با  دهقانی زاده  غالمرضا 
 مسقط-قشم به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: با توجه به کاهش 
موارد بیماری، پرواز مسقط به قشم و برعکس مجددا راه اندازی 

شده و در روزهای پنج شنبه هر هفته در حال سرویس دهی است.

رعایت  با  پروازها،  این  در  مسافران  به  خدمات  ارائه  افزود:  وی 
ملی  ستاد  دستورالعمل های  بر  منطبق  بهداشتی  شیوه نامه های 

کرونای کشور توسط شرکت هواپیمایی قشم به انجام می رسد.
به گفته دهقانی زاده، با برقراری مجدد این پرواز، تعداد پروازهای 
مسیر خارجی فرودگاه بین المللی قشم به ۶ و شمار پروازهای داخلی 

به ۷۴نشست و برخاست در هفته رسیده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی قشم در پایان یادآور شد: با توجه به 
استقبال صورت گرفته از سوی مسافران، افزایش پروازهای دبی و 

مسقط در دستورکار این مدیریت می باشد.
گفتنی است، در حال حاضر از فرودگاه بین المللی قشم به شهرهای 
تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، گرگان، دبی و مسقط تردد هوایی 

برقرار است.

اولین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد 
ریاست  به  تحصیلی 1۴00-1399  سال  در  قشم 
حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
جمعه  ائمه  حضور  با  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
نوسازی  مدیرکل  قشم،  تسنن  اهل  و  تشیع  اهل 
مدارس استان هرمزگان، معاون فرهنگی، اجتماعی 
روسای  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
آموزش و پرورش شهرستان قشم و بخش شهاب 
و جمعی از مدیران سازمان و شهرستانی در مرکز 

بین المللی رشد قشم برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با تقدیر از فعالیت های دست اندرکاران آموزش 
و پرورش در حوزه های استانی، شهرستانی و سازمان 
در  مرتبط  شاخص های  از  برخی  افزایش  جهت  در 
جزیره قشم، نسبت به گزارش محروم بودن تعدادی 
از دانش آموزان این جزیره از تحصیل در این نشست 
واکنش نشان داد و گفت: به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست که در این جزیره افرادی باشند که به دلیل عدم 
استطاعت مالی خانواده شان یا نبود امکانات حمل و 

نقل و نظایر اینها از تحصیل محروم باشند.
مدیران  همه  با  حجت  اتمام  با  مومنی  حمیدرضا 
مرتبط با آموزش و پرورش در سازمان و شهرستان 
درخصوص اتمام ساخت مدارس نیمه تمام و تامین 
افزود:  اولیه دانش آموزان در سطح جزیره  نیازهای 
آینده، همه  در نشست فوق العاده این شورا در ماه 
است  قرار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  که  نیازهایی 
تامین  قشم  جزیره  پرورش  و  آموزش  درخصوص 
را  آنها  منابع  تامین  دستور  تا  شود  مشخص  کند، 

صادر نماییم.
همچنین، حجت االسالم والمسلمین میثم تارم امام 
جمعه شهرستان قشم نیز در این نشست با تقدیر از 
فعالیت های انجام شده در حوزه آموزش و پرورش 
جزیره قشم خصوصا قبولی تعدادی از دانش آموزان 
را  آن  معتبر دولتی کشور،  دانشگاه های  در  قشمی 
نتیجه اهتمام مدیران، معلمان و همه فرهنگیان در 
آموزش و پرورش جزیره، پشتیبانی شایسته سازمان 
منطقه آزاد قشم، حضور و کمک خیرین مدرسه ساز 
و رشد استعدادهای نهفته نوجوانان و جوانان قشمی 
به دلیل فراهم شدن زمینه های مساعد آموزشی در 

جزیره خواند.
خطیبی  عبدالرحیم  شیخ  گزارش،  این  براساس 
با  نشست  این  در  نیز  قشم  اهل سنت  جمعه  امام 

ارائه تحلیلی از تاثیر شیوع کرونا بر روند و کیفیت 
آموزش در جامعه، ضمن استقبال از ورود آموزش و 
پرورش به درون خانه ها از طریق فضای مجازی، 
نسبت به آسیب های ناشی از این ورود هشدار داد 
معلمان  والدین،  بیشتر  چه  هر  مراقبت  خواستار  و 
در  دانش آموزان  از  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  و 
قبال مخاطرات ناشی از حضور غیرآموزشی آنها در 

فضای مجازی شد.
همچنین، مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان 
نیز در این نشست ضمن تشکر از همکاری سازمان 
منطقه آزاد قشم، مردم و مسئوالن جزیره قشم با 
این اداره کل درخصوص کیفیت بخشی به فضاهای 
آموزشی و رفع محرومیت های آموزشی در جزیره، 
یکی از شاخص های مهم را در فعالیت های آموزش 
و پرورش سرانه آموزشی اعالم کرد و گفت: سرانه 
میانگین  که  است  8.3مترمربع  استاندارد  آموزشی 
این سرانه در کشور، استان هرمزگان و جزیره قشم 

به ترتیب5.2، 5.55 و ۴مترمربع است .
غیراستاندارد،  مدارس  هاشمی،  سیدفخرالدین 
تخریبی و نیازمند به نوسازی یا بازسازی و همچنین 
چالش های  از  را  دانش آموزی  جمعیت  افزایش 
فضای آموزشی در جزیره قشم خواند و افزود: تعداد 
مدارس غیراستاندارد جزیره قشم 25مدرسه شامل 

282کالس درس است، ولی در عین حال 13پروژه 
شاخص مدرسه سازی شامل 81کالس درس و در 
مجموع 20پروژه مدرسه سازی  با 102کالس درس 
به رغم همه مشکالت در قشم در دست اجراست 
دبیرستان  ساخت  پروژه ها  این  شاخص ترین  که 
شبانه روزی سردار سلیمانی است که در 13دی ماه 

جاری به بهره برداری می رسد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان با تشریح 
خصوصی   بخش  مشارکت های  و  دولتی  اعتبارت 
خواستار  قشم،  جزیره  در  مدرسه سازی  درخصوص 
هزینه  پرداخت  از  مدرسه ساز  خیرین  شدن  معاف 
انشعابات آب و برق شد و تاکید کرد که کیفیت بخشی 
و ایجاد عدالت در ساخت فضای آموزشی در جزیره 
بدون همکاری و هم افزایی همه طرف های درگیر در 

پروژه های نیمه تمام به دست نخواهد آمد.
پرورش  و  آموزش  مدیر  نشست،  این  ادامه  در 
حمایت های  از  تشکر  ضمن  نیز  قشم  شهرستان 
سازمان منطقه آزاد قشم خصوصا حمیدرضا مومنی 
از  سازمان  این  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آماری  گزارشی  ارائه  با  قشم،  پرورش  و  آموزش 
از عملکرد این مدیریت گفت: در 22۴باب مدرسه 
3۶۶نفر  و  هزار  یک  با  قشم  غیردولتی  و  دولتی 
کادر  و  معاون  مدیر،  معلم،  شامل  انسانی  نیروی 

ستادی،  نیروهای  همچنین  و  خدماتی  و  آموزشی 
بالغ بر 28هزار و 12نفر دانش آموز در حال تحصیل 

هستند.
نیروی  5۶درصد  اینکه  به  اشاره  با  پوراشرف  بهرام 
انسانی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان قشم 
مدارس  53.5درصد  و  می دهند  تشکیل  زنان  را 
از  دارند،  قرار  مناطق شهری  در  نیز  شهرستان  این 
دلیل مهاجرت پذیری،  به  رشد جمعیت دانش آموزی 
ثبت نام اتباع بیگانه، رشد جمعیت و افزایش رشته های 
تحصیلی و کاهش 30درصدی ثبت نام در مقطع پیش 

دبستانی به علت شیوع ویروس کرونا خبر داد.
وی با تاکید بر رشد موفقیت های دانش آموزان قشمی 
در کسب رتبه های استانی و کشوری تعداد قبولی های 
کنکور امسال قشم را 11۴نفر اعالم کرد و درخصوص 
اقدامات صورت گرفته برای نوسازی مدارس قشم یادآور 
شد: در چند سال اخیر افزون بر 219کالس درس و چهار 
سالن چندمنظوره در دست ساخت بوده که ۷5کالس را 
اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان، 23کالس را 
سازمان منطقه آزاد قشم، ۷۶کالس را خیرین مدرسه ساز و 
۴۶کالس را خیرین با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس 
استان می سازند که از این تعداد، 1۴5کالس ازجمله کل 
23کالس از سوی سازمان منطقه آزاد قشم ساخته و 

تکمیل شده است .
بخش  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  همچنین، 
شهاب قشم نیز در این نشست تعداد دانش آموزان 
تحت پوشش این اداره را 10هزار و ۷8۷نفر شاغل 
در  99مدرسه  در  واقع  ۴5۶کالس  در  تحصیل  به 
بخش های شهاب، حرا و دو روستای بخش مرکزی 

قشم اعالم کرد  .
سیدمسلم دریانورد تعداد همکاران فرهنگی خود را 
در این بخش ها افزون بر 81۴نفر و تعداد پروژه های 
فعال را هم بالغ بر 18پروژه اعالم کرد و گفت: در 
این بخش ها هیچ مدرسه و روستای فاقد اینترنت 
گوشی  فاقد  دانش آموزان  ما صرفا  بحث  و  نداریم 

تلفن همراه مناسب است.
شبکه  مدیر  بهزادی  حمیدرضا  دکتر  است،  گفتنی 
بهداشت و درمان شهرستان قشم نیز در این نشست 
با ارائه گزارشی از آخرین آمار مربوط به شیوع ویروس 
کرونا و ابتال به بیماری کووید 19 در جزیره قشم، با 
اشاره به افزون بر 8۴5مورد بازدید صورت گرفته از 
سوی این شبکه از مدارس جزیره، رعایت پروتکل ها را 

در این مدارس بسیار خوب اعالم کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: تهیه یک برنامه جامع و در برگیرنده نیازهای امروز 
و آینده جوامع، جزء نیازهای اساسی برای ایجاد توسعه و 

پیشرفت در هر منطقه ای است.
حمیدرضا مومنی در دیدار با شهردار جدید و دو تن از 
اشتغال  ایجاد  کرد:  اظهار  سوزا،  شهر  شورای  اعضای 
و  سرمایه گذاران  حضور  جهت  شرایط  تسهیل  پایدار، 
کارآفرینان و رفع مشکالت مربوط به حوزه جوانان باید 

مورد توجه جدی قرار بگیرد.
دوران  در  گرفته  از تالش های صورت  قدردانی  با  وی 
شهردار گذشته شهر سوزا، تصریح کرد: در شرایط فعلی 
که تمامی بخش ها با مشکالت معتددی ازجمله مسائل 
اقتصادی مواجه هستند، پذیرش مسئولیت کار، مهم و 
ارزشمندی است و مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم از 
هر فعالیتی که موجب بهبود وضعیت و شرایط زندگی 

برای ساکنین منطقه شود، حمایت می کند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم افزود: باید 

تالش کرد تا نقاط ضعف عملکردهای پیشین برطرف شده 
و اقدامات توسعه ای مطابق برنامه و با سرعت انجام شود.

اقتصادی،  پروژه عمرانی،  و  مومنی ؛ هر طرح  گفته  به 
اجتماعی و... در شهر سوزا باید مطابق با یک طرح جامع 

و در چارچوب قوانین و مقررات موجود اجرایی گردد.
وی اضافه کرد: برای انجام ماموریت و مسئولیت ها باید 
با هم افزایی  و  کرد  جلوگیری  تنش  و  حاشیه  ایجاد  از 
بخش های مختلف ازجمله شورای شهر و شهرداری، با 

جدیت به دنبال حل مشکالت مردم باشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به برخی 
پروژه ها  اجرای  مسیر  در  موجود  مالی  مشکالت 
مشکالت،  تمامی  وجود  با  کرد:  تصریح  طرح ها  و 
می توان بدون وقفه و توقف پروژه ها را اجرایی کرد، 
به  شرط آنکه این اقدامات با یک برنامه ریزی دقیق و 

مطابق طرحی جامع باشد.
مومنی با بیان اینکه توسعه بدون کمک و همراهی مردم 
که  زمانی  مردم  افزود:  نیست،  ممکن  و جوامع محلی 
عملکرد مثبت و دلسوزی مسئوالن برای انجام پروژه ها 
و بهبود شرایط را ببینند، همکاری بیشتری برای انجام 

اقدامات توسعه ای خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: توجه و دقت در موضوع تصرفات 
غیرقانونی اراضی ملی و دولتی یکی از مسائلی است 
سوزا  شهر  مدیران  و  مسئوالن  توسط  دقت  باید  که 
قانونی  از طریق مجاری  با متخلفان  و  پیگیری شده 

برخورد صورت گیرد.

مومنی بیان کرد: مدت مسئولیت برای همه خدمتگزاران 
محدود است و در این دوره کوتاه باید با تکریم مردم، 

اقدامات شایسته و ماندگاری از خود به یادگار بگذاریم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
طرح های  انجام  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد 
توسعه ای در سوزا باید براساس یک نقشه راه و طرح 
باید  شهر  این  راهبردی  سند  و  گیرد  صورت  جامع 

سریع تر آماده و اجرایی شود.
و  عارف سالمی  و  شهردار  تشه  عبداهلل  است،  گفتنی 
محمد یزدان پناه دو عضو شورای شهر سوزا نیز در این 
دیدار با قدردانی از همکاری و هماهنگی خوب شکل 
آزاد قشم و مجموعه های  میان سازمان منطقه  گرفته 
مختلف شهر سوزا، اعالم کردند که پروژه های عمرانی، 
سوزا  شهر  در  خوبی  توسعه ای  و  خدماتی  گردشگری، 
انجام گرفته که موجب بهبود وضعیت و همچنین افزایش 
کیفیت زندگی و زیباسازی معابر و مسیرهای تردد در این 

شهر شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
استان  مرزبانی  اجتماعی  معاون  با  دیدار  در  قشم  آزاد 
حفظ،  برای  را  دوسویه  تعامل  و  همکاری  هرمزگان، 
توجه و تقویت بنیان های فرهنگی و اجتماعی از سوی 
در جزیره  پساکرونا  دوران  در  و قشموندان  گردشگران 

قشم ضروری خواند.
مرتضی شیخ زاده در این دیدار ضمن اشاره به پیش بینی 
چشمگیر  رونق  بر  مبنی  گردشگری  جهانی  سازمان 
کرونا،  بحران جهانی  اتمام  از  صنعت گردشگری پس 
بر 300کیلومتر خط ساحلی جزیره قشم  افزون  افزود: 
است  گردشگری  حوزه  اختیار  در  یکپارچه  صورت  به 
و حفاظت و تامین امنیت این سواحل در این محدوده 
طوالنی، به عهده نیروهای جان برکف دریابانی جزیره 

قشم است.
سوی  از  انجام  شده  برنامه ریزی های  به  اشاره  با  وی 
دستی  صنایع  و   گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیریت 
حوزه  در  خدمات  سطح  افزایش  منظور  به  قشم 
گردشگری، تعامل سازنده پایگاه دریابانی جزیره قشم و 
معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم را برای آماده سازی فضا و شرایط حضور خیل 
عظیم گردشگران در دوران پساکرونا خواستار شد و اظهار 
داشت: گردشگری برای جزیره قشم یک فرصت بزرگ 
است؛ به همین منظور همه دستگاه ها و نیروهای مرتبط 
با این حوزه باید دست به دست هم بدهند و همکاری 
و هم افزایی را سرلوحه برنامه ها و اقدامات خود در این 

حوزه قرار دهند.

معاون  اوالدعلی  سیدمرتضی  گزارش،  این  براساس 
دیدار  این  در  نیز  هرمزگان  استان  مرزبانی  اجتماعی 
با تشکر از سازمان منطقه آزاد قشم به ویژه حمیدرضا 
مرتضی  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی 
شیخ زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم به دلیل حمایت ها و تعامالت همیشگی 
با نیروهای نظامی و انتظامی خصوصا دریابانی جزیره، بر 
آمادگی خود جهت هرگونه همکاری درخصوص ایجاد 

فضایی امن و ایمن برای گردشگران قشم تاکید کرد.
معاون  شیخ زاده  مرتضی  دیدار  در  است،  گفتنی 
آزاد  فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
قشم و سیدمرتضی اوالدعلی معاون اجتماعی مرزبانی 
توافق  طرف  دو  همراه،  هیات  و  هرمزگان  استان 

کردند که خط مشی و برنامه های خود برای همکاری 
امنیت  تامین  و  فرهنگی  بسترسازی  درخصوص 
گردشگران در سواحل قشم را آماده و در یک قالب 
مشترک به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم ارائه نمایند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر سوزا اظهار کرد:

در دیدار معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و معاون اجتماعی مرزبانی هرمزگان تاکید شد:

مدیرکل فرودگاه بین المللی قشم خبر داد:

لزوم تدوین طرح جامع و سند راهبردی جهت توسعه شهر سوزا

حفظ و تقویت بنیان های فرهنگی و اجتماعی در جهت توسعه اکوتوریسم قشم

برقراری مجدد پروازهای مسقط به قشم و بالعکس
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