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سرمقاله

ملیحه اسناوندی
 کارشناس مناطق آزاد

توسعه در گرو تعامل جامعه محلی با سازمان های مناطق آزاد
و  تجارت  همچون  عناوینی  با  ایران  در  آزاد  مناطق  که  است  آن  واقعیت 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  براساس  اما  می شوند ؛    شناخته  صنعت 
تجاری-صنعتی که در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده، 
در متن و کالبد این مناطق مواردی دیگر ازجمله امور فرهنگی و آموزشی ، 
عمران آبادانی و ارائه خدمات عمومی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته 

است و با صراحت به عنوان اهداف ایجاد مناطق آزاد نام آورده شده اند.
باید اذعان داشت که امروز صنعت گردشگری به ویژه گردشگری داخلی، 
جایگاه خاصی در کشور ها دارد و نقش مهمی در ساختار اقتصادی، اجتماعی 
می کند.  ایفا  توسعه  حال  در  کشور های  خصوصا  کشور ها  فرهنگی  و 
گردشگری روستایی هم که از زیرمجموعه های این صنعت به شمار می آید، 
نقش مهمی را در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی 
و همچنین ایجاد اشتغال ایفا می کند. گردشگری روستایی می تواند موجب 

توسعه روستایی شود و به احیاء و نوسازی نواحی روستایی منجر گردد. 
با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری های کالن در بخش گردشگری ایران، 
سرمایه گذاری های خرد در کنار مشارکت جوامع محلی می تواند به پویایی 
این نوع صنعت در کشور کمک بسزایی نماید. در سال های اخیر، برنامه ریزان 
به اهمیت حضور مردم در برنامه ها پی برده اند. البته که تاکید بر گردشگری 
روستایی و توسعه جوامع محلی مصداق یک تیر و چند نشان است و در کنار 
ایجاد امکان توسعه گردشگری در مناطق آزاد، همراهی و مشارکت جوامع 

محلی را نیز در مسیر رشد این مناطق به همراه خواهد داشت. عالوه بر اینها، 
رونق گردشگری در روستاها، به بهبود معیشت خانوارهای روستایی کمک 

نموده و به این ترتیب از خالی شدن روستاها جلوگیری خواهد کرد.
توسعه  تضادهای  و  تعارض ها  بحث  به  می توان  آسیب شناسی  نگاه  با  اما 
جوامع محلی در مناطق آزاد اشاره کرد. گاها اختالفاتی میان جامعه بومی 
این  بیان  موارد  برخی  در  که  می شود  مشاهده  آزاد  مناطق  سازمان های  با 

اعتراضات به صورت تجمعات محلی بروز می کند.
شاید مهم ترین علت در رخ دادن چنین مسائلی را بتوان در نداشتن فصلی 
مشترک در بیان نظرات و ایده ها و عدم درک صحیح از شرایط دانست، عدم 
درک هم از سوی جامعه محلی نسبت به کارکرد مناطق آزاد و درک نشدن 

بومیان از سوی متولیان مناطق آزاد!
در چنین موقعیتی بی تردید هر یک از طرفین با نگاهی جانبدارانه وارد این 
از  میدان نبرد می شوند و سعی در متقاعد کردن طرف مقابل دارند، غافل 
اینکه این تالش به جز تشدید چالش ها، نتیجه بهتری در بر نخواهد داشت.
شاید ریشه اصلی مشکل را در جایی دورتر و عمیق تر باید جستجو کرد؛ 
آنجا که در کشورمان هیچگاه و در هیچ دوره ای، تعریف روشن و درستی 
از کارویژه ها، اقدامات و دستاورهای مناطق آزاد برای عموم جامعه ارائه 
کوبیدند  بلند  با صدای  بی انصافی  طبل  بر  منتقدین  وقتی  که  آنجا  نشد! 
که این مناطق آزاد صرفا زمین فروختند، قاچاق کردند و واردات نمودند، 
صدایی حتی کوتاه و زمزمه وار از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
تلویزیونی،  نوروز  به  شنبه  مناظرات  در  که  آنجایی  نشد!  بلند  اقتصادی 
امیدواریم  نیستند و  نبودند و  این جنس  از  نبود، چراکه  توان پاسخگویی 

که بعدا خواهند بود.
بی شک جامعه محلی بخش مهمی از شاکله مناطق آزاد را تشکیل می دهد؛ البته 
باید تاکید کرد که ورود و ایجاد مناطق در دل جامعه محلی، خود مسئله ای قابل 

توجه و دارای ایراد است که در هیچ کجای دنیا چنین موضوعی رویت نمی شود، 
اما به هر تقدیر در شکل ایرانیزه شده مناطق آزاد در کشور ما این موضوع 3دهه 
بیش به وقوع پیوسته و امروز تا حدودی جامعه محلی و سازمان های عامل 
مناطق به طور مسالمت آمیز )به جز برخی موارد که غالبا کم هم نیستند( در کنار 
هم قرار گرفته اند؛ که این مسئله باعث می شود که نتوان توسعه را بدون جامعه 

بومی تصور کرد.
مسلما برای دستیابی به یک بازی برد-برد، هر دو سمت بازی باید پای کار 
آمده و برای رسیدن سالمت به نوک قله موفقیت، از هیچ تالشی فروگذار 
نکنند؛ که چنانچه اگر هر کدام از طرفین توان کافی برای همراهی را نداشته 

باشند، محال است که توفیقی نصیب هیچ یک شود.
همانگونه کارشناسان و صاحب نظران اعتقاد و اذعان دارند، رسیدن به توسعه 
به همین  از جاده جامعه محلی عبور می کند والغیر.  تنها  متوازن  و  پایدار 
سبب توجه مضاعف به بومیان و اعتماد مردم به سازمان های مناطق آزاد، 

ابزار و افزار حیاتی برای رونق و توسعه همه جانبه در مناطق می باشد.
طی سال های گذشته اقدامات خوبی درخصوص جامعه محلی باالخص تحت 
عنوان مسئولیت اجتماعی در مناطق آزاد شکل گرفته و دنبال می شود، اما 
انتظار  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  که  طور  همان  که  است  مطلوب 
برای جذب مشارکت حداکثری  نیز  دارند، خود  را  از مردم محلی  همراهی 
از تشریک مساعی غافل  بومیان تالش کرده و در هیچ حالت و شرایطی 
به  مردمان  اعتماد  درصد  بردن  باال  باعث  خود  موضوع  این  که  نشوند، 

مسئولین خواهد شد.
متقابال جامعه محلی نیز باید فعاالنه به ایفای نقش در حرکت توسعه بپردازد 
و با مساعدی و کوشش خود، سهمی قابل توجهی در این چرخه را به خود 
عایدی  یقین  به  قطع  همراهی،  عدم  و  اعتراض  با  چراکه  دهد؛  اختصاص 

خوبی نصیب نخواهد گردید.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

سازمان منطقه آزاد کیش سازمان منطقه آزاد کیش 
تامین کننده بخشی از هزینه تامین کننده بخشی از هزینه 
زیرساخت های جزیره فارورزیرساخت های جزیره فارور

 برقراری عدالت اجتماعی برقراری عدالت اجتماعی
 با گسترش بیمه های روستایی  با گسترش بیمه های روستایی 
در جزیره قشمدر جزیره قشم

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان منطقه آزاد انزلی و 
دانشگاه آزاد اسالمی گیالندانشگاه آزاد اسالمی گیالن
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هستی پذیری توسعه پایدار، از مسیر هستی پذیری توسعه پایدار، از مسیر 
توانمندسازی جامعه محلی توانمندسازی جامعه محلی مناطق آزاد مناطق آزاد 
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
توسعه اقتصاد دریا و تولیدات فناورانه در این حوزه را از محورهای 

اصلی فعالیت شرکت های دانش بنیان کیش عنوان کرد.
در مراسمی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و 
جمعی از مسئوالن محلی، نخستین قایق تفریحی کامپوزیتی 
از  کیش«  مارین  »اسپید  شرکت  در  که  بوت(  )کانتن 
مجموعه های دانش بنیان برج نوآوری کیش طراحی و تولید 

شده است، در اسکله مارینا پارک کیش رونمایی شد.
غالمحسین مظفری در این مراسم گفت: یکی از محورهای 
اصلی فعالیت و راهبردهای تعریف شده در مرکز نوآوری 
از  بعد  که  است  دریایی  تفریحات  و  دریا  اقتصاد  کیش، 
استقرار شرکت های دانش بنیان در این مرکز، اکنون شاهد 

تولید یک محصول جدید و فناورانه در این حوزه هستیم.
وی با بیان این که طراحی و تولید نخستین کانتن بوت 
کامپوزیتی با هدف گردشگری، تفریحی و رفاهی، زمینه ساز 
بسیاری از فعالیت های بعدی در حوزه دریایی است، اظهار 
داشت: یکی از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، 
توجه دولتمردان به فعال سازی اقتصاد دریا و بهره مندی 

در  این حوزه  ارزشمند  و  بی نظیر  از ظرفیت های  مناسب 
کشورمان است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به انعطاف پذیری این قایق تفریحی برای استفاده در 
آب های آزاد و دریا، اذعان داشت: می توان در ۶۰دریاچه داخلی 
و یا دریاچه های حاصل از انباشت آب شیرین پشت سدها از 
این قایق استفاده و فضای بسیار خوبی را برای گردشگران و 

هموطنان در حوزه تفریحات دریایی فراهم کرد.
همچنین، مدیرعامل شرکت اسپید مارین کیش با بیان این 
که گروهی از نیروهای جوان و خالق تمامی مراحل طراحی و 
ساخت این قایق تفریحی را در جزیره کیش انجام داده اند، گفت: 
وسعت سطح عرشه، ظرفیت بیشتر نسبت به قایق های هم اندازه 
و ایمنی باال، مشخصه اصلی این کانتن بوت کامپوزیتی است 

که برای نخستین بار در کشور طراحی و ساخته می شود.
به گفته سعید حق دار ، در این نمونه جدید به دلیل وسعت 
بیشتر  بارگذاری  امکان  آن  زیاد  عرض  و  عرشه  سطح 
فراهم شده و این قایق با ظرفیت پذیرش باالتر و فضای 
اختیار  در  روی سطح عرشه  تردد  برای  که  گسترده تری 

رضایتمندی  افزایش  ضمن  می دهد،  قرار  گردشگران 
گردشگران از خدمات تفریحات دریایی، ایمنی بسیار زیادی 

هم دارد.
وی با اشاره به این که قایق های تفریحی به طور معمول 
فایبرگالس  یا  و  آلومینیوم  چوب،  کامپوزیت،  جنس  از 
هستند، اظهار کرد: پیش از این قایق های تفریحی بیشتر 
نمونه های  از  الگو برداری  با  و  بوده  فایبرگالس  از جنس 
تمام  تفریحی  قایق  این  در  اما  می شد؛  ساخته  خارجی 
بخش ها ازجمله سایبان، عرشه، کنسول و بدنه با طراحی 

منحصر به فرد و از جنس کامپوزیت ساخته شده است .
مدیرعامل شرکت اسپید مارین کیش با اشاره به اینکه 
این قایق ۳ و نیم متر عرض و ۸ و نیم متر طول دارد، 
افزایش  و  بدنه  زیر  در  اسکی  دو  تعبیه  داشت:  اذعان 
سطح اتکای آن بر آب، سبب کاهش تکان های قایق در 

امواج و افزایش ایمنی آن می شود.
حق دار از کاهش چشمگیر قیمت این نمونه داخلی نسبت به 
مشابه خارجی آن خبر داد و گفت: قیمت قایق هایی که در کیش 

تولید می کنیم یک سوم نمونه های مشابه خارجی است.
مدیرعامل شرکت اسپید مارین کیش با بیان اینکه تالش 
می کند شرایط تولید و عرضه مناسب قایق های تفریحی به 
گونه ای باشد که همه ساکنان کیش بتوانند قایق شخصی 
خریداری کرده و از طبیعت زیبای دریا در خلیج فارس لذت 
ببرند، خاطرنشان کرد: با کمک صندوق حمایت از صنایع 
دریایی وزرات صنایع وابسته به وزارت صمت، تسهیالت 
۳۰۰میلیون تومانی با بهره ۴درصد و بازپرداخت ۵ساله در 
اختیار عالقه مندان قرار می گیرد تا بتوانند به راحتی قایق 

تفریحی خود را خریداری کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

سازمانمنطقهآزادکیشتامینکننده
بخشیازهزینهزیرساختهایجزیرهفارور

اخبار منطقه آزاد کیش

طی حکمی از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، »داریوش سلیمی« به عنوان »سرپرست جدید معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش« منصوب شد.

با حضور غالمحسین مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، جلسه معارفه سرپرست جدید معاونت اقتصادی و 

سرمایه گذاری در سالن اجتماعات این سازمان برگزار گردید.
مظفری در این جلسه ضمن اشاره به شایستگی و تجربیات ارزنده 
داریوش سلیمی سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش، بر اهمیت تعامل میان دستگاه های 
اجرایی در این منطقه تاکید کرد و گفت: با توسعه زیرساخت های 
جزیره کیش، بسترهای الزم جهت معرفی این منطقه به عنوان 

پایلوتی برای ایران هوشمند در سطح کشور فراهم شده است.
وی تصریح کرد: با تدوین برنامه راهبردی سه ساله سازمان منطقه آزاد 
کیش، فعالیت ها در حوزه های مختلف این منطقه با جدیت تمام ادامه دارد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که 
از نظر  امید هستیم و جزیره  تدبیر و  پایان دولت  در آستانه 
ساختاری متفاوت تر از دیگر مناطق آزاد است، خاطرنشان کرد: 
با هم افزایی دیگر مناطق آزاد کشور اقداماتی ازجمله »آی تی، 
پنجره واحد، ارتقای کیفیت و سرعت برنامه های تدوین شده، 
تفاهم نامه حمل و نقل هوشمند« با جدیت تمام دنبال می شود.

مظفری بر لزوم اهمیت اجرای تفاهم نامه های امضاء شده با مجموعه های 
مختلف در قالب طرح های مطالعاتی اشاره داشت و افزود: تعریف چارچوب 
کلی برای ارزیابی طرح های مطرح شده و همچنین تسریع در اجرای آنها، 

از اولویت های اصلی سازمان منطقه آزاد کیش است.
به گفته وی، مجموعه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش یکی از ارکان اصلی این سازمان است، از این رو با به کار گیری 
دانش روز، فناوری ها پیشرفته و همچنین برگزاری دوره های آموزشی 
فشرده در سطوح مختلف، بر سرعت و کیفیت فعالیت ها افزوده خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر اهمیت فعالیت تمام حوزه های 
سازمان منطقه آزاد کیش ازجمله حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
در زمینه تامین مالی و به روزرسانی سیستم ها اشاره داشت و گفت: در حوزه 
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری به یک وضعیت مطلوبی رسیده ایم و 
سرمایه گذاری و وضعیت طرح ها در این منطقه مشخص شده است و تا 

یک سال آینده شاهده تحوالت اقتصادی و عمرانی خواهیم بود.
مظفری با بیان این که هوشمند سازی و شفاف سازی، زمینه ساز 
آگاهی بخشی به فعاالن اقتصادی درخصوص فرآیند سرمایه گذاری 
در این منطقه است، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد کیش برای 
جذب و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در این منطقه، یک تعامل 

سازنده و ارتباط نزدیک با سرمایه گذار را ایجاد کرده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان تصریح کرد: نباید به راحتی از کنار موضوعات گذر کنیم، 
بلکه باید با برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذارها 

نسبت به حل مسائل پیش رو اقدام نماییم.
همچنین، داریوش سلیمی سرپرست جدید معاونت اقتصادی و 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز در ادامه این جلسه با 
اشاره به زمان باقی مانده برای اتمام فعالیت های آغاز شده و تاکید 
بر ساماندهی طرح های موجود در حوزه های مختلف اظهار داشت: 
در حوزه اقتصادی موضوعاتی مانند رمز ارزها، کمک به تبادل ارزی 
برای رشد و توسعه جزیره کیش در دستورکار این سازمان قرار گرفته 

و با جدیت تمام این سیاست ها عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
گفتنی است، در جلسه معارفه داریوش سلیمی به عنوان سرپرست 
جدید معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، 
سیدمحمدرضا مداح مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل، معاونان و 

برخی از مدیران این سازمان حضور داشتند.

  مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
ظرفیت های ورزشي جزیره کیش یک فرصت ملی و بین المللي 

است که در رونق اقتصادی منطقه نقش موثري دارد.
 سیدمحمدرضا مداح در مراسم معارفه عزیزاله فرضي پور سرپرست 
جدید موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش که در سالن اجتماعات 
این موسسه برگزار شد، بر اهمیت مسابقات جام جهانی2۰22 قطر به 
عنوان فرصتی ارزشمند برای معرفی امکانات ورزشی جزیره کیش به 
مطرح ترین تیم های ورزشی دنیا تاکید کرد و افزود: برای تحقق این 
هدف ارزرشمند، ایجاد زیر ساخت های الزم و نوسازی برخی اماکن 

ورزشی، از اهداف اصلی موسسه ورزش و تفریحات سالم است.
 وی با بیان این که تعامل سازنده میان »موسسه ورزش و تفریحات 
سالم، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و شرکت عمران، آب و 
خدمات این منطقه« موجب پیشرفت و توسعه ورزش کیش در سطح 
ملی و بین المللی خواهد شد، اظهار داشت: جزیره کیش از ظرفیت هاي 
قابل توجهی برای رشد ورزش در سطوح مختلف برخوردار است و 
این منطقه نسبت به دیگر مناطق کشور دارای مزیت هاي کم نظیري 

ازجمله طبیعت، فضای ورزشی و تفریحات دریایی است.
  مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح 
کرد: امکانات ورزشی در جزیره کیش زمینه ساز توسعه ورزش های 

آبی و دریایی در سطح ملی و بین المللی است.
 به گفته مداح، جزیره کیش پایلوت برگزاری دوره های آموزشی غواصی 
در کشور است که این مهم می تواند زمینه ساز برگزاری مسابقات در 
رشته های مختلف ورزش های دریایی باشد و کیش به ویژه در رشته های 

نوپا و پرطرفدار به یک مرکز ملی و منطقه ای تبدیل شود.
  مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: جزیره کیش به دلیل برخورداری از اماکن ورزشی 
متعدد، امکانات اقامتی مناسب و استاندارد در کنار زیبایی های طبیعی و 

هوای پاکیزه، به عنوان مقصد گردشگری ورزشی مطرح شده است.
 همچنین، سرپرست جدید موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش در این 
مراسم با اشاره به این که جزیره کیش در حوزه امور دریایی و تفریحی 
الگوي خوبي برای کشور است، گفت: در حال حاضر ۳1کلوپ غواصی 
و تفریحات دریایی در کیش فعالیت می کنند که بیش از 2هزار فرصت 

شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم در این منطقه فراهم شده است.
 عزیزاله فرضی پور افزود: در طول سال جمعیتی بالغ بر 1میلیون و 
۵۰۰هزار نفر از تفریحات دریایی استفاده می کنند و این حوزه گردش 

مالی عظیمی دارد .
  فرضی پور اظهار کرد: ۹۵درصد غواصی کشور در جزیره کیش و 

۵درصد در سایر نقاط کشور مانند قشم انجام می شود.
 سرپرست جدید موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش درخصوص 
ارائه خدمات ۸۰۰شناور تفریحی فعال در ایران اذعان داشت: از این 
تعداد، 7۵۰شناور تفریحی در جزیره کیش برای ارائه خدمات به 

گردشگران فعالیت می کنند.
 گفتنی است، در این مراسم، ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت عمران، 
آب و خدمات، سعید نظری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

کیش و برخی از معاونان و مدیران شرکت های تابعه حضور داشتند.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

رونمایی از نخستین قایق تفریحی کامپوزیتی تولید شده در جزیره کیش

اعالم آمادگی سرمایه گذار خارجی جهت حضور و فعالیت در جزیره کیش

معرفی ظرفیت های بی بدیل کیش در نشست روسای کشورهای عضو اکو

انتصاب سرپرست جدید معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش

ایجاد رونق اقتصادی با 
بهره گیری از ظرفیت های 

ورزشی جزیره کیش

 با حکمی از سوی مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
از پیش بینی بخشی از هزینه زیرساخت های ضروری جزیره 

فارور در بودجه 1۴۰۰ این سازمان خبر داد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین 

سازمان منطقه آزاد کیش از جزیره فارور بازدید کرد .
اباعبداهلل  سریع  واکنش  فرمانده  عمویي  سردار  ابتدا،  در 
مدیرعامل  به  خوشامدگویي  ضمن  سپاه،  دریایي  نیروي 
سازمان منطقه آزاد کیش، گزارشي درخصوص فعالیت هاي 

ارزشمند نیروي دریایي سپاه ارائه نمود.
در ادامه، غالمحسین مظفري با تاکید بر اجرای فرامین 
رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت توسعه و آبادانی جزایر 
جنوبی کشور گفت : با ایجاد زیرساخت های عمرانی و رونق 

این جزایر، امنیت کشور و ثبات منطقه افزایش می یابد.
وی با اشاره به پیش بینی بخشی از هزینه زیرساخت های 
اظهار  این سازمان  بودجه 1۴۰۰  فارور در  ضروری جزیره 
امور  متولی  عنوان  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  داشت : 
دولتی، مسئولیت عمران و آبادانی جزایر کیش ، هندورابی 
و فارور را برعهده دارد؛ از این رو در بودجه سال آینده این 
سازمان هزینه ایجاد زیرساخت ها و نیازهای ضروری جزیره 

فارور نیز لحاظ خواهد شد.
به گفته رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، با 
حضور معاونت عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش در این بازدید، نیازهای جزیره فارور بررسی شده و 
برای رفع این نیازها و بهبود شرایط اقامت در این منطقه، 

برنامه ریزی های الزم ارائه می شود.
مظفری تاکید کرد: چراغ جزایر جنوبی کشور باید پرفروغ تر 
ازهمیشه روشن باشد و هرکدام از ما وظیفه داریم درحیطه 
آبادانی جزایر کیش ،  برای  و مسئولیت های خود  وظایف 

فارور و هندورابی تالش کنیم.
توطئه های  و  نیرنگ ها  طوالنی  سابقه  به  اشاره  با  وی 
دشمنان برای ضربه زدن به انقالب و نظام اسالمی بیان 

داشت: به لطف خداوند دشمنی آنها نتوانسته است در روند 
توسعه و پیشرفت کشور ما خللی ایجادکند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: پروردگار مکر و 
دسیسه دشمنان اسالم را به خودشان بازگردانده و همانگونه 
که مقام معظم رهبری پیش بینی کردند ظواهر فرو پاشی 
آمریکا هر روز بیشتر از قبل در دنیا و منطقه آشکار می شود.
اینکه  بیان  با  از سخنان خود  مظفری در بخش دیگری 
با وجود شرایط ناشی از تحریم ها و دشمنی های استکبار 
جهانی، روند توسعه و شرایط اقتصادی جزیره کیش امیدوار 
کننده و خوب است، تصریح کرد: عالوه بر چندین طرح 
بزرگ عمرانی که در بخش زیرساختی در حال اجرا است ، 
طرح های جدید و بسیار ارزشمندی هم در دست اقدام است 

که روند توسعه کیش را سرعت می بخشد.
را  وی، حضور پررنگ بخش خصوصی در جزیره کیش 
نشانه ثبات وضعیت اقتصادی و آینده درخشان این منطقه 
عنوان کرد و گفت: در سال های اخیر شاهد رشد فعالیت ها 
و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در جزیره کیش 
بوده ایم و این امرنشان می دهد روند روبه رشد منطقه و 
رونق فضای کسب و کار، سرمایه گذاران را برای ورود به 

عرصه اقتصادی جزیره کیش ترغیب کرده است.
ابراز  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
برای  خارجی  سرمایه گذاران  آمادگی  اعالم  از  خرسندی 
مشارکت در طرح های توسعه ای کیش اذعان داشت: برخی 
میلیارد  تا 2هزار  پیشنهادهای 1۵۰۰  با  از سرمایه گذاران 
تومانی عالقه مند هستند تا در جزیره کیش سرمایه گذاری 
کنند و این موضوع نویدبخش آینده ای بسیار روشن برای 

کیش خواهد بود.
مظفری با تقدیر از تالش نیروهای نظامی و انتظامی و 
پاسداران غیور میهن اسالمی که حافظان امنیت کشور بوده 
و برای صیانت از استقالل ایران جان خود را نثار می کنند، 
هموطنان  آرامش  و  اسالمی  ایران  آبادانی  امروز  گفت : 

مرهون تالش و از خودگذشتگی این دلیرمردان باغیرت 
است.

وی تاکید کرد: اگر امروز افتخار می کنیم که در جزیره 
فراهم شده که ضمن  اقتصادی مطلوبی  کیش شرایط 
رونق و آبادانی منطقه با جذب سرمایه گذاری های کالن، 
رشد اقتصادی کشور را هم به دنبال دارد، همه را مدیون 
از مرزهای  تالش کسانی هستیم که در شرایط دشوار 

آبی و خاکی کشور دفاع می کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان تصریح کرد: باید بکوشیم تا با تالش مضاعف در 
جهت آبادانی جزایر جنوبی کشور، ادامه دهنده راه شهیدانی 
باشیم که برای حفظ استقالل و امنیت این مناطق از جان 

خویش گذشتند.
گفتنی است، در این بازدید، سیدمحمدرضا مداح مشاور و 
مدیرکل حوزه مدیر عامل، علی مقدس زاده معاون عمرانی 
و امور زیربنایی سازمان منطقه آزادکیش، سرهنگ شهداد 

کناری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش و سرهنگ 
جمالی فرمانده منطقه انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش 

حضور داشتند.
الزم به ذکر است، فارور بزرگ )فارور( جزیره ای در خلیج 
 فارس است که در تقسیمات کشوری جزء استان هرمزگان 

به شمار می آید.
این جزیره در شمال جزیره سیری و جنوب  غربی بندر 
مساحت  و  گرفته  قرار  ابوموسی  نزدیکی  در  و  لنگه 
کیش  تا  فارور  فاصله  است .  2۶2۰هکتار  بر  بالغ  آن 
۵۵کیلومتر بوده و تا نزدیک ترین نقطه سواحل سرزمین 

اصلی در حدود 2۰کیلومتر فاصله دارد.
جزیره فارور در حال حاضر غیرمسکونی است و تنها شماری 

از ماموران دولتی در آن حضور دارند.
در بهمن ماه سال  1۳۸۹ از سوی رئیس جمهور قانون الحاق 
جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه 

آزاد کیش ابالغ شد.
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اعالم کرد که یک شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در 
حوزه های تامین مالی طرح های عمرانی ، صادرات، انرژی، 

گردشگری در کیش اعالم آمادگی کرد.
در جلسه ای که با حضور غالمحسین مظفری رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با یک شرکت 
سرمایه گذار خارجی در سالن اجتماعات این سازمان برگزار 
ظرفیت های  به  اشاره  شرکت ضمن  این  مسئوالن  شد، 
اجرای  جهت  در  کیش  جزیره  گردشگری  و  اقتصادی 
ایده های خالقانه و فناورانه و توسعه تعامالت بین المللی 
اعالم آمادگی کردند تا در حوزه های تامین مالی طرح های 
عمرانی، صادرات، انرژی، گردشگری با سازمان منطقه آزاد 

کیش همکاری کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه با بیان 
این که جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری ایران از 
ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است و زیرساخت های 

ایجاد شده در این منطقه، زمینه ساز اجرای ایده های خالقانه 
است، اظهار داشت: طرح های سرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف جزیره کیش در کمیته های فنی و تخصصی مطرح 

و پس از بررسی به مرحله اجرا می رسد.
غالمحسین مظفری با تاکید بر این که در کیش شرایط 
و  بهترین  می توان  که  شده  مهیا  گونه ای  به  زیرساختی 
عملیات  افزود:  کرد،  اجرا  را  عمرانی  طرح های  تازه ترین 

اجرایی یکی از طرح های خاص با نام »جزیره مصنوعی« 
در این منطقه در دستورکار قرار گرفته است که در مرحله 
نخست در وسعت ۶۰هکتاری اجرا می شود و قابلیت افزایش 

تا 1۵۰هکتار را دارد.
وی در رابطه با توسعه طرح های انرژی که در آینده نزدیک 
خطوط انتقال گاز را به این منطقه وصل خواهد کرد، گفت: 
با توجه به این که جزیره کیش نیاز به تولید ۵۰۰مگاوات 
برق را دارد، از این رو در بخش انرژی ظرفیت های خالی 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی توانمند و متخصص 

فراهم شده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان 
نیازمند  قطر  جام جهانی 2۰22  مسابقات  برگزاری  کرد: 
انسجام جدی است که در همین خصوص ستاد هماهنگی 
در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکل 
شده تا نقش پشتیبانی از این رویدادهای مهم مدیریت شود.
مظفری تصریح کرد: ایده هایی که می تواند در مسابقات 

2۰22قطر به نتیجه مطلوب و موثر برسد؛ تبلیعات اصولی 
و گسترده ظرفیت های جزیره کیش در حوزه های ورزش، 
گردشگری و سرمایه گذاری برای گردشگران خارجی است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان توسعه گردشگری سالمت و راه اندازی گردشگری دریایی 
را از ظرفیت های مناسب جزیره کیش برای جذب گردشگران 
نقاط مختلف دنیا برشمرد و اظهار داشت: محورهای مطرح شده 
در این جلسه قابلیت اجرا دارد که با مشخص شدن ابعاد طرح 
و حجم سرمایه گذاری، مقدمات این کار بزرگ اجرایی می شود.

محور  طرح  حوزه های  در  سرمایه گذاری  است،  گفتنی 
شکل  به  جزیره  ساخت  ورزشی،  گردشگری  تمدن ها ، 
ستاره دریایی، ساخت اسکله تفریحی به عرض 1۸متر و 
به طول ۵۰۰متر در قالب قراردادهای  BOT و ساماندهی 
شرکت های هواپیمایی مطرح خارجی برای برقراری خطوط 
پروازی به مقصد کیش، از جمله پیشنهادهای مطرح شده از 

سوی شرکت سرمایه گذار خارجی در این جلسه بود.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش گفت: نشست روسای مناطق آزاد کشورهای عضو 
اکو، زمینه بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی، افزایش 
همکاری منطقه ای و تعامالت اقتصادی و سرمایه گذاری 

را تقویت می کند.

غالمحسین مظفری با بیان اینکه اولین نشست روسای 
که  اکو  عضو  کشورهای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
برگزار  )آنالین(  برخط  صورت  به  و  ایران  میزبانی  به 
می شود، فرصت بسیار خوبی را برای همکاری گسترده 
محوریت  با  سازمان  این  عضو  کشورهای  همه جانبه  و 

بیشتر  هم افزایی  افزود:  می کند،  فراهم  آزاد  مناطق 
افزایش  فرهنگی،  ظرفیت های  از  بهره برداری  برای 
تعامالت  تقویت  و  ایجاد  و  منطقه ای  همکاری های 
است  دستاوردهایی  ازجمله  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی 

که با استمرار این نشست ها محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی بین کشورهای عضو 
اکو تصریح کرد: این وبینار همچنین فرصتی مغتم برای 
شناخت  و  کیش  جزیره  بی بدیل  ظرفیت های  معرفی 
که  است  منطقه  این  مناسب  زیرساخت های  از  جهانی 
جذب سرمایه در بخش های مختلف به ویژه گردشگری 

را افزایش می دهد.
نمایندگان  حضور  گذشته  سال  دو  در  افزود:  مظفری 
و  گرفته  قوت  کیش  جزیره  در  اکو  عضو  کشورهای 
برگزاری نشست ها و رویداد اقتصادی و گردشگری این 
سازمان و همچنین ایجاد دبیرخانه دائمی اکو در کیش 
سبب شده است بستر الزم برای مشارکت اعضای اکو 
و  تجاری  مبادالت  رونق  در جهت  آزادکیش  منطقه  با 

گردشگری و همکاری های فرهنگی قوت گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش با اشاره به اینکه جمعیت ۵۰۰میلیونی کشورهای 
بهره گیری  که  است  بزرگی  بسیار  ظرفیت  اکو  عضو 
هوشمندانه از آن رونق اقتصادی این کشورها را سرعت 
نشست  نخستین  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  می بخشد، 
اکو  کشورهای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  روسای 

اقتصادی  تقویت  و  توانمندی  و  تجربیات  تبادل  برای 
مناطق  می تواند  که  است  ارزنده ای  اقدام  کشورها  این 
آزاد کشورهای دوست و هم پیمان، به ویژه مناطق آزاد و 
ویژه ایران را در مسیر رشد ممتد کیفی و کمی قرار دهد.
اقتصادی  »سازمان  مخفف  اکو،  ذکراست،  به  الزم 
منطقه ای« است که ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1۳۴۳ 
)1۹۶۴( با نام »آر .سی .دی« یا »سازمان همکاری عمران 
منطقه ای« پایه ریزی کردند؛ اما به دلیل شرایط ناشی از 
انقالب اسالمی ایران، فعالیت آن متوقف شد. سپس در 
سال 1۳۶۴ با نام »اکو« فعالیت خود را از سر گرفت و با 
افغانستان،  کشورهای  سال 1۳72  در  شوروی،  فروپاشی 
جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، 
ازبکستان و تاجیکستان نیز به این سازمان پیوستند. اکو 
هم  اکنون ده عضو دارد و زبان رسمی این سازمان انگلیسی 

و مقر اصلی آن تهران است.
اقتصادی  توسعه  برای  شرایط  ارتقای  است،  گفتنی 
گسترش  مردم،  رفاه  و  زندگی  سطح  افزایش  و  پایدار 
موانع  حذف  و  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  درون  تجارت 
تجاری، تالش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه 
اقتصادی،  همکاری های  ارتقاء  و  جهانی  تجارت  با 
زیربناهای  توسعه  علمی،  و  فنی  فرهنگی،  اجتماعی، 
حمل و نقل و ارتباطات و توسعه همگرایی بخش دولتی 
ازجمله  اقتصادی،  آزادسازی  بر  تاکید  با  خصوصی  و 

اهداف تشکیل این سازمان است.



3 انزلی

آموزشی،  تحقیقاتی،  همکاری های  توسعه  منظور  به 
مشاوره ای و کاربردی سازمان منطقه آزاد انزلی با دانشگاه 
آزاد اسالمی استان، تفاهم نامه همکاری میان محمدولی 
روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  دوستار  محمد  و  انزلی  آزاد 

گیالن منعقد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این مراسم با اشاره به 
جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد جهانی و ارائه تحلیلی از مناطق آزاد 
کشورمان، تصریح کرد: هیچ منطقه ای ویژگی های منطقه آزاد 

انزلی را به صورت همزمان دارا نمی باشد.
محمدولی روزبهان افزود: مناطق آزاد محدود به تجارت و 
اقتصاد نیستند، بلکه از ظرفیت ها و فرصت های خوبی در 
مباحث اجتماعی، فرهنگی و به ویژه پژوهشی-دانشگاهی 

برخوردار می باشند.
و  کننده  برطرف  باید  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  با  وی 
پاسخگوی نیازهای جامعه خود باشند، اظهار کرد: منطقه 
آزاد انزلی به دنبال تبدیل شدن به قطب علمی-پژوهشی 

کشور در راستای راهبرد دانش شهر کشور است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
آزاد اسالمی در جهت  آینده نگری دانشگاه  از  با قدردانی 
خواستار  منطقه،  این  راهبرد  تحقق  منظور  به  همراهی 
تفاهم نامه  اجرای  اداری  فرآیندهای  به  بخشیدن  سرعت 
شد و تاکید کرد: برنامه ریزی الزم جهت جذب دانشجو از 
ترم اول سال ۱۴۰۰ باید صورت گیرد و جذب رشته هایی در 
اولویت باشد که هم اکنون و در آینده روبه رشد منطقه آزاد 

انزلی دارای بازار کار هستند.

همچنین، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن با بیان 
انزلی شاهد  آزاد  منطقه  در  را  بسیار خوبی  اینکه جهش 
هستیم و به وضوح می توان تاثیرات مثبت اقتصادی که 
این منطقه ایجاد کرده را مشاهده نمود، گفت: در نشستی 
که چندی پیش با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در دانشگاه برگزار گردید، با اشاره به عملکرد منطقه، 
تصریح شد که اقتصاد استان گیالن به منطقه آزاد انزلی 

گره خورده است.

مفاد  به  نیل  برای  شده  طی  مراحل  به  دوستدار  محمد 
آن  مختلف  بندهای  اجرای  کارهای  و  ساز  و  تفاهم نامه 
به ویژه در رشته های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، و 
ایجاد دیتا سنتر دانشگاه آزاد اسالمی کشور و سرای نوآوری 
پرداخت و افزود: مسیرهای خوبی طی شده تا با هم افزایی 

استانی و  ملی، برنامه های مورد نظر تحقق یابد.
این گزارش، تفاهم نامه منعقده مابین سازمان  براساس 
منطقه آزاد انزلی و دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن، 

در ۱۰ماده، ۲۲بند و ۲تبصره به امضای طرفین رسید که 
به مدت پنج سال برقرار می باشد و طرفین موافقت خود 

را بر استمرار آن در صورت توافق اعالم کرده اند.
آزاد  دانشگاه  بین الملل  واحد  توسعه  است،  ذکر  به  الزم 
اولویت  با  انزلی  آزاد  منطقه  در  گیالن  استان  اسالمی 
پیراپزشکی و تحصیالت  و  پزشکی  رشته های تحصیلی 
با  بین المللی  آموزشی  مشترک  فعالیت  انجام  تکمیلی؛ 
و  ارائه  خارجی؛  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
نیاز سازمان  پژوهشی و کاربردی مورد  اجرای طرح های 
منطقه آزاد انزلی؛ حمایت سازمان از پایان نامه های تحصیلی 
دانشجویان دانشگاه با موضوعات مورد نیاز منطقه؛ تهیه 
و تدوین پیوست فرهنگی طرح ها و پروژه های سازمان و 
توسعه فعالیت های مراکز رشد دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و 
شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی؛ از مهم ترین 

موضوعات تفاهم نامه منعقده می باشد.
در همین راستا به منظور اجرای تفاهم نامه همکاری سازمان 
استان گیالن،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  انزلی  آزاد  منطقه 
دوطرف  نمایندگان  از  متشکل  علمی- فناوری  کارگروه 
تشکیل می شود و جهت اجرای هر یک از مفاد، در صورت 

لزوم قرارداد همکاری به امضای طرفین خواهد رسید.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای پروژه 
دانش شهر خود با همکاری دانشگاه ها و موسسات علمی-
قراردادهای  و  تفاهم نامه  انعقاد  پیگیر  کشور،   پژوهشی 
همکاری مختلفی است که تفاهم نامه همکاری با دانشگاه 
آزاد اسالمی استان گیالن نخستین مرحله ای از این برنامه 

را تشکیل می دهد.

دوم  رئیس  نائب  موسوی  سیدکاظم  االسالم  حجت 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جریان 
امکانات و طرح های توسعه ای در  از زیرساخت،  بازدید 
مدیره  هیات  رئیس  با  انزلی،  آزاد  منطقه  احداث  حال 
و  کرده  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
تحقق  جهت  بیشتر  هم افزایی  راهکارهای  درخصوص 
راهبردهای اقتصاد مقاومتی و بهره برداری حداکثری از 
ظرفیت های ارتباطی و ترانزیتی با کشورهای منطقه به 

تبادل نظر پرداختند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در این نشست با ارائه تحلیلی مقایسه ای از ظرفیت ها و 
مزیت های منطقه متبوع خود در قیاس با سایر مناطق 
انزلی را منطقه ای متمایز برای  آزاد کشور، منطقه آزاد 
گسترش همکاری های منطقه ای و صادرات اعالم کرد 
زیرساختی  پروژه های  راستا  همین  در  داشت:  اظهار  و 
همچون اتصال به شبکه ریلی که همزمانی با آن احداث 

را  منطقه  این  صنعتی  پهنه  که  جدید  صنعتی  شهرک 
ظرف سه سال آتی دو برابر می کند و ساخت دو پست 
بخش  توسط  رو-رو  اسکله  پست  یک  و  جدید  اسکله 
خصوصی، در کنار طرح های حمایتی و تشویقی سازمان، 
این منطقه را در آینده نزدیک به قطب اقتصادی کشور 

تبدیل می کند.
را  خود  متبوع  سازمان  رویکرد  روزبهان  محمدولی 
توانمندی های صادراتی کشورمان  و  افزایش فرصت ها 
راهبردهای  بر  تکیه  با  خزر  دریای  و  اوراسیا  حوزه  در 
دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد 
برشمرد و گفت: بی تردید در این میان نقش نمایندگان 
به رفع مسائل  نهادها در مسیر کمک  از سایر  مجلس 
و موانع پیش روی اجرای منویات مقام معظم رهبری 
از  مردم،  انتظارات  و  دولت  سوی  از  محوله  وظایف  و 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
همچنین، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در این دیدار با اشاره به زیرساخت ها و 
توانمندی های ایجاد شده و در حال احداث در محدوده 
منطقه  این  استراتژیک  موقعیت  و  انزلی  آزاد  منطقه 
از  باید  کرد:  تصریح  همسایه،  کشورهای  با  ارتباط  در 
مسیر  در  که  سازمان  پرسنل  مجموعه  و  مدیرعامل 
اشتغال زایی بیشتر و تامین کاالهای اساسی کشور گام 

برمی دارند، قدردانی کرد.
حجت االسالم سیدکاظم موسوی با بیان اینکه مشکالت 
موجود در منطقه آزاد انزلی غیرقابل حل نیست، بلکه با 
همکاری نمایندگان استان و دبیر شواریعالی مناطق آزاد 
ویژه  به  و  آزاد  مناطق  کرد:  اضافه  می باشد،  رفع  قابل 

مناطقی همچون انزلی که از نعمت قرار گرفتن در جوار 
دریا بهره مند می باشند می توانند با امکان گسترش ارتباطات 
خارجی و صادرات بیشتر، عالوه بر مردم استان خود برای 
سایر استان های کشور فرصت اشتغال زایی و رونق کسب و 

کار را فراهم نمایند.
مجلس  در  نیر  و  نمین  سرعین،  اردبیل،  مردم  نماینده 
با  را  آزاد  مناطق  افراد  برخی  اینکه  بیان  با  یازدهم، 
اقتصادی مقاومتی در تضاد می دانند و این در حالی است 
یازدهم تکلیف خود درخصوص  بند  آقا در  که حضرت 
ملی  اقصادی  در  آزاد  مناطق  فرصت های  و  مزایا 
مشخص کرده اند، افزود: وجود نگاه صفر و صدی نسبت 
اقتصاد  اگر  یعنی  نیست؛  کارآمد  و  زیبا  موضوعات،  به 
اقتصادی  ارکان  همه  نفی  آن  راهکار  دارد،  مشکل  ما 
نیست، چاره کار شناسایی و رفع نقاط ضعف به همراه 
تقویت مسیرهای صحیح است، در نتیجه به هم ریختن 
که  جدید  ساختاری  ایجاد  منظور  به  ساختارها  همه 

نمی دانیم مناسب است یا خیر، به صالح نیست.
وی با اشاره به اینکه باید با تقویت مزیت های مناطق 
آزاد، تمامی نقاط قوت و ضعف آنها را رصد و ایرادات 
مردم  که  دورانی  در  کرد:  اظهار  نمود،  برطرف  را  آن 
کشورمان با تحریم های ظالمانه آمریکا و بیماری کرونا 
دست و پنجه نرم می کنند، مناطق آزاد بهترین فرصت 
از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد  راهبردهای  تحقق  برای 
شرکت های دانش بنیان و صادرات محور است، مناطقی 
مشکالت  رفع  برای  مناسبی  فرصت  می توانند  که 

اقتصادی و اشتغال کشور باشند.
مجلس  در  نیر  و  نمین  سرعین،  اردبیل،  مردم  نماینده 

یازدهم خواستار در اولویت قرار گرفتن اشتغال و تامین 
و  تولید  از  بیشتر  حمایت  و  مردم  اساسی  کاالهای 
صادرکنندگان شد و افزود: با توجه به دغدغه مقام معظم 
رهبری درخصوص مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، وظیفه 
مجلس،  نمایندگان  و  بخش خصوص  و  دولتی  فعالین 
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در چارچوب سیاست های 
با  فقر  معصوم،  گفته  به  چراکه  است؛  مقاومتی  اقتصاد 
عرصه  این  در  باید  آزاد  مناطق  و  دارد  منافات  ایمان 

فعالیت بیشتری از خود نشان دهند.
دلیل  به  انزلی  آزاد  منطقه  نقش  اینکه  بیان  با  وی 
و  ژئواستراتژیک  موقعیت  و   موجود  زیرساخت های 
ایجاد  و  اوراسیا  کشورهای  با  ارتباط  در  ژئواکونومیک 
مسیر جدید ترانزیتی با چین و عملیاتی نمودن کریدور 
شمال-جنوب بی بدیل است، تصریح کرد: آمادگی خود 

و مجلس را برای رفع موانع توسعه ای اعالم می کنم.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  دوم  رئیس  نائب 
اسالمی با بیان اینکه برای ارائه مدل استقالل اقتصادی 
مورد نظر مقام معظم رهبری در قرن آینده باید از تمامی 
ظرفیت های کشور بهره برد و در این میان مناطق آزاد از 
ظرفیت و مزیت های نسبی و رقابتی قوی ای برخوردارند، 
گفت: برای ساخت قرنی پر از درخشش باید از هم اکنون 
اقدام کرد؛ در دوره ای که آمریکا به زوال خود نزدیک شده 
و جایگاه منطقه ای و فرامنطقه ای ایران اسالمی در پرتو 
مجاهدت های مدافعان حرم و نیروهای نظامی کشورمان و 
جبهه مقاومت مستحکم تر شده، تحکیم جایگاه اقتصادی 
و عبور از گردنه تحریم، وظیفه ای دینی و مکتبی است که 

حکم جهاد اقتصادی دارد.

منطقه  انسانی سازمان  منابع  مدیر  و  مدیرعامل  مشاور 
آموزشی  دوره های  و  برنامه ها  استمرار  از  انزلی،  آزاد 
حین خدمت برای پرسنل براساس نیازسنجی آموزشی و 
استعالم از معاونت های مربوطه براساس رشته شغلی، با 
حفظ دستورالعمل های بهداشتی در دوران کرونا خبر داد.

فروردین ماه  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  اسالمی راد  فردین 
به  اقدام  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  تاکنون  سال ۹۹ 

۱۴دوره  قالب  در  آموزشی  برنامه  ۱۵۶ساعت  برگزاری 
پرسنل  از  ۲۴۰نفر  برای  خدمت  حین  آموزش  مختلف 
دوره های  این مدت  داشت: طی  اظهار  نموده،  سازمان 
این  همکاران  برای  تشریفات  آداب  و  اصول  آموزشی 
منابع  مدیریت  هنری،  و  فرهنگی  حوزه، صنایع خالق 
و سازمان های مردم نهاد  در صنعت گردشگری  انسانی 
و گردشگری  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  پرسنل  برای 

سازمان برگزار شد.
به روز  بر  سازمان  مدیرعامل  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
زبان های  به  مدیران  ویژه  به  کارکنان  تسلط  و  بودن 
خارجی به ویژه با توجه به ارتباط با کشورهای همسایه 
دریای خزر ضمن برنامه ریزی اصولی با مراکز آموزش 
زبان های خارجی، به برگزاری ۴۰ساعت  دوره آموزشی 
زبان روسی در تابستان سال جاری در همین راستا تاکید 
و افزود: از سوی دیگر دوره استاندارد آرایشی و بهداشتی 
و صدور مجوز شهرسازی از دیگر دوره های برگزار شده 

ظرف ۹ماه گذشته است.
و  فرماندهی  دوره های  برپایی  اعالم  با  اسالمی راد 

پرسنل  و  مدیران  معاونین،  برای  بحران  مدیریت 
به روند رو به  با عنایت  آتش نشانی منطقه، اضافه کرد: 
انبارداری  و  بارگیری  و  تخلیه  فرآیندهای  گسترش 
کاالهای مختلف در مجتمع بندری کاسپین، دوره های 
بندر در  این  در  فعالیت های مختلف  با  آموزشی مرتبط 
آموزشی  دوره های  آموزش  جامع  طرح  اجرای  قالب 
ایمنی  و  غالت  نفتی-سیلوهای  مخازن  حریق  »اطفاء 
دستورکار  در  خطرناک«  کاالهای  نقل  و  حمل  و  انبار 

قرار گرفته است.
سیلوهای  حریق  اطفای  دوره های  برگزاری  وی، 
غالت، ایمنی انبار و کاالهای خطرناک، نحوه تخلیه 
خطرناک  کاالهای  نگهداری  و  محل  بارگیری  و 
دوره های  گفت:  و  کرد  اعالم  راستا  همین  در  را 
بندری  مجتمع  زیرساخت های  توسعه  دلیل  به  فوق 
و  منطقه  صنعتی  شهرک  سومین  احداث  و  کاسپین 
مخازن  و  غالت  سیلوهای  مسقف،  انبارهای  وجود 
سوخت و فله مایع در بندر کاسپین به منظور افزایش 
ضریب ایمنی در بندر و محدوده و همچنین تقویت و 

آتش نشانان   امدادای  و  عملیاتی   نیروهای  کارآمدی 
گردید. برگزار 

انزلی ،  آزاد  منطقه  سازمان  انسانی  منابع  مدیر 
بهره گیری از روش های تئوری و مدل های عملیاتی-

شرایط  در  دیده  دوره  مباحث  اجرای  جهت   میدانی 
تمایز  وجوه  از  را  دیده  دوره  پرسنل  توسط  واقعی 
خود  متبوع  سازمان  سوی  از  شده  برگزار  دوره های 
رشد  رو به  روند  به  توجه  با  افزود:  و  نمود  عنوان 
سازمان  آن  تبع  به  و  خصوصی  بخش  فعالیت های 
خدمات  صنعتی- تولیدی،  مختلف  زمینه های  در 
لجستیک  و  ترانزیتی  مباحث  گردشگری،  صنعت 
بخش  فعالین  آموزش  لزوم  بندری؛  فعالیت های  و 
و  کیفی  ارتقاء  برای  سازمان  همکاران  و  خصوصی 
با مسائل  آموزه های تخصصی و تجربی مرتبط  کمی 
مورد بحث، از مهم ترین اولویت های سازمان هستند؛ 
چراکه عامل انسانی مهم ترین نقش را در بهره برداری 
از فرصت ها و مزیت های موجود در منطقه آزاد انزلی 

در دوران شکوفایی پیش روی دارا است.

و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر 
ادامه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
طرح های  از  خود  میدانی  بازدید  برنامه های 
سرمایه گذاری تولیدی، خدماتی و بازرگانی بخش 
خصوصی فعال در سطح منطقه، از طرح »مجتمع 

چندمنظوره« بازدید به عمل آورد.
احداث  سرمایه گذاری  پروژه  از  بازدید  جریان  در 
مجتمع تجاری، تفریحی و مسکونی به نام »سی 
شاین«، که معاونین و مدیران سازمان نیز حضور 
داشتند، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن 
آشنایی با بخش های مختلف این طرح، با برخی 

مشکالت و مسائل پیش روی تسریع در عملیات 
اجرایی، آشنا شده و دستورات مقتضی به بخش های 

ذیربط صادر گردید .
مساحت  به  زمینی  در  فوق  چندمنظوره  مجتمع 
۴۳هزار مترمربع با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
به میزان ۴۳۰۰میلیارد ریال در پنج بلوک در حال 
ساخت و تکمیل است و این مجتمع دارای ۱۶۴واحد 
مسکونی، تجاری، تفریحی بوده و به عنوان یکی 
از پروژه های تجاری در دست احداث توسط بخش 
خصوصی، زمینه افزایش فرصت های اشتغال برای 

جوامع محلی منطقه را فراهم می کند.

راهبرد نظارتی و  اجرای  گفتنی است، در راستای 
حمایتی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، برنامه بازدید از طرح های عمرانی 
خصوصی  بخش  و  سازمان  این  سرمایه گذاری  و 
با حضور معاونین و مدیران مربوطه، در دستورکار 
قرار گرفته تا در راستای نظارت بر حسن خدمات 
ارائه شده و هماهنگی بیشتر در سرعت بخشیدن 
به عملیات اجرایی پروژه و حمایت از سرمایه گذارانی 
کرده  اند،  انتخاب  فعالیت  برای  را  منطقه  این  که 
اقدامات الزم جهت افزایش رضایت سرمایه گذاران، 

و بهره برداری از طرح در موعد مقرر صورت گیرد.

اخبار منطقه آزاد انزلی با حضور دکتر روزبهان و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گیالن انجام شد:

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:

از ابتدای فروردین ماه سال 99 تاکنون انجام پذیرفت:

تداوم بازدیدهای میدانی دکتر روزبهان از طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی:

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه 
آزاد انزلی و دانشگاه آزاد اسالمی گیالن

نقش بی بدیل منطقه آزاد انزلی در ارتباط با اوراسیا و عملیاتی نمودن کریدور شمال-جنوب

برگزاری ۱۵۶ساعت برنامه آموزشی حین خدمت برای کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی

 افزایش میزان اشتغال جوامع محلی با احداث
 مجتمع چند منظوره منطقه آزاد انزلی

پنجاهمین  مناسبت  به 
تاســـیس  ســـالگرد 
و  رامسر  کنوانســیون 
همزمان با هفته تاالب ها، 
فرهــنگی،  معــاونت 
اجتماعی و گردشگری، 
مدیریت محیط زیست 
و معاونت فنی و زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد انزلی 
فعاالن  از  انتخاب  با 
زیست محیطی تاالب ها 

در سطح استان، از تالش های فعالین این حوزه تجلیل به عمل 
می آورند.

محیط  فعاالن  محققین،  و  پژوهشگران  اساس،  این  بر 
استان  سطح  در  محلی  جوامع  و  دانش آموزان  زیست، 
مستندات  و  فرم  ارسال  و  تکمیل  با  می توانند  گیالن 
این رویداد شرکت  تا ۱۰بهمن ۱۳۹۹ در  مربوطه حداکثر 
تاریخ  در  که  نتایج  اعالم  و  داوری  زمان  در  تا  نمایند 
۱۶بهمن ماه سال جاری خواهد بود، به ۵نفر از برگزیدگان 

لوح تقدیر و جوایز ارزنده ای اهدا می شود.
و  مشارکت  پرسش نامه  فرم  می توانند  عالقه مندان 
و  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  از  را  جشنواره  در  حضور 
از تکمیل آن به  واتساپ جشنواره دریافت نموده و پس 
همایش  این  اجتماعی  شبکه های  و  اینستاگرام  آدرس 

TALAAB_MA و ۰۹۱۰۲۶۱۸۶۵۳ ارسال نمایند.
گفتنی است، همایش مزبور همزمان با »جشنواره فرهنگی 
هنری همسایه من تاالب« که مشتمل بر حوزه های عکاسی، 
می شود؛  برگزار  می باشد،  دلنوشته  و  قصه گویی  نقاشی، 
جشنواره ای که در راستای گرامیداشت روز جهانی تاالب و 
با هدف آموزش و آگاهی بخشی عمومی نسبت به اهمیت 
حفاظت از تاالب ها، به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های 

بی بدیل اکوسیستم کره زمین برپا می گردد.
سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی 
شمال کشور، اجرای طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری را 
براساس رعایت شاخص های زیست محیطی در دستورکار قرار 
داده و در همین راستا عالوه بر اعمال الزامات و پیوست های 
بخش  و  خود  زیرساختی  پروژه های  در  محیطی  زیست 
خصوصی، با حمایت از فعالیت های زیست محیطی از قبیل 
همایش تاالب دوخان، بهره گیری از تجارب فعالین زیست 
محیطی استان و کشور و برگزاری همایش تجلیل از فعالین 
حوزه تاالب، تحقق توسعه پایدار و انسان محور را سرلوحه 

برنامه های خود قرار داده است.
بین المللی  پیمانی  به ذکر است، کنوانسیون رامسر ،  الزم 
به میزبانی  از تاالب های جهان است که  درباره حفاظت 
ایران در در سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر تهیه و به امضای 
نمایندگان ۱۸کشور شرکت کننده رسید. کنوانسیون رامسر 
مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ماده است. در این کنوانسیون 
است.  شده  تهیه  نیز  جهان  مهم  تاالب های  از  فهرستی 
که  موظفند  کنوانسیون  این  در  معاهده  طرف های 
تاالب های حائز اهمیت سرزمین خود را تعیین، نقشه های 
اصالحی تاالب ها را به نحوی تنظیم و اجرا کنند که حفظ 
سرزمین  در  را  آنها  از  صحیح  بهره برداری  و  حراست  و 
مدیریت صحیح  اعمال  با  نمایند. همچنین  تسهیل  خود 
کوشش کنند تعداد پرندگان آبزی در تاالب های مربوطه 
را افزایش دهند و تسهیالت الزم برای حفاظت تاالب ها 

و پرندگان آبزی در منطقه تاالب ها فراهم کنند.

 تقدیر از فعاالن 
حفاظت از تاالب ها

سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد تاسیس کنواسیون 

رامسر برگزار می کند:
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 در راستای اجرای سیاست های منشور اقتصاد مقاومتی و تاکیدات دکتر 
محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی مبنی بر ارائه بسته های حمایتی-تشویقی متعدد به منظور حمایت از 
فعالین بخش خصوصی، تخفیف ۵۰درصدی در اخذ عوارض راه اندازی 

از واحدهای صنعتی در محدوده منطقه آزاد انزلی اعمال می شود.
بر این اساس، سازمان منطقه آزاد انزلی در سال جهش تولید و 
برای نخستین بار در استان گیالن، به منظور حمایت از فعاالن 
اقتصادی در جهت حفظ و ایجاد فرصت های شغلی و رونق تولید 
ملی، طرح حمایتی تخفیف ۵۰درصدی آغاز به کار نمود، طرحی 
که در قالب آن متقاضیان دریافت پروانه و راه اندازی واحد صنعتی 

از این پس از این طرح حمایتی برخوردار خواهند شد.
سازمان منطقه آزاد انزلی در سال جاری و همزمان با شرایط 
سخت به وجود آمده برای واحدهای تولیدی به دلیل مشکالت 
ناشی از همه گیری بیماری کرونا، طرح های حمایتی و معافیت ها و 
تخفیف های متعددی را برای تولیدکنندگان منطقه اعمال نمود و 
به منظور تداوم مسیر تامین مواد اولیه تولید و صادرکنندگان منطقه 
آزاد انزلی و کشور، فعالیت های دو بندر واقع در محدوده این منطقه 
یعنی مجتمع بندری کاسپین و بندر انزلی، تداوم داشت تا شرایط 
برای استمرار و گسترش فعالیت های تولیدی در سطح منطقه و 

کشور ادامه داشته باشد. 
به موارد فوق باید آغاز به کار عملیات احداث سومین شهرک صنعتی 
منطقه آزاد انزلی که براساس آن پهنه صنعتی منطقه به دو برابر افزایش 
می یابد، به همراه اتصال این منطقه به خط ریل سراسری و بهره برداری 
از اسکله رو-رو در آینده نزدیک را اضافه کرد؛ مجموع برنامه هایی که 
افق های جدیدی را برای افزایش ظرفیت ها و فعالیت های صادراتی به 

کشورهای منطقه و حوزه اوراسیا فراهم می کند.
گفتنی است، هم اکنون در دو شهرک صنعتی و داخل محدوده 
منطقه آزاد انزلی افزون بر ۱۴۰واحد تولیدی در زمینه های 
مختلف شیمیایی، فلزی، غذایی، دارویی، بهداشتی، پوشاک، 
بسته بندی،  چوب،  و  سلولوزی  پزشکی،  تجهیزات  و  لوازم 
تجهیزات  شوینده،  مواد  الکترونیک،  و  برق  پالستیک، 
آزمایشگاهی و تجهیزات خودرو مشغول به فعالیت می باشند.

تخفیف ۵۰درصدی عوارض 
راه اندازی واحدهای صنعتی 

در منطقه آزاد انزلی

اقدام حمایتی دیگری از سوی سازمان 
منطقه آزاد انزلی در سال جهش تولید:



مناطق آزاد کشور ما از ظرفیت باالیی جهت توسعه برخوردار هستند، یکی از این 
ظرفیت ها بحث گردشگری در مناطق آزاد است . هر چند بیشتر از گردشگری، 
بر جاذبه های تجاری مناطق اهمیت داده می شود؛ اما واقعیت این است که در 
صورت توجه جدی و تقویت جوامع محلی و زمینه سازی برای مشارکت جوامع 
بومی، می توان زمینه های مناسب برای توسعه آن به عنوان یکی از پرسود ترین 

صنایع روز دنیا فراهم کرد. 
بی تردید برنامه ریزی مهم ترین عاملی است که هم به نفع مردم است و هم 
رویکردهای  اخیر  سال های  در  کند.  فراهم  را  مناطق  توسعه  زمینه  می تواند 
مشارکتی به برنامه ریزی توسعه مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. از این 
جهت برنامه ریزی در گردشگری باید موثرترین شیوه استقرار سرمایه انسانی 
محلی و دیگر منابع در کنار استفاده از دانش بومی اجتماع محلی متمرکز شود، 
بدیهی است که توانمندسازی جوامع محلی برای مشارکت در این امر و همچنین 
ظرفیت سازی برای پیمودن مسیر توسعه، امری حیاتی است؛ چراکه مناسب ترین 
الگوی مشارکت مردم در برنامه ریزی و توسعه گردشگری، توانمندسازی مردم 
محلی می باشد و بیش از همه از طریق ظرفیت سازی اجتماعی دست یافتنی 
است و باعث می شود مردم به سطحی از توسعه فردی برسند که بتوانند بر اساس 

خواسته های خود تصمیم بگیرند.
اما کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه توسعه 
اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی مهمی در فرآیند توسعه جوامع محلی دارند. از آنجا 
که نمی توان اثر کسب و کارهای کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشور ها نادیده 
گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشورها اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزی های 
بلندمدت کرده و مشوق ها و شرایطی را به وجود می آورند تا از پتانسیل سازنده کسب و 

کارهای کوچک و متوسط برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده نمایند. 
در این گزارش با معاونین فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان های  مناطق 
آزاد کشور به گفت و گو نشستیم تا با مهم ترین اقدامات در حوزه توانمندسازی 

جوامع محلی آشنا شویم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند:
آموزش؛ مهم ترین اقدام در حوزه توانمندسازی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در گفت و گو با 
نشریه، از اقدامات مهم برای توانمندسازی جوامع محلی سخن گفت، از نقش 

دوره های آموزشی با رویکرد تمرکز بر توسعه بوم گردی . 
قدرت اله طمیمیان، مهم ترین موانع موجود برای کسب و کارهای کوچک را عامل 
دوگانگی مدیریتی دانست که باعث عدم یکپارچگی می شود، ضمن اینکه شرایط 

بد اقتصادی تحریم و بیماری کرونا به مشکالت اضافه شده است.
وی درخصوص توانمندسازی جوامع محلی و عوامل موثر بر پیشبرد فرهنگ 
محلی در برنامه ریزی توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به اینکه 
طرح جامع گردشگری اروند مراحل نهایی خود را طی می کند ، باید بگویم که 
یکی از ظرفیت ها و مزیت های این منطقه، بوم گردی است که با مشخص شدن 
اهداف،  فرهنگی،  میراث  وزارت  شاخص های  براساس  اولویت دار  روستاهای 
سیاست ها و بودجه ریزی هم در حوزه اجرایی و هم در حوزه آموزشی و حمایتی 
و تسهیالتی برای اهالی روستاهای اولویت دار در فاز اول و بقیه روستاها در فاز 
بعدی مشخص می شوند . البته اقداماتی در حوزه عمرانی برخی از روستاهای دارای 

پتانسیل گردشگری، مانند ساحل سازی ، توسعه شبکه برق و... انجام شده است.
برای  مهمی  فعالیت های  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  طمیمیان 
مهم ترین  داشت:   اظهار  می گیرد،  انجام  اروند  در  محلی  جوامع  توانمندسازی 
اقدامات حوزه توانمندسازی ، آموزش است که دوره های آموزشی متفاوتی در این 
خصوص برگزار شده است ، اما به صورت ویژه دوره های تسهیلگری به صورت 
پایلوت در دو روستای منتخب اجرا خواهد شد که رویکرد آن تمرکز بر توسعه 
بوم گردی است و همزمان دوره های آموزشی تسهیلگری برای فارغ التحصیالن و 

فعالین حوزه گردشگری منطقه هم برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه درخصوص 
توسعه کسب و کارهای کوچک و تاثیر آن بر اشتغال مردم گفت: کسب و کارهای 
کوچک در حوزه بوم گردی و صنایع دستی ، اولین اولویت حوزه گردشگری است که با 
برگزاری نمایشگاه و جشنواره و ورود مسافرین می توانیم رونقی را در این حوزه ها شاهد 
باشیم که متاسفانه فعال به علت شرایط موجود ، وضعیت مناسبی ندارند، اما بعد از این 

دوران برنامه های مفصلی تدارک دیده شده است . 
وی به تاثیر بیماری کرونا اشاره کرد و اذعان داشت: تقریبا ۹۰درصد دچار ضرر 
شده اند و ۹۰درصد هزینه ها را از اندوخته های قبلی پرداخت می کنند، اما بعد از 
دوران کرونا با برگزاری همایش ، جشنواره، نمایشگاه و تورهای گردشگری به این 

کسب و کارها کمک خواهد شد .
کوچک  کارهای  و  پیشرفت کسب  برای  موجود  موانع  درخصوص  طمیمیان 
گفت: مهم ترین عامل دوگانگی مدیریتی است که باعث عدم یکپارچگی است 
و تفویض اختیارات به صورت کامل انجام نشده و اعتبارات و تسهیالت ملی از 
منطقه آزاد قطع شده و البته شرایط بد اقتصادی ، تحریم ها، سیل و کرونا هم این 

شرایط را بدتر نموده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه در پاسخ 
به این سوال که چقدر شاهد برگزاری دوره های آموزشی در حوزه اشتغال هستیم، 
تاکید کرد:  مسلما آموزش اساس و پایه هرگونه توسعه محسوب می شود و بودجه 
قابل توجهی از این معاونت به آموزش در همه حوزه ها اختصاص داده شده است؛ 
ضمن اینکه برنامه جامع و فراگیر آموزش گردشگری برای همه اقشار جامعه از 

سال آینده به اجرا در خواهد آمد .
وی درخصوص وضعیت آموزه های اجتماعی در منطقه آزاد اروند گفت: بهداشت روان به 
مفهوم تامین و ارتقاء سالمت رواني فردی و اجتماعي، پیشگیری از ابتالء، درمان مناسب 
بیماري های رواني و توانبخشي بیماران رواني مي باشد و با فرض این تعریف مجموعه 
فعالیت ها ازجمله اجرای برنامه بهداشت روان روستایی و شهری؛ انجام فعالیت هایي که 
در جهت گسترش سالمت رواني و اجتماعي فرد باشد؛ آموزش های عمومي به منظور 
جلوگیری از ابتالء به بیماري هاي رواني و عصبي؛ آموزش مهارت های زندگي ازجمله 
مهارت ارتباطي، مقابله با استرس، حل مسئله، قاطعیت، خود آگاهي و...؛ آموزش شیوه 
فرزند پروری؛ آموزش مداخالت رواني در پیشگیري از بالیاي طبیعي؛ آموزش پیشگیري 
از اعتیاد و سوءمصرف مواد؛ آموزش تشخیص و درمان بیماری های روان پزشکي؛ 
تهیه جزوات آموزشي؛ درمان به موقع و مناسب بیماران به منظور جلوگیري از شیوع 

بیماري هاي رواني و برنامه پیشگیری از خودکشی در دستورکار ما قرار داد . 
طمیمیان درخصوص خدمات بهداشت روان نیز بیان داشت: آموزش؛ مبارزه با 
علل بیماری و یا عوامل موثر در انتقال آن؛ کاهش آسیب پذیری فردی و ایجاد 
محیط مناسب در اجتماع به منظور کاهش خطر ابتال افراد به بیماری؛ مشاوره و 
راهنمایي گروهي و فردی؛ بیماریابي و کمک های اولیه؛ اصالح نظام مراقبتي در 

افراد سالم و بیمار ازجمله اقدامات قابل توجه در این زمینه است.
وی جمعیت های آسیب پذیر در بهداشت روان را شامل بیماران و معلولین رواني، 
عقب ماندگان ذهني،  بیماران صرعي، سالمندان، معتادان، بیکاران، نیازمندان 
اقتصادی و کودکان و نوجوانان، زنان باردار و مطلقه و داغدیده، افراد بي سرپرست، 
در  هدف  جمعیت های  و  آسیب پذیرتر  گروه های  از  را  مهاجران  و  زندانیان 

برنامه های بهداشت روان دانست.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با 
بسترسازی برای فروش تولیدات در منطقه اروند تصریح کرد: مسلما بهترین بستر، 
برگزاری نمایشگاه است، اما تفاهم نامه ای با انجمن دوستی ایران و روسیه امضاء 
شده که قرار بر صادرات صنایع دستی و سوغات به روسیه است و در تمام هتل ها، 
فرودگاه، ادارات و... اقدام به نصب ویترین های فروش صنایع دستی و همچنین 

ایجاد خانه صنایع دستی در آبادان و خرمشهر خواهیم نمود.
طمیمیان درخصوص انعقاد تفاهم نامه در جهت حمایت از توسعه جوامع محلی 
گفت: تفاهم نامه های متعددی با انجمن دوستی ایران و روسیه برای صادرات 
صنایع دستی و جذب گردشگر ، تفاهم نامه با اتاق بازرگانی ایران جهت جذب 
سرمایه گذار و برگزاری همایش های مشترک، تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث 
فرهنگی برای ثبت، مرمت و احیا بناهای تاریخی و تفاهم نامه با ایرالین های 
کیش و کارون جهت برقراری پروازهای خارجی منعقد شده که تمام اینها در 

راستای رونق گردشگری در منطقه است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان در 
پاسخ به این سوال که توسعه کارآفرینی چقدر در دستورکار مسئوالن منطقه 
آزاد اروند است، اظهار داشت: مسلما تنها راه توسعه پایدار ، دوری از بخش دولتی 
و فعال شدن بخش خصوصی است و تمام برنامه های این سازمان در راستای 

حمایت از بخش خصوصی و واگذاری بسیاری از موضوعات ازجمله راه اندازی 
خانه های صنایع دستی ، اقامتگاه های بوم گردی ، احیاء بناهای تاریخی و... به 
بخش خصوص در راستای فعال تر شدن این بخش و افزایش کارآفرینی و به تبع 

آن افزایش اشتغال بخش بومی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس :
 خودکفایی و استقالل اقتصادی افراد

مهم ترین فاکتور توسعه جوامع محلی
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در گفت وگو 

با نشریه، از توسعه جوامع محلی سخن گفت .
یوسف داداش زاده مهم ترین پروژه هایی که بیش از پیش به موضوع توانمندسازی 
جامعه محلی در ارس تاثیر گذاشته را اجرای پروژه جامعه ایمن ، شهر سالم و 
ژئوپارک ارس دانست که به اعتقاد او بهترین تمرین برای مشارکت مردم محلی 

در مقوله های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بوده است .
وی درخصوص توانمندسازی جوامع محلی و عوامل موثر بر پیشبرد فرهنگ مشارکت 
محلی در برنامه ریزی توسعه گردشگری در مناطق آزاد گفت: برخالف تزهای یکپارچه 
کننده مانند جهانی شدن، الگوها و استراتژی های توانمندسازی در فضا-زمان مختلف 
می تواند متغیر باشد، به ویژه چون سر و کار این ایده با مردم محلی است. ولی اگر 
بخواهیم کل مقوله توانمندسازی را در یک عبارت خالصه کنیم، می توان گفت 
توانمندسازی عبارت است از افزایش مشارکت جامعه محلی در تصمیم سازی و تسلط 
بر سرنوشت اجتماعی خود است و البته بدیهی است پیش نیاز این کار، توانمند کردن 
تک تک افراد محلی در تمامی جنبه های شهروندی از یک طرف و همکاری مسئولین 
محلی از طرف دیگر است. با توجه به اینکه ذات موضوع گردشگری با اقتصاد و فرهنگ 
یک جامعه آمیخته شده، ما توسعه گردشگری را یکی از ابزارهای توانمندسازی یک 
جامعه محلی می دانیم و در سیاستگذاری های کالن توجه ویژه ای به آن داریم. البته 
می دانیم توسعه پایدار در گردشگری زمانی محقق می شود که این توسعه با محوریت 

جامعه محلی باشد.
داداش زاده درخصوص فعالیت های مهم برای توانمندسازی جوامع محلی در ارس  اظهار 
داشت: طی مطالعه ای که کمیته توانمندسازی جوامع محلی در ارس با محوریت معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در سه ماه اخیر انجام داد، ما مفهوم توانمندسازی را 
در سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد محلی بررسی کردیم که هر کدام از این 
ابعاد به چندین زیربخش و هر زیربخش به چندین پارامتر قابل ارزیابی تقسیم شد. 
با بررسی وضعیت موجود طبق این الگو معلوم شد اقدامات صورت گرفته از طرف 
سازمان منطقه آزاد ارس به صورت قابل توجهی در راستای اهداف توانمندسازی بوده 
است. از این اقدامات می توان به آموزش صنایع دستی، اشتغال بانوان و توسعه کسب 
و کارهای محلی با موضوع گردشگری در بعد اقتصاد محلی و نیز احیاء و بزرگداشت 
میراث ملموس و ناملموس محلی در بعد فرهنگی و همچنین اقدامات انجام گرفته در 
بعد اجتماعی مانند انواع کارگاه های آموزشی با موضوعات اجتماعی، فرهنگ ترافیک، 

فضاهای عمومی رفاهی و تفریحی اشاره کرد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه تاکید 
کرد: اما مهم ترین پروژه هایی که بیش از پیش به موضوع توانمندسازی جامعه 
محلی در ارس تاثیر گذاشته، اجرای پروژه جامعه ایمن ، شهر سالم و ژئوپارک ارس 
می باشد که بهترین تمرین برای مشارکت مردم محلی در مقوله های فرهنگی 

اجتماعی و اقتصادی بود .
وی در پاسخ به این سوال که توسعه کسب و کارهای کوچک چقدر به اشتغال 
مردم در منطقه ارس کمک کرد، اذعان داشت: ایجاد تشکل ها و سازماندهی 
به سمت  گام جهت حرکت  و مهم ترین  اولین  انجمن ها،  قالب  در  فعالیت ها 
حرفه ای گری بین صاحبان ایده بود؛ امروز با افتخار باید بیان کنیم که فقط یک 
شرکت در حوزه صنایع دستی با طراحی مدلی بسیار کارآمد از جلفا تا خداآفرین 

بیش از سیصد شغل خانگی همراه با آموزش بروز ایجاد کرده است .  
داداش زاده افزود: شرکتی که استارت آن از آموزش افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی با محوریت سازمان ایجاد شد و در حوزه چرم هم اکنون به چنان موفقیت هایی 
رسیده اند که به غیر از ایجاد اشتغال مستقیم 67خانم سرپرست خانواده، در شرف ثبت 

برند هستند؛ نمونه ای از این کسب وکارهای کوچک در این منطقه است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس درخصوص 
برگزاری دوره های آموزشی در حوزه اشتغال گفت: خوشبختانه در این حوزه دست 
منطقه آزاد ارس پر بوده است؛ چراکه کارگاه های متنوع در طیف وسیعی از صنایع 
دستی، ژئوپروداکت و گردشگری تا اقتصاد محلی مانند کشاورزی، گلخانه داری و 

زنبورداری برگزار شده است. 
ایجاد  نهادینه شده است،  اما مهم ترین موضوعی که در ارس  داد:  ادامه  وی 
بسترهای الزم برای دسترسی راحت و کم هزینه ارسوندان به دوره های آموزشی 
مهارتی در قالب تفاهم نامه های همکاری با سازمان فنی و حرفه ای کشور و 
جهاد دانشگاهی از یک طرف و تمایل قابل توجه ارسوندان برای حضور در این 
دوره های آموزشی از سوی دیگر است که اثربخشی دوره های آموزشی را در سطح 
قابل توجهی افزایش داده است . ضمن اینکه موضوع نیازسنجی آموزشی و ترسیم 
زنجیره ارزش برای مشاغل مختلف یکی از بحث های بسیار مهمی  است که در 

انتخاب دوره های آموزشی مدنظر قرار می گیرد .
داداش زاده درخصوص وضعیت آموزه های اجتماعی در منطقه ارس بیان داشت: 
با کمی بررسی دقیق تر درخصوص ترکیب جمعیتی ارس به صراحتا باید اعالم 
کرد که ارس یکی از مناطق با درصد باسوادی باال و مشارکت اجتماعی بسیار 
ایرانی- زندگی  دوره های سبک  برگزاری  بنابراین  باالیی محسوب می گردد؛ 

 اسالمی با همکاری موسسات آموزشی تاثیرات بسیار قابل توجهی ایجاد نموده 
و پیاده سازی پروژه جلفا، شهر سالم جامعه ایمن که برای اولین بار در دنیا کمیته 
معنویت با محوریت امام جمعه محترم در آن مدنظر قرار گرفت، موجب گردید که 
شاخصه های مربوط به سبک زندگی و بهداشت خانوادگی ارتقاء یابد. اما آنچه که 
باید به آن اذعان کنیم این است که این پذیرش از جانب مردم وجود دارد، ولی 
چقدر بستر از نظر زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای ارتقاء سطح 

کیفیت زندگی ها فراهم شده، بسیار مهم و ضروری است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در پاسخ به این 
سوال که چه بسترسازی هایی برای فروش صنایع دستی و یا تولیدی روستاییان 
صورت گرفته است، تصریح کرد: در این راستا نیز اقداماتی مانند برگزاری کارگاه 
آموزشی بازاریابی برای جامعه محلی تولیدکنندگان و نیز حمایت از تولیدکنندگان 
برای  شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی صورت گرفته است. ولی باید 
اذعان کرد هنوز از وضعیت ایده آل فاصله وجود دارد و در این زمینه وب سایت 
فروش این محصوالت برای مخاطب داخلی و خارجی طراحی شده است و نیز 

ایجاد بازارهای محلی تالش های مضاعفی باید صورت گیرد. 
وی تاکید کرد: به همین منظور با ایجاد انجمن ، اخذ مجوز صدور صنایع خالق از 
دبیرخانه ستاد فناوری های نرم معاونت علمی ریاست جمهوری، اقدام برای تشکیل 
شتابدهنده در حوزه صنایع خالق و شناسایی شرکت های بازاریاب و برقراری لینک 
ارتباطی با انجمن، از اقدامات بسیار مهم در این حوزه بوده است؛ ولی همانگونه که 
در باال هم به آن اشاره شد می بایستی اقدامات بسیار دقیق تر و تالش های مضاعف 

صورت پذیرد، زیرا سهم گرفتن از بازار رقابتی امروز بسیار سخت است .
داداش زاده درخصوص وجود موانع برای پیشرفت این نوع کسب و کارها گفت: 
در حال حاضر شاید مهم ترین مانع، کاهش بازار تقاضاست که به خاطر کاهش 

چشمگیر گردشگران خارجی و حتی داخلی اتفاق افتاده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در پاسخ به این سوال 
که در دوران کرونا کسب و کارهای ایجاد شده به واسطه پیشرفت جوامع محلی 
چقدر متضرر شدند، اظهار کرد: دقیقا مانند سازمان های باالدستی همچون ستاد 
ملی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و سازمان های بین المللی مانند سازمان جهانی 
گردشگری و سازمان جهانی بهداشت، سیاست منطقه آزاد ارس در بحران کرونا از 
جهت تعطیلی کسب و کارها متضرر شدند. ایجاد یک باالنس بهینه بین فعالیت کسب 
و کارها و محدودیت ها در این دوران الزم بوده که البته در این بین اولویت با سالمت 
افراد بوده است. ولی این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که عمق بحران کرونا و دامنه 

تاثیر آن روی کسب و کارها بسیار زیاد بوده است. ما امیدواریم قول های حمایتی که 
دولت برای احیای این کسب و کارها داده، محقق شود و با تمام توان سیاست های 

حمایتی مصوب هیات مدیره محترم سازمان در حال پیگیری و اجرا می باشد .
وی درخصوص انعقاد تفاهم نامه در منطقه آزاد ارس برای توسعه کسب و کارهای 
محلی گفت: ما به این نکته توجه داریم که توانمندسازی یک جامعه محلی 
منوط به توانمندسازی تک تک افراد است و تمامی کارگاه های برگزار شده چه 
آنهایی که جنبه اجتماعی و آموزشی داشته اند و چه آنهایی که با هدف آموزش 
خوداشتغالی بوده اند، همگی در این راستا قرار می گیرند. حمایت این سازمان از 

شکل گیری انواع انجمن های محلی، نمود این سیاست است.
توسعه  برای  ارس  آزاد  منطقه  مسئوالن  دستورکار  درخصوص  داداش زاده 
کارآفرینی، اذعان نمود: یکی از فاکتورهای توانمندی یک جامعه محلی، خودکفایی 
و استقالل اقتصادی افراد است. موضوع کارآفرینی حتی یک قدم باالتر است؛ 
چراکه فرد کارآفرین غیر از خودش، بخش از اجتماع را نیز توانمند می سازد. 
لذا توسعه کارآفرینی از الزامات رویکرد توانمندسازی در سیاستگذاری های این 

سازمان است و برای رسیدن به آن مرحله باید گام به گام رفتار کرد .
پایان  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
خاطرنشان کرد: اما حرکت به سمت تکمیل زیست بوم صنایع خالق ، دانش بنیان 
و فناور با راه اندازی مرکز رشد ارس به عنوان یک مبنا برای صدور صنایع خالق ، 
صندوق پژوهش و فناوری ارس ، مرکز نوآوری از مهم ترین اقدامات در راستای 
تبدیل ایده ها به محصول و تبدیل ایده پردازان به کارآفرینان توانمند می باشد که 

در این خصوص نیز ارس یکی از مناطق آزاد پیشرو محسوب می شود  .

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار:
طرح حمایتی ایجاد اشتغال خانگی و خرد توسط سازمان منطقه 

آزاد چابهار
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در گفت وگو 
با نشریه، از توسعه جوامع محلی سخن گفت، از اینکه توسعه در وهله اول باید 
در تفکر شکل بگیرد و بعد از آن است که کنش ها و رفتارها به تناسب توان حال 
و با برنامه ریزی و تبیین و تدوین برنامه قابل قبول و بومی سازی شده با توجه به 

توانمندی های موجود و با آموزش مستمر قابلیت شکوفایی را دارد .
طاهره شهرکی تاکید کرد که تمامی اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار به اقتضا چنین بوده و سازمان تالش نموده 
 که تحت شرایط موجود، برابر توان و تحقق درآمد، به اهداف و برنامه تدوین 
ساالنه خود در قالب عمل به مسئولیت اجتماعی به عنوان نخستین سازمان 
در مناطق آزاد کشور که در این خصوص اقدام به تهیه سند مسئولیت اجتماعی  

نموده، جامه عمل بپوشاند.
وی افزود: استان سیستان و بلوچستان جوان ترین استان کشور و جزء استان های 
با باالترین آمار بیکاری علی رغم وجود ظرفیت ها و پتانسیل های خدادادی است. 
فلذا سازمان منطقه آزاد چابهار جهت ایفای مسئولیت اجتماعی با هدف نقش 
آفرینی در توسعه اقتصادی جامعه محلی، ایجاد فضای مشارکتی با جامعه محلی 
جهت توسعه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی  و جلب مشارکت و حضور آنان  

اقدامات موثر و پایداری را انجام داده و در دستور کار دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: اگرچه 
بسیاری از مردم اصطالحات مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار را با  یکدیگر استفاده 
می کنند و یک رابطه نزدیک بین این دو وجود دارد، اما این دو مفاهیمی متفاوت هستند. 
مسئولیت اجتماعی که سازمان ها می توانند با رویکردهای اقتصادی اجتماعی و زیست 
محیطی با ارزش ها و فرهنگ استراتژی های ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی 
خود را به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه کند. توسعه مسئولیت اجتماعی 
می تواند در حقوق افراد، مسائل زیست محیطی و حفظ مسئولیت جهانی تاثیر مهمی 
داشته باشد. از آنجایی که هدف اصلی مسئولیت اجتماعی، توسعه پایدار و رفاه اجتماعی 
می باشد، سازمان منطقه آزاد چابهار برنامه های نظام مند خود را جهت تحقق توسعه 
پایدار در راستای مسئولیت اجتماعی و توسعه برنامه های صنایع دستی و گردشگری تا 
سال 14۰7 را ترسیم نموده است تا زمینه سازی جهت خدمات رسانی به جامعه محلی و 
حفظ محیط زیست و احترام به حقوق مشتریان و گردشگران و فراهم نمودن فضای 

امن و آرام را فراهم آورد.  
شهرکی افزود: استان سیستان بلوچستان و علی الخصوص شهرستان چابهار و 
کنارک دارای ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی در زمینه گردشگری و میراث 
فرهنگی و صنایع دستی است که سهم هر کدام از حوزه ها در این بین قابل توجه 
می باشد. شهرستان چابهار که به »دروازه اقیانوس« شهرت دارد، سعی نموده 
است برنامه های مدون خود را به گونه ای طراحی کند تا بتواند حداکثر استفاده از 
ظرفیت های فرهنگی و جغرافیایی را داشته باشد. نظر به اینکه این استان موقعیت 
استراتژیکی در گذشته و حال داشته ، آن را به نقطه مهمی تبدیل کرده است که 

نیاز به برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت های پنهان و آشکار خود دارد.
وی افزود: این استان با دارا بودن 18۰۰اثر تاریخی و فرهنگی و هنری، سهمی بسزا 
در توسعه گردشگری و صنایع دستی و صنایع وابسته جذب گردشگران از اقصی نقاط 
ایران را دارد. در این بین سهم شهرستان های چابهار و کنارک از آثار فرهنگی، 15۰اثر 
بوده که با تالش اداره میراث فرهنگی استان، تعداد 31اثر در فهرست آثار ملی ثبت 
شده است که اگر برنامه های مدونی برای شناسایی آنها در نظر گرفته شود، زمینه 
جهانی سازی آنها مانند روستای ملی سفال کلپورگان و یا شهر ملی سوزن دوزی 
ایرانشهر، تنگ سرحه به عنوان روستای ملی حصیربافی و خامه دوزی سیستان، وجود 
دارد. صنایع دستی که بدون نیاز به فن آوری های پیشرفته و تنها با اتکاء به نیروی فکر و 
اندیشه و دست مردمان هر منطقه بوده که مواد اولیه آن نیز به سهولت قابل دسترسی 
و در همان منطقه تهیه می شود و دارای جنبه های کاربردی و تزئینی متفاوتی در زندگی 
روزمره مردم بوده و چون از گذشتگان به حال و آیندگان رسیده است، همواره سازمان 
را بر این داشته تا با حمایت از افراد و هم حفظ و اصالت این هنر و فرهنگ غنی همه 
حافظ این میراث باشند و هم بتوانند از طریق این صنعت برای مردمان محلی ساکن 
در روستاهای دارای فرهنگ و اصالت ایجاد شغل نماید و بتواند زمینه را برای جذب 

گردشگران و جهانگردان فراهم کند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: 
سازمان منطقه آزاد چابهار با توجه به افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی و تعهد 
به برنامه های خود در زمینه های گردشگری و صنایع دستی برنامه های متفاوتی 
را در این حوزه ها برگزار نموده است، ازجمله این برنامه ها برگزاری نمایشگاه های 
استانی ملی و بین المللی صنایع دستی در منطقه آزاد بوده که نتیجه آن را می توان 
در استعدادیابی پتانسیل های مختلف در حوزه صنایع دستی و شرکت صنعتگران 
صنایع دستی در این نمایشگاه ها و همچنین حضور فعال و پویای صنعتگران 
نمونه صنایع دستی استان با هزینه سازمان منطقه آزاد به نمایشگاه های بین المللی 

در پاکستان، قزاقستان و عمان اشاره کرد .
شهرکی گفت : شرکت صنعتگران صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی 
زمینه را برای بروز استعدادهای صنایع دستی و همچنین رقابت برای رسیدن به 
کیفیتی برتر در کنار حفظ اصالت هنر و تبادل فرهنگ هنری مناطق مختلف را 
نیز در بردارد را سبب می شود. اما از دیگر دستاوردهای سازمان منطقه آزاد چابهار 
که با همکاری دهیاری ها و دستگاه های ذیربط اقدام به برگزاری کالس های 
شرکت  و  بانوان  توانمندسازی  آن  بازخورد  که  نموده  دستی  صنایع  آموزشی 
کارآموزان این حرفه در نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین تولید تولیدات 
منحصربه فردی جهت فروش به گردشگران و بازدیدکنندگان است. این سازمان 
جهت حمایت از صنعتگرانی که فاقد مکان ثابت برای تولید و فروش محصوالت 
خود هستند نیز تصمیماتی را اتخاذ نموده تا اندکی به اقتصاد آنها یاری رسانده 
باشد. به این صورت که سازمان مکانی را جهت فروش اقالم صنایع دستی تولید 
شده توسط صنعتگران را به عنوان نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی منطقه 
آزاد چابهار که بدون واسطه و مستقیم به متقاضیان و گردشگران ارائه می دهد، 
ضمن اینکه سامانه آنالین و الکترونیکی فروشگاه نیز پاسخگوی نیاز آنان جهت 

سفارشات به مناطق مختلف کشور باشد.
وی ادامه داد: صنعتگرانی که توانسته اند با حمایت سازمان منطقه آزاد چابهار به 

تولید انبوه در بازه اقتصادی مناسب خود برسند و به نمایشگاه های خارجی راه پیدا 
کنند، جهت عرضه و فروش محصوالت خود در سطح منطقه نیز در مراکز تجاری 
سطح منطقه آزاد با گرفتن غرفه زمینه را برای فروش محصوالت خود به صورت 
مستقیم به گردشگران فراهم نموده اند که هم برای خود صنعتگران و هم منطقه 
آزاد ایجاد درآمد کرده و هم در جذب گردشگر به منطقه آزاد مثمرثمر بوده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: با توجه 
به اینکه امروزه صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین صنایع در کل دنیا محسوب 
می شود و این استان هم از نظر فرهنگی و مردم شناسی تنوع فراوانی دارد، پذیرای 
گردشگران از سراسر کشور عزیز ایران می باشد . سازمان منطقه آزاد چابهار در راستای 
حفظ مسئولیت اجتماعی و عمل به آن و با همکاری و هماهنگی دهیاری ها و شوراهای 
شهر و روستا و همچنین جوامع محلی و تعدادی از دستگاه های اجرایی، جهت جذب 
گردشگر و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها در این مناطق، اقدام به ایجاد 
مکان های ثابت و امن برای مردم بومی در کنار جاذبه های گردشگری و آثار ثبت شده 
ملی مانند تاالب صورتی، خلیج گواتر، کوه های مریخی سواحل منحصربه فرد پزم، 
درک و دیگر جاذبه ها نموده تا برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی بومیان از طریق فروش 
صنایع دستی محلی، صنایع دستی دریایی، غذاهای محلی و هم راهنماهای محلی 
و همچنین توسعه زیر ساخت ها برای جذب گردشگر و رفاه حال گردشگران ازجمله 
افزایش ساخت سرویس های بهداشتی و مکان هایی جهت خدمات دهی به آنان باشد .
شهرکی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد همچنین در راستای عمل به برنامه های 
خود در جهت شکوفاسازی و استعدادیابی جوانان در زمینه های مختلف نیز برنامه هایی 
را در دستورکار خود قرار داده است. همچنین با برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های 
مد و لباس و فرهنگ و جشنواره غذا، عالوه بر جمع آوری غذاهای بومی و خاص 
منطقه، زمینه را برای معرفی و ثبت آنان در فهرست میراث ملی و جهانی فراهم آورده 
است . ضمن اینکه با برگزاری جشنواره های ملی، فرهنگ های مختلف هم معرفی و 
بستری مناسب برای تبادالت فرهنگی بین استانی و ملی ایجاد می شود تا در حاشیه 
این جشنواره ها ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه آزاد را به همگان معرفی کند . مضاف بر 
آن، این سازمان توانسته است در جهت محرومیت زدایی منطقه اقدامات قابل توجهی را 

انجام دهد و هم به مسئولیت و تعهد خود در قبال منطقه جامه عمل بپوشاند.
وی در ادامه گفت: عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی جامعه محلی به ویژه زنان 
در استان سیستان و بلوچستان خصوصا سواحل مکران ، متغیرهای جامعه پذیری، 
خودپنداره، نقش های جنسیتی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و ویژگی های 
جمعیتی )سن، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، تحصیالت پدر و تحصیالت مادر ( 
حائز اهمیت است . متغیرهای سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، خودپنداره، 
نقش های جنسیتی و وضعیت تاهل، به ترتیب، بیشترین تاثیر را در مشارکت 
فرهنگی زنان دارند که ما با شناسایی این عوامل با کمک دستگاه های مرتبط 
برای ارتقاء سطح زندگی ، ایجاد اشتغال خانگی، و دادن نقش به آنان  برای پیشبرد 

اهداف فرهنگی و اجتماعی تالش نموده ایم.
شهرکی اذعان نمود: ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده در عرصه 
بیشتر نظام های اقتصادی دنیا، به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. در این 
میان، کسب و کارهای خانگی که یکی از شکل های این فعالیت های اقتصادی 
است، به واسطه کارکرد و مزایای خاص خود، به سرعت رشد و توسعه یافته است. 
کسب و کارهای خانگی از نظر ایجاد شغل و نوآوری در تولید و عرضه کاال و 
خدمات و سنخیت با تکنولوژی IT و تجارت الکترونیک، موجب تنوع و دگرگونی 
زیادی در بازارهای مختلف شده است، که می تواند برای اکثر افراد، به ویژه جوانان 
و بانوان بستر مناسبی برای راه اندازی آسان و ساده فعالیت های اقتصادی فراهم 

آورده و نقطه شروع مناسبی برای ورود به بازار کار محسوب شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان از 
مشکالت توسعه جوامع محلی سخن گفت و تاکید کرد: کم هزینه بودن راه اندازی 
این کسب و کارها با توجه به مشکالت اقتصادی و کم قدرت بودن بنیه مالی 
متقاضیان شغل، دانش مکفی جامعه محلی استان سیستان و بلوچستان باالخص 
بانوان در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی و غذا و سوغات با حذف نگاه 
فرهنگی بازدارنده حضور بانوان در بازار و اجتماع که گاها از سوی خانواده ها به 
متقاضیان کار تحمیل می گردد، سازمان منطقه آزاد چابهار را مجاب کرد تا با طرح 

حمایتی ایجاد اشتغال خانگی و خرد، گامی موثر در این رابطه بردارد.

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی:
اهمیت به توانمند سازی بانوان در منطقه آزاد انزلی

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در گفت و گو با 
نشریه، از اهمیت توانمندسازی جامعه محلی و اقدامات انجام گرفته در منطقه انزلی 
گفت و تاکید کرد:  توانمند سازی بانوان برای ما یک کار جمعی و جدی است، تا 
جایی که ما در درون سازمان ساختمانی را به آن  اختصاص داده ایم و صد میلیارد ریال 
تسهیالت صندوق کار آفرینی کشور را برای ایجاد صنایع  دستی  و پاره ای دیگر از 
مشاغل خرد خانگی  اختصاص داده ایم؛ همین طور به بازار فروش آنچه در داخل و چه 

در خارج توجه نشان داده و در این راستا اقداماتی را  در دستورکار داریم.
سیدحجت مهدوی سعیدی اظهار کرد: توانمند سازی بانوان منطقه مانند هر کار 
مهم دیگر نیاز به ادوات و تسهیالتی دارد که باید با استعانت از پاره ای از دستگاه 
مانند جهاد اتاق تعاونی  اتاق بازرگانی به آن بپردازیم؛ جلسات مکرری را منعقد 
نموده و در حال تفاهم و قرارداد های معطوف بر آن هستیم تا جنبه های اجرائیات 

آن را در حیطه های مورد نظر تحکیم ببخشیم.
وی گفت: قطعا با پیامدهایی که پیش بینی نموده ام و هم اکنون نیز در سطوحی در 
جریان است، می توانیم با ضرایبی بهتر و بیشتر رمق و رونق اقتصادی را تضمین کنیم.

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه 
دوره های آموزشی در رئوس کار این سازمان قرار دارد، اظهار نمود: از بدو ورودمان 
به منطقه بیشترین اعتقاد و اهتمام ما آموزش های متعدد بر حسب حوزه های 
مربوط به سازمان بود، همین چند روز آینده در صدد نشستی تخصصی تحت 

عنوان فرهنگ تسهیل گری در حوزه گمرک هستیم.
مهدوی سعیدی خاطرنشان کرد: سبک زندگی اینجا چیز متفاوتی نیست، مردم 

به دیانت و مذهب اعتقاد دارند، ولی خب از فقدان کار و برخی از مزایای زندگی 
نیز گله مندند.

وی در ادامه گفت: ما دپارتمانی تحت عنوان جامعه شناسی و  رسانه ها را برای 
بررسی همین مسائل با حضور اساتید دانشگاه و بزرگان جوامع محلی به جهت 
بررسی چنین مشکالت و نهایتا حل این آسیب ها درست کرده ایم و هر دو هفته 

شاهد برگزاری جلسات مهم آن هستیم.
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: لینک 
کردن دست اندرکاران صنایع با فعالین اقتصادی ازجمله کارهای روزمره ماست 
تا در تنظیم چنین بسته  هایی به واردات و صادرات توجهات اداری و اجرایی 

داشته باشند.
مهدوی سعیدی درخصوص موانع موجود برای توسعه جامعه محلی گفت: موانع 
شاید همان ساختار معیوب صادرات ماست؛ جاهایی هم بی برنامه گی فعالین 

اقتصادی وجود دارد.
وی درخصوص تاثیر کرونا بر جوامع محلی اظهار داشت: جوامع محلی ما چندان 
 از ناحیه کرونا متضرر نشدند، ما در تقویت کارشان همراهی شان می کنیم و در 

عین حال دنبال تقویت کسب و کارهای کوچک بیش از گذشته هستیم .
مهدوی سعیدی در پاسخ به این سوال که برای توسعه جامعه محلی آیا در منطقه 
آزاد انزلی توافق نامه ای امضا شده است، گفت: اول اینکه توافق یا تفاهم نامه زمانی 
منشاء خیر می شود که در سطوح قابل اجرا، اجرا شود. تفاهم نامه ساز و کار عینی 
و عملیاتی می خواهد، ما چندان در بند تفاهم نامه نیستیم؛ بلکه دنبال اجراء و عمل 
هستیم. تفاهم نامه و قراردادهای فی مابین زمانی برای ما ارزش و اعتبار دارد که 

منجر به اتفاق خوبی در سپهر وظایف ما شود .
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون 
درخصوص توسعه کارآفرینی در منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: کارآفرینی 
اکنون در محور اصلی اقدامات ما قرار دارد، اما همه نمی توانند در ادارات پشت میز 
بنشینند . دیوان ساالری مزمن و متورم ما بیش از این  گنجایش این حجم نیروهای 
پشت میز نشین ندارد ، بنابراین ایجاد فرصت ها و مزیت های شغلی فارغ از سیطره 

دولت در اولویت برنامه های ما قرار دارد.
 

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو:
اهمیت کسب و کارهای کوچک در منطقه آزاد ماکو

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در گفت وگو با 
نشریه، عمده اشتغال مردم این منطقه  را در کسب و کارهای خرد و کوچک دانست، 
از این رو مسئولین مربوطه در زمینه سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه کارآفرینی برنامه ها 
و اقدامات قابل توجهی را در دستورکار خود قرار داده اند. ضمن اینکه منطقه آزاد ماکو 
برای برنامه ریزی پنج ساله، یک ساله و برنامه های موردی روش برنامه ریزی مشارکتی 

با هدف توانمند سازی بیشتر را در اولویت کار خود گذاشتند.
مهدی خلف خانی در این گفت و گو ابتدا به چیستی توانمندسازی محلی پرداخت و گفت: 
توانمندسازی جوامع محلی یا به عبارت بهتر توانمندسازی اجتماعات محلی، یعنی مردم 
ساکن در محالت شهری و روستایی در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی ازجمله موارد 
مورد توجه اندیشمندان و مسئولین توسعه است که در کشور ما هم این مسئله مشابه 
خیلی از کشورهای در حال توسعه جزء اولویت های محسوب می شود؛ توسعه اجتماعی 
بدون مشارکت مردم نه امکان دارد و نه مطلوب کسی خواهد بود؛ لذا در مناطق آزاد نیز 
مشابه سایر نقاط کشور و سایر کشورهای دارای شرایط مشابه ارتقای مشارکت اجتماعی 
و تقویت فرهنگ مشارکت در زمینه های برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و پروژ ه های 

معطوف به توسعه اجتماعی و اقتصادی دارای جایگاه ممتازی است.
وی افزود: از طرفی امکان تحقق برنامه های پیش بینی شده در برنامه ریزی های 
اقتصادی و اجتماعی ازجمله در قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه ساالنه در صورتی 
محقق خواهد شد که ذی نفعان و ذی نقشان اصلی یعنی مردم اجتماعات محلی در 
آن مشارکت داشته باشند، به عبارتی برنامه ریزی مشارکتی با درجه باالیی از موفقیت 
هم همراه می شود. معنای توانمند سازی مردمی نیز با مضمون برنامه ریزی و کسب 
تجربه و دانش بیشتر از این طریق قرابت و نزدیکی بسیار زیادی دارد. در مناطق آزاد 
ازجمله منطقه آزاد ماکو هم برای برنامه ریزی پنج ساله، یک ساله و برنامه های موردی 
روش برنامه ریزی مشارکتی با هدف توانمند سازی بیشتر در اولویت است؛ برای نمونه 
بیشتر اعضای کمیته های برنامه ریزی برای برنامه پنج ساله هفتم را نخبگان محلی، 
صاحبان کسب و کار، نمایندگان تشکل های مردمی و... تشکیل داده اند و حتی اغلب 
دبیر این کمیته ها هم از بین مردم انتخاب شده است و این روزها در حال تنظیم و 
اجرای مطالعات پشتیبان برنامه هفتم بوده و در ادامه پیشنهاد احکام برنامه هفتم منطقه 
آزاد ماکو را نیز انجام خواهند داد. این نوع مشارکت که اصطالحا به آن برنامه ریزی 
مشارکتی نیز گفته می شود، روش بهینه برنامه ریزی است و قاعدتا ذیل این نوع 
برنامه ریزی، برنامه های آموزشی، ترویجی و مهارتی متناسب با نیاز گروه ها و اقشار 

مختلف مردمی نیز پیش بینی و اجرا می شود.
برای  مهمی  فعالیت های  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  خلف خانی 
توانمندسازی جوامع محلی در ماکو انجام می گیرد، گفت: برای توانمندسازی 
اجتماعات محلی در منطقه آزاد ماکو، این موضوع در چند محور اساسی در حال 
اجرا و پیگیری است. در ارتباط با گروه نخبگان و تحصیلکردگان جلب مشارکت 
آنها در اجرای پروژه های آموزشی، فرهنگی و ترویجی، بهره گیری از دانش و 
ظرفیت آنها در تهیه و تنظیم برنامه های توسعه، اجرای برخی پروژه های فرهنگی 
و آموزشی مورد توجه می باشد، به نحوی که با کمک این قشر ارزشمند، تاریخ 
معاصر منطقه آزاد در قالب یک سریال تلویزیونی پرمحتوا به تصویر کشیده شده 
که سازمان منطقه آزاد بیشتر نقش پشتیبانی داشته و بقیه موارد توسط هنرمندان 

و نخبگان منطقه انجام می شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: نمونه 
دیگر این نوع مداخله، همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو با سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور در راستای شناسایی ظرفیت های بالفعل و بالقوه مهارتی مردم 
منطقه با استفاده از مشارکت مردم محلی با هدف تکمیل نواقص احتمالی در 

زمینه توانمند سازی متقاضیان است .

وی افزود: همچنین برنامه خوبی با همکاری چهارجانبه سازمان منطقه آزاد ماکو، 
سازمان بهزیستی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک کشاورزی 
تنظیم شده و در شرف اجرا می باشد، این برنامه تحت عنوان برنامه تامین مالی 
خرد در سایر نقاط کشور هم در حال اجرا است، هدف کمی این برنامه فعال سازی 

یکصد گروه خودیار در سطح منطقه آزاد ماکو است.
این مقام مسئول در ادامه به کسب و کارهای کوچک در منطقه آزاد ماکو اشاره 
کرد و اظهار نمود: براساس سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
همچنین سازمان تامین اجتماعی، حدود 6۰درصد از مشاغل کشور تحت پوشش 
انواع بیمه های اجتماعی بوده و 4۰درصد شاغلین تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نبوده و به اصطالح شاغلین بخش غیررسمی هستند. اشتغال غیررسمی عمدتا در 
کسب و کارهای خرد و کوچک، اصناف و بخش کشاورزی و روستایی می باشند؛ 
در منطقه آزاد ماکو نیز با توجه به ساختار اقتصادی و پراکندگی جمعیت منطقه 
در تعداد 5شهر و بیش از ۲6۰روستا به لحاظ سهم اشتغال رسمی و غیررسمی 
وضعیت نسبتا مشابهی با میانگین کشوری حاکم است و از بین حدود 47هزار نفر 
شاغل منطقه، بیش از ۲3هزار نفر )حدود 45درصد( تحت پوشش بیمه هستند و 
از این لحاظ حتی نسبت به میانگین کشوری قدری هم بهتر است. عمده اشتغال 
منطقه ماکو در کسب و کارهای خرد و کوچک بوده و فقط درصد اندکی در 

کارگاه های بزرگ مشغول می باشند.
خلف خانی در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی با محوریت اشتغال و کارآفرینی 
در منطقه آزاد ماکو گفت: در این خصوص اقدامات قابل توجهی در منطقه صورت 
گرفته است؛ ازجمله این اقدامات برنامه ریزی عملیاتی مشترک با سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای و تفاهم نامه های همکاری مشترک با چند سازمان و ارگان دولتی، 
برگزاری نشست ها، اطالع رسانی برنامه ها و ظرفیت های آموزشی در رسانه ها، 
نشریات، وب سایت ها و فضای مجازی و... می باشد که به صورت مستمر در 
دستورکار مسئولین سازمان منطقه آزاد ماکو قرار دارد. در کنار این موارد، حمایت از 
مراکز علمی و دانشگاه های منطقه و همچنین توسعه فضاهای آموزشی و ساخت 

و نوسازی مدارس و... نیز جزء برنامه های اولویت دار منطقه آزاد ماکو می باشد.
وی درخصوص بستر سازی به منظور فروش محصوالت و تولیدی مردم منطقه 
اذعان داشت: عالوه بر بازارهای موقتی، تعداد سه بازار مدرن مرزی نیز توسط 
سازمان منطقه آزاد راه اندازی شده ، بازار بزرگ مرزی و بازارچه مشترک مرزی 
و همچنین چند بازار محلی است که امکان تبادل کاالهای محلی و وارداتی را 
فراهم می کند. موقعیت منطقه آزاد ماکو به ویژه مرز بازرگان، دروازه اصلی ایران 
به اروپا تلقی می شود و بیش از 35درصد کاالهای تجاری کشور که از طریق 
حمل و نقل زمینی انجام می شود، از طریق منطقه آزاد ماکو صورت می گیرد که 
فرصت خیلی مناسبی برای فروش کاالها و خدمات منطقه نیز محسوب می گردد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو به موانع موجود برای 
توسعه جامعه محلی اشاره کرد و گفت: با وجود فرصت ها و نقاط قوت قابل توجه در 
منطقه آزاد ماکو، به نظر می رسد یکسری ضعف های زیرساختی هم همچنان در این 
منطقه وجود دارد، به ویژه در ارتباط با نیروی انسانی متخصص کمبود شدیدی احساس 
می شود. فرهنگ کار در این منطقه هم از جایگاهی که باید باشد، عقب تر است و بیشتر 
جوانان استخدام در دستگاه های دولتی را به عنوان کسب و کار ایده آل می دانند، به واسطه 
عدم برخورداری بخش خصوصی از نیروی متخصص و کاربلد، عمده مردم هرگونه 
تغییر و تحولی که مبنای توسعه پایدار باشد را وظیفه دولت می دانند و تا زمانیکه بخش 
خصوصی قوی به ویژه تشکل های صنفی قوی در منطقه شکل نگیرد، به نظر می رسد 
این نقیصه نیز همچنان پابرجا خواهد بود. فعال شدن تشکل هایی نظیر انجمن های صنفی 
کارفرمایان، انجمن های صنفی کارگران، تشکل های بسیج محالت، بسیج اصناف و... 

و مشارکت بیشتر در پیشبرد امور منطقه می تواند گام های توسعه ای بلندی را رقم زند.
خلف خانی در ادامه به آسیب های جدی ناشی از بیماری کرونا اشاره کرد و بیان 
داشت: در دوران شیوع ویروس کرونا، کسب و کارهای منطقه آزاد ماکو هم مشابه 
سایر مناطق کشور و جهان از آسیب مصون نماندند و کسب و کار حدود 3هزار 
نفر از شاغلین منطقه آسیب دید، البته حمایت های خوبی هم از کسب و کارها و 
نیروی کار صورت گرفت، با همکاری خیرین منطقه و سازمان منطقه آزاد بیش 
از 75۰نفر از بیکارشدگان از حمایت مالی برخوردار شدند، تعداد زیادی از کسب و 
کارها از تسهیالت بانکی ارزان قیمت استفاده کردند و بیش از 4۰۰نفر از نیروی 

کار بیکار شده نیز تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند. 
وی افزود: در کنار این اقدامات، مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد 
ماکو در اجرای برنامه سیاست های فعال بازار کار هم موفق عمل کرد، به نحوی 
که تنها منطقه آزاد کشور است که در اجرای طرح یارانه دستمزد و حمایت از ایجاد 
اشتغال جدید و افزایش پوشش بیمه تامین اجتماعی برای کارگران به عنوان یک 
استان مطرح شده و در سایت وزارت کار در ردیف استان های مشمول طرح ثبت 
شده است، حدود 5۰۰نفر نیروی کار نیز در این طرح حمایت شده و تحت پوشش 

بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان به 
اقدامات سازمان منطقه آزاد ماکو در زمینه ایجاد کسب و کار و کارآفرینی اشاره 
کرد و اظهار داشت: امروز سازمان منطقه آزاد ماکو در زمینه سرمایه گذاری، اشتغال 
و توسعه کارآفرینی برنامه ها و اقدامات قابل توجهی را در دستورکار دارد؛ در کنار 
پروژه های سرمایه گذاری، برنامه ریزی الزم در راستای نهضت اشتغال نیز صورت 
گرفته و در حوزه کار و خدمات اشتغال برنامه ریزی مبتنی بر نتایج در سال جاری 
عملیاتی شده است. این نوع برنامه ریزی تجربه اول مناطق آزاد کشور در زمینه 
توسعه اشتغال و کارآفرینی می باشد که با رویکرد رشد فراگیر و مطابق اصول 
اقتصاد مقاومتی بوده و در هر شرایطی به نتایج مثبت در زمینه ایجاد اشتغال 

منتهی می گردد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش:
اجرای کامل اهداف توانمندسازی در جزیره کیش

اهمیت صنعت گردشگری به اندازه ای است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
دنیا در رقابتی تنگاتنگ و در پی بهره گیری هرچه بیشتر از مزایا و فواید اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، توجه و تمرکز خود را بر توسعه روزافزون این صنعت معطوف 
کرده اند؛ اما منطقه آزاد کیش ازجمله نقاطی در کشور است که از قابلیت های 

گردشگری باالیی برخوردار است. 
منطقه آزاد کیش می تواند با تاکید بر لزوم توسعه ظرفیت ها و شناسایی استعداد های 
فرهنگی، هنری و اجتماعی جامعه محلی، بر مسیر اجرای کامل موضوع توانمندسازی 
در جزیره حرکت کند؛ از این رو مدیران این منطقه در تالش هستند تا با تقویت 
حس مشارکت و تعاون افراد محلی، باال بردن کیفیت فرهنگی زندگی ساکنان و باال 
بردن اثربخشی حوزه فرهنگی در توسعه اقتصادی، توجه بسیاری به بخش اجتماعی و 

فرهنگی جزیره و باال بردن سطح آنها همراه با توسعه اقتصادی کند.
طبق گفته معاونین مناطق آزاد، توانمندسازی یکی از اجزای توسعه پایدار محسوب 
می شود که می تواند زمین توسعه همه جانبه را فراهم کند. دستیابی به توسعه پایدار، بدون 
توانمندسازی جوامع محلی امکان پذیر نیست و توانمندسازی آنان، راه حل سودمندی 
برای خروج از بیکاری هم در نظر گرفته شده است، به همین جهت در توسعه مدنظر 
مناطق آزاد کشور نیز، مسائل اجتماعی و خصوصا توانمندسازی جامعه محلی مورد توجه 

قرار دارد و با جدیت و با برنامه های متنوع پیگیری می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در همین زمینه بر لزوم 
توسعه ظرفیت ها و شناسایی استعداد های فرهنگی، هنری و اجتماعی جامعه 
در  جامعه  این  حداکثری  مشارکت  حس  تقویت  کرد:  بیان  و  اشاره  محلی 

ماموریت های توسعه سازمان منطقه آزاد کیش تاثیرگذار است.
سعید پورعلی تاکید دارد که مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش کارآفرینی را 
به  عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در دستیابی به اهداف خود ازجمله افزایش 
و خارجی،  داخلی  اشتغال، جذب سرمایه گذاری های  ایجاد  توسعه صادرات،  و 
انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش جذب توریسم و در نهایت 
ارتقای جایگاه اقتصادی خود می دانند و سعی دارند با ایجاد وحدت و همدلی میان 
مسئوالن و مردم، شاهد پیشرفت و توسعه قابل توجه جزیره کیش در حوزه های 
مختلف اقتصادی، عمرانی و گردشگری باشند و با انجام حمایت های الزم برای 

ورود کارآفرینان و تقویت ظرفیت های کارآفرینی مانند مهارت و انگیزش، زمینه  
ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید در منطقه را فراهم می نماید.

در ادامه صحبت های معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش را 
درخصوص توسعه جوامع محلی و ظرفیت های منطقه آزاد کیش در جهت تقویت 

کسب و کارهای کوچک می خوانید.
توانمندسازی جوامع محلی

توانمندسازی فرآیندی است که در آن افراد، گروه ها و سازمان ها بر مسائل و مشکالتی 
که با آن مواجه هستند، کنترل و اختیار پیدا می کنند؛ بنابراین هدف توانمندسازی، کمک 
به افراد ضعیف است که تالش کنند مهارت ها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقالنه 

بر زندگی افزایش داده و بر ضعف هایشان غلبه کنند.
در حقیقت توانمندسازی مفهومی چندبعدی است که در حوزه های مختلف مانند 
مدیریت، روان شناسی، جغرافیا، کشاورزی، جامعه شناسی و... کاربرد دارد، اما در 
جامعه محلی ابعادی همچون توانمندی اقتصادی، اجتماعی و روانی بیشتر از 
سایر زمینه ها اهمیت دارد و موجب می شود برای افراد عزت نفس بیشتر، منزلت 
اجتماعی و تعامل و مشارکت اجتماعی را که یکی از عناصر سرمایه  اجتماعی 
است، به وجود آورد. زیرا تعامل و مشارکت اجتماعی مردم به معنای اعتماد آنها 
به مسئولین و حساسیت برای دخالت در سرنوشت خود و کشورشان است و شاید 
به همین دلیل است که جامعه شناسان معتقدند سرمایه اجتماعی یکی از ارکان 
اصلی در توسعه پایدار محلی و توانمندسازی اجتماعی محسوب می شود. بنابراین 
توانمندسازی، افراد را قادر می سازد تا از توانایی ها، ظرفیت ها و استعدادهای خود 
بهره ببرند و مسئولیت بپذیرند. توانمندسازی، حیاتی و انرژی زا، جامع و فراگیر و 

دموکراتیک )مردم ساالر( است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص عوامل موثر بر 
پیشبرد فرهنگ مشارکت محلی گفت: مشارکت فرآیندی دوسویه و تعاملی است. 
یکسوی آن مردم و دیگر سوی آن دستگاه های اجرایی و دولت قرارگرفته است و 
دارای سه اصل مهم گفتمان، اجماع و رضایتمندی است که مجموعه آنها سبب 
بهبود کیفیت مشارکت می گردد و توانمندی جامعه محلی، یکی از راهکارهای 
مناسب برای تقویت مشارکت و همراهی افراد آن جامعه در مسیر دستیابی به 
اهداف کالن منطقه ای است؛ زیرا توسعه و پیشرفت همه جانبه مناطق، ازجمله 

توسعه گردشگری، بدون مشارکت اجتماعی، امکان پذیر نیست.
سعید پورعلی تاکید کرد: به  همین دلیل، برای پیشبرد فرهنگ مشارکت محلی 
در برنامه ریزی توسعه گردشگری، می توان از طریق توانمندسازی جامعه محلی، 
برنامه ریزی جامع و یکپارچه، ظرفیت سازی و ارتقاء سرمایه اجتماعی به نتایج 
خوبی دست یافت. در منطقه ای مانند کیش با چشم انداز توسعه گردشگری و 
تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور، اگر بخواهیم صنعت گردشگری، راهی 
برای رسیدن به توسعه پایدار در جزیره کیش باشد؛ باید به تقویت و توانمندسازی 
جامعه محلی توجه کرد و زمینه های الزم برای هدایت گردشگران به خرید 
بر  راه عالوه  این  در  فراهم ساخت.  را  منطقه  در  از جوامع محلی  و مصرف 
زیرساخت های ضروری، باید فرهنگ سازی ها و مطالعات الزم نیز صورت پذیرد.

داشت:  بیان  آنها  نمودن  توانمند  و  انسانی  منابع  اساسی  نقش  درخصوص  وی 
توانمندسازی یکی از اجزای توسعه پایدار محسوب می شود که می تواند هم عامل و 
هم معلول توسعه باشد و دستیابی به توسعه پایدار، بدون توانمندسازی جوامع محلی 
امکان پذیر نیست و توانمندسازی آنان، راه حل سودمندی برای خروج از بیکاری هم 
در نظر گرفته شده است؛ به همین جهت در توسعه مدنظر مناطق آزاد کشور نیز، 
مسائل اجتماعی  خصوصا توانمندسازی جامعه محلی مورد توجه قرار دارد و با جدیت و 
با برنامه های متنوع پیگیری می شود. برنامه های توانمندسازی جوامع محلی فرآیندی 
است مستمر که با ورود به جامعه هدف برای سازماندهی قابلیت های بالقوه آنها و بالفعل 
کردن این قابلیت ها آغاز می شود و با فعالیت های آگاه سازی، حساس سازی و رایزنی 
با مقامات محلی برای اتصال آنها به ساختار های محلی و نهادسازی های محلی و 

برنامه های ظرفیت سازی و مداخله ادامه پیدا می کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: برای ارتقاء فرهنگ 
مشارکت محلی در فضای مدیریتی پیشرفته و مدرن امروزی، باید به نقش اساسی منابع 
انسانی و توانمند نمودن آنها، به عنوان برنامه ای راهبردی توجه نمود؛ چراکه در فرآیند 
توانمندسازی جوامع محلی مدیریت مطلوب، استقالل در اجرا، شفافیت، پاسخگویی و 
افزایش ظرفیت های محلی به وقوع می پیوندد. به همین دلیل برای توسعه اجتماعی 
مناطقی مانند کیش،  برنامه های بسیاری برای توانمندسازی و به تبع آن، افزایش 
تعامل و مشارکت افراد در فرآیند های تصمیم سازی ها وجود دارد و در واقع، این شکل 
از مشارکت عالوه بر تاثیر مثبت بر روند توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در ارتقاء 

سطح معیشت مردم نیز بسیار موثر است.
پورعلی در رابطه با اقدامات منطقه آزاد کیش برای توسعه جامعه محلی گفت: 
منطقه آزاد کیش با تاکید بر لزوم توسعه ظرفیت ها و شناسایی استعداد های 
موضوع  کامل  اجرای  مسیر  بر  محلی،  جامعه  اجتماعی  و  هنری  فرهنگی، 
توانمندسازی در جزیره حرکت می کند و همچنین در تالش است تا با تقویت 
حس مشارکت و تعاون افراد محلی، باال بردن کیفیت فرهنگی زندگی ساکنان و 
باال بردن اثربخشی حوزه فرهنگی در توسعه اقتصادی، توجه بسیاری به بخش 
اجتماعی و فرهنگی جزیره و باال بردن سطح آنها همراه با توسعه اقتصادی نماید و 
در این راستا به ایجاد بسترهای الزم برای فعالیت تشکل های مدنی و انجمن ها در 
حوزه های گوناگون ازجمله محیط زیست، بوم گردی، زنان، رشته های هنری و... 
نیز توجه ویژه نموده است که از این جمله می توان به فعالیت پارلمان زنان کیش، 
انجمن های هنری شعر، موسیقی، داستان نویسی و ایجاد خانه زنان بومی کیش، 
خانه مطبوعات، اقامتگاه های بوم گردی توسط بخش خصوصی و هموار نمودن 
بستر الزم توسط سازمان منطقه آزاد کیش اشاره نمود که هر یک با به کارگیری 
استعدادهای جامعه  هدف خود، ارائه آموزش های تکمیلی و استفاده از خالقیت ها 
و ظرفیت های خود، توانسته اند خدمات مناسبی به جامعه محلی و گردشگران و 

حتی در برگزاری رویدادهای منطقه ای، ملی و بین المللی، بنیان نهند.
وی افزود: در حقیقت سازمان منطقه آزاد کیش در فرآیند توانمند نمودن جامعه 
محلی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان برای افزایش مشارکت و 
سرمایه اجتماعی، به دنبال آن است که مردم بتوانند خود آغازگر، کنترل کننده و 
رهبر توسعه باشند و با مشارکت در نظام تصمیم سازی، اجرای برنامه ها و پروژه ها، 
ارائه مشاوره  در زمینه های گوناگون به مسئولین منطقه، خود عاملی برای دستیابی 

به توسعه پایدار در جزیره کیش باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص توسعه کسب 
و کارهای کوچک در کیش اذعان داشت: کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای 
کوچک به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در 
فرآیند توسعه دارد. در منطقه نیز سیاستگذاری و برنامه ریزی های بلندمدت ایجاد 
گردیده تا از پتانسیل سازنده کسب و کارهای کوچک برای رسیدن به رشد پایدار 

استفاده گردد.
پورعلی ادامه داد: در حوزه بانوان در جزیره کیش، اختصاص فضا برای ایجاد 
مراکز کارآفرینی و توانمندسازی در دو منطقه سفین و شهرک سحر، همچنین 
اختصاص فضا و امکانات الزم برای ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در 
اسکله بزرگ تفریحی کیش، به منظور عرضه محصوالت دست ساز زنان منطقه، 
رونمایی از سامانه توسعه کسب و کارهای خانگی زنان به  عنوان طرحی مشترک 
با وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی کشور، صدور مجوز فعالیت اقتصادی برای 
کسب و کارهای خانگی با دستور ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
و ارائه آموزش های الزم در زمینه تولید و بازاریابی متناسب با نیاز و سلیقه روز، 
موجب رونق کسب و کارهای کوچک و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و 
افزایش درآمد بوده و بر میزان اشتغال زایی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و مشارکت 

جامعه محلی در منطقه نیز تاثیرگذار است.
وی درخصوص برگزاری دوره های آموزشی در حوزه اشتغال اظهار کرد: با توجه 
به سیاست ها و ساختار اداره امور زنان، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی 
در حوزه کارآفرینی و اشتغال، در شرح وظایف این اداره می باشد که اهم عناوین 

کارگاه ها و دوره های برگزار شده در این رابطه به شرح ذیل است:
  روش های نوین بازاریابی

  برگزاری کارگاه ها و دور های آموزشی در زمینه طراحی لباس و خیاطی
  برگزاری دوره های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار

  برگزاری دوره  های حرفه آموزی به صورت آنالین و فیزیکی در راستای 
توانمندسازی جامعه زنان منطقه

  برگزاری کارگاه های اشتغال و کارآفرینی زنان
  کارگاه آموزش آشنایی با بسته بندی، ارزش ها و کارکردهای آن در کسب و 

کارهای خرد و خانگی
  برگزاری کارگاه های مشاوره و راهنمایی شغلی

  نشست ها و سمینارهای علمی در حوزه کارآفرینی و اشتغال
  نشست تخصصی اساتید دانشگاه ها با موضوع بررسی علمی ایجاد بسترهای 

کارآفرینی و اشتغال
  نشست های تخصصی با کارآفرینان برتر کشوری

  نشست تخصصی چگونگی مواجهه با بحران  در کسب و کارهای کوچک در 
ایام شیوع ویروس کرونا با حضور اساتید دانشگاهی و کارآفرینان موفق

  وضعیت آموزه های اجتماعی در منطقه آزاد کیش
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: خوشبختانه وضعیت 
آموزه های اجتماعی در جزیره کیش در سطح خوبی قرار گرفته و این نشات گرفته از 
اِعمال سیاست ها و خط مشی های دقیق و سازنده در برنامه  راهبردی سازمان منطقه آزاد 
کیش است که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و دستیابی به چشم انداز و 
ماموریت ذاتی منطقه که توسعه گردشگری است، به ارتقاء فرهنگ، آموزش و سالمت 
عمومی در سطح جامعه محلی، توجه ویژه ای نموده و در شرح وظایف واحدهای مرتبط 
در سازمان، این امر لحاظ گردیده است و بودجه الزم نیز به اجرای طرح های مرتبط با 
آموزه های اجتماعی ازجمله سبک زندگی، مهارت های زندگی، بهداشت، تحکیم بنیان 

خانواده و... اختصاص داده شده است.
پورعلی تاکید کرد: در اداره امور زنان نیز تحکیم بنیان خانواده، توانمندسازي زنان، 
تقویت مهارت های زندگی، تقویت سرمایه اجتماعی زنان، سالمت زنان و خانواده، 
اصالح الگوي سبک زندگي، معرفی زنان موفق با هدف الگوسازی، آشنایی با 
حقوق شهروندی، حقوق زنان و خانواده، آموزه های دینی و تربیت فرزندان، از 
طریق برگزاری دوره ها، کارگاه ها با همکاری دانشگاه های برتر کشور، بنیاد زن 
و خانواده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیسیون زنان و خانواده 
شورای عالی انقالب فرهنگی، اساتید و محققان برجسته مسائل دینی و فلسفی، 

فرهنگستان علوم پزشکی و تولید محتوی صورت می پذیرد.
این مقام مسئول در کیش درخصوص بسترسازی برای فروش صنایع دستی و یا 
تولیدات روستاییان گفت: در جزیره کیش، فقط روستای باغو وجود دارد که البته آن 
هم معنای عام روستا را ندارد. در این مکان، بخشی از بومیان قدیمی کیش ساکن 
هستند که شغل شان دامپروری است و در زمینه  تولید صنایع دستی فعال نیستند. 
اما در همین منطقه یک فضای بوم گردی ایجاد شده است که یکی از مقاصد 
تفریحی تورهای گردشگری است و با خوراک های بومی و محلی از گردشگران 
پذیرایی می نماید و متولیان این مجموعه با حمایت معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش، توانسته اند در کنار درآمدزایی، اقدامات مناسبی را در جهت 

معرفی آداب و رسوم و فرهنگ بومیان این روستا، تدارک ببینند.
وی ادامه داد: کیش به عنوان یکی از مهم ترین قطب های گردشگری در ایران، هر 
ساله پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بسیاری می باشد که تمایل دارند با صنایع 
دستی این منطقه نیز آشنا شوند و همچنین به  عنوان سوغات، خریداری نمایند. در 
همین راستا تالش گردیده است که با برپایی نمایشگاه های فصلی، هفتگی و مناسبتی 
عرضه  صنایع دستی، بستر فروش محصوالت این صنعت، فراهم گردد. همچنین در 
اقامتگاه های بوم گردی منطقه نیز، امکان عرضه صنایع دست ساز فراهم گردیده است. 
ضمن اینکه در حال حاضر نیز به دستور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، محل دائمی عرضه صنایع دست ساز زنان منطقه در یکی از نقاط 

توریستی )اسکله تفریحی کیش(، در مراحل تکمیل ساختمان و افتتاح است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: صنایع دستی 
تولیدی در کیش به دلیل مهاجرپذیر بودن این منطقه از استان های مختلف 
کشور، تلفیقی از صنایع دستی سایر استان ها با تاکید بر صنایع دست ساز تولیدی 

جنوب کشور می باشد.
پورعلی درخصوص موانع موجود برای پیشرفت کسب و کارها اظهار داشت: 
موانع اقتصادی-اجتماعی؛ مثل ضمانت های بانکی سختگیرانه برای کارآفرینان، 
پایین بودن درآمد این نوع کسب و کارها و ریسک گریزی افراد محلی، عدم 
بازاریابی مناسب برای فروش محصوالت تولیدی بخشی از مشکالت است. 
اما  موانع زیرساختی و بروکراسی های اداری برای دریافت مجوزهای الزم در 
زمینه کارآفرینی هم وجود دارد. ضمن اینکه سوددهی بانک ها به سپرده ها که خود 

موجب خروج سرمایه از بخش تولیدی می شود.
وی در رابطه تاثیر کرونا بر کسب و کارها گفت: با توجه به اینکه شرط اصلی 
برای کنترل شیوع  ویروس کرونا، کاهش حداکثر تعامالت اجتماعی و ماندن در 
خانه است، بنابراین بسیاری از کسب و کارهای فعال در مناطق گردشگرپذیر 
ازجمله کیش در زمان اوج شیوع بیماری، تعطیل شدند و حتی بعضی از صنایع 
کوچک، تحت تاثیر این بحران، ناچار به تعدیل منابع انسانی شاغل در آن بخش 
و با از دست دادن بازار فروش، ناگزیر به کاهش یا توقف تولیدات خود شدند. 
ضمن اینکه رشد بی رویه  قیمت ارز و افزایش قیمت بعضی کاالها نیز مزید بر 
علت برای ورشکستگی تعداد زیادی از کسب و کارهای کوچک در منطقه گردید.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: اما به طور خاص در ایام 
شیوع ویروس کرونا در منطقه آزاد کیش، ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جدی در شورای 
سالمت منطقه و انجام نظارت های الزم در این زمینه در مبادی ورودی به کیش 
)فرودگاه و بندر(، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز تفریحی و گردشگری، سیاست ها به 
گونه ای اتخاذ گردید که ضمن رعایت مناسب اصول و پروتکل های بهداشتی ابالغی 
به هر یک از گروه های شغلی و مراکز ارائه خدمات به ساکنان و گردشگران، امکان 
فعالیت و درآمدزایی با یک سوم و گاهی با یک دوم ظرفیت موجود، برای آنها فراهم 
شود؛ به  گونه ای که ضمن اینکه جزیره کیش از لحاظ میزان ابتال به ویروس کرونا 
در شرایط بسیار مطلوب تری نسبت به سایر نقاط در کشور قرار داشت؛ میزان مسافران 
ورودی در این ایام )البته بعد از لغو محدودیت های تردد(، در مقایسه با مدت مشابه در 
سال قبل، رشد خوبی داشته است. در واقع سازمان منطقه آزاد کیش تالش نموده است 
با برنامه ریزی هوشمندانه، سازگاری سریع با شرایط بحران و به کارگیری سایر منابع 
موجود، به  نحوی به اجرای خط مشی ها بپردازد که مردم هم بتوانند به کارشان برسند و 
معیشت شان تامین شود و هم اینکه با رعایت اصول بهداشتی، سالمت شان تامین شود.
پورعلی در ادامه به انعقاد تفاهم نامه های مختلف برای توانمندسازی جامعه محلی 
در کیش اشاره کرد و بیان داشت: در منطقه آزاد کیش با اتخاذ تدابیر الزم برای 
توانمندسازی جامعه محلی، شکل گیری سازمان های مردم نهاد، حمایت های مادی 
و اداری الزم در موضوعات آموزشی، ارائه آموزش های الزم در زمینه های گوناگون 
برگزاری رویدادهای علمی و فرهنگی  اجتماعی، هنری و حقوقی،  فرهنگی، 
ملی و منطقه ای و رونق مشارکت اجتماعی در جهت شکوفایی ظرفیت های 
فردی، گام های موثری برداشته شده است و در این راستا تفاهم نامه هایی نیز با 
سازمان های مربوطه در سطح کشور به امضاء رسیده است که از آن جمله می توان 

به تفاهم نامه های ذیل اشاره نمود:
  تفاهم نامه با دانشگاه تهران

  تفاهم نامه با دانشگاه شهید بهشتی
  تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی

  تفاهم نامه با اکو
  تفاهم نامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات مردمی

  تفاهم نامه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  تفاهم نامه با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری )در مرحله امضاء(

  تفاهم نامه با سازمان شیالت پ
وی درخصوص توسعه کارآفرینی به عنوان عاملی مهم برای ارتقای جایگاه 
اقتصادی منطقه آزاد کیش تصریح کرد: کارآفرینی، فرآیند شروع یک تجارت 
برای سودآوری یا تامین نیازهای اجتماعی است و کارآفرین کسی است که یک 
مدل تجارت را توسعه می دهد، سرمایه فیزیکی و انسانی الزم برای شروع یک 
سرمایه گذاری جدید را فراهم می کند، آن را عملیاتی می کند و مسئول موفقیت 

یا شکست آن است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تاکید کرد: با عنایت به 
اینکه رشد سریع و موثر اقتصاد ملی برخی کشورها نسبت به دیگر کشورها، ریشه در 
فعالیت های کارآفرینانه دارد، مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش نیز کارآفرینی را به  عنوان 
عاملی مهم و تاثیرگذار در دستیابی به اهداف خود ازجمله افزایش و توسعه صادرات، ایجاد 
اشتغال، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای 
عمومی، افزایش جذب توریسم و در نهایت ارتقای جایگاه اقتصادی خود می دانند و سعی 
دارند با ایجاد وحدت و همدلی میان مسئوالن و مردم، شاهد پیشرفت و توسعه قابل 
توجه جزیره کیش در حوزه های مختلف اقتصادی، عمرانی و گردشگری باشند و با انجام 
حمایت های الزم برای ورود کارآفرینان و تقویت ظرفیت های کارآفرینی مانند مهارت و 

انگیزش، زمینه  ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید در منطقه را فراهم می نماید.
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد مطرح شد:

هستی پذیری توسعه پایدار، از مسیر توانمندسازی جامعه محلی مناطق آزاد 
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دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره مندی از 
منافع آن مستلزم برنامه ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه 
دستگاه ها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود. ایران با داشتن 
حدود ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج 
فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشوری با پتانسیل 

باال در زمینه توسعه اقتصاد دریا محسوب می شود.
دریاها و سواحل پتانسیل فوق العاده ای در روند اجرای اقتصاد 
مقاومتی دارند و می توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی 
ایجاد  بر  عالوه  که  طوری  به  سازند،  محقق  را  کشور 
درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای ساکنان 
بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات 

بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند.
حوزه های  در  گسترده ای  فعالیت های  اکنون  ما  کشور 
حتی  و  آنها  سواحل  و  جنوب  و  شمال  در  دریایی 
نفتی،  فعالیت های  دارد.  داخلی  دریاچه ای  حوزه های 
ترابری دریایی، گردشگری ساحلی و صنایع دریایی همه 
به  مراجعه  با  اما  است؛  فعالیت ها  این  گسترش  گویای 
آمار و ارقام مالحظه می شود با توجه به سواحل طوالنی 
کشور در شمال و جنوب، نبود برنامه ای راهبردی و عدم 
بهره برداری بهینه از دریاهای پیرامونی و سواحل و جزایر 
شده  بسیاری  فرصت های  رفتن  دست  از  سبب  کشور، 
کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت  آن،  بر  عالوه  و 
در سواحل نیز، رو به افزایش است. اقتصاد ایران برای 
میدان  در  ماندن  باقی  جهت  در  و  جهانی  نقش آفرینی 
رقابت نفسگیر منطقه ای که رقبا سخت در تالش برای 
پیشی گرفتن از یکدیگر هستند، به مدیرانی تصمیم گیر 
درک  تا ضمن  دارد  نیاز  روحیه جهادی  با  و  بادرایت  و 
بر  مدیریت  هنر  شعارزدگی،  از  پرهیز  و  موجود  شرایط 

منابع ملی را به خوبی از خود نشان دهند.

اهمیت اقتصاد دریا
امروز  زندگی  و  اقتصاد  در  آن  نقش  و  دریا  اهمیت 
انکارناپذیر است. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی 
دارد  آنها  فرهنگ  و  توانایی ها  نیازمندی ها،  با  مستقیم 
این  براساس  کشورها  آن  دریایی  سیاست  واقع  در  و 

مشخصات تدوین می شود.
دریایی  راهبرد  قالب  در  دریا  اقتصاد  توسعه  سیاست های 
کشورها تبیین می شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی 
را به دنبال دارد. دستیابی به هر یک از اهداف مذکور به 
میزان به کارگیری صحیح و موثر نیروی انسانی، ابزار و 

تجهیزات و زیرساخت های قانونی بستگی دارد.

اقتصاد دریا در بیانات مقام معظم رهبری
جایگاه صنایع و اقتصاد دریا در اسناد باالدستی با توجه به 
کلی  سیاست های  درخصوص  رهبری  معظم  مقام  ابالغ 
برنامه ششم توسعه به وضوح نقش اقتصاد دریامحور در 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است. بندهای 
مرتبط با لزوم توجه به مقوله دریا در سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه به عنوان نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی عمدتا 

شامل موارد زیر است:
مناطق،  در  ملی  نقش  تعیین  و  کار  تقسیم  بند ۱۹:   
استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات 
آن در چارچوب سیاست های کلی مربوط، به منظور افزایش 
تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق 

کمتر توسعه یافته و روستایی.
  بند ۲۱: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور 

چابهار خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران
  بند ۲۳: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم 

اقتصادی در زمینه های دارای مزیت
  بند ۲۸: اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی 
)از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد 
پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، 
دریا، آب و کشاورزی( و افزایش ضریب نفوذ فناوری های 

پیشرفته در آنها.

سهم ایران از اقتصاد دریا
داشتن کیلومترها خط ساحلی در جنوب  با وجود  ایران 
و شمال کشور و دسترسی به آب های آزاد، سهم زیادی 
از اقتصاد دریامحور ندارد و از این ظرفیت به جز در امر 
صادرات و واردات استفاده چندانی نمی کند؛ آن هم در 
شرایطی که کشور به راحتی می توانند مانند بسیاری از 
اقتصادهای بزرگ جهان همچون چین، آلمان، بلژیک و 
غیره درآمد بسیاری از این راه کسب و به رشد و توسعه 

اقتصادی کشور کمک کند.
منطقه ای  کشورهای  با  جغرافیایی  طویل  مرزهای 
آسیا  جنوب  و  غرب  خاورمیانه،  میانه،  آسیای  ازجمله 
تجارت  در  ایران  بنادر  برای  را  مساعدی  زمینه  که 
منطقه ای فراهم می آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش 
و توزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح منطقه ای 
پتانسیل های  از  یکی  می کند،  فراهم  زیرمنطقه ای  و 
باید و شاید مورد  آنچنان که  مهم کشور می باشد که 

است. نگرفته  قرار  بهره برداری 

ظرفیت بندری کشور در زمینه اقتصاد دریا
ظرفیت اسمی بنادر تجاری کشور حدود ۲۰۹میلیون تن، 
ظرفیت کانتینربری بنادر تجاری کشور معادل 4.۸میلیون 
)تی ای یو(، ظرفیت ناوگان نفتی کشور ۱۵میلیون تن و 
ظرفیت جابجایی مسافر دریایی نیز حدود ۱۸میلیون نفر 
از  مهمی  بخش  که  می دهد  نشان  آمارها  اما  می باشد؛ 
این ظرفیت ها همچنان خالی است. از سوی دیگر این 
توسعه  امکان  اقتصادی،  اهمیت  به  باتوجه  ظرفیت ها 
۹۰درصد  از  بیش  هم اکنون  دارند.  هم  زیادی  بسیار 
انجام  کشور  بنادر  طریق  از  کشور  واردات  و  صادرات 
هرمز  تنگه  از  کشتی  فروند  4۰هزار  ساالنه  و  می شود 
و  اقیانوس پیما  بزرگ  که ۱4هزار کشتی  می کنند  عبور 
نفتکش بوده و همچنین ساالنه ۱۱۰میلیون تن کاال در 
بنادر تجاری و ۱۳۵میلیون تن کاالی نفتی در بنادر نفتی 

کشور جابه جا می شود.

ارزش افزوده اقتصاد دریا در ایران و جهان
اندازه گیری ارزش اکوسیستم دریایی کاری سخت و پیچیده 
است، اما تالش های تحقیقاتی در این زمینه شتاب قابل 
توجهی در سال های اخیر به خود گرفته است. تخمین های 
زده شده از منافع خدمات اکوسیستم دریایی نشان می دهد 
که این منافع قابل توجه است. سهم اقتصاد دریای جهانی، 
اقتصادی و اشتغال  در صنایع وابسته به دریا در تولیدات 
 ،OECD قابل توجه است. محاسبات بر مبنای پایگاه داده
براساس سال پایه ۲۰۱۰ )که مبنای سناریو تا سال ۲۰۳۰ 
حدود  صنایع،  این  سهم  که  می دهد  نشان  می باشد(  نیز 
۱.۵تریلیون دالر و یا حدود ۲.۵درصد ارزش افزوده ناخالص 

جهانی را شامل می شود. 
سهم برخی از صنایع دریایی به صورت زیر می باشد:
  نفت و گاز دریایی حدود یک سوم ارزش افزوده

  گردشگری دریایی و ساحلی ۲۶درصد
  بنادر ۱۳درصد

  تجهیزات دریایی ۱۱درصد
ماهی گیری  صنعت  سهم  کل  که  است  حالی  در  این 

)صنعتی( حدود ۱درصد تخمین زده شده است.
خدمات  امر  در  اصلی  چالش  کارشناسان،  نظر  براساس 
نقل  و  حمل  صنعت  تامین  زنجیره  پشتیبانی  و  مستقیم 
توسعه،  از  سطحی  هر  با  مختلف  کشورهای  در  دریایی 
چگونگی رقابت پذیر ساختن موسسات، بنگاه ها و فعاالن 
صنعت حمل و نقل دریایی در مقیاس جهانی و تضمین 
حفظ شرایط رقابت پذیری است. اصوال کشورها برای توسعه 
سطح  در  خاص  دانش  کسب  نیازمند  فنی،  قابلیت های 
موسسات، مهارت و تجربه از طریق یک فرآیند یادگیری 

تجمعی هستند که این امری دشوار و زمان بر است.

 کارآفرینی، مهم ترین محور اصلی رشد 
و توسعه اقتصاد دریایی

کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین محورهای اصلی رشد 
و توسعه اقتصاد دریایی به دالیل زیر دارای اهمیت است:

۱- عامل افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش سود و 
سرمایه سرمایه گذاران می شود.

۲- سبب ایجاد فرصت های تازه در بازار کار و راهکار موثری 
در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور است.

۳- موجب دگرگونی ارزش ها و تحول ماهیت آنها می شود 
و ارزش های تازه ای به وجود می آورد.

4- موجب آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می شود.
۵- محیط و شرایط الزم را برای تولید کاالها، محصوالت و 

بازاریابی آنها فراهم می سازد.
۶- کارآفرینی سبب پیدایش محصوالت، خدمات، روش ها، 
سیاست ها، افکار و راهکارهای نو برای حل مشکالت جامعه 

می شود.
7- عامل توسعه اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی جامعه 

است.

 اهمیت اقتصاد دریا محور 
برای جمهوری اسالمی ایران

کشور بزرگ ایران با در اختیار داشتن بیش از ۵هزار کیلومتر 
مرزهای آبی در شمال و جنوب، دسترسی آسان به آب های 
بین المللی، قرار گرفتن در مجاورت غنی ترین مخازن نفت و 
گاز در عمق دریا، مالکیت جزایر متعدد در آب های جنوبی، 
داشتن  اختیار  در  و  دریایی  آبزیان  غنی  ذخایر  بودن  دارا 
تحت  آبی  قلمرو  در  جهان  حیاتی  نقاط  راهبردی ترین 
حاکمیت خود، دارای ویژگی ها و مزیت های بیشماری است؛ 
این ویژگی ها موجب شده برنامه ریزی برای بهره گیری هر 
چه بیشتر و بهتر از این نعمت الهی فراهم و افق چشم انداز 
توسعه با نگاه به دریا روشن تر شود و مسیر دسترسی به 
هدف قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور منطقه در کلیه 

ابعاد آسان تر و سریع تر طی شود.

دالیل لزوم توجه به کارآفرینی دریایی در ایران
شرایط داخلی ایران به گونه ای است که توجه به دریا را 
بیش از پیش الزامی می سازد. تراکم نسبی جمعیت در سراسر 
ایران، وضع نسبی یکسان و مطلوبی ندارد و این عالوه بر 
آنکه توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد، در کلیت 
جامعه کنونی ما نیز وضعی نابسامان را جلوه گر می سازد؛ رشد 
فزآینده تخریب محیط زیست و نابسامانی در بهره برداری 
از  ناپایداری بهره مندی مطلوب  از آب و خاک، به عالوه 
دریا جهت  از  بیشتر  بهره گیری هرچه  ریزش های جوی، 
تامین معیشت و تغذیه و اشتغال و حتی اسکان را الزام آور 
می سازد. این در حالی است که تنها حدود یک درصد از 
اشتغال و حدود یک درصد از تغذیه مردم ایران با استفاده 

از دریا است.
هزاران  و  جنوب  و  شمال  در  ساحل  کیلومتر  هزاران 
طول  در  کشور  حاکمیت  تحت  آب های  کیلومترمربع 

توسعه  و  رشد  در  موثری  جایگاه  و  نقش  اخیر  سده های 
کشور نداشته اند و بخش اعظمی از راهبردها، سیاست ها و 
برنامه های توسعه ای معطوف به آبادانی بخش های مرکزی 
بوده و به مناطق ساحلی و دریاها کمتر پرداخته شده است. 
قدرت های استعمارگر نیز همواره سعی در محدود کردن 
دسترسی ملت ها و دولت ها به آب های آزاد، محصور کردن 
از سواحل و  آنها  نهایت دور کردن  آنها در خشکی و در 
دریاها به منظور عدم ارتباط مستقیم و فعال با دنیای پیرامون 

داشته اند.
در  دگرگونی  و  جهانی  نوین  نظام های  شکل گیری  با 
ساختاربندی ها و قواعد توسعه ملی کشورها، مزیت و فرصت 
توسعه  قابلیت  دارای  حوزه  یک  عنوان  به  دریا  بی نظیر 
نادیده انگاشته شد، طی سال های دهه 4۰ تا ۶۰ شمسی از 
سویی به علت فقدان تجربه عملگرایانه در برنامه ریزی های 
توسعه و نیز به دلیل گسترده شدن سایه درآمدهای نفتی بر 
ساختار اقتصاد ملی، آمایش سرزمینی ایران در ناقص ترین 
و پر ایرادترین شکل خود ظهور و بروز یافت. در این میان 
عمده ترین سهم از نگاه توسعه به کالنشهرهایی با جمعیت 
روبه رشد و عمدتا مهاجر معطوف شد، کالنشهرهایی که 
هیچکدام لذت طلوع و غروب آفتاب ارغوانی دریا را تجربه 
نمی کردند. این پدیده به مرور توسعه نامتوازن در کشورمان 
را رقم زد که عالوه بر ایجاد دردسرهایی در روند توسعه کلی 
اقتصاد، انبوه مزیت های نواحی ساحلی ایران را عقیم گذارد.

ضرورت استفاده از راهبرد توسعه دریامحور
از  بسیاری  سواحل،  و  دریاها  اقتصادی  اهمیت  بر  عالوه 
اکنون  است.  متوجه کشور  دریایی  ناحیه   از  نیز،  تهدیدها 
توسعه نیافتگی و عدم حضور جدی ایران در دریاهای باز 
اقیانوس ها سبب شده است که شناخت و بهره برداری  و 
کشورهای فرامنطقه ای از محیط های دریایی پیرامون ایران، 
به مراتب بیشتر از شناخت و بهره برداری مراکز دریایی کشور 
از این محیط ها باشد. در نهایت، به طور خالصه می توان 
گفت با وجود آنکه ایران اسالمی، کشوری دریایی محسوب 
می شود و در کنار سه آبراهه مهم و راهبردی جهان خشکی 
کشور،  توسعه  ای  برنامه های  اما  است،  گرفته  قرار  محور 
آن  بر  کارشناسان  اعتقاد  که  حالی  در  است؛  بّری  عمدتا 
است که این برنامه ها باید بحری )دریامحور( باشد و یا آنکه 

حداقل موازن های منطقی بین خشکی و دریا برقرار باشد.
ابعاد مختلف  امور دریایی، عرصه و رویکردی پیچیده در 
کشور  هر  در  و...،  نظامی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی، 
ساحلی دارد؛ به طوریکه امور یاد شده، عمدتا به دو دسته 

کلی تقسیم بندی می شود:
دسته اول، اموری است که به بهر ه برداری از دریا به عنوان 
یک منبع طبیعی مربوط می شود و بستگی زیادی نیز به 
توریسم و  دارد. ماهیگیری و  کیفیت محیط طبیعی دریا 

صنایع نفت و گاز، جزو دسته  اول محسوب می شوند. 
دسته دوم، شامل اموری می شود که دریا را به عنوان ابزار 
به کار می گیرند و مقوله های حمل و نقل کاال و مسافر، 

فعالیت های بندری و کشتی سازی را در بردارند. 
طبیعی است، رشد و توسعه این حوزه، مستلزم توسعه و توجه 
به زیرساخت ها و یا صنایع پایین دستی است که ازجمله آنها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱( فناوری دریایی، شامل طراحی، ساخت، نصب و تعمیر 
و  ماشین آالت  و  فراساحلی  سازه های  شناورها،  انواع 

تجهیزات و قراضه پردازی
۲( بنادر و عملیات بندری و دریایی )امور بندری، دریایی 

و دریانوردی(
۳( صید و صنایع وابسته

4( بهره برداری از منابع نفت و گاز دریایی
۵( حمل و نقل دریایی
۶( آموزش و تحقیقات

7( صنایع دفاعی دریایی
۸( توریسم و گردشگری دریایی

۹( قوانین، مقررات و استانداردها، اعم از مقررات حقوقی، 
رویه های قضایی، ایمنی و امنیت دریایی و حفاظت از محیط 

زیست
۱۰( بیمه دریایی و موسسات مالی و اعتباری

تا  نقل  و  حمل  مورد  در  نظام  کلی  سیاست های   )۱۱
سال ۱4۰4

۱۲( ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک 
از زیر بخش ها

اصول دستیابی به توسعه دریامحور
آنچه مسلم است واالترین و باالترین هدف در مفهوم و 
مقوله »توسعه دریامحور«، کسب اقتدار و سیادت اقتصادی 
زمینه های  تمامی  در  قدرتمند  داشتن حضوری  و  دریایی 
دریایی در سطح منطقه و سپس در ابعاد جهانی است؛ که با 

توجه به اصول زیر تحقق خواهد یافت:
در  کشور  برنامه ریزی های  و  سیاستگذاری ها  تمامی   )۱
سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی می تواند با در 

دریاهای  و  سواحل  مزیت های  و  ظرفیت ها  گرفتن  نظر 
عنوان  به  مزایا  این  که  گونه ای  به  گردد،  تدوین  کشور 
عواملی توانمند ساز جهت رشد و توسعه پایدار کلیه مناطق 
از  توجهی  قابل  به طوری که سهم  گردند؛  لحاظ  کشور 
درآمد ناخالص ملی از طریق فعالیت های مرتبط با سواحل و 

دریاهای کشور تامین گردد.
۲( الگوی توزیع و پخشایش جمعیت و پراکندگی آن در 
کشور می تواند از تمرکز بیشتر در مناطق مرکزی به سوی 
مناطق ساحلی گرایش یافته و در نهایت به یک سازماندهی 
فضایی متناسب و مطلوب در کل کشور منجر شود. این 
امر مستلزم تعریف انواع فعالیت های اقتصادی در دریاها، 
سواحل و پسکرانه ها و فراهم نمودن شرایط و بسترهای 
محیطی الزم برای جذب جمعیت در شهرها و روستاهای 
بندری و ساحلی است، به گونه ای که مناطق کالنشهری 
را در سواحل و بنادر کشور همانند دیگر مناطق توسعه یافته 
دنیا ایجاد نماید و به موازات آن ضریب نفوذ و آسیب پذیری 
از  را  مناطق  این  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نظامی، 
توان  ارتقاء  باعث  و  داده  بیگانه کاهش  سوی قطب های 

بازدارندگی و ضریب پایداری ملی کشور گردد.
مهم ترین  از  یکی  تاریخ  طول  در  که  دریایی  اقتدار   )۳
و  سیاسی  قدرت های  غالب  مشترک  ویژگی های 
و  توانمندی  از  برآیندی  عنوان  به  بوده،  اقتصادی 
دریایی  زمینه های  تمامی  در  جهانی  قدرت های  حضور 
ایران  شامل علمی، صنعتی، تجاری و نظامی است که 
براساس این دکترین و از مسیر توسعه دریا محور به این 
در  تاثیرگذار  قدرت های  از  یکی  به  و  یافته  مهم دست 

عرصه های بین المللی تبدیل خواهد گردید.
تردیدی نیست که سنگ بنای این اقتدار و سیادت اقتصادی 
میان  تعامل  و  هم اندیشی  سطح  افزایش  با  تنها  دریایی 
فعاالن دریایی کشور و تکرار مفاهیم و اهداف مشترک این 
فعاالن و توجه مسئوالن کشور به امر توسعه دریا خواهد آمد.
آنچه مسلم است، تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهبرد 
متناسب  و  نیازمند رشد همگن  برون گرایی،  و  درون زایی 
مزیت های  از  کاملی  درک  و  شناخت  بر  تکیه  براساس 
دریا  اقتصاد  »توسعه  میان  این  در  است.  ایران  سرزمینی 
محور« می تواند یکی از ارکان مهم این توسعه تلقی شود. 
واالترین دستاورد توسعه دریا محور، کسب اقتدار و کسب 
سهم بیشتری از اقتصاد ملی و کسب حضوری قدرتمند در 
تمامی عرصه های دریایی در ابعاد جهانی است که این امر با 

کارآفرینی دریایی محقق می گردد.

اهداف بلندمدت با رویکرد توسعه دریامحور
جهت تحقق اقتصاد دریامحور با توجه به سند چشم انداز 

بیست ساله می توان موارد زیر را مدنظر قرار داد:
۱( استفاده از دریا به عنوان دروازه های ارتباطی و تعامل 
و  کشور  همه جانبه   توسعه  راستای  در  کشورها  سایر  با 

برون گرایی اقتصادی
مناطق  اقتصادی-اجتماعی  پایدار  توسعه  زمینه  ایجاد   )۲
ساحلی از طریق بهره برداری های مناسب از ظرفیت های 

ساحلی
۳( حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی

4( تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل دریایی به 
عنوان یک ثروت ملی

۵( استفادهی بهینه از فضا و منابع ساحلی و کاهش رقابت 
در بهره برداری از این منابع میان کاربران

۶( ساماندهی جوامع انسانی و تاسیسات در مناطق ساحلی 
و حفظ ایمنی آنها در مقابل مخاطرات محیطی و امنیتی

7( توسعه ناوگان تجاری دریایی در سطح منطقه و جهان
توسعه  خصوص  در  موردنیاز  زیرساخت های  ساخت   )۸

دریامحور )بنادر، خطوط ریلی، خطوط جادهای و...(
۹( هماهنگ کردن نهادها و سازمان های مختلف در زمینه 

تغییر نگرش از اقتصاد زمینی به اقتصاد دریا پایه
۱۰( فرهنگ سازی در زمینه توجه به دریا و اقتصاد دریایی

۱۱( تحقق نیروی دریایی راهبردی به معنای واقعی کلمه 
به منظور تاثیرگذاری فعال در چانه زنی های سیاسی و اقتدار 

ملی
۱۲( گسترش سامانه های پدافندی و تقویت نیروهای نظامی 
در طول سواحل خلیج فارس و دریای عمان با توجه به 

تهدیدات احتمالی

چشم انداز توسعه دریایی یران
از آنجا که مهم ترین و بلندمدت ترین برنامه تدوین شده 
در کشور، برنامه بیست ساله است، در این قسمت، از آن 
برنامه استفاده می شود تا چشم انداز مناسبی برای توسعه 
دریایی کشور تدوین شود. براساس چشمانداز بیست ساله 

در افق۱4۰4 ایران کشوری است:
فناوری در  و  اقتصادی، علمی  اول  با جایگاه  توسعه یافته 
الهام بخش در  انقالبی  با هویت اسالمی و  سطح منطقه 
جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل... 
در  فناوری  و  اقتصادی، علمی  اول  به جایگاه  دست یافته 

سطح منطقه آسیای غربی.
به چشم انداز کشور و ویژگی های آن، چشم انداز  توجه  با 
توسعه دریایی کشور در افق ۱4۰4، به شرح زیر قابل تدوین 

خواهد بود.
امور دریایی، دارای مؤلفه های مهمی در حوزه اقتصادی، 
از این رو دستیابی به مقام اول  علمی و فناوری است؛ 
در منطقه، ارتباط تنگاتنگی با وضعیت چشم انداز توسعه 
دریایی کشور دارد و پیشرفت جدی در این حوزه را طلب 
اقتدار دریایی کشور و دستیابی به مقام  می کند. تحقق 
اول در منطقه توانمندی همه جانبه کشور در دریا جهت 
بهره برداری  و  فعالیت ها  تمامی  در  برتر  و  موثر  حضور 
اجتماعی، نظامی  )اقتصادی،  از منافع حاصل  حداکثری 
و  و کشف  نوآوری، خالقیت  کارآفرینی،  از طریق  و...( 

خلق فرصت ها را میطلبد.
اهداف سند چشم انداز می بایست راهبردهایی  به  با توجه 
همچون توسعه فعالیت های اقتصادی سازگار با ظرفیت های 
زیست محیطی مناطق ساحلی، ترویج فرهنگ کارآفرینی 
دریایی، ایجاد زمینه مشارکت همگانی در ساماندهی مناطق 
ساحلی، حفاظت و احیای زیست بوم های ساحلی و دریایی، 
کشف و خلق فرصت های کارآفرینانه را در جهت دستیابی 

به اقتدار اقتصاد دریایی به کار گرفت.

ضرورت استفاده از پتانسیل های دریا در جهت توسعه و رونق اقتصادی:

 اقتصاد دریامحور؛ تحقق امنیت
و درآمد پایدار در کشور

یادداشت: سیاوش شهریور

سازنده،  گفت وگوهای  و  مشارکت ها  جهان جدید، جهان 
مسئوالنه، موثر و کاربردی و آگاهانه است. این مشارکت 
می تواند در حوزه دولت ها یا در حوزه جامعه مدنی یا در میان 
دولت ها و جامعه مدنی باشد. وجود همین مشارکت های 
بین المللی و ملی است که می تواند گامی روبه  جلو برای 
صلح، ثبات و توسعه پایدار ملی و جهانی باشد؛ اما در این 
 میان نقش مشارکت های داوطلبانه در قالب »ان جی اُ« یا 
زیست  حیاتی  تکمیل کننده چرخه  اجتماعی،  تشکل های 
را  بخش  این  می تواند  آنچه  و  است  پایدار  و  مسئوالنه 
امیدوارانه تر و پویاتر به پیش ببرد، حمایت های نهادهای 
داوطلبانه  اقدامات  با  عمومی و شرکت ها و سازمان هایی 
است که مجذور این همکاری و اشتیاق، زمینه ساز تالش و 
حرکت و اقدام و مداخله در بسیاری از مشکالت اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و چالش ها و معضالت در این حوزه ها 

است. 
همگان باور دارند که ایفای نقش شرکت ها و سازمان ها در 
حوزه مسئولیت اجتماعی در دنیای مدرن، امری حیاتی و 
اجتناب ناپذیر و یک تکلیف قانونی است. این اقدام در جوامع 
محلی می تواند ضامن تعامل و تحکیم ارتباط با مردم و 
زمینه ساز پویایی و رشد و شکوفایی شرکت و سازمان باشد. 
سازمان ها به عنوان الیه های میانی و حلقه های واسط بین 
فرد و جامعه تلقی می شوند؛ به  طوری  که سازمان ها را یکی از 
اجزای مهم و بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی می دانند. 
بدیهی است سازمان ها متناسب با خواست و نیاز بشری در 
تکامل این پیکره اجتماعی در رسیدن به یک پیکره متعادل و 
متناسب جهانی نقش ها و وظایفی چندسویه خواهند داشت. 
آنها ضمن آنکه به سود، رشد، حفظ و بقای خود می اندیشند، 
منافع  و  به سالمت  نگاه خودمدارانه  از  فراتر  بتوانند  باید 
جوامع محلی و محیط  زیست و علیت و اصلیت خویش که 
برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آنهاست، توجه کنند و 
به پیامدها و آثار اقدام خویش بر جامعه نیز بپردازند. در عین 
 حال که از زیرساخت ها و سرمایه های زیستی، اجتماعی و 
علمی جهان و شبکه های پویای امروز تغذیه می کنند؛ حس 
تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازها و خواسته های 
جامعه را در قالب مدیریت و برنامه ریزی جامع و استراتژیک 
فرهنگی داشته باشند؛ چراکه بی توجهی و مسئولیت گریزی 
بنگاه ها موجب خسارت و زیان به مردم و محیط  زیست 
و حرکت لجام گسیخته جهان و فرهنگ بشری به سوی 
انحطاط و انهدام خواهد شد و سازمان ها را با چالش هایی 

مواجه و بقای سازمانی را متزلزل خواهد کرد. 
امروزه سازمان ها و شرکت ها در حوزه های محلی، منطقه ای، 
ملی و فراملی بر مردم و محیط  زیست و توسعه در همه ابعاد 

اثرگذارند. 
 )CSR( به این دلیل تشریح مسئولیت اجتماعی سازمان
از  ایجاد آن به لحاظ اهمیت و مزایای ناشی  و ضرورت 
آن نوعی کمک به حفظ و پایداری سازمان ها تلقی شده 
با توجه به اجتناب ناپذیری و نقش  تا  و سعی شده است 
پررنگ مسئولیت پذیری اجتماعی، الزام و راهنمایی برای 
مقابله با چالش ها و مشکالت سازمان ها و تاثیر آن در جامعه 
باشد که همانا هدف غایی برای رسیدن به توسعه پایدار نیز 

محسوب می شود. 
جامعه محلی، شرکت و سازمان رابطه ای دوسویه با هم 
دارند، یعنی هرچه شرکت به منافع مردم و محیط  زیست 
بیشتر توجه کند، سود و منفعت بیشتری می برد. هر زمان 
جامعه  از  و حمایت  برای کمک  اقتصادی  بنگاه های  که 
نقش آفرینی کرده اند، جامعه نیز شرایط الزم برای کسب 
را  اقتصادی  بنگاه  بیشتر  توسعه  و  از سوی شرکت  بازده 

فراهم کرده است. 
اخالق،  اقتصادی،  بنگاه های  تا  دارد  انتظار  اجتماع 
سالمت  زیست،  محیط   حفظ  اشتغال زایی،  فقرزدایی، 
جامعه، صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع طبیعی را در 
فعالیت های خود لحاظ کنند و مردم هم ترجیح می دهند تا از 
شرکت هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه 
احساس وظیفه می کنند، محصوالت آنها را خریداری کنند یا 
خدماتشان را دریافت کنند؛ به  این  دلیل که از آنان تصویری 

مثبت در ذهن دارند. 
است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  این  میان  در  آنچه  اما 
نقشی است که سازمان ها در حوزه حمایت و صیانت از نهاد 

مقدس خانواده برعهده دارند. 
با توجه به ماده ۹ از سیاست های کلی نظام اداری ابالغی 
مقام معظم رهبری و با تاکید بر استحکام خانواده و ایجاد 
تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، مسئولیت پذیری 
بعد  یک  عنوان  به   )CFR( خانواده  به  نسبت  سازمان ها 
درونی و ضروری و در نتیجه هسته ای از مسئولیت پذیری 
جزء  و  می شود  محسوب    )CSR( سازمان ها  اجتماعی 
جدایی ناپذیر مسئولیت های سازمان در قبال جامعه است 
که منجر به ارتقای سالمت اجتماعی برای تحکیم بنیان 

خانواده می شود. 
امروزه تالش برای ایجاد تعادل بین خانه و محیط کار حتی 
برای تصمیم سازمان در جایگاه های حساس کشوری نیز 
یک چالش محسوب می شود و به  این  دلیل برای بهبود 
و استفاده موثر و کارآمد از منابع نیروی انسانی، همیشه 
سازمان ها به  دنبال راهکارهای علمی و اجرایی در این زمینه 

بوده است. 
نحوه اطالع رسانی و حضور سازمان ها در جامعه نیز باید 
سازمان ها  برای  اندکی  بتوان سهم  تا  باشد  خانواده محور 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای ارتقای کیفیت 

زندگی جامعه تعیین کرد. 
اجرای مدل CFR در سازمان ها دارای سه بعد عملیاتی است 

که به شرح زیر می باشد: 
۱( تعیین سیاست های رسمی درون سازمانی که منجر به 
یکپارچگی کار، خانواده و زندگی شخصی کارکنان می شود.

۲( حمایت و نظارت بر تسهیل ارتباط بین زندگی شخصی، 
انگیزه  ارتقای  برای  حرفه ای  زندگی  و  خانوادگی  زندگی 

کارکنان سازمان.
۳( فرهنگ پذیری و مسئولیت پذیری سازمان ها نسبت به 
در  کارکنان  کاری  به ظرفیت  احترام  به  توجه  با  خانواده 

سازمان.
خانواده ایرانی در سخت ترین روزگار خود از لحاظ حفظ و 
صیانت و استمرار قرار دارد. رشد میزان طالق و اعتیاد و 
باروری، سخت ترین چالش های  ازدواج و  غیره و کاهش 
فراروی خانواده های ماست. اکنون با توجه به این موضوعات 
به نظر می رسد همه شرکت ها و سازمان ها موظف به داشتن 
منشور CSR و CFR هستند تا بتوانند در کشور به بهترین 

شکل کار کنند.

 ایفای نقش
برای مسئولیت اجتماعی

گزارش:
مهرناز عالمی



اخبار منطقه آزاد اروند

کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره  دومین  اختتامیه  آیین  در 
توسط  باقری  محمد  دکتر  پاسدار  سرلشکر  پیام  رسام، 
امور  و  هنری  سازمان  رئیس  سزاوار  محمود  سرهنگ 

سینمایی دفاع مقدس قرائت شد.
در متن این پیام آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هشت سال دفاع مقدس ما صرفا یک امتدد زمانی و فقط یک 
برهه زمانی نیست؛ گنجینه عظیمی است که تا مدت های 
طوالنی ملت ما می تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج 
این  عظیم  حادثه  کند.  سرمایه گذاری  و  کند  مصرف  کند، 
هشت سال مجموعه ای است از صفات واال، فرهنگ های 
پسندیده، برگزیده و ممتاز، عقاید و معارف واالیی که ملت ما 
در طول تاریخ ارث برده یا استعدادش را در خودش حفظ کرده 

بود که با انقالب اسالمی این استعدادها بروز کرد.
مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
پیام قرار  این  آنها سرآغاز  از  حوزه های مختلف که یکی 
تاریخی  و  راهبردی  مصالح  حاوی  خود  بطن  در  گرفته، 
آن  ماندن  زمین  بر  که  است  ایران  ملت  و  نظام  کشور، 
این  فراروی  را  فراوانی  تهدیدات  و  خسارت ها  آسیب ها، 
و  ابزار  تمامی  کارگیری  به  لذا  می دهد.  قرار  سرزمین 
همت  با  آنها،  تحقق  زمینه های  فراهم سازی  و  امکانات 
ذیربط  دستگاه های  و  مسئولین  مردم،  همگانی  تالش  و 
امری تکلیفی و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود و در 
این رهگذر تبدیل این مطالبات به گفتمان عمومی جامعه، 
اولویت هایی به شمار می رود  الزامات و  بی شک در زمره 

که می تواند متضمن تحقق آنها باشد.
با  امور سینمایی دفاع مقدس که  تالش سازمان هنری و 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دفاع مقدس و مقاومت 
)رسام(، در پی بازشناسی نقش دفاع مقدس و انعکاس سیمای 
حماسه آفرینان قهرمان آن و عظمت مقاومت مردان و زنان 
آزاده ایران اسالمی و سایر جوامع و ملل و زنده نگه داشتن 
فرهنگ مقاومت در بین فیلم سازان جوان با رویکرد مدافعان 
وطن و مدافعان حرم برآمده، گامی اساسی و اقدامی سترگ 
در راستای پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمی است.
معارف  و  علوم  به  نگاه  با  که  فرهنگی، هنری  رویداد  این 
دفاع مقدس و حوادث بزرگ و تاریخ ساز آن واقعه استثنایی، 
به مدد حضور فیلم سازان جوان در صدد برآمده با تأسی از 
رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( پرچم 
صیانت از فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس را با تولیدات فاخر 
و امیدوار ساز برافراشته و ستارگان درخشان سپهر مقاومت را 
هنرمندانه در معرض دیدگان جهانیان و راهنمای نسل های 
امروز و فردای این سرزمین قرار دهد را تحسین و همت بلند 

دستاندرکاران آن را می ستایم.
با هوشمندی، بصیرت و  باید  یقینا اصحاب فرهنگ و سینما 
و  راهبردی  سرمایه  این  نقش های  خردمندانه،  سیاستگذاری 
نوظهور را پدیدار و راه را برای فیلم سازان جوان متعهد بگشایند، 
و  قابلیت ها  مقدس،  دفاع  از  فراتر  آنان  ارزشی  آثار  خلق  تا 
ظرفیت های جریان مکتب هنر اسالمی برای شکستن حصار 
گیشه و تغییر ذایقه مخاطب را با بهره گیری از تکنیک های تجربه 

شده و جذاب بومی و غیربومی را بیش از گذشته نشان دهند.
فرصت را مغتنم شمرده و با گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت 
سیدالشهدای مقاومت سردار دل ها سپهبد قاسم سلیمانی و 
پاسداشت اربعین شهادت دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی 
از آحاد متولیان و  کشور دکتر محسن فخری زاده و قدردانی 
مجریان فرهیخته »دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دفاع 
مقدس و مقاومت، رسام« و هنرمندان عالیقدر داخلی و خارجی 
شرکت کننده و سایر نقش آفرینان این رویداد مبارک، از درگاه 
قدسی خالق زیبایی ها، موفقیت و پیش روندگی پرشتاب و انقالبی 
این حرکت ارزشمند و تبدیل آن به نهضتی فراگیر و تعالی بخش 
در بالندگی فیلم و فیلم سازی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت 
پیوسته، مستمر و ضداستکباری ملت شریف ایران را طلب می کنم.

جلسه بازآفرینی شهری شهرهای آبادان و خرمشهر به ریاست 
فالح صفایی مدیر اجرای طرح های عمرانی سازمان منطقه 
آزاد اروند و با حضور مهندس جامعی معاون راه و شهرسازی 
استان خوزستان، روسا و معاونین سایر دستگاه های ذیربط 

برگزار شد.
مدیر اجرای طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند در 
این جلسه با تاکید بر نگاه ویژه این سازمان به اجرای طرح 
بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده، اظهار داشت: 
سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری راه و شهرسازی تالش 

دارند تا گامی بلند در توسعه مناطق شهری بردارد.
فالح صفایی طرح بازآفرینی شهری را در راستای برآورده شدن 
حقوق افراد ساکن در مناطق فرسوده عنوان کرد و گفت: در 
این نشست ضمن بررسی گزارشی از عملکرد شهرداری ها 
شهری،  بازآفرینی  درخصوص  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  و 
قرار بر این شد تا مشاوری از راه و شهرسازی جهت بررسی 
موضوعات مربوط به آب های سطحی دو شهرستان و مطالعه 

نقاط هدف معرفی شود.
وی تصریح کرد: منظور از نقاط هدف همان نقاط بازآفرینی 
شهری است که در آبادان شامل محله هایی نظیر ذوالفقاری، 
سده، جمشید آباد، سلیچ، کوی قدس، شطیط و در خرمشهر 
محله های سیف و صفا، کوت شیخ، مولوی و غفار نصیری 

می شود.
صفایی در ادامه توضیح داد: محله های نام برده شده، نقاطی 
هستند که قبال جزء بافت های فرسوده اعالم شده بودند که 
تاکنون با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و وزارت راه و 
شهرسازی درخصوص رفع مشکالت بافت های فرسوده شان 
اقداماتی انجام شده و هم اکنون نیز در حال مطالعه موضوع 

برای رفع مشکالت آب های سطحی آنها هستیم.
مدیر اجرای طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایان با اشاره به اینکه در برنامه های چهارم، پنجم و ششم 
توسعه، وظایف شهرداری ها و دولت در نوسازی بافت فرسوده 
از عملیات  اذعان داشت: بخش هایی  مشخص شده است، 
عمرانی را در نقاط فرسوده آبادان »ذوالفقاری یک، ذوالفقاری 
چهار و علوانیه« آغاز کرده ایم که با مطالعه طرح بازآفرینی 

شهری امیدواریم مابقی بخش ها را به اتمام برسانیم.

قرائت پیام رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح در اختتامیه 

جشنواره بین المللی فیلم رسام

گام بلند سازمان منطقه 
آزاد اروند در جهت توسعه 

مناطق شهری

 توسط رئیس سازمان هنری و امور سینمایی
 دفاع مقدس انجام پذیرفت:

مدیر اجرای طرح های عمرانی سازمان 
منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

در سفر اصغر مصاحب معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
به منطقه آزاد اروند، مشکالت و معضالت شهرک های صنعتی 

آبادان و خرمشهر مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی مشکالت و معضالت شهرک های صنعتی  نشست 
و  مولوی  سیدمحمد  صمت،  وزیر  معاون  حضور  با  آبادان 
سیدلفته احمدنژاد نمایندگان محترم مردم آبادان و خرمشهر در 
مجلس شورای اسالمی، سیدعلی موسوی معاون توسعه کسب 
و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند و محمدیان 

مدیرعامل شهرک های صنعتی خوزستان برگزار شد.
و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون  گزارش،  این  به  بنا 
از  گزارشی  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
آبادان  صنعتی  شهرک های  در  صنعت  وضعیت  آخرین 

و خرمشهر به معاون وزیر صمت ارائه داد.
موسوی در این نشست، چالش ها و مشکالت فراروی بخش 
صنعت و زیرساخت های مورد نیاز در این دو شهرک خصوصا 
شهرک صنعتی آبادان را به سمع معاون وزیر صمت رساند و 
خواستار اعتبارات ملی و استانی جهت تکمیل زیرساخت های 
شهرک صنعتی آبادان همانند آسفالت، جاده و شبکه آب و برق شد.

سازمان  و سرمایه گذاری  کارها  و  توسعه کسب  معاون 
منطقه آزاد اروند همچنین خواستار تسهیالت مورد نیاز 
و  تبصره ۱۸  طریق  از  منطقه  صنعتی  واحدهای  بخش 
طریق  از  و  صمت  وزارت  اعتباری  و  فنی  کمک های 

سازمان مدیریت برنامه ریزی شد.
در ادامه این نشست، سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان 
در مجلس شورای اسالمی و سیدلفته احمدنژاد نماینده مردم 
خرمشهر نیز خواستار رفع نیازهای زیرساختی و مشکالت 

صنعتگران شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر شدند.
معاون  مصاحب  اصغر  نشست  این  در  است،  گفتنی 
کمک های  ارائه  جهت  مساعد  قول  نیز  صمت  وزارت 
و  زیرساخت ها  تکمیل  برای  منطقه ای  و  استانی  ملی، 

رفع معضالت صنعتگران دادند.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران:
ارتباط منطقه آزاد اروند و وزارت صمت در 

کشور نمونه است
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران گفت: منطقه آزاد اروند یکی 
از مناطقی است که ارتباط خوبی با حوزه صنعت داشته 

که این همکاری در کشور نمونه است.
آبادان  اصغر مصاحب در بازدید از شهرک های صنعتی 
خوب  بسیار  ارتباط  و  همکاری  بر  تاکید  با  خرمشهر 
سازمان منطقه آزاد اروند با وزارت صمت اظهار داشت: 
یکی از مناطق آزادی که خوشبختانه ارتباط بسیار خوبی 
را با حوزه صنعت داشته و این همکاری در سطح کشور 
نیز نمود داشته، منطقه آزاد اروند است که به دبیرخانه 
شورایعالی مناطق نیز این را عنوان کرده ایم؛ این منطقه 

به عنوان الگو برای دیگر مناطق به جهت هم افزایی با 
حوزه صنعت در نظر گرفته خواهد شد؛ مجموعه سازمان 

منطقه آزاد اروند در این باره خوب درخشیده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از بازفعال سازی صنایع راکد در 
منطقه آزاد اروند رقم خورده است، افزود: بازفعال کردن ۱۴واحد 
صنعتی راکد در منطقه آزاد اروند و برنامه ریزی برای فعال سازی 
۱۶واحد صنعتی دیگر تا پایان سال نشان از آن دارد که اتفاق 
بسیار خوبی در این منطقه رقم خورده است که جای قدردانی 
دارد. با تالش های انجام شده و بر اساس برنامه ریزی ها، از ابتدای 
سال جاری تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰واحد صنعتی راکد در 
سطح کشور پس از احیاء و بازفعال سازی به چرخه تولید بازگشتند.
مصاحب اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی وزارت صمت 
از  تعدادی  بازفعال سازی  و  احیاء  تولید،  جهش  سال  در 
واحدهای صنعتی خارج شده از چرخه تولید است که استان 

خوزستان در این عرصه فعالیت خوبی داشته است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰واحد 
صنعتی راکد در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته است 
براساس  و  بوده  تعداد، ۴۰واحد  این  از  خوزستان  سهم  که 

برنامه ریزی این رقم تا پایان سال به حدود ۶۴واحد می رسد.
وی بیان کرد: برای کمک و حمایت از صنایع تولیدی 
کوچک، از ظرفیت ستاد تسهیل و کمک بانک ها برای 
جانشینی و جدا شدن از تملک بانک ها، ستاد تسهیل در 

سطح ملی مصوبات خوبی را داشته است.
مصاحب افزود: استفاده از ظرفیت بخش های دیگر به منظور 
کمک به بازگشت واحدهای صنعتی غیرفعال به چرخه تولید 
انجام شد که این موضوع اجتناب ناپذیر است؛ زیرا عالوه بر رشد 

اقتصادی، افزایش تولید را نیز به همراه خواهد داشت.
اشتغال در کشور  ایجاد  به  اشاره  با  معاون وزیر صمت 
بیان کرد: بازگشت واحدهای تولیدی غیرفعال به چرخه 
تولید، در اشتغال کشور تاثیر زیادی خواهد داشت؛ چراکه 
اکنون اشتغال یک ضرورت برای کشور به شمار می آید.
وی با اشاره به اینکه در بخش صنایع کوچک ۲۵نوع حمایت 
در حوزه های مختلف از واحدهای تولیدی وجود دارد، اذعان 
داشت: واحدهای تولیدی فعال که از طریق شرکت شهرک های 
صنعتی استان در حوزه های مختلف مانند تامین مالی، توسعه 
صنعتی انتقال تکنولوژی، توسعه بازار، حوزه سرمایه گذاری و 

غیره مراجعه کنند، از خدمات مربوطه بهره مند می شوند.
به  متوسط  و  کوچک  صنایع  رفتن  خواستار  مصاحب 
سمت پذیرش فرابورس شد و گفت: شرکت شهرک های 
و  کوچک  صنایع  به  تا  دارند  را  آمادگی  این  صنعتی 

متوسط کمک مالی و مشاوره ای کند.
وی افزود: پلتفرمی برای تامین مالی )زنجیره تامین( بنام 
سکو با همکاری و پشتیبانی بانک ملی و طراحی بخش 
خصوصی طراحی شده که پیشنهاد می شود تولیدکنندگان، 
تامین کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان و صادرکنندگان در 
این پلتفرم حضور داشته باشند؛ این یک مدل جدید برای 

تامین مالی واحدهای صنعتی است.

و  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک  و  وزیر صمت  معاون 
شهرک های صنعتی ایران در پایان اظهار داشت: تفاهم نامه 
سه جانبه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
سازمان منطقه آزاد اروند و برنامه و بودجه با هدف کمک به 
ایجاد زیرساخت ها در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر 
منعقد شد که بر اساس آن و به نسبتی که طرفین موضوع به 
آن ورود کنند، وزارت صمت نیز به تعهداتش پایبند خواهد بود.

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

ایجاد ۴۲۰نفر اشتغال در منطقه آزاد اروند تا 
پایان سال۹۹

سازمان  و سرمایه گذاری  کارها  و  توسعه کسب  معاون 
منطقه آزاد اروند گفت: با بهره برداری از ۱۶واحد تولیدی 
دیگر تا پایان سال جاری، زمینه اشتغال برای ۴۲۰نفر 

در آبادان و خرمشهر فراهم می شود.
سیدعلی موسوی ضمن اشاره به اینکه با حضور اصغر 
مصاحب معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکالت 
و معضالت شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر مورد 
بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام 
راکد  آنها  عمده  که  دیگر  ۱۶واحد  سال  پایان  تا  شده، 

بودند، به بهره برداری می رسند.
ایجاد  زمینه  واحدها،  این  راه اندازی  با  وی،  گفته  به 
اشتغال برای ۴۲۰نفر به صورت مستقیم فراهم می شود.
موسوی تعداد واحدهای صنعتی فعال در منطقه آزاد اروند 
و  خواند  در حال حاضر ۱۹۰واحد  را  و خرمشهر(  )آبادان 
افزود: امید می رود با وارد مدار شدن ۱۶واحد صنعتی راکد 
دیگر به چرخه تولید، شمار واحدهای صنعتی فعال به بیش 

از ۲۰۰واحد برسد.
وی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند حمایت های حقوقی 

و معنوی از واحدهای تولیدی در منطقه دارد که یکی از 
و  فنی  کمک های  محل  از  تسهیالت  اعطای  حمایت ها 
وزارت  کمک های  تبصره  ۱۸،  خوزستان،  استان  اعتباری 
صمت و همچنین کمک های سازمان منطقه آزاد اروند است.

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد اروند در پایان بیان داشت: امیدواریم با حمایت های حقوقی، 
مادی و معنوی که انجام می شود، واحدهای صنعتی فعال در 
سایت صنعتی منطقه آزاد اروند که شامل شهرک های صنعتی 

آبادان و خرمشهر می باشد، به ۲۰۰واحد برسد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی:
حضور بیشتر سرمایه گذاران با ایجاد 
زیرساخت در شهرک صنعتی آبادان

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
ایجاد زیرساخت های مناسب در شهرک صنعتی آبادان، 

زمینه برای جذب سرمایه گذاران فراهم خواهد شد.
سیدمحمد مولوی در بازدید از شهرک های صنعتی در منطقه 
آزاد اروند به همراه معاون وزیر صمت، بوروکراسی اداری را باعث 
ایجاد مشکل اساسی برای واحد های تولیدی در کشور خواند و 
گفت: مداخالتی که در روند دریافت مجوز و تسهیالت به وجود 

می آید، ضربه اساسی به تولید ما زده است.
وی افزود: مجلس به جدیت در حال پیگیری این موضوعات 
است و طرح هایی که در دستورکار کمیسیون های مختلف 

قرار دارد که به این موضوعات برمی گردد.
مولوی با بیان اینکه شهرک صنعتی آبادان نیاز به توجه ویژه 
دارد، اظهار کرد: زیرساخت های شهرک صنعتی آبادان مناسب 
نیست و این موضوع باعث عدم رغبت سرمایه گذاران می شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی در پایان 
برای  اشتغال  محور  می تواند  شهرک  این  کرد:  تاکید 
منطقه باشد و باید برای رفع مشکالت آن تالش کنیم.

منطقه آزاد اروند الگویی در میان مناطق 
آزاد جهت هم افزایی با حوزه صنعت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت:

دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام با اعالم نفرات 
برگزیده به کار خود، پایان داد. در این مراسم که با حضور 
دفاع  ارزش های  و  آثار  حفظ  بنیاد  کننده  هماهنگ  معاون 
فرهنگی،  معاون  دبیر جشنواره،  استاندار خوزستان،  مقدس، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، رئیس سازمان 
هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و جمعی از مسئولین و 
مختلف  بخش های  برگزیده  نفرات  شد،  برگزار  هنرمندان 

معرفی شدند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند گفت: در مراسم اختتامیه جشنواره رسام که در محل 
گردید،  برگزار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعات  سالن 
مراسمی  برگزاری  شاهد  دیگر  بار  اروند  آزاد  منطقه  گفت: 

قاموس  در  که  است  دفاعی  فرهنگ  پاسداشت  راستای  در 
حماسه های غرور آفرین ایران زمین می درخشد و خاطرات ایثار 
و رشادت های این دفاع در تاریخ پرافتخار این خطه تا ابد به 

یادگار خواهد ماند.
سالگرد  ایام  با  اختتامیه  این  هم زمانی  طمیمیان  قدرت اله 
شهادت فرمانده بزرگ سپاه اسالم سردار دل ها حاج قاسم 
روز  چهلمین  همچنین  و  همراهانش  و  یاران  و  سلیمانی 
شهادت شهید فخری زاده را فرصتی دانست برای یاد کردن 
از این بزرگ مردان تاریخ ایران اسالمی و افزود: زمان مناسبی 
است جهت ادای احترام به این شهیدان واال مقام و تبعیت و 
عهدی ببندیم با ارزش هایی که این شهدا برای آن جان خود 

را تقدیم کردند.

وی اذعان داشت: برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه رسام نیز همچون دیگر رویدادهای سال جاری 
به دلیل شیوع ویروس کرونا به گونه ای که شایسته آن بود، 
برگزار نشد؛ اگر چنین نبود بی شک همچون آیین نخستین 
این  باشکوه تر  هرچه  برپایی  شاهد  جشنواره  برگزاری  سال 

رویداد فرهنگی بودیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند تصریح کرد: جشنواره رسام یکی از مهم ترین اتفاقات 
فرهنگی کشور است که با تکیه بر تولیدات ارزشی، ترازویی 
برای ارزیابی هنری هنرمندان جوان و عالقه مند در این مسیر 

است.
وی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام را دریچه ای برای 
ورود هنرمندان و سینماگران جوان به دنیای حرفه ای عنوان 
تداوم  و  تکثیر  توسعه،  هدف  با  جشنواره  این  گفت:  و  کرد 
فرهنگ دفاع مقدس و کشف استعدادهای جوان و عالقه مند 

در عرصه هنر با موضوعات ارزشی است.
با  بین المللی رسام  اظهار داشت: دومین جشنواره  طمیمیان 
موضوعات دفاع مقدس، مقاومت، شهید و شهادت، مدافعان 
هدف  با  و  بصیرت  و  والیتمداری  وطن،  مدافعان  حرم، 
بازشناسی نقش بی بدیل دوران دفاع مقدس در اقتدار عزت و 
امنیت پایدار ایران اسالمی در میان فیلمسازان جوان و معرفی 
فرهنگ دفاع و مقاومت و دالورمردی های رزمندگان دفاع 
مقدس و دفاع از حرم به جامعه بین الملل و ایران اسالمی 

برگزار شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
با  جشنواره  این  کرد:  خاطرنشان  جشنواره  توضیح  در  اروند 
فیلم  شرکت هنرمندان داخلی و خارجی و در شش بخش 
مستند، داستانی، نماهنگ، ۱۸۰ثانیه ای، فیلمنامه و انیمیشن 
برگزار شد که شرکت کنندگان خارجی در سه بخش مستند 

داستانی و انیمیشن آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.
وی همچنین درخصوص تعداد آثار راه یافته به دبیرخانه این 

جشنواره بیان داشت: آثار رسیده به دبیرخانه دومین جشنواره 
رسام در بخش خارجی شامل ۲۲۰۸اثر و در بخش داخلی 
شامل ۶۰۰اثر و در مجموع ۲۸۰۸اثر بوده است که این تعداد 
نشان  را  آثار  رشد ۲۳درصدی  قبل،  دوره  با  مقایسه  در  اثر 

می دهد.
و  داخلی  ۱۱۵اثر  مستند  بخش  در  کرد:  تصریح  طمیمیان 
۶۰۸اثر خارجی، در بخش داستانی ۷۶اثر داخلی و یک هزار 
و ۲۱۹اثر خارجی، در بخش نماهنگ ۳۵اثر داخلی، در بخش 
۱۸۰ثانیه ای ۱۴۵اثر داخلی و در بخش فیلمنامه ۱۷۶اثر داخلی 
توسط  اولیه  بررسی  از  رسید که پس  دبیرخانه جشنواره  به 
هیات انتخاب ۵۹اثر از ۳۲کشور در بخش بین الملل و ۳۹اثر 
از ۱۶استان کشور در حوزه داخلی به بخش مسابقه جشنواره 

راه یافتند.
دفاع  سال  شهدای هشت  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  وی 
مقدس و مدافعان حرم گفت: دفاع از ارزش های نظام جمهوری 
اسالمی ایران دستاوردهای بزرگ و فراوانی داشت که برگزاری 
جشنواره هایی از این جنس می تواند آینه تمام نمای افتخارات 
ماندگار تاریخ این مرز و بوم را به تصویر بکشد و این مهم ما 
را موظف می دارد تا با برگزاری این رویداد ها و با به کارگیری 
تمام  در  عزیزمان  هنرمندان  هنری  ظرفیت  از  استفاده  و 
عرصه های هنر ضمن حفظ و حراست از این دستاوردها و 
ارزش های دفاع مقدس و مقاومت، آن را به نسل های بعد به 

عنوان یک الگوی زندگی منتقل کنیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: در پایان وظیفه 
دارم از تمام عزیزانی که در برگزاری این جشنواره از ابتدا تا به 
امروز به هر نوع ممکن ما را یاری و در این مهم مشارکت 
دبیرخانه جشنواره  که  نمایم  اعالم  و  کنم  قدردانی  داشتند، 
بین المللی فیلم کوتاه رسام آمادگی دریافت هرگونه پیشنهاد 
برای رونق بخشیدن هر چه بیشتر برای برگزاری این جشنواره 

در سال های آتی را دارد.

مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقصادی گفت: در منطقه آزاد اروند 

زمینه برای رشد و توسعه صنایع خالق فراهم است.
ایجاد  و  خالق  صنایع  به  توجه  افزود:  توکل  صدیقه 
هر  در  است؛  مهم  صنایع  این  توسعه  زیرساخت های 
صنایع  حوزه  در  انسانی  منابع  ظرفیت  باید  منطقه 
خالق با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم شرایط بومی 
منطقه شناسایی شوند و تالش شود چرخه های توسعه، 

تجاری سازی و صادرات فراهم شود.
وی اظهار داشت: با توجه به یکی از ماموریت های مناطق 
آزاد که تبدیل شدن به هاب صادراتی کل کشور است، 
بازوان  از  می توانند  مناطق  این  در  هم  خالق  صنایع 

اقتصادی و صادراتی کشور باشند؛ تکامل صنایع خالق و 
شکل گیری آنها در مناطق آزاد می تواند این مناطق را به 

حلقه تمام کننده صادرات صنایع خالق در کشور تبدیل کند.
توکل گفت: زمینه رشد و توسعه صنایع خالق در منطقه 
آزاد اروند فراهم است، زمینه های خالق در این منطقه 
خصوصا در حوزه صنایع دستی، عروسک های غول پیکر، 
سازهای  ساخت  حوزه  و  چوبی  صنایع  با  کار  موزه ها، 

بومی به ویژه عود قابل رشد و توسعه هستند.
مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: منطقه آزاد اروند 
با توجه به نزدیکی به عراق، ظرفیت های زیادی برای 
نشر،  و  چاپ  حوزه  در  ویژه  به  خالق  صنایع  توسعه 
حوزه های  در  آموزش  منطقه،  بومی  سازهای  فروش 
سینمایی و. .. دارد که برنامه اجرایی آن باید در تدوین 

سند زیست بوم صنایع خالق منطقه مدنظر قرار گرفته 
و اجرایی شود.

توکل افزود: این سند در آینده نزدیک تدوین خواهد شد، 
در این سند ظرفیت های منابع انسانی منطقه آزاد اروند 
همچنین  منطقه ای،  استعدادهای  و  ذی نفعان  شبکه  و 

بازارهای هدف شناسایی خواهند شد.
مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تصریح کرد: در 
این سند به توسعه صنایع خالق مختص منطقه در حوزه 
گردشگری، فرهنگی و هنری و سایر حوزه ها توجه شده 
چرخه های  است  امید  منطقه  بازارهای  بر  تمرکز  با  و 

اقتصاد خالق در منطقه شناسایی و ایجاد شود.

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

مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اظهار کرد:

جشنواره رسام یکی از مهم ترین اتفاقات فرهنگی کشور

تدوین سند زیست بوم صنایع خالق منطقه آزاد اروند
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اخبار منطقه آزاد قشم
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

 برقراری عدالت اجتـماعی با گسترش 
بیمه های روستایی در جزیره قشم

اصالحیه بودجه ۱۳۹۹ و بودجه پیشنهادی سازمان منطقه 
آزاد قشم در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم  به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
شفاف سازی عملکرد امسال برای استحصال عملکرد مالی در سال آینده 
اظهار داشت: این جلسه با هدف بررسی بودجه سال ۹۹، نوع عملکرد، 
هسته های اصلی هزینه و اصالحات انجام شده جهت صرفه جویی در 
هزینه های جاری، همچنین بررسی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ برگزار شد.

در  کرونا  ویروس  شیوع  به  اشاره  با  سعادتفر  عابدین 
سال ۱۳۹۹ افزود: با توجه به شرایط جاری و لزوم ضابطه مند 
کردن درآمدها، هزینه های جاری، منابع و مصارف سرمایه ای 

در بودجه امسال اصالحات موفقیت آمیزی داشتیم.
قشم  آزاد  منطقه  پیشنهادی ۱۴۰۰  بودجه  وی،  گفته  به 
و  پروژه های عمران  مانند  اصلی  به هسته های  توجه  با 
آبادانی منطقه، حمل و نقل و ترانزیت، تمرکز بر ایجاد 
و  گاز  نفت،  همچون  مختلفی  صنایع  در  ارزش  افزوده 

انرژی، شیالت و گردشگری طراحی  شده است.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در پایان اظهار 
به  توجه  و  از هزینه های غیرضروری جاری  پرهیز  داشت: 
توسعه زیرساخت های مرتبط با رفاه مردم جزیره، از دیگر موارد 
درنظر گرفته شده در بودجه پیشنهادی ما در سال آتی است.

آزاد قشم  منطقه  روستایی سازمان  و  امور شهری  مدیر 
گفت: نخستین باغ الگویی میوه های گرمسیری استان به 
با کاشت ۳۰۰اصله  مساحت چهار هزار و ۵۰۰مترمربع، 

انواع درخت در قشم احداث شد.
داشت:  عنوان  خبر  این  اعالم  با  دیزج  طهماسبی  فرج 
و  میلیارد  دو  بر  بالغ  اعتباری  با  اول  مرحله  در  باغ  این 
۵۰۰میلیون ریال افتتاح شد و تا پایان سال نیز بر تعداد 

درختان آن افزوده می شود.
وی افزود: این باغ با هدف کاشت درختان با ارزش و با 
تمرکز بر مطالعه بیشتر بر روی امکان سنجی کاشت این 

درختان احداث شده است.
برای  مناسب  گرمسیری  درختان  طهماسبی،  گفته  به 
کاشت در جنوب کشور و جزیره قشم، در این باغ تولید 

و تکثیر خواهند شد.
وی با اشاره به انواع درختان کاشته شده در این باغ اضافه کرد: 
نارنج، لیموشیرین، ترنج، موز، َجم، سه پستان، گاُرم زنگی، قهوه، 

انبه، توت و گریپ فروت ازجمله این درختان هستند.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  روستایی  و  شهری  امور  مدیر 
اظهار امیدواری کرد که با ایجاد باغ های میوه در قشم، این 
منطقه آزاد بتواند عالوه بر سرسبز شدن، به سمت کاشت و 
توسعه درختان میوه ای و با ثمر در جنوب کشور پیش رود 
و خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک، باغ های جدیدی با 
عنوان باغ گیاهان معطر و باغ گیاهان دارویی در شهر قشم و 

پس از آن در کل این جزیره احداث می شود.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور خانواده شهدا و 
کارشناسان اداره کل بنیاد شهید استان هرمزگان، از پروژه مقبره 
شهدا شهرستان قشم بازدید و شرایط و آخرین وضعیت ساخت 
این مقبره را در جهت تسریع ساماندهی وضعیت عمرانی آن با 

تاکید بر ضرورت حفظ یاد و خاطره شهدا بررسی کردند.
فرزاد میراب زاده اردکانی مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در امور خانواده شهدا، بازدید این کارشناسان را از این پروژه، 
نشانه اهتمام مسئوالن ذی ربط به خانواده معظم شهدا و ارج 
نهادن به جایگاه رفیع شهیدان در نظام اسالمی خواند و گفت: 
دغدغه به  حق خانواده معظم شهدا، حفظ یاد و خاطره شهدا و 

انتقال میراث گران سنگ این عزیزان به نسل های بعدی است.
وی، ساماندهی گلزار شهدا را برای پاسخگویی به این دغدغه 
و جهت حفظ تازگی و طراوت این مکان با هدف ماندگاری و 
تاثیرگذاری اهداف و آرمان های مقدس شهدا دانست و افزود: 
مشاورت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور خانواده 
شهدا و سایر مجموعه های ذی ربط در شهرستان قشم همه 
تالش های خود را به کار می گیرند تا با همکاری و هم افزایی 
یکدیگر از تسهیالت و امکانات استانی و ملی برای تسریع 

ساخت مقبره شهدا قشم نهایت استفاده را کنند.
گفتنی است، در این بازدید فرزاد میراب زاده مشاور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم در امور خانواده شهدا، علی  زاد ذی حساب 
اداره کل بنیاد شهید استان هرمزگان و رضایی کارشناس تسهیالت 
و گلزار این اداره کل و همچنین نرگس بحرینی رئیس اداره بنیاد 

شهید شهرستان قشم همراه با پدر شهید رضایی حضور داشتند.

با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
اجرایی و همکاری  تفاهم نامه  روستاییان و عشایر کشور، 
متقابل از سوی دوطرف با هدف توسعه و گسترش بیمه های 

روستایی در جزیره قشم به امضاء رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در این جلسه گفت: قشم با توجه به امکانات و ظرفیت های 
موجود آمادگی کامل دارد تا استفاده از برنامه ها، طرح ها و 
توانبخش خصوصی و خیرین برای توسعه جوامع محلی و 

گسترش پوشش بیمه در روستاهای جزیره اقدام کند.
حمیدرضا مومنی ادامه داد: رسیدن به عدالت اجتماعی و 
ایجاد توسعه ای پایدار و متوازن در تمامی نقاط جزیره یکی از 

اهداف اصلی و اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است.
سرزمینی  آمایش  و طرح های  باالدستی  اسناد  افزود:  وی 
پایدار  امنیت  ایجاد  عامل  و  پیشرفت  مسیر  تکمیل کننده 
در نقاط مختلف به  ویژه در جوامع محلی و روستاها برای 

دستیابی به توسعه پایدار و متوازن هستند.
با  آزاد قشم؛  به گفته رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
اقدامات خوبی که طی سال های گذشته در روستاهای جزیره 
قشم اجرایی شده، امروز به لطف ایجاد اشتغال و درآمدزایی 
برای خانوارهای روستایی شاهد مهاجرت معکوس در برخی 

از روستاها هستیم.
مومنی تاکید کرد: معتقدیم که توسعه پایدار از مسیر جوامع 
محلی می گذرد و برای رسیدن به پیشرفت نیازمند همراهی 
و تعامل سازنده با جامعه محلی و روستاهای جزیره به  عنوان 

یکی از بخش های توانمند و مولد در اقتصاد قشم هستیم.
حوزه  در  ویژه  به   خیرین  مثبت  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
سالمت در جزیره، تصریح کرد: جای فعالیت خیرین در حوزه 
بیمه های روستایی خالی است و امیدواریم با اجرایی شدن 
تفاهم نامه این موضوع در قشم به  عنوان پایلوت اجرایی شود 
و در آینده شاهد پیشرفت بیشتر و گسترش پوشش بیمه 

روستاییان جزیره باشیم.
تمامی  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
باید در راستای عمل به  واحدهای تولیدی فعال در قشم 
در  را  مشارکت هایی  و  اقدامات  خود  اجتماعی  مسئولیت 
اجتماعی  بیمه  و موضوع  باشند  داشته  حوزه های مختلف 
کشاورزان و روستاییان می تواند به  عنوان یکی از این اقدامات 

سرمایه گذاران در حوزه مسئولیت های اجتماعی تعریف شود.
مومنی با بیان اینکه اگر اشتغال پایدار در جوامع روستایی 
افزود:  شد،  خواهد  حل  مشکالت  از  بسیاری  شود  ایجاد 

موضوع بیمه تثبیت کننده توسعه پایدار در روستاها است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پوشش  افزایش  با  کرد:  امیدواری  ابراز  پایان  در  قشم 
اقدامات  اجتماعی در میان روستاهای جزیره قشم  بیمه 
مثبتی در راستای حفظ کرامت انسانی ساکنان و حذف 
برخورداری  و  اجتماعی  عدالت  شدن  برقرار  و  نابرابری 

جوامع محلی از امکانات فراهم شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور:

یک میلیون و 300 هزار نفر در کشور زیر 
پوشش خدمات بیمه روستایی

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل  گزارش،  این  براساس 
از  هم اکنون  گفت:  کشور  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
جمعیت ۲۰میلیون نفری روستاییان کشور، یک  میلیون و 

۳۰۰هزار نفر زیر پوشش خدمات بیمه روستایی، کشاورزی 
و عشایری قرار دارند.

علی شیرکانی در آیین امضای تفاهم نامه بیمه روستاییان 
قشم بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر کشور و سازمان منطقه آزاد قشم افزود: کشاورزان، 
نفر  ۲۰هزار  زیر  شهرهای  ساکنان  و  عشایر  روستاییان، 

جمعیت هدف این صندوق هستند.
وی دولت را کارفرمای این صندوق دانست و تصریح کرد: 
دوسوم حق بیمه را دولت برعهده دارد و طبق محاسبات 
انجام  شده، متوسط دریافتی اعضای این صندوق ۱۸برابر 

متوسط میزان پرداختی آنها است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر کشور افزود: دولت یارانه پنهانی به مبلغ یک  میلیون 
و ۴۰۰هزار ریال به هر فرد بیمه  شده پرداخت می کند و 
بازنشستگی،  مستمری  شامل  بیمه ای  اصلی  خدمت  سه 

ازکارافتادگی و فوت را در اختیار مردم قرار می دهد.
امسال دولت همسان سازی میزان  شیرکانی تصریح کرد: 
دریافتی مستمری را اجرا کرد و بر این اساس مستمری بگیران 

مبلغ یکسانی دریافت می کنند.
زیرمجموعه  در  مختلف  فعالیت  کرد: ۲۴۰نوع  اظهار  وی 
کشاورزی این صندوق تعریف  شده است که همه مشاغل 

صیادی را شامل می شود.
مدیرعامل صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
افزود: براساس نظر کارشناسان، توسعه و بیمه برای ایجاد 
اگر  و  هستند  هم  همراه  روستاها  به  معکوس  مهاجرت 
باید  بسنجیم،  را  سکونتگاهی  در  توسعه  میزان  بخواهیم 

ضریب نفوذ بیمه را بررسی کنیم.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر هرمزگان:

روستاهای توانمند عامل تحقق توسعه متوازن و 
امنیت پایدار

همچنین، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر هرمزگان در این جلسه گفت: برای تحقق توسعه 
متوازن و امنیت پایدار باید برای ایجاد روستاهایی توانمند و 

مورد در حوزه های اجتماعی و اقتصادی تالش کرد.
بیمه های  پوشش  توسعه  داد:  ادامه  دشوارگر  محمدعلی 
آگاهی جوامع  افزایش  و  نیازمند فرهنگ سازی  روستاییان 
محلی است و برای این موضوع نیازمند همکاری سازمان ها 

و بخش های مختلف با یکدیگر هستیم.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هرمزگان 
در پایان با اشاره به بیمه وجود ۲۲هزار بیمه  شده روستایی در استان 
هرمزگان، افزود: طی جلسات متعددی با معاونت فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و همچنین سمن های 
فعال در جزیره هماهنگی خوبی شکل گرفته و امیدواریم با امضای 
این تفاهم نامه در آینده نزدیک شاهد گسترش پوشش بیمه های 

روستاییان در جزیره قشم باشیم.
گفتنی است، با حضور حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره 
شرکانی  علی  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل 
و عشایر کشور، محمدعلی دشوارگر مدیر این صندوق در 
استان هرمزگان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه 
از سوی  متقابل  و همکاری  اجرایی  تفاهم نامه  آزاد قشم، 
دوطرف با هدف توسعه و گسترش بیمه های روستایی در 

جزیره قشم به امضاء رسید.

آیین تجلیل از حافظان قرآن کریم روستای کووه ای قشم 
با حضور حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان و مدیران این 
سازمان، علما، بزرگان و قاریان قرآن این روستا و روستاهای 
اطراف در جزیره قشم در محل انجمن قرآن و عترت قشم 

شعبه کووه ای برگزار شد.
حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در این آیین، روستای کووه ای را روستای قرآنی نامید 
و گفت: این روستا یکی از روستاهای نادر کشورمان است که به 
تنهایی افزون بر شش نفر حافظ کل قرآن کریم و 7۲نفر حافظ 

جزء های این کتاب آسمانی را دارد.
وی با اشاره به اینکه قریب به اتفاق این قاریان را بانوان تشکیل 
می دهند، حضور زنان و دختران بومی جزیره قشم را در عرصه 

فعالیت های قرآنی، نشانه ریشه دار و عمیق بودن اعتقادات مردم 
مسلمان این جزیره به آموزه های قرانی و دینی دانست.

مومنی، توسعه فزاینده فعالیت های قرآنی در جزیره قشم را 
حاصل حمایت های معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این منطقه و همت و تالش های عاشقان قرآن در قالب 
انجمن های قرآنی خواند و اظهار داشت: با این روند انتظار 
می رود که برخی از روستاهای جزیره قشم ازجمله روستای 

کووه ای، اکثریت ساکنانش را قاریان قرآن تشکیل دهند.
براساس این گزارش، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز در این آیین با تشریح فعالیت های حوزه فرهنگی 
این سازمان در بخش قرآن و عترت، بر اراده و اهتمام ویژه رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص توسعه و 

گسترش فعالیت های قرآنی در جزیره قشم تاکید کرد.
به گفته مرتضی شیخ زاده، بخشی از این فعالیت ها شامل آزمونی 
است که در روستای کووه ای با شرکت بیش از ۲۹7داوطلب 
برگزار شد و از 7۸نفر پذیرفته شده در این آزمون، شش نفر حافظ 

کل قرآن و 7۲نفر حافظ جزء هایی از قرآن کریم هستند.
گفتنی است، در این آیین قاریان برگزیده کووه ای و روستاهای 
اطراف از سوی حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم با اهداء لوح مورد تجلیل قرار گرفتند 
و متقابال از سوی علما و شورای اسالمی روستای کووه ای به 
پاس قدردانی از حمایت های مادی و معنوی سازمان منطقه 
آزاد قشم از فعالین قرآنی، هدایایی به رسم یادبود به مدیرعامل، 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، مدیر امور درگهان و 

مسئول واحد قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منطقه آزاد قشم اهداء شد.

همچنین، در پایان این آیین از چهار حافظ کل قرآن روستای 
کووه ای به نام های بهناز صالحی، نسرین رحیمی، شفیقه 
رحیمی و محمد امین محمودی درگهانی به صورت ویژه با 

اهداء لوح تقدیر و قدردانی شد.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم 
از آغاز فعالیت سامانه مدیریت و کنترل پروژه های منطقه 

آزاد قشم خبر داد.
محمدرضا عباسی با بیان این مطلب، اظهار کرد: این سامانه 
با هدف کنترل و رصد روند پیشرفت پروژه ها و طرح های 
عمرانی، اقتصادی و گردشگری در سطح جزیره قشم به 

بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: آغاز فعالیت سامانه مدیریت و کنترل پروژه های 
منطقه آزاد قشم، کمک شایانی به اخذ تصمیمات استراتژیک 

و  احتمالی  مشکالت  و  موانع  رفع  جهت  برنامه ریزی  و 
همچنین ایجاد شفافیت خواهد داشت.

سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیر  گفته  به 
توسط  اطالعات  ورود  آسان،  کاربری  قشم؛  آزاد  منطقه 
حوزه های تخصصی و باال بردن دقت و صحت اطالعات، 
مشاهده  مدیریتی،  گزارش های  اخذ  در  انعطاف پذیری 
هم زمان پیشرفت ریالی و فیزیکی، میزان اشتغال و تحلیل 

آن مهم ترین مزایای این سامانه می باشد.
عباسی تصریح کرد: همچنین مشاهده و تحلیل موانع و 

مشکالت موجود در مسیر پیشبرد پروژه ها و طرح ها، مدیریت 
زمان و هزینه اجرا، مدیریت دانش و مستندسازی اطالعات 
برای بهره برداری در پروژه های آتی و ایجاد زبان مشترک 
از  استفاده  اجرایی دیگر مزایای  برنامه های  پیشبرد  جهت 

سامانه مدیریت و کنترل پروژه منطقه آزاد قشم هستند.
وی تاکید کرد: راه اندازی این سامانه، اقدام عملیاتی مهمی در 
راستای شفاف سازی و کاهش بروکراسی در سازمان منطقه 

آزاد قشم است.
منطقه  سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیر 

در  سامانه ها  ارائه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد 
از  بهره مندی  در  تسهیل  منظور  به   مختلف،  زمینه های 
به  را  اطالعات  ارائه  بستر الزم جهت  ایجاد  و  امکانات 

 صورت شفاف فراهم می کند.

جلسه ساماندهی تابلوهای اصناف شهرهای قشم و درگهان 
در راستای تحقق شعار »جزیره گردشگرمحور« برگزار شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
این جلسه بر لزوم همراهی فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل 
برای ساماندهی تابلوهای اصناف در شهرهای قشم و درگهان 
تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به حرکت پرشتاب صنعت 
گردشگری در قشم، بسترسازی برای توسعه هرچه بیشتر این 

صنعت پردرآمد برعهده همه ساکنان است.

از  شهری  سیمای  پاکسازی  داد:  ادامه  مومنی  حمیدرضا 
این  به  دستیابی  وجوه  از  یکی  نیز  بصری  آلودگی های 
هدف است که یکی از مهم ترین موضوعات آن، ساماندهی 
تابلوهای صنفی است که مستقیما در دید عموم بوده و در 

دادن جلوه ای زیبا به سیمای شهر بسیار تاثیرگذار است.
وی با اشاره به تالش های سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه عمران 
شهری و روستایی با ساخت کمپ پارک ها و تسهیالت ایجاد شده 
در حوزه خدمات شهری تصریح کرد: همکاری شهروندان به  ویژه 

کسبه در حفظ و نگهداشت سیمایی مطلوب از شهر می تواند به 
هدف نهایی یعنی توسعه پایدار در منطقه کمک کند.

رئیس هیات مدیره و  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان از مدیریت های خدمات شهری و روستایی، بازرگانی 
و اصناف و امور درگهان خواست تا با هماهنگی یکدیگر 
و نظارت مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد قشم، نابسامانی موجود در حوزه تابلوهای اصناف 

را ساماندهی کنند.

اجراییات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
سیاست های  اجرای  در  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان مبنی بر مبارزه 
با زمین خواری و احقاق حقوق مردم جزیره قشم و حسب 
دستور دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم، 
این یگان با همکاری شایان مامورین نیروی انتظامی، طی 

چهار عملیات، در مجموع افزون بر 7۳هزار و ۲6مترمربع از 
اراضی ملی و دولتی تصرفی واقع در روستاهای دفاری، طوال 

و الفت جزیره قشم را رفع تصرف کرد.
مصطفی مازندرانی  با اعالم این مطلب افزود: ارزش تقریبی 
این اراضی که در قالب چهار قطعه زمین رفع تصرف شد، 
از سوی کارشناسان امر، افزون بر 7۳میلیارد و 6۴۱میلیون 

ریال برآورد شده است .
وی در تشریح قطعات این اراضی گفت: بزرگ ترین و مهم ترین 
این قطعات در ضلع شمالی پارک در حال احداث روستای دفاری 
قرار دارد که مساحت آن  7۲هزار و ۴۹6مترمربع و ارزش تقریبی 
آن نیز 7۲میلیارد و ۴۹6میلیون ریال است و رفع تصرف آن بعد 

از تخریب سد و بند خاکی انجام و دو عدد تابلو هشدار اراضی نیز 
در محل موردنظر نصب شد.

مازندرانی محل دو قطعه از این قطعات را در روستای طوال اعالم 
کرد و افزود: این قطعات نیز شامل یک قطعه با ۲۳۰مترمربع 
به ارزش تقریبی ۵7۵میلیون ریال و دیگری با ۲۰۰مترمربع به 
ارزش تقریبی ۵۰۰میلیون ریال، بعد از تخریب دیوار بلوکی و 

پی سنگی در روستای طوال رفع تصرف شد.
دیوار  تخریب  از  بعد  که  هم  چهارم  قطعه  وی،  گفته  به 
بلوکی رفع تصرف شد واقع در روستای الفت است که با 

۱۰۰مترمربع وسعت تقریبا 7۰میلیون ریال ارزش دارد.
مازندرانی با اشاره به اینکه رفع تصرف این اراضی بدون هیچ گونه 

خسارت و تلفات جانی و مالی صورت گرفته است، تصریح کرد: 
اقدامات این یگان در این خصوص، پس از انجام استعالمات 
موردنیاز و اخذ دستور کتبی دادستان و با همکاری مامورین پلیس 

اقتصادی نیروی انتظامی شهرستان قشم صورت گرفت.
رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان 
منطقه آزاد قشم با تقدیر از حمایت های بی شائبه رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و حمایت های قانونی 
دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم، از همکاری 
فرماندهی انتظامی شهرستان، معاونت توسعه مدیریت، مشاور و 
مدیرکل حوزه مدیرعامل، مدیرکل حراست و مدیریت حقوقی 

و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم تقدیر و تشکر کرد.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

تجلیل از حافظان قرآن کریم در روستای قرآنی جزیره قشم

آغاز فعالیت سامانه مدیریت و کنترل پروژه های منطقه آزاد قشم

زیباسازی منظر شهری قشم در راستای تحقق شعار جزیره گردشگرمحور

رفع تصرف 73هزار مترمربع از اراضی ملی در روستاهای جزیره قشم
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