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سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

فردا دیر است؛ امروز باید متحد شد
بانگی  که  بود  مرداد99  طاقت فرسای  گرمای  در  و  زده  کرونا  تابستان  اواسط  در 
رسید:  آزاد  مناطق  اهالی  گوش  به  اسالمی  شورای  نفس  تازه  مجلس  از  عجیب 
اقتصادی کشور که  آزاد و ویژه  اداره مناطق  قانون چگونگی  تدوین طرح اصالح 
قریب به 27سال از تصویب آن در همان مجلس می گذرد؛ قانونی که هیچگاه و در 

هیچ دولتی اجازه اجرای تمام و کمال به خود ندید!
فعالین  همانا  که  آزاد  مناطق  اصلی  بدنه  به  بزرگ  شوکی  همچون  که  خبر  این 
اقتصادی هستند، بود؛ در بدو امر ابهامات فراوانی را با خود به همراه داشت، از عدم 
آگاهی برخی مسئولین تا انکار مسئولین دیگر! ظاهرا کسی نمی خواست باور کند که 
وقت درو کردن طوفانی است که طی سال های گذشته بذر باد آن کاشته شده بود. 

با پیگیری ها مستمر، در تالش بودیم تا به واقعیت این موضوع، دالیل و همچنین 
از  برخی  نقیض  و  اظهارات ضد  شاهد  تعجب  کمال  در  اما  ببریم،  پی  مفاد طرح 
مسئولین بودیم با این عنوان که این طرح اصالح شامل مناطق آزاد فعلی نمی شود 

و صرفا برای 8منطقه در حال تاسیس تدوین شده است!
از آنجایی که این صحبت ها با تفکر و منطق یک بچه 3ساله هم مطابقت ندارد، 
سعی بر آن شد تا با طراح اصلی طرح و امضاءکنندگان آن به گفت وگو بنشینیم تا 
شاید هم خودمان از این اتاق تاریکی که متولیان امر برایمان تدارک دیده بودند، 

رها شویم و هم دریچه نوری باشیم برای سایرین.
هر چه جلوتر گام نهادیم، بیشتر مطمئن شدیم که نه تنها اظهارات برخی بزرگان 
کذب محض است، بلکه اصال این طرح نوشته شده تا در قدم اول و اصلی، تغییراتی 
بنیادین در مناطق آزاد فعال فعلی ایجاد کند و در پس این طرح تاکید شده است 
زیرساخت های سخت افزاری  برخی  ایجاد  به  منوط  آزاد جدید  مناطق  تاسیس  که 

به کار  اجازه شروع  تایید مجلس،  و  تهیه و تجهیز  از  نرم افزاری است که پس  و 
خواهند یافت.

حال چرا این چند سطر شرح ماوقع را به رشته تحریر درآوردم؟ 
زیرا ظاهرا پس از گذشت 4-5ماه، همچنان برخی افراد خود را به خواب سنگین 
انکار می کوبند و تالشی در  بر طبل  و  پایانی خود مشغول کرده اند  مهمانی دوره 
خور جایگاه شان از آنان شاهد نیستیم؛ اما در همین حین اعضای محترم کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی که بانیان تغییر در قانون مناطق آزاد هستند، با 
همتی مثال زدنی، پیگیر اعتقاد و نظر خود می باشند؛ یک روز فراخوان جمع سپاری 
قانون نویسی جهت مشارکت در اصالح قوانین مناطق آزاد را می دهند و یک روز 
دیگر همایش ملی آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد را با تاکید بر اصالح قانون 
این مناطق برگزار می کنند؛ اما افسوس و صد اندوه که هیچ و هیچ و هیچ اقدامی 

از متولیان امر در این راستا نمی بینیم!!!
به  بنده  روند،  این  دیدن  با  که  کرد  اعتراف  عبارتی  به  یا  و  اذعان  باید  واقع  به 
باور  این  به  امروز  آزاد،  مناطق  قانون  اصالح  سرسخت  منتقدین  از  یکی  عنوان 
رسیده ام که شاید چنین اقدامی از سوی مجلس کامال صحیح و درست است؛ چراکه 
وقتی خودمان، برای خودمان اهمیتی قائل نیستیم و ذره ای دلسوزی در کنش و 
است که  نمی بینیم، پس شاید خوب  آزاد  مناطق  قانون  اجرای  به  متعهدین  رفتار 
بهارستان نشینان فکری به حال این مناطق داشته باشند که به باور عمده مدیران و 
فعالین اقتصادی، مناطق آزاد تبدیل به فرزندان نامشروع در این کشور شده اند که 
هر کسی برای نگاه داشتن خود در منطقه امن حیثیتی و سیاسی، نه تنها کمکی 
برای رفع معضالت و مشکالت نمی کند، بلکه همکاری های مطلوبی را با منتقدین 

و مخالفین به صورت کامال پنهان و در سکوت در دستورکار دارد.
همانگونه که همگان استحضار دارند، نه تنها قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به 
درستی اجرا نشده، بلکه از اواخر سال96 باالخص از ابتدای سال97 تاکنون عمده 
مواد، بندها و آیین نامه های این قانون با شکایات متعدد که غالبا در دیوان عدالت 
اداری مطرح شده، ابطال گردیده است که از آن جمله می توان به ابطال آیین نامه 
احداث و تاسیس شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد و همچنین حذف معافیت 

مالیاتی کارکنان و کارگران مناطق آزاد و ده ها نمونه دیگر اشاره کرد که باز هم در 
بهت و تعجب می بینیم که مدیران که در واقع مسئولین امر می باشند، اقدامی برای 
التزام حضور  بازگرداندن این مزیت ها که حق مسلم و قانونی مناطق آزاد و وجه 
با  مناطق  اقتصادی  فعالین  فقط  بین  این  در  و  نداشته اند  است،  بوده  سرمایه گذار 
پوشیدن کفش آهنین و صرف هزینه های هنگفت، بدون برخورداری از هیچگونه 
بسی  دارند که خود جای  آزاد  مناطق  بازپس گیری حقوق حقه  در  حمایتی، سعی 

تقدیر توام با شرمساری را دارد.
حال اگر بدون تعصب و خارج از جانب داری های سیاسی و حزبی به این سیر نزولی 
اقتصادی را هر چند کم، درک  نگاهی بی اندازیم و حال خسته و بی رمق فعاالن 
داشته  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  ایام  این  در  مداقه ای  اگر  یا  کنیم؛ 
باشیم که با دستان خالی و در مواجه با خیل عظیمی از اتهامات و افتراها به رتق و 
فتق امور خود می پردازند؛ یا اگر به الیه های زیرین برخی جریان ها توجه نماییم که 
بسیاری از افراد در بدنه سازمان های مناطق برای آنکه صندلی محکمی در دولت 
بعدی داشته باشند، در حال کشیدن صندلی از زیر پای افراد دیگر هستند و اگر به 
طور کلی با چشمانی کامال باز و با عینک غبار شسته آلودگی و و اقع بینی، روزگار در 
جریان این مناطق را به نظاره بنشینیم، بی تردید متفق القول می گوییم این سالخی 
و مثله کردن برآیند اسلوب ناصواب مدیریتی متولیان امر است؛ از کوزه همان برون 

تراود که در اوست...
و  کارشناسان  سرمایه گذاران،  اقتصادی،  فعالین  جامعه  با  صحبتم  روی  پایان  در 
5-6سال  طول  در  مسلما  است؛  آزاد  مناطق  امروز  و  دیروز  دلسوز  صاحب نظران 
دیده اند؛ در طول همین  به خود  را  آسیب  و  بیشترین تحدید  آزاد  مناطق  گذشته، 
سال هایی که دائما شعار تسهیل گری از سوی دولت سر داده شده است؛ اما دیگر 
زمانی برای نشستن و از دور نقد کردن نیست، امروز باید با تمام توان به مرکز این 
میدان آمد و به درستی برای اصالح مشکالت و تدوین قانوین صحیح متحد شد؛ 
زودی  به  است،  زده  کلید  اقتصادی  کمیسیون  که  اصالحی  طرح  بی شک  چراکه 
بنابراین برای رسیدن به یک قانون بهتر که نظر  تصویب و الزم االجرا می گردد، 

همگان در آن دخیل باشد، باید به گود آمد و یاعلی گفت. پس یاعلی...

صفحه 4 و 5 را بخوانیدصفحه 4 و 5 را بخوانید

شماره  113
دوشنبه 15 دی ماه 1399 
 سال سوم - 7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

آغاز عملیات اجرایی آغاز عملیات اجرایی 
طرح مسکن بومیان طرح مسکن بومیان 
منطقه آزاد کیشمنطقه آزاد کیش

8

آمادگی منطقه آزاد آمادگی منطقه آزاد 
قشم جهت پایلوت قشم جهت پایلوت 
شدن برای تفویض شدن برای تفویض 
اختیارات وزارت کاراختیارات وزارت کار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در دیدار با معاون وزارت کار قشم در دیدار با معاون وزارت کار 

اعالم کرد:اعالم کرد:  با حضور مدیرعامل سازمان با حضور مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت: منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

2

بازتولید نگاره  بازتولید نگاره  مناطق آزادمناطق آزاد در  در 
کریدورهای بین المللی قرنکریدورهای بین المللی قرن1515

تبدیل شدن به تبدیل شدن به 
قطب اقتصادی قطب اقتصادی 

کشور، راهبرد منطقه کشور، راهبرد منطقه 
آزاد انزلیآزاد انزلی

دکتر روزبهان در جلسه شورای دکتر روزبهان در جلسه شورای 
اداری سازمان منطقه آزاد انزلی اداری سازمان منطقه آزاد انزلی 

تصریح کرد:تصریح کرد:

3



کیش2

باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش به عنوان یکی 
از بزرگترین باندهای فرودگاهی کشور، تا پایان سال 

جاری به بهره برداری می رسد.
و  مدیره  هیات  رئیس  دوره ای  بازدید های  ادامه  در 
هدف  با  که  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بررسی روند پیشرفت طرح های عمرانی و توسعه ای 
انجام می شود، غالمحسین مظفری به همراه مرتضی 
بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، با حضور در باند جنوبی فرودگاه 
کیش و سالن مسافری در حال ساخت این فرودگاه، 
از نزدیک روند پیشرفت ۷۰درصدی عملیات اجرایی، 
زیربنایی و تامین تجهیزات مورد نیاز این باند از قبیل 
ارتقای  و  آی .ال .اس  دستگاه  روشنایی،  »چراغ های 

دستگاه های رادیویی« را بررسی کردند.
به گفته مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش، این باند با ۴هزار و ۳۸۰متر طول و 
۷۵متر عرض، یکی از بزرگ ترین باندهای فرودگاهی 
کشور است که با هدف ارتقاء کالس هوانوردی باند 
فرودگاه بین المللی کیش به باالترین کالس جهانی
F۴  و رونق صنعت گردشگری کیش در این منطقه 

ساخته می شود.
اجرایی  عملیات  پیشرفت  درخصوص  عرب  علی 
آسفالت باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش گفت: 
۷۰۰تن  اجرای  با  شده  زمان بندی  برنامه  براساس 
رعایت  با  باند  روکش  نهایی  الیه  روز،  در  آسفالت 

استانداردهای جهانی در حال اجرا است که تا ۴۰روز 
آینده مرحله آسفالت باند به اتمام می رسد.

وی تصریح کرد: باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش 
قابلیت نشست و برخاست هواپیماهای بزرگ را دارد و 
تا پایان سال جاری شاهد فرود نخستین هواپیمای پهن 

پیکر در این فرودگاه خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های منطقه 
آزاد کیش درخصوص تسریع در عملیات اجرایی و 
رعایت ارتقای سطح کیفی این طرح اظهار داشت: در 
حال حاضر با تالش نیروی انسانی متشکل از ۷۴نفر 
در یک شیفت کاری ۱۱ساعته و به کارگیری بیش از 
۳۶دستگاه ماشین آالت، روند پیشرفت طرح با سرعت 

خوبی ادامه دارد.
از خردادماه  این طرح  اجرایی  افزود: عملیات  عرب 
دوم  کارخانه  راه اندازی  با  که  شد  آغاز  جاری  سال 
تولید آسفالت، باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش 

با سرعت خوبی در حال ساخت است.
وی با بیان این که در ادامه روند اجرای طرح، قیر مورد 
نیاز باید از بورس تامین می شد که ما را با مشکالت 
عدیده ای مواجه کرد، گفت: با پیگیری های مستمر و 
پرداخت هزینه ؛ قیر مورد نیاز تا هفته آینده به جزیره 

کیش خواهد رسید.
عرب با بیان اینکه قیر مصرفی، سفارشی و مخصوص 
باند جنوبی فرودگاه کیش تولید می شود، از کیفیت 
مرغوب مصالح به کار رفته در باند جنوبی فرودگاه خبر 

داد و دلیل استفاده از آسفالت در این باند را سازگاری با 
اقلیم حاکم بر منطقه عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل 
این که در این منطقه یخ زدگی نداریم و اختالف دما 
میان گرم ترین و سردترین موقع سال زیاد نیست، از 
آسفالت استفاده شده است؛ ولی در سرزمین اصلی به 
دلیل اختالف دمای زیاد در فصول مختلف و بارندگی 

و یخ زدگی از بتن استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های منطقه 
و  »آی.ال.اس«  دستگاه های  خرید  به  کیش  آزاد 
»دی.وی.آی« برای فرودگاه بین المللی کیش اشاره و 
اظهار کرد: تهیه این تجهیزات اقدام مهم و ارزشمندی 
جهت کمک به ناوبری فرودگاه بین المللی کیش بود 

که تا پایان سال نصب و راه اندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد: »آی .ال .اس« دستگاهی است که 
از ده سال قبل پیگر خرید آن بوده و در نهایت پس 
منطقه  سازمان  مدیره  هیات  مصوبات الزم  اخذ  از 
آزاد کیش و انعقاد قرارداد، خریداری شده و تالش 

می کنیم قبل از عید به کیش ارسال شود.
دستگاه های  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  عرب 
موجود در فرودگاه کیش از مدل های قدیمی است، 
گفت: برای تمدید قرارداد و گواهینامه فرودگاه، این 

دستگاه ها به “DVOR” ارتقاء یافته است.
مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های منطقه 
آزاد کیش در پایان با بیان این که عملیات اجرایی 
چراغ های روشنایی باند جنوبی فرودگاه کیش در حال 
به  کابل کشی  عملیات  کرد:  است، خاطرنشان  اجرا 
طور کامل در این طرح اجرا شده و تمام چراغ های 
روشنایی باند با برند ADB بلژیک خریداری شده و 

آماده نصب است.
همچنین، علی مقدس زاده معاون عمرانی و زیربنایی 
برنامه  به  بازدید  این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
در  مسافری  سالن  از  بهره برداری  جهت  زمان بندی 
حال ساخت فرودگاه بین المللی کیش تا انتهای دولت 
دوازدهم اشاره کرد و گفت: با ایجاد شیفت های فشرده 
کاری، ۵۰درصد آسفالت در سه قسمت »محوطه سازی، 
فضاهای پیاده رو و پارکینگ« این مجموعه در قسمت 
شمالی در زمینی به مساحت ۱۲هکتار اجرا شده و این 

بخش تا آخر بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد.
گفتنی است، با سرعت گرفتن روند ساخت باند جنوبی 
فرودگاه بین المللی کیش و تامین تجهیزات مورد نیاز، 
این باند تا پایان سال جاری پذیرای فرود نخستین 

هواپیمای مسافری خواهد بود.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

آغاز عملیات اجرایی طرح مسکن بومیان منطقه آزاد کیش
اخبار منطقه آزاد کیش

مدیر فرهنگی و آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش ضمن اشاره به ویژگی های بارز و برجسته سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی گفت: از دو ماه گذشته برای برگزاری باشکوه 
سالگرد شهادت این سردار بزرگ، ستادی با حضور نمایندگان ادارت، 
نهادها و دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه تشکیل شد و پس 
از برگزاری جلسات متعدد برنامه های پربار و متنوعی ترتیب داده شد.
نماینده و مشاور فرهنگی  با حضور  اظهار داشت:  اردالن  رضا 
آزاد کیش و  مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه 
هماهنگی روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش 
در حوزه های فرهنگی، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی با نصب 

بنرهای اطالع رسانی و تبلیغاتی فعالیت های گسترده ای انجام شد .
وی تصریح کرد: عالوه بر ویژه برنامه های ویژه سالروز شهادت 
سردار، مسابقه کتاب خوانی نیز به نحو مطلوبی در جزیره کیش 

برگزاری گردید .
مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش ، نمایش فیلم های 
کوتاه درباره زندگی و شهادت آن سردار را بخش دیگری از برنامه ها 
عنوان کرد و افزود: با نزدیک شدن به سالگرد شهادت آن سردار، 
فیلم های کوتاه درباره زندگی و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در 
قالب تردی مپینگ و آب نمای مستقر در اسکله تفریحی پخش شد.

رضا اردالن با اشاره به اینکه مزار شهدای گمنام درمسجد امام 
حسن مجتبی ۱۳دی ساعت ۲۰ و ۳۰دقیقه با حضور مسئوالن 
عطر افشانی می شود از ساکنان، گردشگران و اصحاب رسانه جهت 

حضور دراین مراسم معنوی دعوت کرد .
وی خاطرنشان کرد: به همت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش گالری محیطی در سطح شهر و مسجد امام حسن 
مجتبی)ع( ایجاد شد و عکس هایی از سفرهای سردار حاج قاسم 

سلیمانی به جزیره کیش در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش  ضمن قدردانی 
از اصحاب رسانه و مطبوعات جزیره کیش به منظور انعکاس 
روزنامه ها،  نشریات،  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سرادر  وصیت نامه 
هفته نامه ها و سایت های خبری و انعکاس اخبار مرتبط با مراسم 
و  رسانه ای  فضای  در  سردار  این  شهادت  سالگرد  گرامیداشت 
تلویزیون های شهری گفت: با مشارکت و همراهی شرکت عمران، 
آب و خدمات منطقه آزاد کیش و خریداری حدود ۵هزار نسخه کتاب 
در ده عنوان ازجمله وصیت نامه سرادر حاج قاسم سلیمانی، مسابقه 

کتابخوانی در سطح شهر و فرهنگسراهای کیش برگزار گردید.
بنا بر اعالم مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش، 
عناوین کتاب ها »مکتب سلیمانی، مرگ پایان ندارد، حاج قاسم، 
ذوالفقار، یاران ناب، قهرمان من و قطعات سرگرم کننده ویژه 

کودکان و نوجوانان« بوده است.
اردالن پاتوق شعر و ادب را نیز از دیگر برنامه فرهنگی این روز عنوان 
کرد و اظهار داشت: این مراسم با حضور شعرای ملی و محلی به 
صورت مجازی برگزار شد و شعرای نام آشنایی در این جمع حضور 
داشتند که اشعار مرتبط با شهادت سردار و حماسه هایی که در طول 

عمر خود به یادگار گذاشته را برای عالقه مندان بازخوانی کردند.
وی گفت: به همت بسیج ناحیه مقاومت سپاه کیش، از همرزمان 
شهید حاج قاسم سلیمانی جهت سخنرانی و خاطره گویی در جزیره 
کیش دعوت به عمل آمد تا از طریق برنامه های صدا و سیمای 
کیش خاطره های خود از دالورمردی های سردار سلیمانی را برای 

ساکنان و گردشگران کیش بازگو کنند.
اردالن، از اجرای نمایشی با نام »آن هفت دختران آب « در جزیره 
کیش خبر داد و گفت: هنرمندان کیش پس از ۴ماه تمرین و کسب 
آمادگی، این نمایش را در سالن خلیج فارس مرکز همایش های 
بین المللی کیش به روی صحنه بردند و عالقه مندان به صورت 

مجازی این اجرای زیبا را تماشا کردند.
مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری وبیناری 
با نام »صلح و برادری در مکتب شهید سلیمانی« خبر داد گفت: این 
برنامه با هدف گسترش و افزایش تعامالت و ارتباطات منطقه ای و 
بین المللی ازجمله کشورهای همسایه و هم زبان و اقلیم فرهنگی ایران 

با حضور نمایندگان کشور لبنان در جزیره کیش برگزار گردید.
وی افزود: این وبینار با همکاری سفارت ایران در لبنان برنامه ریزی 
شده بود و با حضور برخی مقامات محلی و اساتید ایرانی و همچنین 
دکتر خامیار رایزن فرهنگی ایران و چند تن از اندیشمندان و 

کارشناسان فرهنگی لبنانی برگزار شد.
اردالن اضافه کرد: پخش محفل انس با قرآن کریم با تالوت چهره های 

ملی و بین المللی در بستر فضای مجازی صورت پذیرفت.
مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه اظهار 
داشت: مسابقه خوشنویسی برای نخستین بار در سطح ملی با 
همکاری انجمن خوشنویسان کیش برگزار شد، همچنین با همت 
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش »پرچم ما ملت امام 

حسین هستیم« در پارک شهر به احتزاز در آمد.
قاسم  حاج  سردار  حضور  تصاویر  از  نمایشگاهی  گفت:  وی 
سلیمانی در محل شهدای گمنام بر پا شد و آموزش و پرورش 
و مربیان پرورشی با فعالیت در فضای مجازی و ارائه آثار و 
کارهای خوب کودکان و نوجوانان دانش آموز در گرامیداشت 

این مناسبت مشارکت فعال داشتند .
اردالن افزود: دانش آموزان کیش با استفاده از ابزار هنر، موسیقی، 
سرود و کارهای گروهی و تجسمی احساسات پاک خود را برای 
سایر کودکان و دانش آموزان هموطن ارسال کردند که چنین اقدامی 
در فضای مجازی موجب حرکت و تکاپوی بسیار خوبی شده است.
بنر  با نصب  نیز  بازرگانان  و  بازاریان  شایان ذکر است، جامعه 
گرامیداشت سالروز شهادت سردار حاج قاسیم سلیمانی در ورودی 

بازارها در برگزاری باشکوه این مراسم مشارکت داشتند.
به گفته مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش، 
مسئوالن ادارت و نهادها نسبت به پاسداشت شایسته از سردار 
سلیمانی و تجلیل از زحمات و خدمات این شخصیت بزرگ که در 
راه مبارزه با تروریسم و داعش و تالش برای سرافرازی ملت های 
آزادی خواه به مقام رفیع شهادت نائل شد، اهتمام ویژه ای داشتند و 

این مراسم با شکوه خاصی در کیش برگزار گردید.

در بازدید دکتر مظفری از باند جنوبی در حال ساخت فرودگاه کیش تاکید شد:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

تسریع در عملیات ساخت باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش

تخصیص کمک هزینه 510میلیون تومانی اینترنت آموزش و  پرورش کیش

امکان تهیه بلیط با نرخ مصوب، 72ساعت قبل از پروازهای کیش ایر

برگزاری ویژه برنامه های 
بزرگداشت سالگرد 

سردار حاج قاسم سلیمانی 
در کیش

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد 
کیش اعالم کرد:

عملیات اجرایی طرح مسکن بومیان جزیره کیش در 
زمینی به مساحت ۸هزار مترمربع با حضور رئیس هیات 

مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شد.
غالمحسین مظفری در آیین عملیات اجرایی طرح 
مسکن بومیان کیش، این طرح را یکی از مطالبات 
به حق بومیان این منطقه برای برخورداری از مسکن 
ارزان قیمت عنوان کرد و گفت: پس از سپری شدن 
مسئولیت  رویکرد  بر اساس  طوالنی،  فرآیند  یک 
اجتماعی و با هدف ساخت مسکن ارزان قیمت برای 
به  بنیاد مستضعفان  با  تفاهم نامه ای  بومیان کیش، 
امضاء رسید که اکنون شاهده آغاز عملیات اجرایی 

این طرح بزرگ و ارزشمند هستیم.
وی با بیان این که توجه به نیاز جدی اقشار مختلف ساکن 
در جزیره کیش در حوزه مسکن با اولویت بومی ها آغاز 
شده است، اظهار داشت: عالوه بر بومیان، اقشار دیگر 
جامعه نیز در این منطقه حضور دارند که با گرانی مسکن 
و شرایط سخت اقتصادی دچار مشکالت جدی هستند 
که برای رفاه حال تمام ساکنان این منطقه آزاد تهمیدات 

الزم اندیشیده شده است.
مظفری درخصوص مراحل مختلف این طرح گفت: 
در مرحله نخست این زمین که در موقعیت مناسبی 
قرار دارد، با مساحت ۵هزار مترمربع برای اجرای در 
نظر گرفته شده بود که این مساحت به ۸هزار مترمربع 
افزایش داده شد و ضمن آماده بودن زیرساخت ها در 
این زمین، بنیاد مستضعفان هم با رویکردی که دارد 

به ساخت و اتمام این مجموعه کمک خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
مفاد  جزء  ساخت  در  سرعت  و  کیفیت  که  این  به 
اصلی این تفاهم نامه است، افزود: ساخت واحدهای 
مسکونی در این طرح برای اقشار ضعیف جامعه در 
قالب مسکن های ارزان قیمت طراحی شده و شاهد 
آیین کلنگ زنی این طرح ارزشمند هستیم و مراحل 

اداری و اجرایی آن نیز به زودی آغاز خواهد شد.
وی درخصوص برنامه ریزی زمان بندی این طرح که 
در دستورکار قرار گرفته است و تالش می شود تا هر 
چه زودتر با رعایت کیفیت و سرعت به اتمام برسد، 
عنوان کرد: خوشبختانه این مجموعه در قالب مسکن 
ملی که در سطح کشور در حال اجرا است، ساخته 
می شود و پیش نویس تفاهم نامه با وزرات مسکن راه و 
شهرسازی آماده و به امضاء رسیده تا در اولین فرصت 

مقدمات واگذاری زمین فراهم شود.
مظفری افزود: تفاهم نامه ای که با وزارت مسکن راه 
قالب طرح  امضاء خواهد رسید در  به  و شهرسازی 
مسکن ملی زمینه بهره مندی اقشار مختلف ساکنان 

کیش از مزایای این طرح را فراهم خواهد کرد.
داشت:  بیان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نام نویسی و اولویت بندی در بستر سامانه ای به آدرس 
شاخص ها  و  شده  راه اندازی   maskankish.ir
و اولویت ها در این سامانه برای افراد بی بضاعت و 
کسانی که نیازمند واقعی هستند، تعیین شده تا پس 

از اتمام مراحل ساخت، واحد ها به آنان تعلق گیرد.
این  واگذاری واحدهای  این که مرحل  بیان  با  وی 
مجموعه در مرحله نخست برای بومیان این منطقه در 
نظر گرفته شده است، اظهار کرد: واگذاری به ساکنان 
جزیره کیش هم بر اساس شاخص های تعریف شده 
به ترتیب اولویت که متفاوت از شاخص های واگذاری 

مسکن ملی سرزمین اصلی است، انجام خواهد شد.
مظفری در ادامه تصریح کرد: کسانی در این منطقه 
صاحب مسکن می شوند که مدت اقامت طوالنی در 
در جزیره  تسهیالتی  هیچ  از  و  داشتند  منطقه  این 

کیش بهره مند نشده اند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
درخصوص هدفگذاری ساخت واحدهای مسکونی در 
مساحت بالغ بر ۸هزار مترمربع تاکید کرد: با توجه 
به این که پروانه ساخت، واگذاری زمین، با حداقل 
است،  پیش بینی شده  اقساطی  به صورت  و  هزینه 
بنیاد مستضعفان نیز با رویکرد حمایتی از مصالحی که 
خود بنیاد تولیدکننده عمده آن است، استفاده کرده تا 

هزینه ها به حداقل برسد .
وی با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده این مجموعه کمتر از 
قیمت ساخت مسکن های معمولی خواهد بود، گفت: به دلیل 
آنکه سازمان منطقه آزاد کیش و بنیاد مستضعفان بدون هیچ 
سودی ساخت این مجموعه را عهده دار شده اند، این واحدها با 

قیمت مناسب به نیازمندان واگذار خواهد شد.
مظفری به تراکم ساخت این طرح که در کمیسیون 
شهرسازی در دست بررسی است، اشاره داشت و اذعان 
این  به  جامع  بر اساس طرح  تراکم حداکثری  داشت: 
مجموعه اختصاص داده خواهد شد و تالش بر این است 

تعداد واحدهای مسکونی این طرح افزایش یابد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

در پایان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد واحدها مشخص 
نشده است و تراکم فعلی متوسط است، خاطرنشان کرد: با 
تراکم متوسط حدود ۲۵۰واحد مسکونی در این مجموعه 
تراکم،  افزایش  صورت  در  که  است  شده  پیش بینی 

امکانات بیشتری فراهم خواهد شد.

مدیرعامل هلدینگ عمران و مسکن بنیاد 
مستضعفان:

اقشار آسیب پذیر در منطقه آزاد کیش 
صاحب خانه می شوند

مدیرعامل هلدینگ عمران و مسکن بنیاد مستضعفان 
و  بومیان  آسیب پذیر،  قشر  برای  مسکن  تامین  از 

ساکنان فاقد مسکن جزیره کیش خبر داد.
تفاهم نامه  ویژگی های  به  اشاره  با  شهسواری  مجید 
بنیاد  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  همکاری 
مسکونی  مجموعه  این  ساخت  برای  مستعضعفان 
گفت: سازمان منطقه آزاد کیش با تامین زمین، پروانه و 
تاسیسات زیربنایی و بنیاد مستضعفان برای اجرا و ساخت 
این مجموعه تفاهم نامه ای امضاء کردند که هدف آن 

تامین مسکن قشر آسیب پذیر در این منطقه است.
وی تصریح کرد: پس از مذاکرات متعدد، زمین های 
پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و موقعیت زمین 
مورد نظر که در منطقه ای مسکونی و زیبا واقع شده 
است، برای اجرای این طرح بسیار مناسب ارزیابی شد.

شهسواری، هدف اصلی اجرای این طرح را خانه دار شدن 

اقشار ضعیف جامعه و حفظ کیفیت اجرا برای تنظیم 
قیمت و به حداقل رساندن هزینه ها در این مجموعه 
عنوان کرد و افزود: سازمان منطقه آزاد کیش و بنیاد 
مستضعفان به هیچ عنوان به دنبال کسب سود در اجرای 
این طرح نیست و تالش بر این است که قیمت تمام شده 
را به حدی برسانیم که افراد کم درآمد امکان خرید مسکن 

را در این مجموعه داشته باشند.
مدیرعامل هلدینگ عمران و مسکن بنیاد مستضعفان 
درخصوص زمان بندی اجرای این طرح گفت: طبق 
سال  دو  مدت  در  مجموعه  شده  زمان بندی  برنامه 
ساخته خواهد شد که از زمان تحویل زمین، طراحی 
نقشه ها در مدت کوتاهی تکمیل و همزمان عملیات 

اجرایی مجموعه آغاز می شود.
شهسواری در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا 
سازمان منطقه آزاد کیش در یک فرآیند مشخصی نسبت 
به شناسی افرادی که نیازمند مسکن هستند، اقدام خواهد 
کرد و تحقق یافتن این امر مهم ضمن اینکه مایه خیر 
و برکت برای جزیره کیش است؛ الگویی مناسب برای 

اجرای این نوع طرح ها در سایر نقاط کشور خواهد بود.
مداح  سیدمحمدرضا  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
مقدس زاده  علی  و  ریاست  مدیرکل حوزه  و  مشاور 
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، 
مجید شهسواری مدیرعامل هلدینگ عمران و مسکن 
بنیاد مستضعفان، امام جمعه کیش و امام جمعه اهل 

تسنن و مسئوالن محلی حضور داشتند.
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آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
هدف  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  کیش 
کمک  دانش آموزان،  مجازی  آموزش  تسهیل 

را  کیش  پرورش  و  آموزش  اداره  اینترنت  هزینه 
تامین می کند.

ناشی  شرایط  در  اینکه  به  اشاره  با  پورعلی  سعید 
آموزش  زیرساخت های  تامین  کرونا  پاندمی  از 
سیستم  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی  مجازی 
آموزشی کیش است، اظهار داشت: پیشنهاد تامین 
پرورش  و  آموزش  اداره  معلمان  اینترنت  هزینه 
در  مجازی  کالس های  شرایط  ارتقاء  و  کیش 
هیات مدیره سازمان مطرح شد که با تصویب این 
پیشنهاد، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان این 
مبلغ را پرداخت خواهد کرد تا معلمان کیش بتوانند 

با سهولت روند آموزش را ادامه دهند.

معاونت  برنامه های  به  اشاره  با  همچنین  وی 
مسئولیت  حوزه  در  کیش  اجتماعی  و  فرهنگی 
۲۸۰تبلت  تهیه  روند  در  مشارکت  از  اجتماعی، 
ویژه دانش آموزان کم بضاعت در جزیره کیش خبر 
داد و تصریح کرد: پس از بررسی ضرورت اجرای 
با سازمان جمع آوری و فروش امالک  این طرح، 
تملیکی ارتباط برقرار کرده و در نهایت با مشارکت 
آنها، این اقالم با یک پنجم قیمت اصلی آماده شد.

ازجمله  خصوصی  بخش  اینکه  بیان  با  پورعلی 
جامعه بازاریان و بازرگانان و ناحیه مقاومت بسیج 
جمع آوری  را  اقالم  این  خرید  هزینه  کیش  سپاه 
معاونت  رایزنی های  با  کرد:  اظهار  بودند،  کرده 

سازمان  مسئوالن  تعامل  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
این تبلت ها  جمع آوری و فروش امالک تملیکی، 
با نرخ حمایتی تهیه شد تا بخش عمده ای از مبلغ 
آموزشی  نیازهای  سایر  رفع  به  شده  جمع آوری 

دانش آموزان کیش اختصاص یابد.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کیش در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت فرهنگی 
سازمان منطقه آزادکیش نیز جهت انتقال تبلت ها 
به جزیره کیش، هماهنگی های الزم را انجام داده 
و در نهایت این ۲۸۰تبلت در اختیار اداره آموزش 
و پرورش کیش قرار گرفت که بین دانش آموزان 

کم بضاعت توزیع شود .

ساکنان کیش برای تهیه بلیط کیش ایر با نرخ 
مصوب، ۷۲ساعت قبل از پرواز به دفاتر فروش 

بلیط مراجعه کنند.
رئیس  مظفری  غالمحسین  دستور  پیرو 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
کیش مبنی بر تخصیص سهمیه بلیط شرکت 
هواپیمایی کیش به ساکنان این منطقه با ارائه 
کارت کیشوندی ، این طرح از سیزدهم دی ماه 

اجرا شده است و متقاضیان باید ۷۲ساعت قبل 
از تاریخ پرواز، به دفاتر مرکزی کیش ایر مراجعه 

کنند.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه به دلیل 
شرایط ناشی از همه گیری کرونا و رعایت فاصله 
اجتماعی، پروازها با ۶۰درصد ظرفیت مسافران را 
پذیرش می کنند، ساکنان جزیره کیش می بایست 
۷۲ساعت قبل از تاریخ پرواز برای دریافت بلیط با 

نرخ مصوب به دفاتر مرکزی کیش ایر در تهران و 
یا جزیره کیش مراجعه کنند.

الزم به ذکر است، این خدمات در دفاتر فروش 
واقع در پردیس یک و میدان سنایی و یا چهارراه 
شهرک  و   )۰۲۱-  ۸۸۸۸۵۸۶۶( کودک  جهان 
و  می شود  ارائه   )۰۲۱-۴۸۶۸۱۰۰۲ ( اکباتان 
امکان تهیه بلیط با نرخ مصوب در دفاتر فروش 

فرودگاه های کیش و مهرآباد میسر نیست.



3 انزلی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
گفت:  سازمان  این  اداری  شورای  جلسه  در  انزلی 
قطب  به  شدن  تبدیل  انزلی  آزاد  منطقه  راهبرد 

اقتصادی کشور است.
اداری سازمان  محمدولی روزبهان در جلسه شورای 
منطقه آزاد انزلی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( و گرامیداشت حماسه مردم والیتمدار در نه 
گرامی  را  سلیمانی  قاسم  شهید  خاطره  و  یاد  دی، 
داشت و با اشاره به اینکه شهید سلیمانی فقط یک 
نظامی و سیاستمدار نبود، بلکه دارای ابعاد فرهنگی 
و اقتصادی اثرگذاری در سطح منطقه بود، تحلیلی از 
باور شهید سلیمانی نسبت به اینکه میزان فرصتی که 
در بحران است در خود فرصت نیست به شرط آنکه 
داد و تصریح کرد  ارائه  نهراسیم  بحران  با  مقابله  از 
قطب  به  شدن  تبدیل  انزلی  آزاد  منطقه  راهبرد  که 

اقتصادی کشور است.
موقعیت  و  بین المللی  شرایط  به  توجه  خواستار  وی، 
در  با مشکالت  مواجه  در  کنونی کشورمان  حساس 
ارزیابی های معاونین و مدیران سازمان شد و اظهار 
سختی  بسیار  شرایط  کردن  طی  حال  در  داشت: 
هستیم که از تحریم های بسیار شدید که در تاریخ، 
علیه کشوری برقرار نگردیده و عالوه بر ایجاد مشکل 
در تامین کاال و دارو، شرایط را برای جذب و هرگونه 
نموده  سخت  بسیار  خارجی  سرمایه گذار  فعالیت 
فشارهای  و  خود  مرزی  نقاط  در  دشمنان  حضور  تا 
کردن  تحمل  حال  در  عزیزمان  مردم  که  سختی 
بر  تا مشکالت عدیده ای که ویروس کرونا  هستند، 
سالمت و کسب و کار داخلی برجای گذاشت، هیچ 
اما به  کشوری قادر به تحمل نبود و فرو می پاشید، 
لطف خدا و همراهی مردم و مسئولین، نه تنها دوام 

آوردیم، بلکه افق های جدیدی را نیز ترسیم کردیم.
روزبهان با ارائه تحلیلی از مشکالتی که منطقه متبوع 
یک  کاهش  قالب  در  گذشته  سال  یک  ظرف  خود 
درآمدی،  منابع  درصد  پنجاه  افت  محدوده،  سومی 
کاره  نیمه  گذشته،  از  مانده  برجای  تعهدات  تراکم 
تمام شده  هزینه  افزایش  کنار  در  پروژه ها  بودن 
و  سرمایه گذاری  و  زیرساختی  طرح های  تکمیل 
افزود:  سرگذاشته،  پشت  ارزی  مشکالت  استمرار 

راهبرد سازمان منطقه آزاد انزلی که در تمام سطوح 
پیگیری و به اجرا درآمد، بهره گیری از الگوی شهید 
با همکاری سازمان و  براساس آن  بود که  سلیمانی 
با  تحدیدات  و  مقابل مشکالت  در  بخش خصوصی 
انسجام  و  درونی  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده 
داخلی تهاجمی برخورده کرده و رکوردهای جدیدی 

را در آستانه قرن جدید به ثبت رساندیم.
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
دستاوردهای سازمان متبوع خود علی رغم مشکالت 
فرآیندهای  روی  پیش  محلی  و  ملی  بین المللی، 
سال  یک  ظرف  سازمان  خدمات رسانی  و  کاری 
اتصال  فرامنطقه ای  طرح  برشمرد:  چنین  را  گذشته 
گردید،  پیگیری  بیشتر  سرعت  با  منطقه  به  راه آهن 
با  و  شد  آغاز  منطقه  صنعتی  شهرک  سومین  ایجاد 
استقبال سرمایه گذاران بنادر ایران به منظور حضور در 
مجتمع  با  مرتبط  سرمایه گذاری  مختلف  بخش های 

بندری کاسپین و بندر انزلی مواجه شدیم.
مدیران  تالش های  علی رغم  اینکه  بیان  با  وی 
پنجاه  مساحت  با  صنعتی  شهرک  سومین  پیشین، 

حتی  و  آزاد  منطقه  تاریخ  در  بی سابقه ای  امر  هکتار 
در دوران منطقه ویژه است، اضافه کرد: قرار گرفتن 
در پسکرانه یک بندر بزرگ، همجواری با خط ریل 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  از  بهره مندی  سراسری، 
منطقه که منجر به دو برابر شدن پهنه صنعتی منطقه 
می شود را باید از وجوه متمایز سومین شهرک صنعتی 
منطقه آزاد انزلی عنوان کرد؛ اقدام پرریسکی که در 
منظور  به  سازمان  گذشته،  سال  یک  شرایط سخت 
و  سرمایه گذاری  جدید  افق های  و  ظرفیت ها  ایجاد 

صادرات به کشورهای منطقه در دستورکار قرار داد.
روزبهان به اعضای شورای اداری سازمان متبوع خود 
تاکید کرد که با تمام وجود به آینده روشن کشورمان 
یعنی اوج گرفتن و گذر از شرایط سخت کنونی ایمان 
به  توسعه ای  و طرح های  اقدامات  داد:  ادامه  و  دارم 
برای  الگویی  می تواند  منطقه  در سطح  درآمده  اجرا 
اجرای  با  اینکه  کما  گیرد،  قرار  کشور  نقاط  سایر 
کار  و  کسب  فضای  رونق  شاهد  راهبردهایی  چنین 
در دو بندر واقع در محدوده منطقه و جذب کاالهای 
سهمیه ای خود منطقه و مناطق دیگر شده ایم و در 

منطقه  بنادر  برای  را  جدیدی  بازارهای  حال  عین 
شناسایی کرده ایم.

به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گردشگری  طرح های  از  سرمایه گذاران  استقبال 
به  سطح  از  ساز  و  ساخت  استراتژی  تغییر  سازمان، 
ارتفاع را یکی از راهکارهای تبدیل چالش محدودیت 
زمین به فرصت اعالم کرد و گفت: ثبت رکورد افزون 
و  داخلی  ریالی طرح سرمایه گذاری  بر 1600میلیارد 
بالغ بر 50میلیون دالری خارجی، در حالی که هنوز 
سه ماه تا پایان سال باقی است و افزایش درآمدهای 
رقم  از  پایان سال  تا  پیش بینی می شود  سازمان که 
200میلیارد تومان نیز عبور کند، بیانگر افزایش جذب 
زیرساخت،  در  هزینه کرد  برای  درآمد  و  سرمایه گذار 

نسبت به سال های 97 و 98 است.
عملکرد  شاخص های  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
و  سازمان  توسط  اجرا  حال  در  طرح های  و  موجود 
آستانه  در  که  کرد  تاکید  می توان  خصوصی،  بخش 
قرار  پانزدهم  قرن  ابتدای  در  تاریخی  تحول  و  رشد 
داریم و اضافه کرد: با توجه به موقعیت و مزیت های 
بین المللی  و  داخلی  سطح  در  جغرافیایی  خاص 
هم اکنون که به قطب اقتصادی شمال کشور تبدیل 
به  آتی  سال  دو  یکی  ظرف  می توانیم  شده ایم، 
در  که  راهبردی  یابیم؛  ارتقاء  اقتصادی کشور  قطب 

دستورکار قرار دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان، در اولویت قرار دادن تالش جهادی مدیران 
و پرسنل، حفظ روحیه همدلی و پرهیز از اثرپذیری از 
اختالف های سیاسیون، استفاده از طرح های خالقانه و 
مدل های جدید، نظارت مستمر بر همه امور، رفع مسائل 
نظرات  از  بهره گیری  اقتصادی،  فعالین  دغدغه های  و 
کارشناسان، توسعه هر چه بیشتر خدمات و امکانات برای 
مردم محلی را چارچوب های تحقق راهبرد منطقه در 

قرن پانزدهم عنوان کرد.
و  اقتصادی  معاونین  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
سرمایه گذاری، فنی و زیربنایی، بندری و حوزه خزر و 
مدیر طرح و برنامه گزارش ها و طرح های پیشنهادی 
عنوان  به  چالش ها  از  بیشتر  بهره وری  برای  خود 

فرصت را مورد اشاره قرار دادند.

تولید  و  دوسویه  همکاری های  افزایش  منظور  به 
برنامه های فاخر تلویزیونی، مدیرکل صدا و سیمای 
با  سازمان،  این  معاونین  از  جمعی  همراه  به  گیالن 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

انزلی دیدار و گفت وگو کرد.
محمدولی روزبهان در این نشست به نقش مهم صدا 
و  اشاره  جامعه  در  آگاهی بخشی  منظور  به  سیما  و 
و  انزلی  آزاد  منطقه  استراتژیک  موقعیت  کرد:  بیان 
قرارگیری آن در مسیر کریدورهای تجاری بین المللی، 
این منطقه را به شاهراه ترانزیت کاال به کشورهای 
مختلف تبدیل کرده است و بستر سرمایه گذاری الزم 
به منظور افزایش سهم کشورمان در بازارهای جهانی 

و افزایش فرصت های شغلی با توسعه زیر ساخت های 
سرمایه گذاری از قبیل ایجاد شهرک صنعتی شماره ۳ 
زیرساخت های  و  ظرفیت ها  می توان  و  بوده  فراهم 
موجود را با هم افزایی پتانسیل ها و تولیدات مشترک 
جهت حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی 

کرد.
و  اقتصادی  حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  نقش  وی، 
افزود:  و  کرد  عنوان  بین المللی  و  ملی  را  فرهنگی 
همراهی صدا وسیما می تواند روند رسیدن به اهداف 
زمان  تا در مدت  را تسهیل کرده  انزلی  آزاد  منطقه 
مشخص شده به اهداف خود دست یافته که ثمره آن 
مسلما برای استان گیالن و کشور خواهد بود و جهت 

مستندهای  ساخت  زمینه  در  الزم  همکاری های 
فاخر و آثاری که ظرفیت های منطقه و گیالن را در 
معرفی  گردشگری  و  فرهنگی  اقتصادی ،  حوزه های 

می کنند، استقبال می کنیم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد انزلی در ادامه به شرح برنامه ها و طرح های در 
دست اجرا و رشد شاخص های اقتصادی و کارآفرینی 
و  قانونی  مزیت های  کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت 
پتانسیل های موجود در منطقه موجب شد تا در 6ماه 
تاریخ  در  سرمایه گذاری  رکورد  جاری  سال  نخست 
آتی  در هفته های  و  انزلی شکسته شود  آزاد  منطقه 
ارزش  به  سرمایه گذاری  پروژه های  از  زیادی  تعداد 
روحانی  دکتر  توسط  تومان  8۴0میلیارد  از  بیش 
ریاست محترم جمهور افتتاح و به بهره برداری خواهد 

رسید.
همچنین، مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن نیز با 
تقدیر از اقدامات صورت گرفته، منطقه آزاد انزلی را 
کانون توسعه گیالن دانست و بیان کرد : منطقه آزاد 
استان  برای  نسبی  مزیت  و  بی بدیل  فرصتی  انزلی 
بوده و اهمیت استراتژیک برای گیالن دارد و بستر 
الزم به منظور ایجاد پیوست رسانه ای ، هم افزایی در 
تولیدات مشترک برای جذب سرمایه گذار و همچنین 

همکاری برای پیشبرد مباحث فرهنگی وجود دارد .
اینکه برای همراهی در مسیر  بیان  با  باقرزاده  دکتر 
گیالن  سیمای  و  صدا  انزلی،  آزاد  منطقه  توسعه 
با  افزود:  دارد،  را  الزم  همکاری های  آمادگی  نیز 

تجاری،  توان  می توان  رسانه ای  توان  کارگیری  به 
استان  و  داد  افزایش  را  منطقه  سیاسی  و  اقتصادی 
برند  یک  عنوان  به  را  انزلی  آزاد  منطقه  و  گیالن 
استان  مراکز  سیمای  و  صدا  و  کرد  معرفی  خاص 
و  استان  معرفی  منظور  به  مناسب  پتانسیل  یک 
مجموعه های فعال در آن بوده و بهره گرفتن از این 
های  شبکه  موفق ترین  از  یکی  عنوان  به  ظرفیت 
استانی، یک فرصت مناسب برای سازمان منطقه آزاد 

انزلی محسوب می گردد.
مدیر کل صدا و سیمای گیالن با اشاره به گسترش 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  ماموریت  و  فعالیت ها 
استودیوی  خبری،  دفتر  راه اندازی  کرد :  خاطرنشان 
تلویزیونی و رادیویی در منطقه آزاد انزلی، زمینه های 
توسعه همکاری های همه جانبه را فراهم خواهد کرد 
فعالیت های  حوزه  در  مختلف  برنامه های  می توان  و 
در  و  تولید  منطقه  همین  در  را  انزلی  آزاد  منطقه 

شبکه های ملی و بین المللی منعکس کرد.
در ادامه این نشست، معاون فرهنگی و مدیر روابط 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی 
به  پرداختن  و  محتوا  تولید  و  برنامه سازی  لزوم  به 
و  اشاره  فرهنگ سازی  و  سرمایه گذاری  مزیت های 

خواستار افزایش همکاری ها در این حوزه شدند.
گفتنی است، هر یک از معاونین صدا و سیمای مرکز 
به  را  مناسب  راهکارهای  و  پیشنهادات  نیز  گیالن 
فاخر  برنامه های  تولید  و  افزایش همکاری ها  منظور 

رادیویی و تلویزیونی ارائه دادند.

همزمان با نخستین سالروز شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی، نشست گرامیداشت یاد و خاطره این شهید 
سنگری  احمدی  محمدرضا  دکتر  حضور  با  سرافراز 
شورای  مجلس  در  رشت  شهرستان  مردم  نماینده 
سازمان  مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و  اسالمی 
منطقه آزاد انزلی در سالن جلسات مرکز همایش ها و 
نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
دکتر احمدی سنگری در این نشست با اشاره به تاثیرات 
حاج قاسم سلیمانی در زمان حیات و حتی بعد از شهادت، 
بیان کرد: حاج قاسم سلیمانی با خون خود مکتبی از 
عشق و ایثار و دفاع از مظلومان تحت عنوان مکتب 
سلیمانی را پایه گذاری کرد و آغاز به کار این مکتب، 

آغازگر یک تحول بزرگ در جهان خواهد بود.
مکتب  نشانگر  را  سلیمانی  مکتب  ادامه  در  وی 
اسالمی دانست و افزود: سردار سلیمانی با کمک به 
داعش  و  آمریکا  تجاوز  و  مورد ظلم  کشورهایی که 
اباعبداهلل  نگاه  از  بهره گیری  با  بودند  گرفته  قرار 

الحسین)ع( استقالل و آزادگی را در میدان نبرد یک 
بار دیگر بر جهانیان نشان داد و برای دفاع از اسالم از 
همه چیز خود گذشت و پشت دشمن را هم در میدان 

نبرد و هم با اخالق نیک و شایسته به خاک نشاند.
شورای  مجلس  در  رشت  شهرستان  مردم  نماینده 
اسالمی که خود از رزمندگان مدافع حرم بوده است، 
خاطرنشان کرد: تمام وجود سردار سلیمانی و شهدای 
مدافع حرم نشانگر خداوند بوده و قطعا با رشادت های 
اسالمی،  انقالب  تاریخ  طول  در  گرانقدر  شهدای 
کشورمان ایران توانسته بر قله های افتخار بایستد و 

در عرصه های مختلف افتخار آفرینی کند.
مهدوی  حجت  سید  دکتر  نشست،  این  ادامه  در 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  سعیدی 
سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به نگاه استراتژیک 
بیان کرد:  قاسم سلیمانی در مدیریت جهادی،  حاج 
در  نظر الزم  دقت  اعمال  بر  سلیمانی عالوه  سردار 
به  مستقیم  نگاه  نظامی،  حوزه  و  نبرد  میدان های 

منطقه  در  نیز  ما  و  داشت  استقالل کشور  و  اقتصاد 
زیرساخت های  از  برخورداری  واسطه  به  انزلی  آزاد 
با  حوزه ها  سایر  و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 

برای  کشورمان،  سرافراز  سردار  نگاه  از  بهره گیری 
مسیر  همان  در  موفقیت  به  دستیابی  و  ثروت  خلق 

حرکت خواهیم کرد.

اخبار منطقه آزاد انزلی

گرامیداشت  منظور  به 
مجاهدت ها و رشادت های 
شهید  سردار  میدان،  مرد 
اسالم، حاج قاسم سلیمانی، 
در سالروز شهادت آن شهید 
دکتر  دستور  به  واالمقام 
رئیس  روزبهان  محمدولی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه  به  دسترسی  بلوار 
آزاد انزلی به نام آن شهید 

بزرگوار مزین شد.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
خود را مدیون آن شهید و 

این اساس راهبرد  بر  تمام شهدای واال مقام می داند و 
الگوپذیری و اجرای راهبردهای عملیاتی  اصلی خود را 
شده در سیره زندگی شهدایی چون سردار سلیمانی، یعنی 
تالش مضاعف و تبدیل کردن تهدید به فرصت در توسعه 
ایران اسالمی، قرار داده که از نمونه های آن می توان به 
افزایش محدوده پهنه صنعتی و استمرار تامین کاالهای 
اساسی از طریق مجتمع بندری کاسپین ظرف یک سال 

اخیر اشاره کرد.
بلوار دسترسی به منطقه آزاد انزلی از جاده اصلی رشت 
به انزلی منشعب شده و به طول 2.5کیلومتر، به عنوان 
کنترل کننده ترافیک ورودی بلوار شهید فاتحی و فاز 
تجارت و گردشگری، دفتر اصلی سازمان و روستاهای 
صورت  به  و  می کند  عمل  زیباکنار  جاده  تا  منطقه 
مستقیم هدایت ترانزیت کاال به مجتمع بندر کاسپین 

از طریق این اتوبان چهارالینه صورت می گیرد.
گفتنی است، از مهم ترین ویژگی های این مسیر دسترسی 
می توان به قرار گرفتن آن در خط ریلی مواصالتی به مجتمع 
بندری کاسپین و سومین شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی اشاره 
کرد؛ شاخص هایی که بیانگر نقش حائز اهمیت این اتوبان در 

کنترل و مدیریت ترافیک درون و برون منطقه می باشد.

دکتر روزبهان در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد:

در دیدار مدیرکل صدا و سیمای گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در نشست گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی در منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

تبدیل شدن به قطب اقتصادی 
کشور، راهبرد منطقه آزاد انزلی

بهره مندی از ظرفیت رسانه ای در جهت افزایش توان تجاری و اقتصادی منطقه آزاد انزلی

مکتب حاج قاسم سلیمانی آغازگر یک تحول بزرگ در جهان خواهد بود

نامگذاری بلوار دسترسی به 
منطقه آزاد انزلی به نام سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی

در راستای ارائه خدمات به جوامع محلی و برای نخستین بار 
در استان گیالن، تمامی واحدهای مسکونی موجود در پنج 
روستای محدوده منطقه آزاد انزلی به طور کامل تحت پوشش 

بیمه حوادث قرار گرفت.
این طرح حمایتی با موافقت محمدولی روزبهان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مصوبه هیات 
مدیره و با مشارکت بنیاد برکت به اجرا درآمده که 20درصد 
هزینه از سوی بنیاد برکت و 80درصد آن از سوی سازمان 
منطقه آزاد انزلی پرداخت و بیمه نامه برای بیش از 2700واحد 

مسکونی به نام مالک صادر شده است.
سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی 
طرح های  و  برنامه ها  منطقه،  محلی  جوامع  قبال  در  خود 
حمایتی متنوعی را از قبیل اجرای دوره های آموزش مشاغل 
به منظور خوداشتغالی نیروهای جویای کار، برگزاری دوره های 
برای  منطقه  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  در  تخصصی 
جوانان و افزایش دانش افراد شاغل به کار، برپایی نمایشگاه ها 
و فرصت های فروش کاالها و محصوالت صنایع دستی و 
مشارکت  با  کم بهره  تسهیالت  دریافت  جهت  بسترسازی 

صندوق کارآفرینی امید را در دستورکار قرار داده است.
شامل  مسکونی  واحدهای  حوادث  بیمه  است،  گفتنی 
به  غیرمترقبه  حوادث  سایر  و  زلزله  سیل،  آتش سوزی، 

ارزش 1میلیارد و ۴00میلیون ریال است.

پوشش بیمه ای ۲۷۰۰واحد 
مسکونی روستاهای 

محدوده منطقه آزاد انزلی

برای نخستین بار در گیالن صورت گرفت:

 در سالروز شهادت
 سردار دل ها صورت پذیرفت:
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه 
پیگیری های خود به منظور تسریع در اجرای پروژه های منطقه به 
ویژه پروژه اتصال راه آهن سراسری به مجتمع بندری کاسپین، با 
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه کشور در دفتر کار ایشان دیدار کرد.
محمدولی روزبهان در این دیدار، گزارشی از پیشرفت این پروژه و 
همچنین برنامه های آتی سازمان به ویژه احداث سومین شهرک 
صنعتی در منطقه و افتتاحیه طرح های سرمایه گذاری منطقه با 

حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور ارائه نمود.

دیدار مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با رئیس 

سازمان برنامه و بودجه کشور

به منظور پیگیری جهت تسریع اتصال 
راه آهن به منطقه آزاد انزلی انجام شد:



نقش و سهم هر کشور در تجارت بین الملل و زنجیره های تامین جهانی، 
عاملی است که می تواند منجر به ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی در 
دنیا شود. با این هدف، لجستیک مهم ترین عاملی برای این استراتژی 
است که  کشور های مختلف اروپایی و آسیایی با شناخت اهمیت آن در 

توسعه اقتصادی، تالش و رقابت خود را در این زمینه افزایش دادند. 
بانک  سوی  از  گرفته  صورت  مطالعات  براساس  که  داشت  تاکید  باید 
اهداف  از  یکی  عنوان  به  لجستیک  عملکرد  ارتقاء  و  بهبود  جهانی، 
لجستیک  چراکه  است؛  شده  اخیر،  مطرح  سالیان  طی  توسعه،   مهم 
نتایج بررسی های  اقتصادی کشورها دارد.  فعالیت های  بر  تاثیر بسزایی 
بانک جهانی حکایت از این دارد که از میان کشورهای با درآمد سرانه 
هم سطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند، از یک 
بیشتر در  ناخالص داخلی و دو درصد رشد  تولید  بیشتر در  درصد رشد 

تجارت برخوردارند. 
ایران در کل  این است که  نتایج و بررسی ها، واقعیت  این  با وجود  اما 
شبکه لجستیک کشور وضعیت بسیار ضعیفی را نشان می دهد که عمده 
برای  الزم  زیرساخت های  کمبود  به  می توان  را  موضوع  این  دالیل 
نحوه  آن  از  بدتر  و  لجستیک  مختلف  مولفه های  بین  ارتباط  برقراری 
کشور  که  است  حالی  در  این  دانست.  زیرساخت ها  این  از  بهره برداری 
ما به لحاظ جغرافیایی،  منطقه ای استراتژیک محسوب می شود و قابلیت 
حلقه  و  یکسو  از  را  اروپا  و  آسیا  بین  لجستیک  حلقه  به  شدن  تبدیل 
ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه و آب های آزاد را از سوی دیگر دارد.
کشور  مراکز  لجستیک  ستاد  تشکیل  مهم،  موضوع  این  به  توجه  با 
به  تا  شد  بستری  لجستیک  مراکز  آمایش  سند  تصویب  و  سال ۹۷  در 
بخش  در  چه  کشور  لجستیک  اصلی  بازیگران  همگرایی  و  هماهنگی 

دولتی و چه بخش خصوصی توجه بیشتری شود .
همچنان  کشور،  لجستیک  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  منظور  به  اما 
الزم است تعیین استراتژی های تجاری، صنعتی، اقتصادی و البته حمل  
آزاد،  و نقلی کشور به صورت همگرا و هم افزا بین وزارت راه، مناطق 
متولیان صنعت و اقتصاد تعیین گردد و نقش هر کریدور، هر منطقه آزاد، 
هر منطقه صنعتی و هر بازیگر اقتصادی در پیشبرد استراتژی های کشور 

مشخص گردد .
را  تامین  زنجیره  و  لجستیک  در  آزاد  مناطق  نقش  نباید  اینکه  ضمن 
نادیده گرفت.  ازجمله نقش هایی که این مناطق به صورت ذاتی می توانند 
در  حرکت  شتاب  ایجاد  کنند،  ایفا  کشور  لجستیک  بهبود  راستای  در 
و  ورود  تسریع  و  یکدیگر  با  هماهنگی  طریق  از  ترانزیتی  کریدور های 
خروج کاال با استفاده از تقسیم تشریفات موجود بین مبدأ و مقصد است.

معاون حمل و نقل سازمان منطقه آزاد چابهار:
توسعه مناسبات ایران، افغانستان و هند به واسطه چابهار

اما استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل با اهمیت در 
تحریم  فشار  شرایط  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  دیپلماسی 
افغانستان عالوه بر ویژگی هم مرز  است. در میان کشورهای همسایه، 
وضعیت  بودن  دارا  نیز  و  زبانی  و  فرهنگی  اشتراکات  دلیل  به  بودن، 
اقتصادی خاص خود، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی 
تجاری  بزرگ ترین شریک  ایران  حاضر  حال  در  است.  برخوردار  ایران 
افغانستان است و این کشور عالقه مند به افزایش حجم تجارت خود با 
آمریکا  اعمال تحریم های  اما  بندر چابهار است؛  از طریق  ایران و هند 
علیه ایران، چشم انداز روابط اقتصادی این کشور با ایران را تا حدودی 

پیچیده کرد. 
با این  حال ظرفیت های زیادی در مناسبات ایران، افغانستان و هند وجود 
با بهره برداری از آن، بخش قابل توجهی از فشارهای  دارد که می توان 

ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند. 
مضاف بر این، بندر چابهار هم در گسترش مبادالت تجاری و بازرگانی 
کشورهای منطقه اهمیت زیادی دارد و چابهار به مرکز ترانزیت، انرژی 
و تجارت منطقه تبدیل می شود. هند و افغانستان بندر چابهار را بهترین 
مسیر برای واردات کاالها و نیز صادرات محصوالت خود به ویژه میوه 
و سبزیجات به کشورهای آسیای میانه می دانند. قرارداد مشارکت هند 
ایران، اردیبهشت ماه 13۹4 در تهران به  در توسعه فاز یک بندر چابهار 
عباس  و  هند  نقل  و  حمل  و  کشتیرانی  وزیر  گادکاری  نیتین  امضای 
قرارداد، هند  این  و مطابق  ایران رسید  راه و شهرسازی  وزیر  آخوندی 
با سرمایه گذاری 85میلیون دالری در تجهیز فاز یک طرح توسعه بندر 
چابهار، به مدت 10سال بهره برداری از این فاز را به عهده خواهد داشت.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  نقل  و  حمل  معاون  چلندری  سعید  اما 
و  هند  ایران،  جمهور  روسای  میان  گرفته  توافقات صورت  درخصوص 
بر  تاکید  با  چابهار  مزیت های  و  ظرفیت ها  از  گیری  بهره  و  افغانستان 
اینکه داالن چابهار پیش از این نیز شاهد ترانزیت محموله هایی از کشور 
افغانستان از طریق بندر چابهار بوده است، گفت:  هندوستان به مقصد 
تا سال 13۹5، 10کشتی بزرگ حدود 1۲0هزار تن کاال شامل گندم و 

حبوبات را از مسیر بندر چابهار به افغانستان ترانزیت نمو  دند.
وی ادامه داد: چهار، بندر کوچین، کاندال، ماندرا و جواهر نعل نهرو به 
عنوان بنادر مبدا بارگیری کاال های ترانزیتی و صادراتی از هندوستان به 
بندر چابهار انتخاب شده اند؛ در بحث تعیین کریدور های ترانزیتی و حمل 
افغانستان به  ایران و  و نقلی، چابهار بندر واسط و سه مرز زمینی بین 

عنوان نقاط گمرکی تعیین شده اند.
در  چابهار  برای  استراتژیک  30دستگاه  خرید  با  کرد:  تاکید  چلندری 
سال ۹۶ ، تجهیزات عملیاتی بندر کامل شد و همزمان چند کشتی وارد 
هند  ایران،  توافق نامه  سرعت  به  بندر،  تجهیز  بر  عالوه  شد.  بندر  این 
ترانزیتی،  کشتی  تعدادی  شد.  فعال  اقتصادی  قسمت  در  افغانستان  و 
و  کرده  منتقل  چابهار  به  نیز  را  افغانستان  به  هند  صادراتی  کاالهای 
تعدادی کشتی نیز کاالهای صادراتی افغانستان به چند کشور را از طریق 

بندر چابهار حمل کردند.
معاون حمل و نقل سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: نخستین اپراتور 
خارجی شرکت »ایندیا پورت گلوبال لیمیتد« در بندر چابهار فعال شده 
و اکنون در چابهار مقرر شده که هزینه های متقابل در مرزها به صورت 
تخفیفات متقابل عملیاتی شود و هر چقدر تخفیف در این بندر داده شده، 

هندی ها مکلف به اعمال آن هستند. 
او همچنین از رشد 51درصدی عملیات بندری، افزایش 15درصدی سایز 
۶0درصدی  افزایش  و  کانتینری  5۷درصدی  رشد  ورودی،  کشتی های 
کاپوتاژ نفتی در بندر چابهار، طی ۹ماه گذشته، در مقایسه با سال گذشته 

خبر داد.
تکمیل  درخصوص  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  چلندری، 
حلقه های ترانزیتی خود به ویژه اتصال این منطقه به خط ریل سراسری 
لجستیک  چهار شهر  از  یکی  چابهار  گفت:  و  کرد  تبیین  را  فرودگاه  و 
است،  مطرح  آن  برای  که  ماموریت هایی  تمام  کنار  در  و  است  ایران 
و  موتور متحرک شرق در حمل  به عنوان  آن  اصلی  ماموریت  به  باید 
نقل و ترانزیت توجه نمود که بر این اساس سازمان منطقه آزاد چابهار 
همواره به دنبال تکمیل زیرساخت های این منطقه بوده است که حاصل 
برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های انجام شده طرح جامع لجستیک شرق 

کشور می باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد چابهار قصد دارد طرح 
اجرایی  و  آغاز  خصوصی  بخش  همکاری  با  را  شرق  لجستیک  جامع 
منطقه شرق  به  این طرح می تواند  اجرایی شدن  به هر صورت  نماید. 
قواره بین المللی بخشیده و از سویی اتصاالت از آسیای میانه و افغانستان 
از طریق چابهار به آب های آزاد نه تنها موجب تحول و اتفاق های بزرگ 

برای اقتصاد کشورهاست، بلکه برای مردم منطقه، شرق کشور و متوازن 
کردن پهنه های آمایشی کشورمان بسیار مورد توجه است.

چلندری در ادامه گفت: به عنوان مثال در یکی از طرح ها مقرر است طرح 
با همکاری بخش خصوصی به عنوان توسعه گر  جامع لجستیک شرق 
طرح جامع لجستیک شرق کشور با همراهی منطقه آزاد چابهار و وزارت 

راه و شهرسازی انجام شود.
وی افزود: در اجرای برنامه لجستیک شرق کشور عالوه بر تفاهم نامه با 
منطقه آزاد، تفاهم نامه اجرای هشت تیرپارک با اشتغال مستقیم ۷00نفر 
راه  وزارت  و  بخش خصوصی  بین  تومان  سرمایه گذاری 1۶0میلیارد  و 
امضاء شده که در طول یک سال تکمیل و بهره برداری می شوند. ضمن 
اینکه تیرپارک ها هم با استاندارد جهانی به منظور ارائه خدمات رفاهی، 
تعمیرگاهی و اقامتی به رانندگان جاده ترانزیتی ساخته می شوند و این 
در  کیفیت  افزایش  و  نقل  و  حمل  سهولت  به  شایانی  کمک  می تواند 

سامانه حمل و نقل جاده  نماید.
فرودگاه  درخصوص  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  نقل  و  حمل  معاون 
بین المللی چابهار نیز اظهار داشت: شهر لجستیکی نیازمند یک فرودگاه  
است  کارگو  و  بین المللی  پروازهای  برقراری  برای  مناسب  بین المللی 
اما  آورده اند ،  بوجود  فرودگاه  این  ساخت  فرآیند  در  مشکالتی  گرچه  و 
امیدواریم که طی مذاکرات صورت گرفته این موضوع برطرف و شهر 
این حلقه مفقوده که  تا  به مرحله بهره برداری برسد  فرودگاهی چابهار 
از  بسیاری  و  بوده  خالی  چابهار  آزاد  منطقه  در  آن  جای  سال  سالیان 
فعالیت ها را به لحاظ برخورداری از این حلقه مفقوده تحت تاثیر گذاشته 

است، نیز مرتفع گردد.
منطقه علی رغم  این  این سوال که چرا  به  پاسخ  در  ادامه  در  چلندری 
ظرفیت ها و فرصت ها و تالش های سازمان منطقه آزاد چابهار، موفق به 
عملیاتی کردن آنها نشده است، گفت: بایستی در ابتداء نقش این منطقه 
فوق استراتژیک جهان که بارها مقام معظم رهبری تاکید فرمودند و از 
آن به عنوان گنج پنهان یاد نموده اند، برای مسئولین لشکری و کشوری 
در  متاسفانه  گردد ،  پرهیز  بخش نگری  تصمیمات  از  و  گردد  مشخص 
بخش هایی از توسعه همانند احداث شهر فرودگاهی مشاهده می نماییم 
دستگاه های تاثیرگذار به جای همراهی و به دست آوردن فرصت های 
غیرکارشناسی،  ایرادات  عنوان  و  موضوع  به  بخشی نگری  با  بزرگ، 
یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین پروژه منطقه که همان احداث شهر 
فرودگاهی می باشد را متوقف نموده اند و در شرایطی که کشور رقیب و 
همسایه با تمام توان در جهت توسعه بندر گوادر و فرودگاه آن در تالش 
می باشد، در مقابل با بحث های غیرکارشناسی و غیرتخصصی و متوقف 

نمودن این پروژه، فرصتی بسیار بزرگ در حال از دست رفتن می باشد.
وی تاکید کرد: تاخیر در اجرای پروژه های بزرگ ازجمله زیرساخت های 
نوعی  چابهار  بین المللی  فرودگاه  و  راه آهن  بزرگراه ها،  نقل،  و  حمل 

فرصت سوزی برای کشور و استان است .
معاون حمل و نقل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه توسعه 
منطقه آزاد چابهار باید در یک مقیاس بزرگ اجرایی گردد، اظهار داشت: 
در غیر این صورت این منطقه نخواهد توانست حجم فعالیت های خود 
لذا  اجازه خودنمایی بدهد.  اقتصاد آن  به  اندازه ای محقق کند که  تا  را 
دولت باید محوریت این امر را به دست گیرد و در ابعاد وسیعی خود را 

در منطقه دخیل نماید .
بین المللی،  استانداردهای  با  چابهار  آزاد  منطقه  تطبیق  برای  چلندری 

انجام راهکارهای زیر را ارائه داد:
  اجرای پروژه فرودگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار  

  تکمیل سریع تر پروژه خط لوله گاز از عسلویه به چابهار 
  اجرای سریع تر پروژه راه آهن فهرج- چابهار و چابهار- سرخس 

  اجرای حداقل یک پروژه بزرگ آب شیرین کن برای رفع مشکل 
آب شرب منطقه

  تکمیل زیرساخت های توسعه ترانزیت و تجهیز این بندر مهم به 
درآمد  از  ایران  سهم  افزایش  جهت  کشتیرانی  و  ریلی  هوایی،  خطوط 

عظیم 50تریلیون دالری ترانزیت جهان   
پشتیبانی  و  سوخت رسانی  خدمات  ارائه  در  توانمندی ها  ارتقای    
از  بخشی  جذب  منظور  به  بین المللی  آبراه های  کشتیرانی  خطوط  به 
زیرساخت های  نیاز  مورد  منابع  کننده  تامین  که  عظیمی  درآمدهای 

کشورهای عربی است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه برنامه شما برای 
این  در  باری  تاکنون  چرا  و  چیست  شمال-جنوب  کریدور  فعال سازی 
مسیر تردد نداشته و اینکه چه تعاملی با هندی ها، روس ها و منطقه آزاد 
انزلی داشته اید، گفت: کریدور شمال-جنوب مهم ترین حلقه تجارت بین 
آسیا و اروپا می باشد که در مقایسه با مسیرهای سنتی، از نظر مسافت و 
زمان تا 40درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا 30درصد ارزان تر می باشد. 
راه گذر شمال- جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه 
و  اتحادیه  تشکیل  با  هر یک  راه گذر  این  مسیر  در  و کشورهای  است 
انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همه جانبه به توسعه و تجهیز بنادر، 
جاده ها، ترمینال و مسیرهای ریلی خود می پردازند. این راه گذر، ارتباط 
ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر 
اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار  را به کشورهای حوزه 
می سازد. در این میان اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق 
دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این راه گذر 
در مبادله کاال به شرق کشور و همسایه های شرقی و آسیای میانه نقش 

مهمی ایفاد خواهد کرد.
معاون حمل و نقل سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: ساخت راه آهن 
ترانزیتی  کریدور  تحول  کلید  چابهار؛  بندر  توسعه  و  چابهار- سرخس 
شمال- جنوب و ازجمله برنامه های سازمان منطقه آزاد چابهار در راستای 
تقویت زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت کاال در این مسیر می باشد. 
البته  بررسی موانع و مشکالت ، رسیدگی و پیگیری این موضوعات در 
دولت  ارگان  وظایف  دیگر  از  کاال  ترانزیت  تسهیل  و  تسریع  راستای 
ازجمله سازمان منطقه آزاد چابهار است. به عنوان مثال در بررسی های 
قبلی، یکی از مشکالت ترانزیتی در کریدور شمال-جنوب، عدم وجود 
اسناد واحد گمرکی و توقفات ناشی از انجام تشریفات قانونی در مرزهای 
کشورهای مسیر عنوان شده بود که با استفاده از »کارنه تیر« به عنوان 
سند گمرکی بین المللی واحد، عمال تسهیالت الزم برای کاهش توقفات 

ایجاد شد.
چلندری خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسالمی ایران با به کارگیری 
شمالی  بنادر  و  چابهار  ازجمله  جنوبی  بنادر  گمرکات  در  تیر«  »کارنه 
امیرآباد، انزلی و... تسهیالت الزم برای توسعه و تسهیل ترانزیت را در 

کریدور شمال- جنوب مهیا کرده است .
وی ازجمله توافقاتی که با طرف هندی انجام شده را نخستین اپراتور 
خارجی شرکت »ایندیا پورت گلوبال لیمیتد« در بندر چابهار دانست که 
فعال شده و اکنون در چابهار مقرر شده که هزینه های متقابل در مرزها 
به صورت تخفیفات متقابل، عملیاتی شود و هر چقدر تخفیف در این بندر 

داده شده، هندی ها مکلف به اعمال آن هستند.

چلندری در پاسخ به این سوال که با مدیریت ترانزیت معاونت حمل 
همکاری هایی  و  تعامالت  نوع  چه  شهرسازی  و  راه  وزارت  نقل  و 
پیشرفت  و  از مولفه های موفقیت  به طور کلی یکی  داشته اید، گفت: 
بندر،  ریلی،  )جاده ای،  نقل  و  حمل  حوزه  در  شده  انجام  کارهای 
و  بزرگ  مجموعه  با  چابهار  آزاد  منطقه  بسیار خوب  تعامل  فرودگاه( 
معظم وزارت راه و شهرسازی بوده است و شخص وزیر محترم راه و 
مکران ، حساسیت های  با سواحل  آشنایی عمیق  لحاظ  به  شهرسازی 
با  بالطبع  و  داشته  منطقه  این  در  زیرساختی  توسعه های  بر  خاص 
و  حمل  محترم  معاونت  ازجمله  وزارتخانه  محترم  معاونین  تمامی 
از  یکی  گذشته  هفته  در  و  است  برقرار  خوبی  بسیار  ارتباطات  نقل، 
شهر  احداث  زمینه  در  منطقه  تاثیرگذار  و  بزرگ  بسیار  پروژه های 
لجستیک در منطقه آزاد چابهار با حضور آن معاونت محترم رونمایی 

و عملیات اجرای آن به زرودی آغاز خواهد گردید.
معاون حمل و نقل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان درخصوص برنامه 
سازمان منطقه آزاد چابهار برای ایجاد خط ترانزیتی با ترکیه از طریق منطقه 
آزاد ماکو و کشور عمان اذعان داشت:  اقدام بزرگ و تاثیرگذار منطقه در زمینه 
احداث مجموعه مبادالت ساالنه اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا 
)هند، پاکستان، بنگالدش، سریالنکا، نپال، مالدیو و بوتان( با اتحادیه اروپا 
183میلیارد دالر می باشد که در صورت عملیاتی شدن، ساالنه 30درصد این 
میزان بار )حدودا یک میلیون کانتینر( از طریق بندر چابهار و ارسال آن از 
طریق کشور ترکیه به اروپا، درآمدی بالغ بر 3میلیارد دالر به صورت مستقیم 
برای کشور در بر خواهد داشت. لذا ازجمله برنامه های این سازمان، حمایت 
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت راه اندازی منظم خطوط کشتیرانی، 
اعطای سوبسیت های مختلف برای بازرگانان و تجار ترانزیت کننده ازجمله 
خطوط  مشکالت  رفع  و  بررسی  ترانزیتی ،  کاالها  انبارداری  در  تخفیف 
کشتیرانی ، هماهنگی با سایر نهادها و ارگان های متولی ترانزیت برای حل 

مشکالت بازرگانان است.
 

اهمیت استراتژیک ماکو  در تامین و توسعه لجستیک
اما شهرستان ماکو و مرز بازرگان، در شمال غربی ایران نیز یکی دیگر از 
شهرهای تاریخی کشور است که به عنوان دروازه تجاری ایران و اروپا، 
داشته  منطقه  و  ایران  بازرگانی  فعالیت های  در  پررنگی  نقش  دیرباز  از 
است. همجواری این منطقه با کشورهای حوزه قفقاز در کنار نزدیکی 
یافته  از زیرساخت های توسعه  تبریز و بهره مندی  آن به قطب صنعتی 
منطقه نیز بر اهمیت استراتژیک و ظرفیت های این منطقه افزوده است.
منطقه آزاد ماکو می تواند با توجه به موقعیت استراتژیکی موجود، ظرفیت 
تا  باشد  داشته  منطقه ای  تجارت  هاب  به  شدن  تبدیل  برای  بی بدیلی 
دنیا  مختلف  کشورهای  به  ایران  از  کاال  ترانزیت  و  صادرات  دروازه 
محسوب شود. تالش برای راه اندازی دهکده لجستیک و بندر خشک، 
توسعه راه های مواصالتی و اتصال به کریدورهای شرق- غرب و شمال-
 جنوب، تالش برای اتصال به شبکه ریلی کشور و توسعه پایانه صادراتی 
در تبدیل این منطقه به هاب تجارت منطقه ای قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
راه اندازی دهکده لجستیکی در این منطقه نیز نقش بسزایی در بهبود شرایط 
کسب و کار، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی ایفا خواهد کرد؛ 
چراکه بسیاری از دغدغه های تجارت منطقه ای همچون نگهداری و حمل و 
نقل کاال  و مواد، خدمات پشتیبانی نظیر استراحتگاه، رستوران، جایگاه تامین 

سوخت، بانک و بیمه در این منطقه رفع خواهد شد.

معاون لجستیک و حمل و نقل سازمان منطقه آزاد ماکو:
لجستیک، منبع بالقوه درآمد سرشار و پایدار و جایگزینی 

مناسب برای نفت
مهدی صفری مقدم معاون لجستیک و حمل و نقل سازمان منطقه آزاد 
ماکو گفت: در شرایط کنونی که کشور از درآمد نفت محروم شده و به 
واسطه بحران کرونا و رکود کسب و کارها امکان تحقق بخش عمده ای 
پایدار  و  ندارد، یک منبع درآمدی سرشار  نیز وجود  نفتی  از درآمدهای 
نفتی  درآمدهای  دارد که می تواند جایگزین مطلوب  برای کشور وجود 
خصوصا با روند روبه افول نفت و سوخت های فسیلی در دهه های آینده 
باشد و تاکنون از آن غفلت شده است و آن درآمدهای قابل حصول از 

لجستیک و ایفای نقش در زنجیره تامین جهانی کاال است.
و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  مدل های  و  جامع  طرح  پیشین  مدیرکل 
برای کشور خصوصا  مقوله لجستیک  اهمیت  درباره چرایی  شهرسازی 
در شرایط کنونی اظهار داشت: طی مطالعاتی که در سالیان گذشته در 
کریدورهای  است،  گردیده  برآورد  انجام شده،  و شهرسازی  راه  وزارت 
حمل  برای  مسیر  اقتصادی ترین  و  نزدیکترین  ایران  قلمرو  از  عبوری 
و  غرب  و  شرق  کشورهای  بین  که  است  کاال  تن  100میلیون  حدود 
شمال و جنوب ما تجارت می شود. همچنین مطالعات انجام شده نشان 
می دهد، درآمد متوسط هر تن کاالی ترانزیت شده از قلمرو ایران 150 
شرایط  شدن  فراهم  و  موانع  رفع  صورت  در  لذا  می باشد.  ۲00دالر  تا 
الزم برای ایجاد جذابیت ترانزیت کاالهای مزبور از قلمرو ایران، ما به 
درآمدی بیش از 15میلیارد دالر صرفا از محل ترانزیت کاالهای عبوری 

دست خواهیم یافت.
کشور  کنونی  شرایط  در  درآمدی  پتانسیل  چنین  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  نفت  قبلی  بحران  در  افزود:  راهگشاست،  بسیار  و  منحصر به فرد 
برنامه  بودند،  وابسته  نفت  درآمد  به  که  قزاقستان  مانند  کشورهایی 
کردند.  نفتی  درآمد  جایگزین  را  آن  و  تعریف  ترانزیت  برای  ملی 
وجود  با  فارس  خلیج  جنوبی  حاشیه  در  زیادی  کشورهای  همچنین 
آنکه از مزیت های ژئواستراتژیکی مشابه کشورمان برخوردار نیستند، 
لیکن درآمدزایی از محل لجستیک و ترانشیپ یا ری اکسپورت بار را 
برنامه های  و  ملی  درآمد  افزایش  مهم  محورهای  از  یکی  عنوان  به 
اطراف  کشورهای  همه  آن،  بر  عالوه  کرده اند.  تعریف  خود  توسعه 
در  جدی  به  صورت  بار  جذب  و  ترانزیتی  کریدور  توسعه  برای  ما 
بزنند  دور  را  ایران  که  دادند  شکل  ائتالفاتی  و  هستند  تکاپو  حال 
مسیرهای  از  ایران،  قلمرو  از  عبور  جای  به  ترانزیتی  محموالت  تا 
توجیه  فاقد  رقابتی  شرایط  در  که  آنها  قلمرو  از  عبوری  موازی 
اقتصادی هستند، عبور نموده و درآمد سرشار و پایدار ترانزیت نصیب 

این کشورها شود.
مزیت های  به  اشاره  با  لجستیک  و  نقل  و  حمل  حوزه  کارشناس  این 
تاریخی  جایگاه  و  غرب  و  شرق  پل  عنوان  به  ایران  جغرافیایی 
در  ایران  بی بدلیل  و  ویژه  نقش  و  ابریشم  تاریخی  جاده  در  کشورمان 
حوزه،  این  در  ما  مزیت های  افزود:  قرن ها  طی  کاال  تبادل  و  تجارت 
حتی مزیت های جغرافیایی ما دائمی و بالمنازع نیست و ممکن است 
با سرمایه گذاری هایی که سایر کشورها انجام می دهند، به خطر بیافتد 
و حتی گزینه هایی که در شرایط کنونی چندان اقتصادی نبوده و حمل 
کاال از مسیر آنها از نظر زمان و هزینه شرایط بدتری دارد، به واسطه آن 
سرمایه گذاری ها و افزایش عملکرد به گزینه های اقتصادی و حتی واجد 
مزیت بیشتر نسبت به مسیرهای عبوری از قلمرو کشورمان بدل شوند .

وی ادامه داد: در شرایطی که برخی کشورهای همسایه ما به واسطه اراده 

امریکا در  به صورت خاص  و  فرامنطقه ای  و صحنه گردانی قدرت های 
عرصه حمل  و نقل و لجستیک ائتالف هایی بر علیه منافع ما ایجاد نموده 
و در صدد برنامه ریزی جدی برای دور زدن ایران و حذف آن از صحنه 
ترانزیت هستند، ما باید بیش از پیش هوشیار بوده و با تصمیم گیری و 
به عنوان یک  پتانسیل مهم  این  از دست رفتن  اقدامات مناسب، مانع 

منبع سرشار و پایدار درآمدی برای کشور و نسل های آتی شویم.
 رویکرد توسعه لجستیک محور؛ 

حلقه مفقوده نظام برنامه ریزی در کشور
صفری مقدم، ترانزیت کاال را ساده ترین و ابتدایی ترین فرصت درآمدزایی 
ترتیب  این  به  که  دانست  بین المللی  لجستیک  حوزه  در  کشور  برای 
می تواند بسط و توسعه پیدا کند و ایفای نقش در زنجیره تامین جهانی 
کاال از طریق تولید بخشی از قطعات و محصوالت میانی که ایران به 
واسطه دسترسی به انرژی و نیروی کار ارزان در آن واجد مزیت خواهد 
بود را از دیگر فرصت های درآمدزایی و توسعه کشور در حوزه لجستیک 
و  نقل  و  حمل  درآمدهای  بر  عالوه  افزود:  و  کرد  ارزیابی  بین المللی 
فرصت های  ترانزیتی،  شاهراه  این  کنار  در  گرفتن  قرار  کاال،  ترانزیت 
ارزان ترین  با وجود  ما  به وجود می آورد؛ چراکه  ما  برای  تولیدی  جدید 
نیروی کار و انرژی، مزیت خوبی به ویژه در حوزه صنایع انرژی بر داریم 
تولید  برای  افزوده شدن مزیت لجستیکی، جذابیت سرمایه گذاری  با  و 
ترانزیتی  کریدورهای  جوار  در  ویژه  به  و  ایران  در  محصول  از  بخشی 
مضاعف خواهد شد. این جذابیت در آینده فرصت های درآمدزایی را برای 
ترانزیت  مستقیم  درآمدهای  از  مراتب  به  که  کرد  خواهد  ایجاد  کشور 
سرشارتر خواهد بود و به طور مشابه اگر از مسیر ترانزیت حذف شویم، 
بعدی  بلکه فرصت های  نداده ایم،  از دست  را  ترانزیتی  درآمدهای  فقط 
ایفای نقش در زنجیره تولید جهانی را هم از دست خواهیم داد؛ زیرا اگر 
ایفای نقش کنیم، هزینه های حمل مضاعف،  این زنجیره  بخواهیم در 
مسیر  در  و  امتداد  در  وقتی  اما  می کند،  کمرنگ تر  را  ما  مزیت های 
کریدورهای مهم بین المللی قرار بگیریم، مزیت های ذاتی ما پررنگ تر 

خواهد شد.
معاون لجستیک و حمل و نقل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: اولویت 
از منظر حمل و نقلی مورد  نباید صرفا  توسعه کریدورهای ترانزیتی را 
توجه قرار داد؛ چراکه وقتی این کریدورها ایجاد می شوند می توانند در 
ایجاد  را  توسعه صنایع  و  تولید  در جوار خودشان فرصت های  و  امتداد 
نمایند. با همین دیدگاه سند آمایش مراکز لجستیک بر پایه شبکه بهینه 
حمل  و  نقل، مراکز مهم لجستیک در را کشور جانمایی کرده است و این 
مراکز می تواند به هاب های تجارت با کشورهای منطقه تبدیل شود تا ما 

در زنجیره تامین جهانی ایفای نقش درخور داشته باشیم.
یک  ملی،  سطح  در  که  هستیم  آن  نیازمند  ما  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه ریزی کالن دنبال کنیم،  را در  رویکرد توسعه لجستیک محور 
تصریح کرد: با توجه به اهمیت راهبردی مقوله لجستیک در کاهش 
نقش  ایفای  و  صادرات  در  رقابت  توان  افزایش  و  تولید  هرینه های 
موازنه  تغییر  با  که  فرصت هایی  به  بنا  و  بین المللی  تجارت  در  جدی 
و  رشد  برای  می تواند  لجستیک  مقوله  آینده  دهه  یک  در  قدرت 
برنامه ریزی  نظام  در  دارد،  ضرورت  کند،  فراهم  کشور  آتی  توسعه 
لحاظ  مقوله  این  برای  ویژه ای  وزن  و  جایگاه  کشور  آینده  کالن 
و  زیرساخت ها  الزامات،  به  جدیدی  منظر  اساس  این  بر  که  گردد 
اولویت های توسعه مطرح می شود که می توانیم آن را »الگوی توسعه 
لجستیکی  زیرساخت های  آن  بر اساس  که  بنامیم  لجستیک محور« 
اهمیت  جایگاه،  از  توسعه  پیشران های  و  الزامات  از  یکی  مثابه  به 
برخوردار  منابع  تخصیص  و  توسعه  برنامه های  در  ویژه ای  اولویت  و 

می شوند. 
مقطع کنونی، برهه سرنوشت ساز در رقم زدن جایگاه آتی 

کشور در عرصه لجستیک
و  اقتصادی  موازنه  تغییرات پیش بینی شده در  به  اشاره  با  صفری مقدم 
تغییر،  مهم ترین  کرد:  آینده،  خاطرنشان  دهه  یک  طی  جهان  سیاسی 
جابه جایی قدرت اول و دوم اقتصادی در جهان است، زیرا پیش بینی شده 
است که تا سال ۲030 چین و هند قدرت های اول و دوم اقتصادی در 
جهان خواهند شد که بر موازنه قدرت و جریان تبادل کاال تاثیر زیادی 
خواهد داشت. بنابراین در هر برنامه ای که در حوزه بین الملل داریم باید 

این تغییر را مدنظر قرار دهیم.
دولت  اینکه  بیان  با  ماکو  آزاد  منطقه  نقل  و  و حمل  لجستیک  معاون 
چین با در نظر داشتن مجموعه ای از اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
و با هدف کاهش ریسک جریان تبادل مواد اولیه، انرژی و محصوالت 
نمودن  فراهم  همچنین  و  دسترسی  مسیرهای  متنوع سازی  و  نهایی 
بستر توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته غرب این کشور، ایجاد 
کریدورهای زمینی جدیدی را برای تجارت با غرب در خالل ابتکار جاده 
بازیابی  زمینه  می تواند  این طرح  افزود:  دارد،  مدنظر   )BRI( کمربند  و 
جایگاه تاریخی ایران در جاده ابریشم و تجارت جهانی را فراهم نموده 
و افق های جدیدی از توسعه مبتنی بر الگوی توسعه لجستیک محور و 

در همکاری  را  تامین جهانی کاال  زنجیره  در  ایران  نقش جدی  ایفای 
استراتژیک با چین به عنوان صاحب کاال و بازیگر کلیدی این عرصه 

پیش روی ما بگشاید.
و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  مدل های  و  جامع  طرح  پیشین  مدیرکل 
ایران،  از  عبوری  کریدور  که  موضوع  این  به  اشاره  با  شهرسازی 
آسیا  شرق  میان  کاال  تبادل  زمینی  مسیر  اقتصادی ترین  و  سریع ترین 
این مزیت الزم  بالفعل نمودن  افزود: برای  اروپاست،  و جنوب و مرکز 
است برخی کمبودهای سخت افزاری در زیرساخت های ریلی و جاده ای 
و البته مهم تر از آن مشکالت نرم افزاری اعم از اصالح قوانین و مقررات 

مدنظر قرار گیرد. 
زیرساختی  بخش  در  توسعه  نیازمندی های  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
این  که  کرد  استفاده  چینی ها  خود  سرمایه گذاری  ظرفیت  از  می توان 
استراتژیک  همکاری های  به  مربوط  مذاکرات  در  می تواند  نیز  موضوع 
دو کشور مدنظر قرار گیرد، اما در مورد موانع و مشکالت نرم افزاری که 
به نظر بنده موضوع مهم تر و کلیدی تری است، یک عزم ملی و تعامل 

فرادستگاهی الزم است .
منطقه آزاد ماکو، هاب لجستیکی در امتداد شاهراه 

ترانزیتی چین به اروپا
معاون لجستیک و حمل نقل سازمان منطقه آزاد ماکو با تاکید بر اینکه، با 
برقراری اتصال ریلی تبریز-کارس، مسیر ریلی عبوری از ایران سریع ترین 
گزینه حمل بار بین شرق آسیا و جنوب و مرکز اروپا خواهد بود، افزود: زمان 
حمل ریلی بار از چین به اروپا تقریبا یک سوم زمان حمل دریایی بوده و برای 

کاالهای با ارزش افزوده باال توجیه پذیر و اقتصادی است.
صفری مقدم اظهار کرد: عالوه بر مسئله زمان حمل، چین برای توسعه 
کشور  این  شرقی  بنادر  از  که  خود  یافته  توسعه  کمتر  و  غربی  مناطق 
فاصله زیادی دارند، استراتژی تبادل زمینی مواد اولیه و کاال را در نظر 
دارد و از این حیث طرح توسعه مجموعه ای از کریدورهای زمینی را در 
قالب ابتکار »کمربند و جاده« دنبال می کند و در این میان کریدور ریلی 
عبوری از ایران اقتصادی ترین مسیر تبادل ریلی کاال بین چین و جنوب 

و مرکز اروپاست.
از آن  بهره برداری  و  این مسیر  فعال شدن  اینکه  بیان  با  ادامه  وی در 
اتصال  مفقوده  حلقه  عنوان  به  کارس  تبریز-  راه آهن  احداث  مستلزم 
یکپارچه ریلی بین چین و اروپا می باشد، گفت: با اتصال ریلی تبریز به 
کارس که مطالعات طراحی مسیر آن با همکاری دو کشور ایران و ترکیه 
تراتزیتی  آزاد ماکو در جوار شاهراه  دارد، منطقه  قرار  نهایی  در مراحل 
چین به اروپا قرار گرفته و با بهره بردن از مزیت های لجستیکی در کنار 
مزایای قانونی مناطق آزاد، جمعیت ۲00هزار نفری و دسترسی به نیروی 
کار و انرژی ارزان، قابلیت تبدیل شدن به هاب تولید و تجارت و ایفای 

نقش جدی در زنجیره تولید جهانی کاال را پیدا خواهد کرد.
دهکده لجستیک، موتور محرک رشد و توسعه همه جانبه 

منطقه آزاد ماکو
صفری مقدم با اشاره به جانمایی دهکده لجستیک در نزدیکی فرودگاه و 
قرار گرفتن آن در مسیر ترانزیت یکپارچه ریلی چین به اروپا اظهار داشت: 
با هم افزایی مزیت های لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی و ظرفیت های 
ترانزیتی این مسیر ریلی و در کنار آن بهره بردن از مزیت های قانونی 
و استعدادهای ذاتی منطقه، دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو در آینده 
نقش محوری در توسعه منطقه ایفا نموده و موتور محرک رشد و توسعه 

تجاری، صنعتی و کشاورزی منطقه آزاد ماکو خواهد شد.
و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  مدل های  و  جامع  طرح  پیشین  مدیرکل 
دهکده  برای  شده  گرفته  نظر  در  محدوده  اینکه  بیان  با  شهرسازی  
لجستیک در مجاورت اراضی پایاب سد کرم آباد قرار گرفته است، افزود: 
ترانزیت  شاهراه  و  فرودگاه  مجاورت  در  لجستیک  دهکده  گرفتن  قرار 
کرم آباد  سد  پایاب  اراضی  به  نزدیکی  و  یکسو  از  اروپا  به  چین  ریلی 
ظرفیت های  دیگر،  سوی  از  غنی  خاک  و  فراوان  آب  به  دسترسی  و 
فراوانی برای توسعه فعالیت های کشاورزی صنعتی و سرمایه گذاری در 
و  سردخانه  بسته بندی،  سورتینگ،  از  اعم  کشاورزی  لجستیک  زمینه 
صنایع تبدیلی کشاورزی در دهکده لجستیک ایجاد نموده و مزیت های 
را  آزاد ماکو در زمینه کشاورزی، شیالت و دامپروری  صادراتی منطقه 

دوچندان خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال رایزنی و دریافت پیشنهاد از مجموعه ای 
از مشاورین داخلی و بین المللی مجرب در زمینه برنامه ریزی و توسعه 
مراکز لجستیک در اروپا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستیم، 
ابراز امیدواری کرد: به زودی فرآیند انتخاب و عقد قرارداد مشاور به اتمام 
رسیده و قبل از پایان سال جاری مطالعات طرح جامع دهکده لجستیک 
آزاد ماکو تهیه و طرح های سرمایه گذاری در زیربخش های آن  منطقه 

جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه گردد.
پایان  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  نقل  و  حمل  و  لجستیک  معاون 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  فرصت های  به 
دهکده دارای چندین زون شامل زون خدمات حمل و نقل و لجستیک 

و  انبارها  زون  چندوجهی،  و  ترکیبی  نقل  و  حمل  ترمینال های  و 
محوطه های دپوی کانتینری و دپوی فله و مخازن، زون صنایع مونتاژ، 
بسته بندی و خدمات ارزش افزوده لجستیکی، زون لجستیک کشاورزی 
و صنایع تبدیلی و غیره است که جزئیات آن پس از تدوین طرح جامع 
دهکده لجستیک اعالم و جهت سرمایه گذاری عالقه مندان به فعالیت 

در این حوزه فراخوان خواهد شد.

معاون بندری سازمان منطقه آزاد انزلی:
 ایجاد کریدورهای جدید ترانزیتی 

با محوریت منطقه آزاد انزلی
منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد در نوار شمالی کشور که یکی 
از بزرگترین بنادر تجاری در دریای خزر را در بستر خود ایجاد کرده است، 
یکی از محورهای اصلی ترانزیتی کشورمان محسوب می شود که بخش 

کلیدی کریدور شمال-جنوب را تشکیل می دهد.
این منطقه آزاد با ایجاد شهرک های صنعتی در پسکرانه مجتمع بندری 
کاسپین، نقشی محوری در توسعه تجارت با کشورهایCis و همچنین 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد داشت.
رحیم شوقی معاون بندری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه این 
منطقه در مسیر کریدور شمال- جنوب قرار گرفته و موفق به ایجاد مسیر 
برنامه های  درخصوص  است،  شده  ایران  و  چین  میان  ترانزیتی  جدید 
سازمان متبوع خود برای ترغیب تجار به انتقال بار از هند به روسیه از 
طریق این کریدور و از تجربیات خود برای ایجاد کریدور جدید گفت: 
منطقه آزاد انزلی به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب و 
بهره مندی از امکان ارتباطی با کشورهای حاشیه دریای خزر از دیرباز 
اروپا شناخته می شد.  با  ایران  ارتباطی  نقل و  به عنوان دروازه حمل و 
انزلی در حوزه ترانزیت دو راهبرد را  ظرف سال های اخیر، منطقه آزاد 
به عنوان اولویت اصلی کاری خود قرار داده: نخست فعال سازی کریدور 

شمال-جنوب و دوم ایجاد مسیر جدید ترانزیتی ما بین چین و ایران.
وی ادامه داد: درخصوص فعال سازی کریدور شمال-جنوب می توان به 
انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مناطق آزاد لوتوس آستاراخان و اکتائو 
این  مابین  قرارداد همکاری  برنامه،  پیرو همین  و  اشاره کرد  قزاقستان 
راستای  در  چابهار  آزاد  منطقه  و  هندوستان  بازرگانی  بخش  و  مناطق 
کارگروه  حال  عین  در  شد.  منعقد  شمال-جنوب  کریدور  فعال سازی 
خصوصی  بخش  فعالین  حضور  با  شمال-جنوب  کریدور  فعال سازی 
همچون  آن  از  بهره مند  کشورهای  و  کریدور  عبوری  کشورهای 
همه گیری  علی رغم  که  کارگروهی  شده،  تشکیل  اروپایی  کشورهای 
نیز  را  متعددی  کاری  جلسات  گذشته  سال  یک  ظرف  کرونا  بیماری 

تشکیل داده است.
آزاد  منطقه  گذشته  ماه های  ظرف  دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  شوقی 
روسیه  و  ایران  بازرگانی  اتاق  و  چابهار  آزاد  منطقه  همکاری  با  انزلی 
محموله  نخستین  حمل  به  موفق  هندی،  نقل  و  حمل  شرکت های  و 
تجاری از بندر بمبئی به سمت چابهار و پس از آن به سمت منطقه آزاد 
انزلی به منظور ترانزیت به بندر آستراخان روسیه شده است . بزرگترین 
به خلق مسیر  را می توان  ترانزیت  در حوزه  انزلی  آزاد  منطقه  موفقیت 
ترانزیتی جدید مابین ایران و چین نام برد. مسیری که ظرف یک پروسه 
زمان  از  یعنی  تاکنون  از سال گذشته  و  بار نشست  به  حدود سه سال 
فعال شدن آن بالغ بر ۶0فروند کشتی اقدام به حمل و نقل کاال چه در 
قالب کاالهای اساسی و چه مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور نموده 
است. این آمار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه داشته باشیم 
و  شده ایم  مواجه  کرونا  بیماری  همه گیری  با  گذشته  سال  یک  ظرف 
تحریم های بین المللی آمریکا علیه ایران شرایط را برای مبادله کاالیی 

برای کشورمان روز به روز سخت تر نموده است.
ایجاد  مسیر  در  داشت:  اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  بندری  معاون 
کریدور چین، قزاقستان، ایران سازمان منطقه آزاد انزلی با وزارت راه و 
شهرسازی، سفیر چین در ایران و سفیر ایران در چین، اتاق بازرگانی دو 
کشور و اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان و بخش های دولتی مرتبط به 
حمل و نقل کاال در چین و قزاقستان مذاکرات و جلسات متعددی برگزار 
و  همکاری  چارچوب  رژیم سازی  منظور  به  همکاری  توافق نامه های  و 
منظور  به  حال  عین  در  رسید.  امضا  به  کریدور  در  کاال  انتقال  و  نقل 
کاهش هزینه های مبادله کاال در این مسیر عوارض ترانزیتی و حمل و 
نقل از سوی کشورهای عضو و شرکت های که در این مسیر اقدام به 
حمل و نقل کاال می کنند کاهش یافته و معافیت های انبارداری نیز به 
شرکت هایی که از این مسیر برای ترانزیت کاال استفاد می کنند، لحاظ 

شده است.
وی در پاسخ به سوال که شما بر این امر واقف هستید که کریدورهای 
ترکیبی به دلیل بهره گیری از چند وسیله حمل و نقل کاال، در اولویت 
تمهیداتی  چه  چالش  این  برای  ندارند،  قرار  جدید  قرن  در  بازرگانان 
در  فرض  پیش  یک  عنوان  به  اشاره  مورد  ضعف  نقطه  گفت:  دارید، 
داستان  این  اما  به رسمیت شناخته می شود،  ترکیبی  قبال کریدورهای 
در ارتباط با نقش کریدور شمال-جنوب و وضعیت منطقه خاورمیانه و 
غرب آسیا که ظرف دو دهه گذشته با توالی مکرری از ناامنی و جنگ 
در کشورهای منطقه دست به گریبان بوده است را زمانی کنار یکدیگر 
بگذارید نتیجه می گیریم، بهره گیری از منافع این کریدور برای فعالین 
اقتصادی امری جذاب و قابل توجه است. البته درباره این کریدور باید 
به یک واقعیت دیگر هم توجه کرد و آن به اثرات تخریبی تحریم های 
امریکا است که شرایط را برای حضور طیف گسترده ای از شرکت ها در 

این کریدور سخت می کند.
شوقی ادامه داد: اما با همه این تفاصیل دستیابی به این موفقیت یعنی 
جذب کاال در کریدور مزبور ماحصل همکاری مناطق آزاد، وزارت راه و 
شهرسازی، بخش خصوصی مشتمل بر شرکت های حمل و نقل، فعالین 
بازرگانی داخلی به ویژه اتاق های بازرگانی کشورمان است. تکمیل کننده 
این حلقه های همکاری، افزایش ضریب ایمنی تکنولوژی و ماشین آالت 
مورد استفاده در حمل و نقل جاده ای، ریلی و به ویژه بندری کشورمان 
این  در  کاال  ترانزیت  عوارض  کاهش  کنار  در  که  موضوعی  می باشد؛ 
مسیر که با همکاری وزارت اقتصاد و گمرک کشور قابل تحقق است، 
می تواند زمینه ترغیب نقل و انتقال کاال از کشور هندوستان به بازارهای 
اوراسیا و برعکس را فراهم آورد و در مقابل مسیرهای رقیب در حال 
پیگیری از سوی کشورهای همسایه، هنوز مزیت رقابتی خود را داشته 

باشد.
معاون بندری سازمان منطقه آزاد انزلی پیشنهادات و طرح هایی را جهت 
تبدیل شرکت هایی که از این منطقه ترانزیت کاال می کنند به تولیدکننده 
آن  معاونت در مدیریت های مختلف  نمود: همکاران  اذعان  و  داد  ارائه 
بازاریابی در دوره کرونا  ابتدای فعالیت مجتمع بندری کاسپین اقدام  از 
نرم افزارهای  از  بهره گیری  با  یا  تلفنی  ایمیل و تماس  ارسال  از طریق 
با  مذاکره  به  و  نموده  اسکایپ  یا  واتساپ  نظیر  وب  تحت  ارتباطی 
ادامه داده اند و در  ایرانی و خارجی در کشورهای همسایه  شرکت های 
این میان از همکاری و مشاوره اتاق های بازرگانی کشورمان و سفرای 

ایران نیز بهره مند بوده ایم.
ساخت  قالب  در  باید  را  سازمان  پیشنهادی  طرح  نخستین  افزود:  وی 
نمود.  عنوان  کاسپین  بندری  مجتمع  دیگر  فازهای  از  بهره برداری  و 
و  انبارداری  بارگیری،  و  تخلیه  خدمات   حوزه  در  سرمایه گذاری  یعنی 
لجستیک. از سوی دیگر در حوزه تولید و فرآوری کاال نیز می  توان به 
سومین شهرک صنعتی منطقه که در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین 
کرد.  اشاره  شده،  سرمایه گذاری  کارشناسی  طرح های  بررسی  فاز  وارد 
برای  الگویی  عنوان  به  را  ترانزیت  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  واقع  در 
جذب فرآیند تولید کاالهای ترانزیتی از طریق این منطقه، در این منطقه 
مسیر  در  گامی  ترانزیتی ،  فرآیند های  تداوم  عالوه بر  تا  می کند  قلمداد 
اشتغال پایدار و افزایش توانمندی صادراتی کشورمان و جذب سرمایه و 

تکنولوژی جدید برداشته شود.
تالقی  در  تسریع  جهت  سازمان  این  برنامه های  درخصوص  شوقی 
بهره برداری از طرح اتصال منطقه به راه آهن سراسری و احداث اسکله 
رو-رو و همچنین ساخت چند پست اسکله جدید گفت:  هم اکنون فرآیند 
یعنی  مسیر،  دو  از  کاسپین  بندری  مجتمع  به  اتصالی  راه آهن  تکمیل 
رشت  پیربازار  ایستگاه  سمت  از  و  منطقه  محدوده  در  واقع  مسیر  از 
شاهد  بیشتر  سرعت  با  تا  می باشد  انجام  حال  در  همزمان  صورت  به 
از  باشیم.  انزلی  آزاد  منطقه  در  ملی  طرح  این  سریع تر  هرچه  تکمیل 
سوی دیگر با پیگیری های شخص مدیرعامل، از مدیران ارشد کشورمان 
به ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
راه و شهرسازی هماهنگی های الزم درخصوص تامین اعتبار و سرعت 
از سوی سازمان در  این پروژه  به اجرای بخش های مختلف  بخشیدن 

دستورکار قرار دارد.
معاون بندری سازمان منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: درخصوص اسکله 
رو-رو نیز در کنار دو اسکله در حال احداث از سوی بخش خصوصی 
باید تصریح کرد که تجربه همکاری با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( در این 
منطقه و تبحر آن عزیزان در حوزه های اجرای چنین پروژه های بزرگی، 
نقطه قوت پیمانکار سازنده اسکله رو-رو در منطقه آزاد انزلی می باشد و 
همین موضوع در ارتباط با بخش خصوصی پیمانکار دو پست اسکله دیگر 
نیز قابل تعمیم است؛ چراکه شرکت مزبور هم اکنون در حال بهره برداری 
از دو پست اسکله از سه پست اسکله موجود و برخی از امکانات انبارداری 
و مخازن سوخت و سیلوهای غله در پسکرانه بندر می باشد. بر این اساس 
می توان اظهار امیدواری کرد که تا قبل از پایان دوره خدمت دولت شاهد 
بهره برداری از تکمیل کننده توانمندی های ترانزیتی و لجستیکی منطقه 
در حوزه بندری، راه آهن و اسکله رو-رو باشیم تا این هم زمانی، قدرت 
بازاریابی و جذب کاالهای ترانزیتی بیشتری از کشورهای منطقه را برای 
کشورمان به ارمغان آورد؛ موضوعی که به درآمد ارزی و اشتغال بیشتر 
و ارتقای جایگاه منطقه ای منطقه آزاد انزلی در عرصه های مبادله کاال 

میان کشورهای منطقه اوراسیا و جنوب آسیا منجر می شود.
شوقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به منظور بهره برداری حداکثری 
مابین کشورهای جنوبی خلیج  ترانزیت کاال  در  از ظرفیت های موجود 
به  نیازی  آیا  خزر،  دریای  حاشیه  و  اوراسیا  عضو  کشورهای  با  فارس 
تجربیات مناطق آزاد کیش و قشم می بینید و برنامه شما در این زمینه 
که به نوعی هم افزایی و کاهش زمان و هزینه جذب سرمایه گذار قلمداد 
می شود، چیست؛ اظهار داشت: هم اکنون نیز سازمان منطقه آزاد انزلی در 
حال بهره مندی از توانمندی های بخش خصوصی استانی و ملی در قالب 
کشورهای  بازرگانان  و  تولیدکنندگان  و  بازرگانی  اتاق های  با  همکاری 
بیشترین  که  آزادی  مناطق  با  همکاری  داریم  باور  و  می باشد  منطقه 
ارتباط و آشنایی را با سرمایه گذاران کشورهای جنوب خلیج فارس را دارا 
می باشند، یعنی هم افزایی بیشتر جهت بهره برداری حداکثری از تجربیات 
مناطق آزاد کیش و قشم، جهت ارتباط با کشورهای جنوبی خلیج فارس 
و شناسایی فعالین اقتصادی که اقدام به مبادله کاال با کشورهای حاشیه 
شمالی دریای خزر و اوراسیا می کنند. از سوی دیگر این همکاری به نفع 
منافع ملی کشورمان بوده و از هدر رفت زمان و هزینه های اضافی در 

شناسایی بازرگان توانمند از ضعیف کمک شایان توجهی می کند.
تعامالت  پایان درخصوص  در  انزلی  آزاد  منطقه  بندری سازمان  معاون 
و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  معاونت  ترانزیت  مدیریت  با  همکاری ها  و 
شهرسازی گفت: درخصوص معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
معاونت های  سایر  و  آدم نژاد  آقای  جناب  معاون  شخص  ویژه  طور  به 
بر  مترتب  مباحث  و  راه  آهن  احداث  مسیر  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
ترانزیت و لجستیک همکاری و همراهی و تبادل تجربیات وجود دارد و 
ما مشتاق افزایش این همکاری و هم افزایی هستیم و به عنوان آخرین 
همایش  برگزاری  به  می توان  مسیر  این  در  دوجانبه  همکاری  نمونه 
آزاد در  ژئوپلیتیک مناطق  اوراسیا و نقش  اقتصادی  اتحادیه  بین المللی 
توسعه روابط منطقه ای که اواخر آبان ماه سال جاری در این منطقه برپا 
شد، اشاره کرد که در این همایش وزیر راه و معاون ایشان یعنی دکتر 

راستاد نیز به اظهار سخنرانی پرداختند.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
ترانزیت، فرصتی که همیشگی نیست!

مقدمه: داستان مبادله کاال میان انسان ها داستانی به درازای تاریخ است، 
تاریخی که در آن مبادله کاال از صورت پایاپای و براساس ارزش تقریبی 
کاالیی شروع شد و بعد از ضرب سکه و گسترش ارتباطات میان جوامع 
بشری و به تبع آن آشنایی آنها با ابزار و محصوالت غذایی و تولیدی 
همچنین  و  مواصالتی  مسیرهای  امنیت  از  حفاظت  لزوم  دیگر،  اقوام 
سرعت بخشیدن به فرآیندهای حمل و نقل کاال، اهمیت مضاعفی پیدا 

کرد.
از  استفاده  شد،  برخوردار  متمایزی  اهمیت  از  آنچه  میان  این  در 
جدید  مسیرهای  گشایش  و  کردن  طی  به  قادر  که  بود  کشتی هایی 
از  بیشتری  تعداد  و  انتقال حجم  زمینه  حال  عین  در  و  بوده  تجاری 
کاال را نیز دارا باشد. از اواخر قرون وسطی که اروپایی ها آماده ورود 
تغّیر  و  تعدد  همچون  عواملی  می شدند،  رنسانس  یا  نوزایی  عصر  به 
تجارت  روند گسترش  در  اخالل  موجبات  فئوال  مداوم حکومت های 
میان بخش های مختلف اروپای آن دوران را فراهم می کرد و این در 
حالی بود که اروپا درگیر بزرگترین مالک خود یعنی کلیسا بود که در 
مداخله  به  تایید حکومت  از  آگوستین،  دو شمشیر سنت  نظریه  قالب 
مستقیم در ارکان تجارت تغییر عملکرد داده بود. موضوعی که پیامد 
آن جنگ های صد ساله، سی ساله میان فئودال های اروپایی در قاره 
دو  عنوان  به  پرتغال  و  اسپانیا  میان  موجود  نزاع های  و همچنین  پیر 
و  سال 1۶48  از  اول  داستان  رفع  در  که  شد  دوران  آن  استعمارگر 
قامت  در  کشورها  میان  و  درون  نظام  وستفالی  عهدنامه  امضای  با 
دولت ملت شکل گرفت و در نزاع های میان استعمارگران آن دوران 
نام فرمان  به  واتیکان، در فرمانی که  پاپ وقت  الکساندر ششم،  نیز 
را  جهان  )8۹۹ق(،  سال 14۹3م  4مه  در  شده،  مشهور  جهان  تقسیم 

میان دو کشور فوق تقسیم کرد.
بی تردید از قرن هفدهم تا دوره کنونی کریدورهای تجاری و مبادله 

کاالیی میان جهان، مهم ترین نقش را در مدنیت و رشد تمدن بشری 
ایفا نموده، گرچه در این  )چه در قالب فرهنگ و چه در تکنولوژی( 
میان جنگ ها و پادجنگ ها نیز کم تاثیر نبودند، اما همه نزاع ها برای 
بیستم  تا  نوزدهم  قرن  گذر  در  اما  است.  بوده  بیشتر  منافع  تامین 
کریدورها متعین به نظام ها و نهادهای بین المللی شدند که منجر به 
مقررات  تنظیم  قالب  در  قوی  بین المللی  حقوقی  رژیم های  تشکیل 
ترانزیت کاال بر بستر جاده، هوا، دریا و ریل شدند؛ مسیر تطوری که 

کماکان نیز ادامه دارد.
برجای  خود  از  یادگار  به  نقشی  فرش،  این  در  ایرانیان  آیا  اما 
تا  تجاری(  و  )نظام  دریانوردی  نام های  و  تکنولوژی  از  نگذاشتند؟ 
از  که  غرب  به  شرق  تجاری  مسیر  معروف ترین  در  بی بدیل  نقش 
یافت  تداوم  عثمانی(  ظهور  از  )پیش  وسطی  قرون  تا  باستان  دروان 
گرفته ، تا مسیرهای تجاری که مردمان سرزمین اهورایی ما در بندر 
سیراف و کیش در ارتباطات آسیا با آفریقا و جنوب و شرق اروپا ایفا 
کماکان  می تواند  که  موضوعی  گذشت.  راحتی  به  نمی توان  نمودند، 

از آن در چارچوب منافع ملی بهره برد.
ترانزیت، فرصتی معطوف به زمان و رفتار ما

و  تغییر  را  واقعیت  این  نیست،  ماندگار  و  همیشگی  ظرفیت  ترانزیت 
تحوالت صورت گرفته در شاخص ها و متغیرهای اثرگذار بر یک مسیر 

ترانزیتی ظرف سه دهه گذشته به اثبات رسانده است.
بی تردید کشورمان یکی از معدود کشورهای جهان است که به دلیل قرار 
گرفتن در مسیرهای مواصالتی بین قاره ای، از ظرفیت ها و مزیت های 
قابل توجهی در ترانزیت دریایی، زمینی، ریلی و حتی هوایی ما بین سه 
با  اخیر  اما ظرف سال های  برخوردار می باشد؛  افریقا  و  اروپا  آسیا،  قاره 
تغییر و تحوالت صورت گرفته در فرآیند های حمل و نقل بار، توجه بر 
مسیر های کوتاه تر و ترانزیت کاال از چند صد هزار تن به چند ده هزار 
تن کاهش پیدا کرده و بر مبادله قطعات، به جای محصول نهایی تغییر 
یافته، عواملی که منجر به تحول ماهیت و حتی الگوهای ترانزیتی طی 

دهه های اخیر شده است.
در این میان آنچه زمینه ضعف و عدم کارایی کریدورهای حمل و نقل 
ترکیبی در مقایسه با سایر کریدورها به ویژه مسیرهای تجاری ای که 
فاصله مبدأ تا مقصد، توسط کشتی یا راه آهن می شود را می توان از قرار 

ذیل عنوان کرد:
در کریدورهای ترکیبی به دلیل بهره گیری از چند وسیله حمل و نقل، 
تفاوت های ساختارهای  به کاال، درگیر شدن در  امکان آسیب رساندن 
کشور های  گمرکی  رژیم های  و  لجستیکی  تجهیزات  امکانات،  اداری، 
طوالنی  و  اداری  بوروکراسی  بیمه ای،  هزینه های  افزایش  به  مختلف 

شدن زمان حمل و نقل منجر می شود.
کریدور شمال-جنوب جستجو  در  باید  را  کریدوری  چنین  واضح  مثال 
کرد. مسیر تجاری که در اواخر قرن بیستم شکل گرفت و در اوایل قرن 
بیست و یکم به صورت رسمی و مصوب در سطح جهانی به رسمیت 
شناخته شد. اما به دلیل زیرساخت های ضعیف کشورمان در اتصال بنادر 
انزلی و چابهار به خطر ریل سراسری، کمبود ظرفیت های حمل و نقل 
جاده ای در این دو بندر که مبادی ورودی و خروجی شمالی و جنوبی 
در  نقل مسافری  و  بودن حمل  ارجح  کنار  در  مزبور می باشند،  کریدور 
مسیر ریلی بندرعباس و تفاوت های رژیم های گمرکی کشورمان با سایر 
کشورهای همسایه، نبود هماهنگی میان نهادهای ذی ربط، عدم وجود 
شرکت های حمل و نقل و مدیریت صادرات، در کنار محدودیت توان 
دالیل  مهم ترین  از  می توان  را  چابهار  و  انزلی  بنادر  بارگیری  و  تخلیه 
مزیت های  به  تبدیل  جهت  در  موجود  مزیت های  از  بهره برداری  عدم 

رقابتی اعالم کرد.
از سوی دیگر ظرف دو دهه گذشته، هیچ اقدامی از سوی کشورمان به 
منظور رژیم سازی و نهادینه کردن حمل و نقل کاال در این مسیر صورت 
نگرفت، در نتیجه عالوه بر پیش فرض صدراالشاره، کمبود زیرساخت 
نقل کاال در مسیرهای  و  رژیم های گمرکی و حمل  و عدم همخوانی 
داخلی ایران و جدی نگرفتن نقش ترانزیت در درآمدهای ملی، امکان 
جذب سرمایه گذاران تولیدی و ارتقاء شاخص های امنیت ملی از طریق 
گره زدن منافع کشورهای بهره مند از کریدور به موقعیت کشورمان به 
وجود نیامد، محورهای عملکردی که زمینه را برای انفعال و عدم کار 

ولی واقعی کریدور شمال-جنوب، فراهم نموده است.
 برای بهره مندی از مزیت های ترانزیتی

 روی کاغذ خود چه باید کنیم؟
ترانزیت  آن؛  براساس  که  دهیم،  تغییر  را  خود  غلط  باورهای  باید  ابتدا 
محدود به درآمد ناشی از عوارض بار عبوری است! در حالی که می توان 
با ارائه بسته های حمایتی و تشویقی زمینه جذب کاالهای ترانزیتی، در 
قالب تولید همان محصول را فراهم نمود. از سوی دیگر باید عالوه بر 
عبوری  مسیر  در  جاده ای،  و  ریلی  نقل  و  حمل  ناوگان  به روزرسانی 

کریدورها امکانات رفاهی در سطح استانداردهای بین المللی ایجاد کرد.
و  کشورها  از  بیشتر  مراتب  به  ایران  مسیر  از  گمرکی  عوارض  هزینه 
مسیرهای رقیب و موازی از مسیر کشور ما می باشد، این در حالی است 
یکسان  شاخص های  و  نرم افزاری  قانونی،  مشترک  مولفه های  از  که 
بررسی ارزش و کیفیت کاال با سایر نقاط جهان برخوردار نمی باشیم. از 
سوی دیگر قانون در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در مبادی ورودی 
و خروجی کریدور مزبور مشغول به فعالیت می باشند، عملیاتی نمی شود.

به  خود  نسبی  و  مطلق  مزیت های  از  بهره برداری  جز  چاره ای  ما 
به  منطقه  کشورهای  منافع  زدن  گره  و  تحریم  اثرات  کاهش  منظور 
جایگاه  تقویت  ارزی،  درآمدهای  افزایش  راستای  در  کشورمان  منافع 
در  که  راهبردی  نداریم.  نفت  به  اتکای  کاهش  و  کشورمان  منطقه ای 
بندهای مختلف منشور اقتصاد مقاومتی، به ویژه بندهای 11، 10 و 1۲ 
تداوم  دنبال  به  همسایه  کشورهای  تمامی  چراکه  است؛  مشاهده  قابل 
زیرا کسب  ایران می باشند،  در  تحریم های محدودکننده سرمایه گذاری 
منافع خود را ناشی از کسب امتیاز با حاصل جمع صفر برای ایران قرار 

داده و بازیگری کشورمان را برابر با حذف خود قلمداد می کنند.
از سوی دیگر، اگر دولت و دوره های مختلف مجلس نشینان بعد از دوران 
جنگ و دوران جدید روابط ما با کشورهای منطقه و رفتارهای تحریمی و 
تحدید آمیز آمریکا، اقدام به اجرای طرح توسعه محور شرق می کردند و در 
مسیرهای ارتباطی نیمه شرقی کشور به ویژه در مسیر چابهار به سرخس و 
مشهد، ریل راه آهن و اتوبان ایجاد می کردند، اوضاع چنین نبود که هنوز نگاه 
ما به عنایت امیرنشین دبی باشد و این در حالی است که مقام معظم رهبری 

طرح توسعه سواحل مکران را به همین منظور به اجرا درآوردند.
پاسخ به یک انتقاد

در این میان سوال و انتقاد مشخصی که ابراز می شود: این میزان بار در 
احداث  پاسخ؛ طرح های  نمی باشد!  موجود  کریدور شمال-جنوب  مسیر 
و یا توسعه بنادر در ایران چند هفته ای به بهره برداری نمی رسند؛ بلکه 

چندین سال به طول می انجامند! 
تراتزیت  جهت  هند  تولیدات  جذب  به  موفق  اگر  بگیرید  فرض  حال 
قانونی  و  ترانزیتی  زیرساخت  کدام  با  شدیم،  اروپا  به  ایران  مسیر  از 
روسیه،  بازارهای  به  را  هندوستان  مبادله ای  کاالهای  حجم  می توانیم 
قفقاز و اوراسیا از طریق کشورمان حمل کنیم؟ در نتیجه در دوره کنونی 
بازاریابی و فعال سازی کریدور در اولویت باید قرار گیرد؛ چراکه از روسیه 
توسعه ای  طرح های  قزاقستان  و  آذربایجان  جمهوری  ترکمنستان،  تا 
داده اند  قرار  را در دستورکار خود  بنادر جدید  بنادر خود و حتی ساخت 
قفقاز،  آسیا،  غرب  به  چین  بار  جذب  برای  فرصت سازی  یعنی  این  و 
اوراسیا و بالعکس؛ البته مسیر هند و آسیای میانه نیز توسط قطار مابین 
افغانستان و کشورهای مسیر در آسیای میانه قابل ترانزیت خواهد بود و 
این در حالی است که ما درگیر دعواهای سیاسی بر سر منافع اقتصادی 
کریدورهای  و  آزاد  مناطق  ظرفیت  با  که  حالی  در  خود هستیم،  طیف 
بین المللی عبوری از کشور )و یا ایجاد کریدورهای جدید( می توانیم منافع 
روسیه،  چین،  مابین کشورهای  ایران  محوریت  با  مشترک  استراتژیک 

هند و ترکیه ایجاد کنیم؛ البته اگر بخواهیم.

5دوشنبه 15 دی ماه 1399 - 4  ژانویه 2021 - شماره  113گزارش4

گزارش:
ملیحه اسناوندی

واکاوی نقش مناطق آزاد در ایجاد و توسعه کریدورهای ترانزیتی در کشور:

بازتولید نگاره  مناطق آزاد در کریدورهای بین المللی قرن15



دوشنبه 15 دی ماه 1399 - 4  ژانویه 2021 - شماره  6113 گفت و گو

عضو  و  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو  دانشمند،  مسعود 
فدراسیون حمل و نقل کشور در مصاحبه ای با نشریه، به 
شفاف سازی درخصوص موانع موجود در بهره گیری از 

کریدور شمال- جنوب پرداخت. 
شمال- کریدور  راه اندازی  در  مسئوالن  تمرکز  از  او 

در  گفت،  سخن  ریلی  ظرفیت  از  استفاده  بر   جنوب 
حالی که خطوط ریلی به واسطه تک خطی بودن و 
عدم استاندارد سازی ایستگاه های تخلیه، افزایش هزینه 

و زمان انتقال بار را تحمیل می کند. 
دانشمند، بر اولویت خطوط ریلی بر حمل مسافر تاکید 
کرد و از توقف قطارهای باری به مدت زمان طوالنی 

گالیه کرد . 
عضو اتاق بازرگانی در این گفت وگو بر حمل و نقل 
کشور بر حوزه جاده تاکید نمود. به اعتقاد او حمل و نقل 
ریلی ظرفیت شان خیلی از کمتر از حمل و نقل جاده ای 
است، ضمن اینکه وسایل نقلیه قادر به پیمایش حداقل 
500کیلومتر در روز است که این میزان مناسبی در حوزه 

نقل و انتقال بار محسوب می شود. 
این کارشناس حوزه ترانزیت همچنین از تک مالکیتی 
را مهم ترین چالش  انتقاد کرد و آن  بودن کامیون ها 
کامیون ها  این  چراکه  برد؛  نام  برنامه ریزی  و  اجرا  در 
هزینه های زیادی را به تولیدکننده تحمیل می کند. او 
پیشنهاد ایجاد شرکت های بزرگ حمل  و نقلی را داد 
تا کامیون های تک مالکیتی در کنار این شرکت ها و 
مطابق برنامه مشخص فعالیت کنند تا تخلیه و بارگیری 

کاال با هزینه و زمان کمتری ارائه شود. 
در ادامه، گفت گوی ما را با جناب آقای مسعود دانشمند 
عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو فدراسیون حمل و 

نقل کشور می خوانید.

کریدور شمال-جنوب کارآیی ندارد
عضو فدراسیون حمل و نقل کشور به چیستی کریدور 
پرداخت و گفت: کریدورهایی که در دنیا وجود دارند، 
مسیری را بین دو نقطه، دو شهر یا دو کشور تعریف 
می کنند، البته که در این بین ممکن است شهرها یا 
برای  که  است  آن  مهم  اما  بگیرند،  قرار  کشورهایی 
کریدورهایی که تعریف می کنند، توجیه اقتصادی وجود 

داشته باشد.
از  که  کریدوری  راه  بین  کرد: کشورهایی  تاکید  وی 
شمال ایران عبور می کند و به چین و اروپا می رسند، قرار 
دارند، طبیعتا این کشورها باید به این کریدور خدمات 
ارائه کنند، توجیه شوند و تسهیالت گمرکی، تسهیالت 

ترددی و ترافیکی دهند.
دانشمند ادامه داد: در مسیر باری که از چین به قزاقستان 
و از قزاقستان به روسیه می رود تا از طریق بالروس 
به اروپا برسد ، کشورهایی قرار گرفته اند؛ طبیعتا به همه 
اینهایی که در مسیر کریدور قرار می گیرند، باید سود داد 

شود تا به واسطه سود، آنها در این کریدور قرار گیرند .
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: کریدورهایی که 
می خواهند به وجود بیایند، از طریق سازمان اقتصادی 
سازمان ملل متحدد تعریف و ثبت می شوند؛ کشورهایی 
هم که در آن مسیر هستند، همگی پروتکل کریدور 
که  می شود  مسیری  کریدور  این  و  می کنند  امضا  را 

تسهیالت ویژه در آن وجود دارد .
دانشمند افزود: ما هم کریدور شمال- جنوب  را تعریف 
و اعالم کردیم اگر کاالیی که از آسیای جنوب شرقی 
به شمال اروپا برود، مسیرش این است که با کشتی به 
اقیانوس هند بیاید و بعد از آن از باب المندب، دریای 
سرخ و کانال سوئز عبور کند و بعد به مدیترانه برود 
و جبل الطارق را دور بزند تا در نهایت به شمال اروپا 
مثال آلمان، هلند و بلژیک برسد، طبیعتا کریدور شمال-

 جنوب می تواند این مسیر را کوتاه تر و آسان تر کند. ما در 
نقل و انتقال کاال باید به مسیر مطمئن ، ارزان و سریع 
فکر کنیم. در واقع انتقال کاال باید این سه فاکتور را 
داشته باشد؛ چراکه خطرات در آن کمتر است. لذا  این 
مسیر دریایی مطمئن است، غیر از نقاطی در باب المندب 
که اخیرا گرفتاری هایی در آن به وجود آمده و گروه هایی 
هستند که اموالشان را می گیرند و توقیف می کنند؛ اما 
به جز از این قسمت که تقریبا هم برطرف شده، بقیه 
مسیر امن است؛ اما هزینه و سرعت عبور کاال از مبدا به 

مقصد هم مهم است.
در کریدوری که ما تعریف کردیم و گفتیم کاال به بنادر 
جنوبی ایران مثل بندرعباس بیاید و از بندر عباس با 
وسایل زمینی به بندر انزلی برود و از انزلی به آستاراخان 
و از آستاراخان به شبکه ریلی اروپایی و در نهایت اروپای 
شمالی برسد، پیش بینی مان این بوده که این مسیر بتواند 
یک کانتینر بار را از بنادر چین تا اروپای شمالی ظرف 
سه هفته برساند. واقعیت آن است که برای یک تاجر 
سرعت انتقال کاال مهم است، می تواند کرایه را گران تر 
بدهند اما سرعت انتقال برایش حائز اهمیت است. اگر 
کاالی تاجر سریع تر به بازار برسد، سرمایه اش مجددا به 
او برمی گردد؛ بنابراین سرعت چرخش سرمایه می تواند 
بهره برداری سرمایه را تضمین یا بهبود ببخشد؛ اما اگر 
کاال در راه بماند به دلیل آنکه پولی داده شده و کاال 
هم خریداری شده، طبیعتا این سرمایه مجددا برنخواهد 
به شدت کاهش  بهره وری سرمایه  نتیجه  در  گشت، 
پیدا می کند. وقتی  بهره وری کم شود، صاحب سرمایه 

سعی می کند نرخ سود بیشتری برای خود قائل شود. 
بنابراین در رقابت پذیری کاال در بازارهای هدف، سرعت 
حمل و نقل مهم است . این کریدورها را به همین دلیل 
مطرح می کنند تا سرعت انتقال کاال بیشتر شود و جلوی 

توقف های بی جا گرفته شود.
در  داد:  ادامه  کشور  نقل  و  حمل  فدراسیون  عضو 
گمرکات مختلف به دلیل وجود مرزها ، مطالبه اسناد و 
مدارک صورت می گیرد، این در حالی است که سازمان 
ایرو )موسسه جهانی حمل و نقل جاده ای( به تمامی 
مرزهای ورودی و خروجی که در مسیر کامیون در حال 
حرکت وجود دارند، اطالع می دهد و مشخصات بار و 
کامیون را بر روی سامانه ای می گذارد و بارکد می دهد، 
بنابراین کامیون به هر مرزی که برسد به جای آنکه 
اسناد و مدارک کاغذی بدهد، با بارکدی که به سیستم 
سامانه داده شده است، کارش به راحتی انجام می شود . 
وی افزود: البته در کشور ما خیلی وقت ها هم می بینیم 
که عمال توقف کاال به دلیل نقش های سامانه ای، عدم 
می خواهم  می گیرد.  مختلف صورت  دالیل  و  اطالع 
بگویم اگر در یکی از این کریدورها یکی از حلقه های 
زنجیره به درستی نتواند کارش را انجام دهد، عمال این 
مثال  به عنوان  انتفاع ساقط می شود.  از حیز  کریدور 
به  ما  اینکه  دلیل  به  را  همین کریدور شمال- جنوب 
انجام دهیم،  را  نتوانستیم کارمان  عنوان حلقه واسط 
دیگر این کریدور کارآیی الزم را ندارد و استفاده بهینه از 

آن نمی شود و عمال در دنیا حذف شده است .
اما اینکه چرا ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم باید 
کالبدشکافی انجام و بررسی شود که چرا ما به عنوان 

حلقه ای از این زنجیره فعال نیستیم ؟!
شانگهای  در  تولیدکننده ای  از  را  باری  کنیم  فرض 
می خواهیم سوار کشتی کنیم و به بندر عباس بیاوریم 

تا از انزلی عبور کند و به  آستاراخان برسد.
واقعیت آن است که ما حمل و نقل جاده ای نداریم ، 
ریل منظم هم نداریم، حتی یک پورت تنظیم شده هم 
نداریم؛ وقتی اینها وجود ندارد، در نتیجه یک کانتینر 
که می آید با مشکالت عدیده ای مواجه می شود. توجه 
داشته باشید که در بندرعباس حدود بیست و دو سازمان 
ناظر است، در این مسیر متاسفانه با کاالی ترانزیتی 
برخورد  وارد شده،  برای کشور  که  کاالیی  عنوان  به 
این کانتینر آمده و  می شود . در تمامی دنیا می گویند 
پلمپ اش هم سالم است و می تواند برود، هیچ کسی 
هم در مسیر به این کانتینر دست نمی زند. اما طبق 
ضوابط و مقرارت کشور ما، پاسگاه های نیروی انتظامی 
که در مسیر هزار و هفتصد کیلومتری بین بندرعباس 
و بندر انزلی وجود دارند، اختیار دارند که این کانتینر را 
زمین بگذارند ، نگاه کنند و حتی ببرند؛ چراکه می توان 
به ظن قاچاق کانتینر را متوقف کرد . در این حین ممکن 
است به کاال صدمه وارد شود و معطلی به وجود آید و 

در نهایت از جدول زمانی خارج شود. 
این موضوعات در حالی است که در دنیا اعتمادی در 
نظام حمل و نقل جهانی وجود دارد، ولی در کشور ما 
اسناد، مقرارت و مدراک حمل و نقل بین المللی معتبر 
شناخته نمی شود. تمام دنیا به اسناد و مدارک اعتماد 
دارند، زیرا این کاال برای مصرف داخلی نیست؛ بنابراین 
نظام کنترلی ما فقط باید کنترل کند تا این کاال با همان 
پلمپ و بسته بندی عینا از مرز خارج شود. در ایران برای 
یک کانتینر اظهارنامه ترانزیت پر می شود و در مسیرها 
باید تشریفات را طی کند. یک موضوع اضافه تر هم 
داریم و آن اینکه باید هزینه های ترانزیت هم پرداخته 
شود و تضمین ترانزیت هم گذاشته شود. واقعیت آن 
است که وقتی در کشور بار را سوار کامیون می کنیم، 
باید تضمین هم بسپاریم که این بار برود. این تشریفات 
و بروکراسی پیچیده و سخت باعث می شود که ندانیم 
که این کانتینری که امروز به بندرعباس می آید، چه 
زمانی از گمرک خارج می شود و چون زمان خروج را 
نمی دانیم، در عین حال نمی توانیم یک کشتی برایش 
ثبت و ذخیره کنیم که در یک تاریخ مشخص از بندر 

انزلی حرکت کند و برود.
این  نتوانستیم  ما  که  می دهد  نشان  مشکالت  این 
حلقه را درست انجام دهیم، بنابراین در هر کدام از این 
کریدورها اگر موفق عمل شود، دانه های زنجیره اش به 
یکدیگر درست پیوند داده می شوند و اگر موفق عمل 
نکند، می شود کریدور شمال- جنوب که در واقع یکی از 

حلقه های زنجیر درست عمل نکرده است.
دانشمند در پاسخ به این سوال که چرا در کشورمان 
درست  حوزه  این  در  منسجمی  و  صحیح  ساختار 
نکرده ایم، گفت: اول اینکه نظام حمل و نقل جاده ای 
ما غالب است، یعنی حدود هشتاد و پنج درصد بارهای 
ما از طریق کامیون جابه جا می شود و بقیه با ریل انجام 
می  گیرد؛ پس نظام غالب ما حمل و نقل جاده ای است 
و عمال هم سرعتش برخالف روسیه یا اروپا بیشتر از 
حمل و نقل ریلی می باشد . در آنجا حمل و نقل ریلی هم 
مطمئن و هم سروقت صورت می گیرد، اما در ایران این 
سرعت را نداریم؛ چراکه نظام حمل و نقل جاده ای ما 
راننده محور است. ممکن است راننده ا ی به بندرعباس 
بیاید و به او بگویند که باری را به انزلی ببرد، اما او انجام 
نمی دهد، نمی توان هم اجبارش کرد، باید یا منتظر ماند 
یا بگردیم و راننده ای مشتاق رفتن به انزلی پیدا کنیم . 
بنابراین در نظام غیرمنسجم نمی توان قرارداد بست. اگر 
شرکت حمل نقل بزرگی می داشتیم که صاحب چندین 
کامیون بود و در عین حال مسئولیت می پذیرفت که بار 
را در عرض سه یا چهار روز ببرد و در غیر این صورت 
خسارت پرداخت کند، می توانستیم موفق عمل نماییم، 
آنوقت کسی که می خواست کریدوری را طی کند، با 
شرکت قرارداد می بست. اما در حال حاضر اگر با شرکت 
ایرانی قرار داد ببندیم، می گویند ان شااهلل که بار می رود، 

زیرا خودش اختیار کار را ندارد !

نواقص حمل و نقل جاده ای کشور
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: بنابراین این 
نقص اول در کشور است که نظام حمل و نقل ما راننده 
محور است و ما باید این موضوع را به سمت شرکت 
محوری بچرخانیم، در واقع می توان زیر چتر منطقه آزاد، 
سه یا چهار شرکت حمل و نقل جاده ای به وجود آورد و 
آنان را در باال بهم متصل کرد؛ بی تردید این اقدام، راهی 

برای گریز از این معضل می شود.
وی افزود: پیش از انقالب یعنی در اوایل سال 50 ، مثل اکنون 
در سیستم حمل و نقل جاده ای راننده محور بودیم، وقتی 
آنجا متوجه شدیم که در نظام حمل و نقل باید پاسخگویی 
وجود داشته باشد، شرکت های حمل و نقل بزرگ را در 
کشور پایه گذاری کردیم و به افراد توانمند وام دادیم که 
کامیون بخرند. وزارت بازرگانی هم وام داد و کامیون وارد 
کرد؛ اما از آنجا به بعد دوباره نظام حمل و نقل را راننده محور 
کردیم. هنگامی که معاونت حمل و نقل جاده ای وزرات راه 
به رانندگان وام داد تا کامیون بخرند، توسعه راننده محوری 
به وجود آمد؛ در نتیجه امروز شرکت های حمل و نقل فقط 
واسطه ای هستند تا با راننده بارنامه صادر کنند . اگر بخواهیم 
در نظام حمل و نقل جاده ای جایگاهی داشته باشیم، باید 
شرکت های حمل و نقل بزرگ را به وجود آوریم که اینها 

بتوانند قبول مسئولیت کنند .
حاکم  رویه  هزینه های  درخصوص  ادامه  در  دانشمند 
اظهار نمود: به عنوان مثال وقتی کانتینری به بندرعباس 
می آید، روی کفی می گذارند و به انبار شرکت کانتینری 
طبیعتا  کنم،  ترانزیتش  می خواهم  من  حال  می برند. 
باید روی کفی دیگر بگذارم و دو مرتبه در محوطه ای 
بارگیری  باشد،  بارگیری در کامیون دیگر  قابلیت  که 
و جابه جا کنم و زمین بگذارم . اینجا هم کامیونی که 
می خواهد باری به انزلی ببرد، مجددا باید بارگیری شود 
و در این مسیر باید دید که چقدر وقت و هزینه صرف 
تمام شده  قیمت  در  را  هزینه ها خودش  این  می شود. 
به سمت  را  اگر کامیون  نشان می دهد؛ در حالی که 
کشتی ببریم و کشتی  بار را روی کامیون بگذارد و برود، 

هزینه و زمان کمتری صرف می شود. 
وی تاکید کرد: باید این روال حاکم شود که شرکت حمل و 
نقل بزرگی به وجود آید، شرکتی که تعدادی زیادی کامیون 
دارد و مسئول ترانزیت است، در این صورت قبل از اینکه بار 
پای کشتی برسد، کارهای اداری انجام می گیرد، زیرا دیگر 
نیاز به اعالم بار و غیره نیست و فوری از کشتی بار را به 

کامیون انتقال می دهند.

ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان 
شرکت های حمل و نقل

ادامه  در  کشور  نقل  و  حمل  فدراسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: این وضعیت اصالح پذیر نیست مگر 
آیند؛  وجود  به  بزرگ  نقل  و  حمل  شرکت های  آنکه 

شرکت های حمل و نقل بزرگ هم به وجود نخواهند 
آمد مگر آنکه مناطق آزاد اقدامی کنند. در حال حاضر 
کسانی هستند که ده سال است پول به سایپا دیزل یا 
ایران خودرو دیزل داده اند که کامیون خریداری کنند، اما 
این شرکت ها نه خودشان تولید می کنند نه اجازه وارد 
شدن کامیون را می دهند. اگر اجازه بدهند کامیون وارد 

شود، همه این رویه های حاکم متحول می گردد. 
دانشمند افزود: چندین سال پیش پیشنهاد دادیم که 
و  حمل  شرکت های  ناوگان  توسعه  و  نوسازی  برای 
نقل، کامیون دست دوم حداقل با سه سال کارکرد وارد 
کشور کنند. این موضوع را در سال اول در برنامه و 
بعدی هم دائمی  بودجه و سال  بودجه، سال دوم در 
کردیم، اما کامیون وارد نشد! دلیلش این است که یکی 
از مدارکی که نیاز است تا فرآیند ترخیص صورت گیرد 
و پروانه گمرکی داشته باشیم و پالک برای کامیون 
بگیریم، »استاندارد« است. یعنی موسسه ملی استاندارد 
باید بررسی کند که تاییدیه بدهد یا نه! که در این مورد 
استاندارد  دوم  دست  کامیون  برای  ما  می گویند  هم 
اگر  که  است  این  واقعیت  اما  نداریم !  تعریف شده ای 
این جریان راه بیفتد، انحصار طلبی و قدرت طلبی سایپا 
دیزل از بین می رود. باید اذعان داشته باشیم که وقتی 
ملی فکر نمی کنیم، مملکت متضرر می شود و ما عمال 
کریدور شمال-جنوب را از دست داده ایم و  قیمت حمل 

و نقل مان هم افزایش پیدا کرده است.
برای  گازوئیل  مصرف  متوسط  گفت:  ادامه  در  وی 
کامیون ها چیزی حدود پنجاه لیتر در صد کیلومتر است؛ 
اگر کامیون نو بیاوریم، سی لیتر نیاز است؛ پس ما بیست 
لیتر می توانیم پس انداز کنیم. از طرف دیگر مسافت طی 
شده یا پیمایش یک کامیون در سال حدود صدهزار 
بیست  هزارتا  یعنی  کیلومتر  صدهزار  است،  کیلومتر 
لیتر! پس با این رویه بیست هزار لیتر گازوئیل پس انداز 
کرده ایم . اگر قیمت گازوئیل در بازار جهانی یک دالر 
باشد، بیست هزار دالر برای هر کامیون می شود، یعنی 
قیمت کامیون را ظرف 3سال با تفاوت قیمت سوخت 
پرداخت کرده ایم. بنابراین اگر کامیون بیاوریم و مجانی 
به راننده ها بدهیم و کامیون قدیمی شان را به عنوان 
آهن قراضه در انباری بگذاریم، بعد سه سال به سود 
هم می رسیم. اگر عمر کامیون را ده سال محاسبه کنیم، 
شش یا هفت سال سود می بریم و ناوگان را نو می کنیم 
و در عین حال مصرف سوخت را هم به همین راحتی 

کاهش می دهیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: یک موسسه باید 
به وجود بیاید که این تفاوت قیمت سوخت را بگیرد؛ 
به وزرات نفت پیشنهاد دادیم که در نهایت گفتند اگر 
طرحی برای کاهش مصرف سوخت داشته باشید، آن 
که  است  آن  واقعیت  اما  می دهیم؛  را  قیمت  تفاوت 
در کشور ما آدم های متخصص را دعوت می کنند و 
حرف هایشان را گوش می دهند، ولی در نهایت حرف ها 
می دهند؛  انجام  را  خودشان  کار  و  می گذارند  کنار  را 
در  که  آدم هایی  عنوان  به  ما  است  روشن  بنابراین 
زمینه ای متخصص هستیم، حرف هایمان اعتباری ندارد.

طرح تشکیل شرکت های حمل و نقل بزرگ 
در مناطق آزاد

طرح  آزاد  مناطق  در  می توان  داشت:  اظهار  دانشمند 
تشکیل شرکت های حمل و نقل بزرگ را اجرایی کرد و 
پس از آن، پیوند آنها به یکدیگر را به وجود آورد؛ بدین 
معنا که شرکت های حمل و نقل بزرگ ایجاد کنیم تا با 
پالک منطقه آزاد میان مناطق تردد کنند. در چابهار هم 
پیشنهاد دادیم که این شرکت تاسیس شود تا کامیون ها 
از زاهدان تا چابهار تردد داشته باشند؛ چراکه اینها ورود 
ضوابط  و  خودرو  مافیای  با  دیگر  و  می شوند  موقت 
ترخیص قطعی کاری ندارند . با این پیشنهاد، کامیون 
را ورود موقت می کنیم ، پالک ترانزیت چابهار می زنیم 
و کامیون تا زاهدان می رود و برمی گردد. این کار باعث 

می شود که چابهار به سرعت بارش را جابه جا کند . 
وی تاکید کرد: بندری که پسکرانه نداشته باشد، بندر 
کور است و بدرد نمی خورد، چابهار قطار هم که ندارد، 
جاده قابل قبول هم ندارد؛ بنابراین راه حل اینکه چابهار، 
چابهار شود این است که شرکت حمل و نقل بزرگی 
اما  باشد.  داشته  تردد  مناطق  بین  در  و  تاسیس شود 
تاکنون این کار را نکرده اند، چراکه به نفع منافع شخصی 
برخی نبوده است. محاسبات و تجربه میدانی ما می گوید 
به ازای هر کامیون 2.5شغل پایدار ایجاد می شود، یعنی 
اگر 2هزار کامیون بیاوریم، 5هزار شغل پایداری ایجاد 
و  آرام  زندگی  و  مستمر  درآمد  یک  این  و  می کنیم 
مطمئن است. این اتفاق به سادگی قابل تحقق است؛ 
چراکه وقتی بار را مرتب جابه جا کنیم، بی شک دائما 
درخواست می آید؛ به اضافه اینکه منطقه آزاد از حالت 
صرفا ترانزیت کاال تغییر پیدا می کند و فرآوری کاال نیز 
می تواند صورت گیرد؛ مثال افغانستان باری که می آورد 
خام است، اما می توان در چابهار فرآوری کرد، البته که 
تاکنون این کار نشده است، ولی هنوز هم می توان اقدام 
کرد. مشخصا می خواهم بگویم یکی از راه های گریز از 
این سختی که وجود دارد، این است که شرکت های 

حمل و نقل بزرگ را مناطق آزاد به وجود آورند.
چنین  وجود  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  دانشمند 
زیرساخت های  که  نمی رسد  نظر  به  آیا  پیشنهادی، 
الزم برای جاده های ما هنوز فراهم نیست، گفت: اگر 
می بینیم  کنیم  نگاه  هراز  جاده  پیش  سال  بیست  به 
جاده ای باریک و زیر بار ترافیک بود، اما کم کم اصالح 

شد، اکنون به جایی رسیده است که جمعا 50کیلومتر از 
این جاده شاید مشکل داشته باشد؛ در این سال ها مسیر 
کناردستی و تونل درست شده و حاال وضعیت خوبی را 
شاهد هستیم. وقتی این تجربه را داریم و خود استان 
می تواند از حجم کار و ترانزیتی که اتفاق می افتد درآمد 
کسب کند، پس می تواند جاده را هم به مرور تصحیح 
کند . اگر برای این 2هزار کامیون از بومی ها استفاده 
کنیم، خود آنها هم از جاده و کامیون حراست می کنند و 
هم امنیت را برقرار می کنند. مهم این است که عزم این 
کار باشد؛ وقتی هدف مشخص باشد بقیه موضوعات 

قابل حل است .

چالش های حمل و نقل ریلی کشور
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه به حمل و نقل ریلی 
بازوی  اشاره کرد و اذعان داشت: قطار می تواند یک 
اما ظرفیت  باشد،  نقل جاده ای  و  برای حمل  کمکی 

بیشتری ندارد .
وی در ادامه درخصوص وضعیت ریلی کشور اظهار کرد: 
واقعیت آن است که راه آهن ما ناموفق است، اگر از دید 
یک مهندسی راه آهن و از دید یک مصرف کننده خدمات 
به راه آهن نگاه کنیم، می بینیم که سیر راه آهن در ایران 
بسیار پایین است. البته بعد از بحث های فراوان، راه آهن 
در یک بخشنامه ای به طی کردن سیصد کیلومتر در 
بیست و چهار ساعت تعهد داد، اما این اتفاق نیفتاد؛ زیرا 
وقتی سوار قطار هستید متوسط سرعت قطار با توجه 
به توقف های ایستگاهی که دارد، متفاوت است. شما با 
قطار معمولی برای طی کردن مسافتی حدود هشتصد 
کیلومتر، به دوازده ساعت زمان احتیاج دارید. اگر این 
نیاز است.  قطار سریع السیر باشد، به نه ساعت زمان 
اما این یک سمت ماجراست؛ اصوال راه آهن به دلیل 
فرسودگی، نداشتن تعمیرات، مدل واگن ها و کشنده های 
ما و کهنه بودنشان باعث می شوند که سرعت باالیی 
نداشته باشیم. اما بدتر از همه اینها باید بگویم که تقریبا 
بیش از 70درصد مسیرهای ما یک خطه است، بنابراین 
تالقی هایی داریم که باید زمان زیادی برای آن هزینه 
شود. باید یک قطار جای خاصی بایستد تا قطار دیگر رد 
شود، زیرا مسیر یک خطه است و طبیعتا این تالقی ها 

معطلی دارد .
انتقادی به بی اهمیتی مسئوالن به  دانشمند در ادامه 
قطارهای باری داشت و گفت: در راه آهن ما مسیرهای 
آن  از  بعد  است،  همه  بر  مقدم  سریع السیر  مسافری 
قطارهای مسافری معمولی قرار دارند و از نظر درجه 
اهمیت قطار باری آخر از همه است. یعنی اگر قطاری 
باید  همه  کند،  عبور  می خواهد  سریع السیر  مسافری 
بایستند تا او عبور کند. این در حالی است که قطار باری 
به جهت سرمایه ای که در قطار وجود دارد، ارزشمندتر 
از هر قطار دیگری است؛ چراکه تولید ثروت می کند. اما 
متاسفانه در کشور ما اهمیت داده نمی شود و می گویند 
مسافر در بیابان نماند، در حالی که این استدالل اصال 
درست نیست و نباید تمام فشار به قطار باری وارد شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه یک قطار از بندرعباس 
به یزد می آید تا بار را خالی کند. این قطار را به مسیر 
دلیل  به  هم  آنجا  که  می برند  بار  تخلیه  مختص 
مشکالت خاص خودش طول می کشد؛ چراکه اصوال 
بلکه  نشده اند،  تعریف  بار  برای  ما  قطار  ایستگاه های 
ایستگاه های قطار ما برای مسافر تعریف شده است؛ 
بنابراین تجهیرات الزم به طور منظم بیست و چهار 
ساعته در آن ایستگاه ها وجود ندارد.  به اضافه اینکه 
خدمات کناردستی که بار را در سکو تخلیه کنند و از 
سکو به انبار منتقل کنند هم نیست! در نتیجه قطار 
معطل می شود تا امکانات به آن برسد . باید دیزل یک 
به یک قطار دیگر که می خواهد  باز کنند و  را  قطار 
سریع تر برود، بدهند؛ طبیعتا این قطار که کارش را انجام 
داده، معطل می ماند تا کشنده یکی دیگر را به آن وصل 
کند. لذا زمان مشخصی برای ارسال کاال وجود ندارد و 
تخلیه و بارگیری با مشکالت روبه رو است و این رویه از 

هر شهر به شهر دیگر ادامه دارد.
دیگر  سوالی  به  پاسخ  در  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
مبنی بر اینکه آیا در داخل مناطق آزاد می شود بحث 
کریدوری ایجاد کرد، تصریح کرد: بله، امکان پذیراست. 
تاجر همیشه دنبال منافعش می گردد، اگر احساس کند 
از چابهار کارش راحت تر انجام می شود، قطعا به همان 
نقطه می آید، اما  اگر در این جاده بیست کافه شیک هم 
درست کنید ولی اقتصادی نباشد، تاجر نمی آید. بنابراین 

باید مسیر مشخصی را ارائه و برای تجار تعریف کنیم.
ترکیه  به  از چین  باری که  به فرض  افزود:  دانشمند 
باب المندب،  هند،  اقیانوس  مسیر  از  برود،  می خواهد 
کانال سوئز و بعد تنگه داردانل رد می شود و نهایتا به 
استانبول می رسد؛ اما برای این مسیر چقدر باید هزینه 
پرداخت کند؟ هزینه کانال سوئز برای کشتی سی هزار 
از  اگر  تنی نزدیک به صد و بیست هزار دالر است . 
چابهار به ماکو برود و ترک ها خودشان بار را از ماکو 
ببرند، قطعا هم سرعت بیشتر و هم هزینه کمتر می شود .

پایان مجددا  در  نقل کشور  و  فدراسیون حمل  عضو 
به ساختار حمل و نقل کشوری که بسیار حائز اهمیت 
است، اشاره کرد و اظهار نمود: ساختار حمل و نقل ما 
راننده محور است و ما از این جهت مشکل داریم. لذا 
قدم اول این است که شرکت های حمل و نقل در هر 
کدام از مناطق آزاد به وجود آیند، مجوز از هیات دولت 
در  بتوانند  مناطق  پالک های  با  کامیون ها  تا  بگیرند 

مناطق آزاد فی مابین خودشان بار جابه جا کنند .

در گفت و گو با مهندس مسعود دانشمند عضو فدراسیون حمل و نقل کشور مطرح شد:

ایجاد کریدورهای درون منطقه ای با 
کامیون های پالک منطقه آزاد

گفت و گو: 
 مرضیه حسینی

 مجید صیادنورد



اخبار منطقه آزاد اروند

معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند 
عملیات  معابر شهری،  بهسازی  راستای  در  گفت: 

آسفالت در برخی خیابان های آبادان آغاز شد.
موعود شمخانی افزود: با توجه به انعقاد قرارداد و 
با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(  تفاهم نامه 
نقاط شهر وارد  عملیات بهسازی معابر در برخی 

فاز اجرایی شد.
و  تسطیح  عملیات  از  پس  داشت:  اظهار  وی 
کوی  معابر  از  بخشی  آسفالت  اجرای  زیرسازی، 
فاز چهار که شامل خیابان های مهر ۴  ذوالفقاری 

و ۱۲ می باشد، آغاز شد.
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
اروند گفت : عملیات اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء)ص( در سه جبهه ذوالفقاری چهار، امیر آباد ۲ 

و علوانیه است که عملیات آسفالت آنها آغاز شد.
را  تفاهم نامه ای  سازمان  این  کرد:  تصریح  وی 
در  عمرانی  زیرساخت های  ایجاد  راستای  در 
قرارگاه  با  خرمشهر  و  آبادان  شهرستان  های 

سازندگی خاتم االنبیاء)ص( منعقد کرده است.
شمخانی اظهار کرد: در فاز نخست این تفاهم نامه، 
آبادان  معابر شهری  نوسازی  و  بهسازی  عملیات 
عنوان  به  امیرآباد  و  علوانیه  ذوالفقاری،  کوی  در 

نقطه شروع این طرح ها اجرا می شود.
معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند 
در پایان خاطرنشان کرد: در این تفاهم نامه، احداث 
پل  و ساحل سازی در رودخانه های کارون و بهمنشیر 
در شهرهای آبادان و خرمشهر و بهسازی و نوسازی 

خیابان های شهری پیش بینی شده است.

مشاور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند در حوزه صنایع خالق، از فعال شدن 

صنایع خالق در آینده نزدیک در این منطقه خبر داد.
در نشستی فی مابین صدیقه توکل مدیر توسعه صنایع 
فرهنگی و خالق، علی حسنلو مدیر فرهنگی هنری 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  اجتماعی  و 
اقتصادی و سیدمحمد سیدی مشاور صنایع خالق 
سازمان منطقه آزاد اروند، الزامات فعال شدن صنایع 
خالق در این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیدمحمد سیدی با اشاره به نزدیکی صنایع خالق 
و فرهنگی و هنری، اظهار داشت: اقتصاد فرهنگ 
ازجمله مواردی است که با فعال شدن صنایع خالق 

در منطقه آزاد اروند به طور جدی دنبال می شود.
وی، مطالعه و تحلیل محیط کسب و کار صنایع 
یکی  را  اروند  آزاد  منطقه  در  خالق  و  فرهنگی 
و  دانست  گفتمان  این  مباحث  اصلی ترین  از 
افزود: در این نشست مقرر شد برنامه ریزی برای 
جهت  خالق  صنایع  آموزش  دوره های  برگزاری 
عالقه مندان  و  فعالین  محصوالت  تجاری سازی 
با  که  دهیم  قرار  دستورکار  در  را  خالق  صنایع 
توجه به شرایط کنونی و شیوع کروناویروس این 

دوره ها به صورت وبینار برگزار می شود.
معرفی  و  آموزشی  دوره های  زیست بوم،  سیدی، 
صنایع  فعال شدن  الزامات  جزء  را  صنایع خالق 
خالق در منطقه دانست و اذعان داشت: نظارت 
آزاد  منطقه  خالق  صنایع  زیست بوم  تدوین  بر 
قرار  بررسی  مورد  که  بود  دیگری  موضوع  اروند 
تیمی  شد  این  بر  قرار  راستا  همین  در  و  گرفت 
برای مطالعات و شناسایی ذی نفعان صنایع خالق 
و ظرفیت های این حوزه در منطقه انتخاب شوند.

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  مشاور 
خالق،  صنایع  حوزه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
صنایع خالق را یک ضرورت دانست و خاطرنشان 
که  صنایع خالق  شدن  فعال  با  بدون شک  کرد: 
متمرکز بر هنر و فرهنگ است، شاهد شکل گیری و 
ارتقاء اقتصاد خالق در منطقه آزاد اروند خواهیم بود.

اجرای فاز نخست تفاهم نامه 
اروند با قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در آبادان

 فعال سازی صنایع
 خالق در اروند در جهت 

ارتقاء اقتصاد خالق

 معاون فنی و امور زیربنایی
 سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

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

معاون توسعه کسب  و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: ۲۰هزار میلیارد در ۹ماه سال 

جاری در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری شد.
تمام  رغم  به  داشت:  اظهار  موسوی  سیدعلی 
به  منطقه  و  استان  کشور،  دنیا،  در  که  مشکالتی 
فشارهای  همچنین  و  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل 
وضعیت  دارد،  وجود  ظالمانه  تحریم های  و  آمریکا 
به نسبت  اروند  آزاد  منطقه  در   سرمایه گذاری 
سال های گذشته مطلوب است و طی امسال موفق 
به پیشبرد حجم سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال 

گذشته در این منطقه آزاد شده ایم.
وی بیان کرد: میزان حجم سرمایه گذاری داخلی در 
آزاد  منطقه  در  تولید(  جهش  )سال  سال ۹۹  ۹ماهه 
اروند بیش از ۲۰هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه 
با ۹ماهه سال گذشته که ۱۲هزار میلیارد ریال بود، 

رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
قالب  در  دالر  ۵۱میلیون  همچنین  افزود:  موسوی 
ابتدای  از  خارجی  سرمایه گذاری  مصوب  پروژه های 

امسال تاکنون در منطقه آزاد اروند جذب شده است.
معاون توسعه کسب  و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: امسال نیز ۱۹۰واحد صنعتی 
تولید  جهش  سال  در  اروند  آزاد  منطقه  در  فعال 
فعالیت مستمری دارند که به رونق اقتصادی و میزان 

اشتغال زایی در منطقه کمک شایانی کرده اند.
وی بیان کرد: بیشترین سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف صنعتی، تولیدی، بازرگانی، عمرانی، خدماتی 

و تجاری است که توسط بخش خصوصی انجام شده 
و امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم این روند روبه رشد 

را حفظ کنیم.
سال  نام گذاری  به  توجه  با  داشت:  اظهار  موسوی 
جاری به نام جهش تولید، ۱۴پروژه تولیدی و صنعتی 
در منطقه آزاد اروند افتتاح شده و پیش بینی می شود 
تا پایان سال جاری این تعداد به  3۰پروژه برسد که 
این روند کمک بسیار زیادی به رشد سرمایه گذاری 

در منطقه آزاد اروند خواهد داشت.
معاون توسعه کسب  و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
جمهوری  گمرک  توافق  با  افزود:  اروند  آزاد  منطقه 
اسالمی ایران، تشریفات گمرکی کاالهای همراه مسافر 
و کاالهای مصرفی، ماشین آالت، قطعات و مواد اولیه 
مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی از بدو ورود تا خروج 

به عهده گمرک سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت.
نیز  تجاری  کاالهای  سایر  درخصوص  افزود:  وی 
برعهده گمرک  مبادی خروجی  نظارت در  و  کنترل 

جمهوری اسالمی ایران است .
در  تسهیل  اداری،  بروکراسی  حذف  گفت:  موسوی 
ورود مواد اولیه و ماشین آالت واحدهای صنعتی بدون 
ثبت سفارش، حمل یکسره کاال از مبدا به واحدهای 
صنعتی برای کاهش هزینه ها و کاهش زمان ورود کاال 
و همچنین عدم دریافت ضامن بانکی و تضامین دست 
اقتصادی حضور  آثار  از  واحدهای صنعتی،  از  پاگیر  و 
گمرک جمهوری اسالمی ایران در گیت های خروجی 

منطقه آزاد اروند بوده است.
معاون توسعه کسب  و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به وضعیتی که اکنون 
کل دنیا و کشور ما دارد، شاید آنچنان که ما انتظار 
داریم آثار استقرار گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
مبادی خروجی منطقه آزاد اروند را شاهد نباشیم، کما 
اینکه اکنون نیز آثار مثبتی را در منطقه داشته است؛ 

ولی با استقرار گمرک در گیت های خروجی، کنترل 
مسافر  حمل  و  منطقه  در  مصرف  جهت  کاال  ورود 
و همچنین مواد اولیه و ماشین آالت صنعتی منطقه 
بعد  از سه  اروند صورت می گیرد  آزاد  منطقه  توسط 
قابل توجه است؛ در بخش گردشگری که کاال بدون 
منطقه  وارد  آسان  و  اداری  پاگیر  و  دست  تشریفات 
شود رونق کسب و کارهای کوچک منطقه را در پی 
خواهد داشت و حضور گردشگران داخلی و خارجی 

در منطقه را شاهد خواهیم بود.
اصناف کوچک منطقه  و  و کارها  وی، رونق کسب 
را بعد دوم مزایای استقرار گمرک جمهوری اسالمی 
واحد  ۲۰هزار  افزود:  و  کرد  عنوان  منطقه  در  ایران 
صنفی در منطقه وجود دارد که هر چقدر ورود کاال از 
خارج از کشور به این واحدهای صنفی تسهیل یابد، 

اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
استقرار  مثبت  اثرگذاری  به  اشاره  با  موسوی 

خروجی  مبادی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
تاکنون  گفت:  صنعتی  بخشی  در  اروند  آزاد  منطقه 
و  اولیه  مواد  ماشین آالت،  واردات  دالر  ۱8۰میلیون 
داشتیم  را  صنعتی  بخش  در  ای  واسطه  کاالهای 
به  ۱7۰واحد  از  صنعتی  واحد  تعداد  شد  باعث  که 
۱۹۰واحد برسد و جهش تولید عمال در منطقه آزاد 
اروند عملیاتی شد که این جهش با همکاری گمرک 

جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت.
معاون توسعه کسب  و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
کشورهای  در  حضور  داشت:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه 
پذیرش  اعزام هیات های تجاری و  خارجی، سمینارها، 
هیات های تجاری کشورهای دیگر که با کمک اتاق های 
بازرگانی خرمشهر و آبادان و اتاق های اصناف این دو شهر 
صورت گرفت، موفق به جذب سرمایه گذاری های خارجی 
شده ایم؛ اکنون دو سرمایه گذار بزرگ چینی در منطقه آزاد 
اروند حضور دارند، همچنین سرمایه گذاران عراقی، عمانی 

و کویتی نیز در منطقه سرمایه گذاری کرده اند.
اروند  آزاد  منطقه  حسنه  رابطه  به  اشاره  با  وی 
صنعتی  واحد  گفت:  چینی  سرمایه گذاران  و 
رشد  با  اروند  آزاد  منطقه  در  چینی  سرمایه گذار 
در  است،  واحد  این  تکامل  پی  در  6۰درصدی 
خواهد  تولید  شیمیایی  کودهای  صنعتی  واحد  این 
استان  در  کود  این  تولیدکننده  واحد  تنها  که  شد 
می باشد؛ با بهره برداری از این واحد، تولید کود در 
داخل کشور انجام خواهد شد و زمینه اشتغال زایی 

برای ۱۵۰نفر فراهم می شود.
معاون توسعه کسب  و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
پایان خاطرنشان کرد: در سال  اروند در  آزاد  منطقه 
جهش تولید و در جهت حمایت از واحدهای صنعتی، 
در ۹ماهه امسال ۱8۰میلیون دالر واردات مواد اولیه و 
کاالهای واسطه ای و ماشین آالت صنعتی واحدهای 
تولیدی مستقر در منطقه آزاد اروند را شاهد بوده ایم.

20هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد اروند در 9 ماهه سال99

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

»مردان  عنوان  با  بین المللی  شعر  شب  مراسم 
سردار  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  هدف  با  میدان«، 
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در موزه 

دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد.

انقالب  هنری  حوزه  همت  به  که  مراسم  این  در 
از  برگزار شد، ۲6شاعر  اروند  آزاد  منطقه  و  اسالمی 
کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، 
لبنان و یمن حضور داشته و شعرهای خود را در رثای 

شهید سلیمانی و شهدای مقاومت قرائت کردند.
دلیل  به  یمن  لبنان،  سوریه،  کشورهای  شاعران 
فراگیری کرونا اشعار خود را به صورت ویدو کنفرانس 
مقدس  دفاع  موزه  باغ  در  شعرا  سایر  و  کردند  ارائه 

خرمشهر حضور داشتند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره همه 
شهدای انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و دفاع از حرم؛ 
ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانش را یکی از 
مذبوحانه ترین اقدامات دشمنان کوردل نظام دانست و 
گفت: حاج قاسم سلیمانی یکی از مردان بزرگ روزگار 
نرفت؛  از دل ها نخواهد  یاد و خاطرش هرگز  بود که 
چراکه عالوه بر رشادت های نظامی اش، همواره چهره ای 
مردمی و معنوی داشت که الهام بخش بسیاری از مردم 

ایران و خارج از کشور بود.
قدرت اله طمیمیان ضمن گرامیداشت افزود: هدف از 
این شب شعر، گسترش و تعمیق فرهنگ  برگزاری 
به  معرفی شهید سلیمانی  و شهادت،  مقاومت  ایثار، 

عنوان اسوه ایثار، اخالص و عمل برای نسل نوجوان 
واالمقام  آن شهید  مقابل  در  دین  ادای  و  جوانان  و 

بوده است.
چهره  این  عرفانی  و  معنوی  بعد  به  اشاره  با  وی 
اولین  ایام  رسیدن  فرا  با  کرد:  خاطرنشان  ملی، 
ابومهدی  و  سلیمانی  سردار  شهادت  سالگرد 
میدان«  »مرد  بین المللی  شعر  شب  المهندس، 
ایران،  کشورهای  از  شاعرانی  شعرخوانی  با 
یمن،  و  لبنان  سوریه،  عراق،  پاکستان،  افغانستان، 
خرمشهر  مقدس  دفاع  موزه  فرهنگی  مجموعه  در 

گردید. برگزار 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند تصریح کرد: به منظور هرچه بهتر برگزار شدن 
حوزه  ادبی  آفرینش های  مرکز  فرهنگی،  رویداد  این 
مرزبانی  فرماندهی  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  هنری، 
جمهوری اسالمی ایران، موسسه فرهنگی سپهر سوره 
هنر و موزه دفاع مقدس خرمشهر با مشارکت یکدیگر 

اقدام به برپایی آن نمود.
معرفی  و  شهادت  ایثار،  فرهنگ  ترویج  طمیمیان ، 
به نسل جدید در کشورهای  مکتب سردار سلیمانی 
محور مقاومت با ابزار شعر را از دیگر اهداف این شب 
شعر عنوان کرد و افزود: سردار سلیمانی صاحب یک 

مقابل  در  شهامت  و  شجاعت  اقتدار،  و  بود  مکتب 
دشمنان محورهای این مکتب می باشد.

تولیدات  اثرگذاری  و  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
اروند  آزاد  منطقه  و هنری، سیاست سازمان  فرهنگی 
حمایت از تولیدات بومی است که در همین راستا و در 
مراسم یکمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به 

این مهم پرداختیم.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند در پایان تاکید کرد: همه ما باید به 
این مکتب توجه کنیم و آن را الگوی خود قرار دهیم 
تا بتوانیم مقاومت در مقابل زورگویی و استکبار را در 

درون خود نهادینه نماییم.
براساس این گزارش، معاون حوزه هنری کشور نیز در 
این مراسم با اشاره به جایگاه و نقش شهید سلیمانی در 
جبهه مقاومت گفت: شهید سلیمانی نه تنها در کشور ما، 
بلکه در سایر کشورها خصوصا محور مقاومت دوستداران 

زیادی در میان هنرمندان و شاعران بین المللی داشت.
ویروس  شیوع  دلیل  به  افزود:  معلمی  مجدالدین 
کرونا در جهان، این شب شعر را محدود و با رعایت 
از  دستورالعمل های بهداشتی برگزار کردیم و برخی 
شاعران کشورها به صورت مجازی در این شب شعر 

حضور داشتند.

سردار  شهادت  سالگرد  اولین  بزرگداشت  مناست  به 
حاج قاسم سلیمانی، از دو نماهنگ همخوانی فارسی 
عربی »میراث سلیمانی « و »سردار خونین بال« در 

منطقه آزاد اروند رونمایی شد.
سالمت  و  ورزش  مدیر  منظمی  مهدی  حضور  با 
و  فرهنگی  صنایع  توسعه  مدیر  توکل  صدیقه  و 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  خالق 
اجتماعی و گردشگری  اقتصادی، معاون فرهنگی، 
مقاومت  فرمانده  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
چند  تنی  و  آبادان  جمعه  امام  آبادان،  سپاه  ناحیه 
اثر  دو  از  شهرستان،  و  استان  مسئولین  دیگر  از 
عربی  فارسی  همخوانی  قالب  در  تولیدی  هنری 
گروه  از  کاری  بال«  خونین  »سردار  نام های  به 
تواشیح بین المللی مصابح الهدی آبادان و »میراث 
ناحیه  از  ابن رضا  سرود  گروه  از  کاری  سلیمانی« 

آبادان، رونمایی شد. مقاومت بسیج 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 

قاسم  شهید  به  احترام  ادای  با  اروند  آزاد  منطقه 
رویکرد  داشت:  اظهار  فخری زاده  شهید  و  سلیمانی 
به  بومی  هنرمندان  از  حمایت  همواره  معاونت  این 
هنری  و  فرهنگی  اثرگذاری  و  ماندگاری  جهت 
نماهنگ  دو  از  راستا  همین  در  که  است  آثارشان 
»میراث سلیمانی« و »سردار خونین بال« برای تولید 
و پخش از شبکه های سراسری، پشتیبانی و حمایت 

مالی نموده ایم.
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  طمیمیان،  قدرت اله 
با ارائه آثار فرهنگی و هنری به نسل جدید را بسیار 
فرد  افزود: شهید سلیمانی یک  و  کرد  ارزیابی  مهم 
نبود، بلکه مکتب و تفکری بود که دسترسی به آن 
از طریق شناخت وی، تفکر و مکتب اش میسر است.
در  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  کرد:  تصریح  وی 
مواجه با دشمنان، شجاع و مقتدر و در مقابل مردم 

خدوم، دلسوز و متواضع عمل می کرد.
بخش  در  آبادان  جمعه  امام  گزارش،  این  براساس 
تمام  آینه  را  مراسم، سردار سلیمانی  این  از  دیگری 
و  دانست  مدافع حرم  و  مقدس  دفاع  نمای شهدای 
گفت: برای زنده نگه داشتن نام، یاد و مکتب شهید 
سلیمانی می بایست یاد و خاطره 8سال دفاع مقدس 
و دفاع از حرم مقدس را زنده نگه داریم که مکتب 
جهاد، شهادت، اخالص، معرفت، بصیرت و اقتدار به 

موالی خود است.

حجت االسالم علی ابراهیمی پور اذعان داشت: مکتب 
جوان،  پیر،  از  اعم  مردم  آحاد  تمام  سلیمانی  شهید 
تحصیلکرده، بی سواد، شهری، روستایی و حتی مادران 
شهدا را در دفاع از حرم وارد صحنه کرده است. شهید 
سلیمانی برای جنگیدن، جریان سازی فرهنگی و زمانی 
که به مکتب او نیاز است و حتی در جریان سیل، بدون 
نمایش اثری برای معرفی، خود و رهروانش وارد میدان 

می شدند.
جانباز  سه  از  فرهنگی  رویداد  این  در  است،  گفتنی 
مدافع حرم به نام های علی رضا بستاک، نادر برومند 
و مصطفی عبادی با اهداء لوح تقدیر و تابلو منقش 
از  و  شد  قدردانی  حرم  مدافع  شهدای  تصویر  به 
نماهنگ  دو  سرود  گروه های  اعضای  و  هنرمندان 
از  ابن رضا  سرود  گروه  از  کاری  سلیمانی«  »میراث 
ار  بال« کاری  آبادان و »سردار خونین  بسبج  ناحیه 
نیز  آبادان،  الهدی  مصباح  تواشیح  بین المللی  گروه 

تقدیر به عمل آمد.

مدیر اطالعات جغرافیایی و طرح های کالن توسعه 
از فراگیر شدن  اروند  آزاد  زیرساخت سازمان منطقه 
اقدامات مقابله با زمین خواری و تخالفات ساخت و 

ساز در اراضی محدوده منطقه آزاد اروند خبر داد.
 مجید رحیمی قشقایی در نشست کارگروه صیانت از 
اراضی سازمان منطقه آزاد اروند که با حضور سروش 
برگزار  سازمان  این  مدیریت  توسعه  معاون  شریفی 
شد، اظهار داشت: با توجه به وظیفه نظارتی منطقه 
و  دولتی  اراضی  در  غیرقانونی  تصرف  درخصوص 
ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده اروند، سازمان 

منطقه ازاد اروند این کارگروه را ایجاد نموده است.
 وی با اشاره به گستردگی محدوده جغرافیای منطقه آزاد 
اروند و افزوده شدن محدوده های شهری و روستایی آبادان 
و خرمشهر به این گستره، خاطرنشان کرد: این اراضی به 
عنوان سرمایه ارزشمند مردم منطقه و بستر پیاده سازی 
طرح های توسعه مطرح هستند، که به منظور پیشگیری 
از تصرفات غیرمجاز و دست اندازی به حقوق شهروندان، 
تحت کنترل بیشتر قرار گرفتند؛ این یگان با همکاری و 
هم افزایی حوزه های حراست ، پشتیبانی و حقوقی منطقه 
آزاد و همچنین ادارت راه و شهرسازی، به خدمت می پردازد.

حدود  باالی  وسعت  دلیل  به  داشت:  اظهار   رحیمی 
3۵۰۰۰هکتاری منطقه، ناگزیر به استفاده ابزار هوشمند 
نظیر سنجش از دور و GIS هستیم و در فاز نخست در 

کنار بازدید محلی از تحلیل این داده ها بهره می بریم.
توسعه  کالن  طرح های  و  جغرافیایی  اطالعات  مدیر 
اذعان داشت: در  اروند  آزاد  زیرساخت سازمان منطقه 
 گام بعدی و با همکاری حوزه فناوری اطالعات، سامانه 
تعاملی پایش اراضی و همچنین سامانه تحلیل تصاویر 
پهبادی که تجربه موفقی در برخی کالن شهر ها بوده 

است، در دستورکار قرار خواهد گرفت.

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

به مناست بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی صورت پذیرفت:

مدیر اطالعات جغرافیایی و طرح های کالن توسعه زیرساخت سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

برگزاری شب شعر بین المللی »مرد میدان« در منطقه آزاد اروند

رونمایی از دو نماهنگ یادواره سردار شهید سلیمانی در منطقه آزاد اروند

مقابله با زمین خواری و تخلفات ساخت و ساز در اراضی منطقه آزاد اروند
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با معاون وزارت کار اعالم کرد:

 آمادگی منطقه آزاد قشم جهت پایلوت شدن
برای تفویض اختیارات وزارت کار

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم به همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، 
شهردار  شهر،  شورای  اعضای  جمعه،  امام  با  دیدار  در 
شهرسوزا و بخشدار بخش شهاب بر لزوم تهیه و تدوین 
روند  به  بخشیدن  سرعت  برای  شهر  این  جامع  طرح 

توسعه و پیشرفت تاکید کرد.
حمیدرضا مومنی در این جلسه گفت: فعالیت های بسیار 
خوبی طی سال های گذشته در شهر سوزا اجرایی شده، 

اما هنوز هم تا شرایط مطلوب فاصله داریم.
وی تاکید کرد: تهیه و تدوین طرح جامع یکی از نیازهای 
ضروری امروز شهر سوزا است و شهرداری و شورای شهر 
باید به شیوه ای برنامه ریزی کنند که هر فعالیت عمرانی و 

خدماتی در این شهر مطابق طرح جامع اجرایی شود.
افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اعضای شورای شهر و شهردار با هماهنگی و همکاری 
مناسب می توانند از ظرفیت های موجود برای بهبود ارائه 
سوزا  شهر  ساکنان  زندگی  کیفیت  افزایش  و  خدمات 

حداکثر استفاده را ببرند.
مومنی با اشاره به ضرورت توسعه پارک ها و کمپ پارک 
و  تفریحی  فضاهای  سرانه  افزایش  گفت:  سوزا  شهر 
گردشگری در شهر سوزا می تواند به جذب گردشگر در 

این شهر کمک کند.
وی تصریح کرد: برای انجام ماموریت و مسئولیت ها باید 
هم افزایی  با  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 در ادامه با اشاره به برخی 
مشکالت مالی موجود در مسیر اجرای پروژه ها و طرح ها 
تصریح کرد: با وجود تمامی مشکالت 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.
به گفته مومنی، با وجود مشکالت متعدد در حوزه اقتصادی، 
هیچ پروژه عمرانی و اقتصادی در منطقه آزاد قشم متوقف 
نشده و این موضوع نشان می دهد که می توان بدون وقفه 
پروژه ها را اجرایی کرد، به  شرط آنکه این اقدامات با یک 

برنامه ریزی دقیق و مطابق طرحی جامع باشد.
اجرای  مانع  ناهماهنگی  برخی  وجود  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  سوزا شده،  در شهر  عمرانی  طرح های 
انجام  شهری  منظر  زیباسازی  زمینه  در  خوبی  اقدامات 
انبارهای  آینده نزدیک جانمایی و ساماندهی  شده و در 
و  عمرانی  پروژه های  اجرای  و  ورزشگاه  چمن  صیادی، 

خدماتی شهر در سوزا اجرایی خواهد شد.
مومنی همچنین خاطرنشان کرد: انجام طرح های توسعه ای در 
سوزا باید براساس یک نقشه راه و طرح جامع صورت گیرد و سند 

راهبردی این شهر باید سریع تر آماده و اجرایی شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اقدامات  گذشته  سال های  طی  اینکه  بیان  با  پایان  در 
اجرایی  منطقه  این  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  خوبی 
شده، ضمن قدردانی از زحمات رئیس آموزش و پرورش 
اجرایی،  مسئوالن  از  قشم،  شهرستان  شهاب  بخش 
اعضای شورای شهر و شهردار شهر سوزا خواست تا با 

تمام توان برای حل مشکالت تالش کنند.
اهل سنت شهر سوزا  امام جمعه  این گزارش،  براساس 
نیز در این جلسه از زحمات و تالش های صورت گرفته و 
اجرای پروژه های مختلف عمرانی، اقتصادی، خدماتی و 
گردشگری در این منطقه توسط سازمان منطقه آزاد قشم 

طی سال های گذشته، قدردانی کرد.
شیخ احمد سالمی با اشاره نهضت کاشت نخل در نقاط 
مختلف جزیره، افزود: دوران مدیریت مهندس مومنی برای 
شهر سوزا دوره پر از خیر و برکت بوده است و امیدواریم 
با حمایت از شهردار جدید شاهد حل برخی مشکالت در 

حوزه های عمرانی و اقتصادی این شهر باشیم.
از  قدردانی  با  سوزا  شهر  شهردار  تشه  عبداهلل  ادامه  در 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  گرفته  صورت  تالش های 
قشم جهت اجرای طرح های عمرانی و بهبود وضعیت منظر 
شهری و توسعه سرانه فضای سبز و فضای تفریحی  شهر 
مجموعه  خواسته های  و  مشکالت  برخی  بیان  به  سوزا، 

شهرداری و شورای شهر سوزا پرداخت.
همچنین، محرم بهاروند معاون فنی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه به ارائه گزارشی درباره 
فعالیت های عمرانی صورت گرفته طی سال های گذشته 
برنامه ریزی  با  که  کرد  اعالم  و  پرداخت  سوزا  شهر  در 
صیادی،  انبارهای  ساماندهی  موضوع  گرفته،  صورت 
و  ورزشگاه  چمن  نشانی،  آتش  تجهیزات  گمرک، 
سوزا  شهر  سبز  فضای  زیباسازی  و  نگهداری  همچنین 

در آینده نزدیک حل خواهد شد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  گزارش،  این  براساس 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه اعالم 
کرد که مطالعات اولیه جهت تهیه طرح جامع گردشگری و 
بررسی پهنه گردشگری شهر سوزا و پیش بینی جانمایی های 

اقامتی و گردشگری در این شهر آغاز شده است.
و  استانداردسازی  که  تاکید  همچنین  شیخ زاده  مرتضی 
نیز  منطقه  در  پروازی  سایت های  به  مربوط  ساماندهی 
مطابق دستورالعمل ها و قوانین موجود آغاز شده و طی 

روزهای آینده به نتیجه خواهد رسید.
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر  رنجبری  سلیمان  همچنین، 
جلسه  این  در  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی 
تعیین  جهت  گرفته  اقدامات صورت  آخرین  از  گزارشی 
حادثه  درگذشتگان  پرونده  بررسی  و  خانواده ها  تکلیف 

کارخانه پودر ماهی ارائه کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
تاکید بر اهمیت نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
مناطق آزاد کشور گفت: منطقه آزاد قشم آمادگی کامل دارد 
تا به عنوان پایلوت تمامی تفویض اختیارات این وزارتخانه را 

به بهترین نحو در این منطقه اجرایی کند.
با حاتم شاکرمی معاون روابط  حمیدرضا مومنی در دیدار 
کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی افزود: این تفویض 
اختیارات در ماده ۶۵ احکام دائمی پیش بینی شده و اجرای آن 
می تواند شرایط روابط کار و مسائل اشتغال را در منطقه آزاد 

قشم بسیار بهبود ببخشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به برخی 
اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص ایجاد شفافیت 
در حوزه کار و اشتغال گفت: این سازمان به عنوان اولین 
دستگاه، پروژه امضای الکترونیک را با دیوان محاسبات در 
راستای ایجاد شفافیت در دست اجرا دارد و همکاری های 
پایه گذاری کرده  بازرسی کل کشور  با سازمان  نیز  خوبی 

است.
وی در ادامه مزیت های مناطق ازاد ازجمله معافیت های مالیاتی، 
گمرک و ویزا را زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال 
در این مناطق دانست و با اشاره به اقدامات زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد قشم درخصوص بسترسازی برای افزایش تولید و 
اشتغال، تصریح کرد: به عنوان مثال تولید برق در قشم امروز 
به ۴۷۰مگاوات رسیده که با برنامه ریزی های صورت گرفته 
این رقم تا پایان دولت با حدود سه برابر افزایش به یک هزار و 

۱۳۰مگاوات خواهد رسید.
مومنی این اقدامات را در حوزه نفت و انرژی شامل احداث 
پاالیشگاه، ذخیره سازی و بانکرینگ و حوزه گردشگری شامل 
هتل سازی و اقامتگاه های بوم گردی و نظایر آنها برشمرد و تاکید 
نمود: همه این اقدامات و سایر تمهیدات اندیشیده شده در منطقه 
آزاد قشم باعث شده که امروز ما شاهد تقویت مهاجرت معکوس 

در برخی روستاهای جزیره باشیم .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان، عملکرد مناطق آزاد را در مقایسه با سرزمین اصلی 
در حوزه بودجه، سرمایه گذاری، اجرای پروژه های عمرانی و 
توسعه ای و در شاخص نرخ اشتغال بهتر و موفق تر ارزیابی 
کرد و اذعان داشت که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب 

فاصله وجود دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
نقش آفرینی منطقه آزاد قشم به عنوان محور 

تولید در میان مناطق آزاد کشور
همچنین، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در این نشست با تقدیر از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم 
در حوزه اشتغال و امور کارگری گفت: امیدواریم سایر مناطق 
آزاد نیز با تمکین به قوانین مانند منطقه آزاد قشم به مسائل 

این حوزه اهتمام ویژه داشته باشند.
حاتم شاکرمی افزود: گرچه همه مناطق آزاد کشور ازجمله 
منطقه آزاد قشم در حوزه مسئولیت اجتماعی عملکرد قابل 
تقدیری دارند، ولی برخی موارد در حوزه کارگری بایستی در 

این مناطق بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
وی توسعه انسان محور را از اولویت های مناطق آزاد خواند و 
تصریح کرد: بدیهی است در حوزه مسئولیت اجتماعی این 

مناطق بایستی به این اولویت توجه بیشتری شود .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
لزوم هماهنگی در حوزه تفویض اختیار برخی وظایف وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در حوزه اشتغال، یادآور شد: 
این موارد در قانون اساسی و قوانین مناطق آزاد لحاظ شده 
است و با هماهنگی و همکاری بیشتر قابل اجرا خواهد بود.

مصوب  شایسته  کار  سند  در  اینکه  به  اشاره  با  شاکرمی 
دولت تدبیر و امید به عدالت مزدی، اشتغال مولد و آزادی 
در حوزه  عدالت  قوت  نقاط  عنوان  به  انجمن های صنفی 
کارگری توجه ویژه شده است، گفت: اگر این موارد در مناطق 
آزاد مورد توجه قرار بگیرد باعث افزایش رضایتمندی جامعه 

کارگری و جامعه این مناطق خواهد شد.
وی درخصوص برخی مسائل اشتغال ازجمله بیمه بیکاری، بر 

ضرورت تطبیق آنها با قوانین مناطق آزاد تاکید کرد و افزود: 
برای اجرای بیمه بیکاری، اطالعات واجدان شرایط استفاده 
باید در سامانه کشوری  تا آخر دی ماه جاری  بیمه  این  از 

بارگذاری شود.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
همچنین بر ضرورت ایجاد و راه اندازی تشکل های کارگری 
اجتماعی  مسئولیت  اجرای  به  کمک  برای  کارفرمایی  و 
نهادهای حاکمیتی تاکید کرد و با تشکر از اقدامات سازمان 
منطقه آزاد قشم در عرصه فعالیت های کالن اقتصادی و 
تولیدی، خواستار ایفای نقش منطقه آزاد قشم به عنوان محور 

تولید در میان مناطق آزاد کشور شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان:
قشم؛ »تعاون شهر« استان هرمزگان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان نیز در 
این نشست ، قشم را »تعاون شهر« استان خواند و گفت: قشم 
بیشترین تعداد تعاونی را در سطح استان هرمزگان دارد و 
بسیاری از تعاونی های فعال در منطقه آزاد قشم در سال های 
گذشته به  عنوان تعاونی های برتر ملی جوایز و نشان های 

زیادی گرفته اند.
هادی ابراهیمی افزود: در حوزه اعطای تسهیالت روستایی 
نیز تعاونی های روستایی در قشم جایگاه باالیی در سطح 

استان هرمزگان دارند.

وی با تقدیر از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه 
گردشگری و تاثیر آن بر توسعه تعاونی ها در سطح جزیره 
قشم اظهار کرد: توسعه بی سابقه بوم گردی ها در قشم که 
با حمایت و هدایت مدیریت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم در مناطق روستایی جزیره در سال های اخیر صورت 
گرفته است، درآمد روستاییان را متحول کرده و این درآمدها 

به سمت تشکیل تعاونی های مختلف هدایت  شده است.
به گفته ابراهیمی، به  رغم شیوع ویروس کرونا و آسیب های 
و  رکود  با  دنیا  کل  در  را  گردشگری  آن  که  از  ناشی 
در  بوم گردی ها  است،  کرده  مواجه  بزرگی  خسارت های 
روستاهای قشم در حد مقدورات فعال هستند و در قالب 
تعاونی ها توانسته اند اقتصاد روستا را زنده نگهدارند و حتی 
سرانه درآمد خانواده های روستایی قشم علی رغم وجود این 

مشکالت، افزایش نسبی داشته است.

 نماینده وزارت کار در شورای عالی
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

عملکرد موفق منطقه آزاد قشم در حوزه کارگری 
و اشتغال در میان مناطق آزاد

نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ستایش از عملکرد سازمان 
منطقه ازاد قشم در حوزه کارگری و اشتغال گفت: پس از 
بررسی تخصصی از این حوزه در مناطق ازاد کشور بهترین 

عملکرد را در منطقه آزاد قشم مشاهده کردیم.
بزرگ  پروژه های  و  طرح ها  اجرای  افزود:  شیخی  فرهاد 
زیربنایی و جذب سرمایه گذاری های عظیم در جزیره قشم، 
باعث افزایش نرخ اشتغال، تقویت و ارتقاء حوزه کارگری در 

این جزیره شده است.
وی، ثبات مدیریت را نیز در سازمان منطقه آزاد قشم یکی 
از دالیل موفقیت این سازمان در اجرای پروژه ها و در نتیجه 
افزایش نرخ اشتغال در جزیره خواند و تصریح کرد: گرچه 
شرایط تحریم، تنگناهای اقتصادی و شیوع ویروس کرونا 
بر حوزه کارگری و اشتغال در کل کشور و مناطق آزاد تاثیر 
منفی داشته است، اما به رغم این مسائل، عملکرد منطقه 
آزاد قشم در این حوزه، طبق بررسی های ما، مثبت و رضایت 

بخش بوده است.
شورای  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نماینده 
جذب  و  اشتغال زایی  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی 
سرمایه گذاری را از مهم ترین ماموریت های قانونی مناطق 
آزاد دانست و با تقدیر از انجام بهینه این دو ماموریت مهم 
در منطقه آزاد قشم، دستاورد این موفقیت را امنیت، ثبات، 

همدلی و آرامش اجتماعی در سطح جزیره خواند.

در  ناجا  راهور  پلیس  رئیس  هادیان فر  سیدکمال  سردار 
دیدار با حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک  مرتضی  حضور  با  که  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
بر لزوم تدوین دستورالعمل جهت  اقتصادی برگزار شد، 
ساماندهی وضعیت پالک خودروها در این منطقه تفاهم 

کردند.
از  استقبال  با  جلسه  این  در  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
و  قشم  آزاد  منطقه  میان  گرفته  شکل   خوب  همکاری 

رفع  برای  را  جدید  دستورالعمل  تدوین  راهور،  پلیس 
برخی مشکالت در حوزه های شماره گذاری، نقل  و انتقال 

مالکیت و تعویض پالک خودروها ضروری دانست.
پالک  تعویض  فرآیند  تسهیل  گزارش،  این  براساس 
همچنین  و  جدید  خودروهای  شماره گذاری  خودروها، 
اعمال  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  در  مالکین  انتقال 
در  قانونی  فرآیندهای  یکپارچه سازی  و  کارآمد  مدیریت 

جزیره قشم انجام می شود.
و  جدید  دستورالعمل  و  ضوابط  تدوین  با  همچنین، 

طرح  اول  مرحله  در  و  مجموعه  دو  میان  تفاهم  با 
همکاری  با  قشم  آزاد  منطقه  در  پالک  تعویض 
ناجا  راهور  پلیس  و  آزاد قشم  منطقه  مشترک سازمان 

اجرایی خواهد شد.
و  بعد  مرحله  در  است  شده  پیش بینی   است،  گفتنی 
آینده ای نزدیک، طرح یکسان سازی پالک و اختصاص 
پالک ملی منطقه آزاد به خودروهای شماره گذاری شده 
از خودروهای ساخت  اعم  آزاد قشم  در محدوده منطقه 

داخل و خودروهای وارداتی در دستورکار قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در جلسه ای که با حضور جمعی از معاونین و مدیران این 
سازمان، مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه منطقه 
آزاد قشم و رئیس فرودگاه بین المللی قشم برگزار شد، بر 
لزوم ساماندهی وضعیت شبکه برق و بهسازی تجهیزات 

برقی فرودگاه قشم تاکید کرد.
حمیدرضا مومنی در این جلسه که با هدف بررسی مشکالت 
برق فرودگاه قشم برگزار شده بود، گفت: ساماندهی شبکه 
برق، بهسازی و نوسازی تجهیزات برقی فرودگاه بین المللی 

قشم در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران 
باید در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود.

تجهیزات  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  داد:  ادامه  وی 
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  باید  قشم  بین المللی  فرودگاه 
در  و  اجرایی  قشم  ویژه  هوایی  و  آب  و  جغرافیایی 

دستورکار قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تاکید کرد: ساماندهی و بهسازی شبکه انتقال برق، 
جعبه های فرمان، تامین برق اضطراری، تهیه برق پایدار و 

مطمئن و باال بردن قابلیت اطمینان شبکه برق فرودگاه قشم 
در راستای افزایش ایمنی پروازها و رفاه حال مسافران باید 

در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی گردد .
دهقانی  این جلسه غالمرضا  در  گزارش،  این  اساس  بر 
مدیرکل فرودگاه بین المللی قشم، محرم بهاروند معاون 
و  فنی  امور  مدیر  ناصری نژاد  و حسین  زیربنایی  و  فنی 
نظرات  بیان  به  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی 
تخصصی خود درباره وضعیت شبکه برق فرودگاه قشم 

پرداختند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
این  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  چهارمین  و  سی  در 
پشتیبانی  مسئول  انسانی  منابع  مدیریت  گفت:  سازمان 

و طراح توسعه سرمایه های سازمانی است.
سازمان  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  چهارمین  و  سی 
منطقه آزاد قشم با حضور حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان به همراه جمعی از معاونان و 

مدیران برگزار شد.
مومنی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی جهت توسعه سرمایه های 

مهم ترین  شایسته ساالری  داشت:  اظهار  سازمان  انسانی 
اولویت این سازمان برای ارتقاء مناصب شغلی است.

سازمان  به  نسبت  تعصب  و  تعلق خاطر  تقویت  وی 
مربوطه از سوی کارکنان را ناشی از حمایت و پشتیبانی 
انتخاب  افزود:  و  دانست  انسانی  منابع  به جای مدیریت 
شاخص های ارزیابی صحیح برای باال بردن کیفیت کار 
نیروهای  جایگزین  که  متخصص  نیروهای  پرورش  و 

بازنشسته شوند، از اهمیت باالیی برخوردار است.
امری کاظمی  علیرضا  تالش های  از  ادامه  در  مومنی 

سرپرست ژئوپارک جهانی قشم برای حفظ و پاسداشت 
بین المللی قدردانی کرد و گفت: در  این گنجینه ملی و 
نظارت،  کیفیت  تقویت  خواستار  نیز  گردشگری  حوزه 
سطح  ارتقاء  به  تا  هستیم  فنی  بازرسی های  و  کنترل  

خدمات درجه یک در جزیره کمک کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
قابلیت  منطقه،  این  در  گردشگری  صنعت  کرد:  تاکید 
توسعه و تبدیل شدن به یک منبع درآمد پایدار و ارزآور 

در کشور را دارد.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم گفت: از ابتدای 
سال جاری تا پایان آذرماه، بیش از 2هزار و ۱۵۰پرونده به ارزش 

۱۷2میلیون دالر در این منطقه آزاد ثبت سفارش شده است.
هرمز امیری با بیان این مطلب اظهار کرد: از این تعداد پرونده ثبت 
سفارش شده، 8۳۰فقره آن مربوط به کاالهای مصرفی در جزیره 

قشم به ارزش تقریبی ۱۴میلیون دالر بوده است.
وی ادامه داد: همچنین یک هزار و 2۱8فقره پروانه واردات کاالی 
همراه مسافر به ارزش تقریبی ۱۳میلیون دالر از ابتدای سال جاری 

در منطقه آزاد قشم صادر شده است.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در 

9ماهه امسال همچنین ۱۳۱میلیون دالر برای واردات مواد اولیه 
و قطعات شرکت های تولیدی در قالب ۷۰پرونده ثبت سفارش، 

تخصیص پیدا کرده است.
به گفته امیری؛ در این مدت ۳2پرونده ثبت سفارش به ارزش 
تقریبی ۱۴میلیون دالر نیز برای واردات ماشین آالت مربوط به 

خطوط تولید واحدهای صنعتی اختصاص  یافته است.
وی با بیان اینکه مدیریت بازرگانی و اصناف منطقه آزاد قشم در 
اسرع وقت اقدامات مربوط به ثبت سفارش متقاضیان را انجام 
می دهد، افزود: پرونده های ثبت سفارش شده در این منطقه در 
کمتر از 2۴ ساعت برای بررسی نهایی و طی مراحل تخصیص ارز 

به دبیرخانه ارسال می گردد.
امری تصریح کرد: مطابق دستورالعمل های صادر شده، 8۰۰قلم 
برای واردات کاالی همراه مسافر تعیین  شده و هیچ محدودیتی 
برای واردات این اقالم توسط تجار و بازرگانان دارای مجوز و کارت 

بازرگانی وجود ندارد.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان 
کرد: با توجه به شرایط فعلی و حجم تقاضاهای موجود، متقاضیان و 
بازرگانان می توانند پس از ثبت نام در سامانه »سیفام« )دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی( شخصا درخواست خود برای ثبت 

سفارش کاالهای مجاز را بدون هیچ محدودیتی به انجام برسانند.

در جلسه رئیس پلیس راهور ناجا و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

لزوم تدوین ضوابط شماره گذاری خودروهای منطقه آزاد قشم

ساماندهی تجهیزات برقی فرودگاه قشم جهت ارائه خدمات بهتر به مسافران

گردشگری قشم، افزار توسعه و ایجاد کننده منابع درآمدی پایدار و ارزآور

ثبت سفارش 2150پرونده واردات به ارزش 172میلیون دالر در 9ماه سال99


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

