
 برگزاری کارگروه  برگزاری کارگروه 
 رفع موانع تولید  رفع موانع تولید 

منطقه آزاد انزلیمنطقه آزاد انزلی

برگزاری آیین تودیع و برگزاری آیین تودیع و 
معارفه فرمانده ناحیه معارفه فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه قشممقاومت بسیج سپاه قشم

فرودگاه و بندرگاه، فرودگاه و بندرگاه، 
مهم ترین زیرساخت های مهم ترین زیرساخت های 

رونق اقتصادی و رونق اقتصادی و 
گردشگری کیشگردشگری کیش

 کلنگ بزرگ ترین  کلنگ بزرگ ترین 
 مرکز تجاری، فرهنگی مرکز تجاری، فرهنگی
 و تفریحی اروند به  و تفریحی اروند به 
زمین زده شدزمین زده شد

 با حضور سرپرست سازمان  با حضور سرپرست سازمان 
منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

با حضور امامان جمعه شیعه و اهل سنت با حضور امامان جمعه شیعه و اهل سنت 
قشم، فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان و قشم، فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان و 
مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

دکتر آهنگران در بازدید از شرکت توسعه  و دکتر آهنگران در بازدید از شرکت توسعه  و 
مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش مطرح کرد:مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش مطرح کرد:

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

سرمقاله

فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛
تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

دستورکار نظام توسعه ملی و حکمرانی کشور در سال جدید نیز در ادامه سال های اخیر، از سوی مقام معظم 
رهبری تقویت و گسترش تولید در کشور و لزوم پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در این فرآیند تعیین گردیده است. 
ایشان در پیام نوروزی و سخنرانی روز اول سال، مقررات زائد و غیرالزم و دست و پاگیر، نبود مشوق های 
سرمایه گذاری، افزایش هزینه های تولید، کمک نکردن بانک ها و نظام بانکی به تولید، واردات بی رویه و قاچاق 
کاال را به عنوان برخی از موانع در مسیر پیشرفت تولید یاد کردند و برداشتن بخش مهمی از این موانع تولید 
را برعهده  دستگاه های حکومتی؛ چه قوه  مجریه و چه سایر قوا دانستند و افزودند این موانع باید از سر راه 

تولید برداشته شود. 
رهبری معظم در بعد حمایت ها و پشتیبانی ها نیز به مشوق های قانونی یا کمک به وارداتی که تولید متوقف به 
آنها است؛ مثل بعضی از موارد تولید که احتیاج به مواد اولیه یا برخی از ماشین آالت وارداتی و امثال اینها اشاره و 
توصیه کردند باید به واردات اینها کمک و مراتب تسهیل شود. ایشان ارتقای قدرت خرید مردم از طریق تقویت 
ارزش پول ملی و قطع دست واسطه های غیرضرور را از دیگر حمایت های الزم برای تقویت تولید یاد کردند. 
رهبر معظم انقالب از وسعت جغرافیایی، دسترسی به آب های آزاد از طریق دریای عمان و اقیانوس هند، 
15کشور همسایه با بیش از حدود ششصد میلیون جمعیت؛ مسیر ترانزیت و حمل و نقل شرق و غرب و 
شمال و جنوب  به عنوان ظرفیت های سرزمینی، جمعیت در سن کار و نیروی کار فراوانی که می توانند وارد 
بازار کار بشوند؛ عمده  نسل جوان، فارغ التحصیل و تحصیل کرده  و باسواد و توانای کار بازار هشتاد میلیونی 
یک کشور بزرگ در اختیار تولیدکنندگان به عنوان ظرفیت های انسانی یاد کردند و درخصوص ظرفیت های 
سرمایه های طبیعی نیز تاکید کردند که امروز ما صرفا از بعضی از این سرمایه های طبیعی استفاده می کنیم 
و خیلی از اینها به صورت خام مثل نفت، مثل گاز که به صورت خام مصرف می شود، در حالی که از اینها 
می شود استفاده های برتر کرد و به وسیله  اینها ارزش افزوده ایجاد کرد؛ یا زمین های کشاورزی یا مراتع یا 
جنگل ها، که ثروت های عظیمی است که در اختیار ملت ایران است. ما در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت 
و گاز، مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال اینها در دنیا رتبه های باال داریم؛ از رتبه  اول و دوم گرفته تا رتبه  

نهم که ظرفیت بسیار مهمی است. 
ایشان زیرساخت های مهمی که در این سی سال به وجود آمده است، ازجمله سدها، نیروگاه ها، مسیرهای 
حمل و نقل ریلی، مسیرهای حمل و نقل جاده ای و بسیاری از زیرساخت های دیگر بخش های مختلف اقتصاد 
را نیز به عنوان ظرفیت هایی برای توسعه کشور برشمردند و شرط شکوفایی اقتصاد ملی و استفاده موثر از 

ظرفیت های سرزمینی، یعنی را حاکمیت مدیریت قوی و ضد فساد بر کشور و برخورداری کشور از یک برنامه  
جامع اقتصادی تبیین فرمودند. 

رهبر معظم انقالب با اشاره به ضرورت و اهمیت سرمایه گذاری فرمودند در این میان تولید، هم به حمایت های 
الزم قانونی و حکومتی احتیاج دارد و هم اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود. نبود مشوق ها از موانع در 
مسیر پیشرفت تولید است، مثل نبود مشوق سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوق. 
باید کسانی که می توانند سرمایه گذاری کنند تشویق بشوند به این کار و اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی 
باشد که برای اینها تشویق کننده شود تا وارد این کار بشوند، یا هزینه  تولید برایشان افزایش پیدا نکند که 
متاسفانه اینها اتفاق نیفتاده؛ یعنی مالحظات الزم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوقی وجود داشته و نه در مورد 

هزینه های تولید فکری شده است  .
با نگاهی به فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جای جای دنیا و کشورمان و تطبیق آن با الزامات 
پیشرفت تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از مسیر سرمایه گذاری ها که ابتدای امسال از سوی عالی ترین مقام 
کشورمان به آنها تاکید شد، به خوبی متوجه می شویم که اتفاقا این مناطق دقیقا با این رویکردهای تبیینی 
رهبری درخصوص بایدهای تقویت سرمایه گذاری و تولید شکل گرفته اند و رژیم حقوقی ناظر بر کارکرد 
آنها با برخورداری از مشوق های موضوع مواد 1۳ و 1۴ قانون چگونگی اداره مناطق درخصوص معافیت های 
مالیاتی و مستثنی بودن از مقررات ملی صادرات و واردات، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 5۲ 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکید بر مدیریت یکپارچه مناطق و اداره آنها صرفا در چارچوب قانون خاص  
خود مواد ۳5 قانون برنامه چهارم، ماده 11۲ قانون برنامه پنجم و ماده ۶5 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور، مقررات کار و اشتغال اختصاصی و نظام پولی و بانکی تسهیل گرانه و رها از مقررات دست و پاگیر 
سرزمین اصلی -که البته تاکنون هیچوقت عملیاتی نشده است- و ده ها مورد مشوقانه و تسهیل گرانه فضای 
کسب و کار و دور از دیوانساالری های سرزمین اصلی، همه، در مسیر کمک به تقویت اقتصاد ملی از طریق 
تشویق و بستر سازی برای جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و افزایش تولید ناخالص داخلی 
کشور و انباشت سرمایه و تقویت پیوندهای اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی به ویژه 
همسایگان چه با حضور سرمایه گذاران، مواد اولیه و ماشین آالت از این اقتصادها در مناطق و چه با حضور 

محصوالت تولیدی در بازارهای آنها طراحی و عملیاتی گردیده اند. 
ضمن آنکه کمک به تسریع در عمران و آبادانی و توسعه امور زیربنایی و زیرساختی جغرافیاها و جوامع محلی 
محل استقرار این مناطق از دیگر اهداف مهمی است که در صدر ماده )یک( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
نیز بدان تصریح شده است و اتفاقا مناطق بدون برخورداری از ردیف های بودجه ای از منابع عمومی کشور، 
تمرکز قابل توجه منابع خود را بدان معطوف کرده و طی سال های اخیر هزاران میلیارد صرف این مهم کرده اند 

و تالش ها ادامه دارد. 
با این وجود آنچه که در آسیب شناسی ها و بررسی چالش های پیش روی فعاالن اقتصادی و مدیریت های مناطق 
به آن می رسیم، عالوه بر چالش های کالن پیش روی کشور که همواره مناطق را نیز متاثر کرده و می کند، عدم 
پایبندی ارکان نظام توسعه ملی به قواعد و قوانین مصوب و فراهم آوردن الزامات و بایدهای توفیق این مناطق در 
تحقق اهدافشان می باشد. در حالی که رهبری معظم در بند )یازده( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه 
حوزه عمل این مناطق تاکید فرموده اند، لیکن تعمیم قاعده ها و تنظیمات اعمالی برای موضوعات مختلف اقتصادی 

اعم از تجارت، عملیات پولی و بانکی، سرمایه گذاری، وضع مالیات و نحوه استفاده از ظرفیت های سرمایه های طبیعی 
و... در سرزمین اصلی به مناطق، تضعیف و حذف مشوق های قانونی بسترساز تقویت سرمایه گذاری و تولید، عدم 
اجرای تکالیف قانونی مصوب از سوی برخی دستگاه ها سبب شده است مناطقی که فلسفه وجودی آنها مانع زدایی ها، 
پشتیبانی ها و حمایت ها از تولید و سرمایه گذاری می باشد، امروز با چالش های فراوانی در مسیر فعالیت های خود رو به رو 
شوند و فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان در آنها به جای تمرکز برای برنامه ریزی توسعه تولید و سرمایه گذاری های 
خود، به طور مستمر و همه روزه به دنبال غلبه بر مشکالت مستحدثه ناشی از تغییرات مکرر قواعد، اقدامات و 
عدم اقدامات خالف مقررات، قوانین و رویه هایی هستند که در چارچوب و به ابتنای آنها در مناطق حضور یافته اند. 

از دالیل این شرایط و با مروری به نحوه برخورد دستگاه های مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس و 
تصویب قوانین موضوعه، به نظر می رسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق در کمک 
به توسعه اقتصاد ملی، هم پیوندی آن با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه ای 
و در نتیجه مشارکت و عزم جدی دستگاه های مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته است. 

در سال های اخیر متاسفانه به دالیل مختلف علی رغم تصریح قوانین مناطق آزاد بر اداره این مناطق وفق 
قانون و مقررات خاص خود، برخی از مقررات ملی حاکم بر فعالیت های تجاری و اقتصادی سرزمین اصلی 
به مجموعه مناطق آزاد نیز تسری داده شده و اعمال برخی مزیت های قانونی حاکم بر این مناطق متوقف 
شده که این امر نه تنها موجبات القای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات به فعاالن و 
سرمایه گذاران بالقوه گردیده، بلکه تمام محاسبات طرح های توجیه اقتصادی و کسب و کار فعاالن موجود را 

نیز تحت تاثیر سلبی قرار داده است. 
از این رو می توان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده )یک( 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش آفرینی و دستیابی 
به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، در صورت رفع این چالش ها و بازگشت همه ارکان حکمرانی به قوانین 
مصوب مجلس شورای اسالمی و مقررات مصوب دولت درخصوص این مناطق می توانند با تکیه بر ظرفیت ها 
و به کمک تجربه ای که طی سال های گذشته اندوخته اند، در هم افزایی با برنامه های کالن سرزمین اصلی و 
بهره گیری از همکاری های مشترك منطقه ای و بین المللی )با تاکید بر همسایگان(، به موتور توسعه اقتصادی 

کشور از مسیر سرمایه گذاری ها و تقویت و گسترش تولید تبدیل گردند. 
امید است با تدبیر نظام حکمرانی روندی که طی سال های گذشته فرصت های بی شمار اقتصادی مقتضای حال 
موقعیت ژئواکونومیکی و ظرفیت های سرشار سرزمینی، انسانی، طبیعی کشورمان، به شکل عمده ای عاید چند کشور 
همسایه جنوبی و شمال غربی گردیده است و مطمئن هستم عدم بازتدبیر شایسته در این ارتباط باز هم به زایل شدن 
فرصته ای آتی و خسران ملک و ملت در این ساحت خواهد انجامید، با بازتنظیم ریل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
اجازه حاکم شدن فضای کسب و کار سهل و آسان و مشوق تولید و فعالیت اقتصادی، متوقف شود که طبعا با پی ریزی 
اقدامات موثر نهادی از سوی مجلس و با مانع زدایی ها از چالش ها و آسیب های موجود که چیزی جز پایبندی به 
قوانین موضوعه مناطق نیست، در عمل به توصیه دینی »ضرورت پایبندی به عهدها و پیمان ها« با فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان، کشور می تواند از آثار و فواید تجربه شده مناطق در جای جای دنیا در ابعاد مختلف توسعه ملی به ویژه 

کمک به تقویت و گسترش سرمایه گذاری و تولید بهره های بیشتری عاید مردم نماید.
اگرچه نو سفر نیستیم، لیک همتی بدرقه راهمان نمایید که ره مقصد دراز است!

شماره  125
دوشنبه 30 فروردین ماه 1400 
 سال سوم - 7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 محمدرضا عبدالرحیمی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو

واکاوی مسیرهای تحقق شعار سال واکاوی مسیرهای تحقق شعار سال 14001400 از دریچه نگاه مسئولین مناطق آزاد کشور: از دریچه نگاه مسئولین مناطق آزاد کشور:

 پشتیبانی از راهبرد رهبری در جهت  پشتیبانی از راهبرد رهبری در جهت 
مانع زدایی در مانع زدایی در مناطق آزادمناطق آزاد

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 7 را بخوانیدصفحه 7 را بخوانیدصفحه 2 را بخوانیدصفحه 2 را بخوانید

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

تناقض مصوبات مجلس شورای اسالمی تناقض مصوبات مجلس شورای اسالمی 
با شعار محوری سال با شعار محوری سال ۱4۰۰۱4۰۰ در مناطق آزاد  در مناطق آزاد 

محمدصادق مبرهن نیاکان،  دبیر اجرایی شورای هماهنگی و محمدصادق مبرهن نیاکان،  دبیر اجرایی شورای هماهنگی و 
همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:



کیش2

سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
2هزار  مطالبات  وصول  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  ریالی  76میلیارد  و 
و  زیرساختی  طرح های  اجرای  زمینه  سال1399، 

برنامه های راهبردی این سازمان را فراهم کرد.
ناصر آخوندی با اشاره به این که تحقق اهداف قانونی 
تعیین شده و برنامه راهبردی سازمان مهم ترین محور 
فعالیت های معاونت توسعه مدیریت است، اظهار داشت: 
با توجه به تمرکز امور شناسایی، جذب منابع و درآمدها، 
تعیین و اولویت بندی هزینه، مصارف و تخصیص منابع 
و درآمدها به هزینه ها و مصارف در این حوزه و طراحی 
فرآیندها و روش های اجرایی برنامه های توسعه فرهنگی 
توسعه  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  توسعه  اجتماعی،  و 
اعتبارات الزم  و  هزینه  تامین  و  عمرانی  و  گردشگری 
برای آنها که در حیطه فعالیت های این حوزه خواهد بود، 
عملکرد مطلوب حوزه توسعه مدیریت نقش کلیدی در 

تحقق اهداف راهبردی سازمان در این عرصه ها دارد.
در  مطالبات  وصول  و  پیگیری  اینکه  بیان  با  وی 

از  یکی  مالی  ایده های  و  روش ها  اتخاذ  با  سال 1399 
بوده  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  فعالیت های  مهم ترین 
و  2هزار  مبلغ  به  مطالبات  وصول  کرد:  تصریح  است، 
76میلیارد ریال، انجام طرح های زیرساختی و برنامه های 

راهبردی سازمان را میسر کرد.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اظهار نمود: 
با تشکیل دوازده مورد جلسه استمهال و پنج مورد کمیته 
تهاتر، نسبت به تعیین تکلیف ازجمله تهاتر ملک با بدهی 
طرف قرارداد اقدام و برابر مقررات و شیوه نامه نسبت به 

تقلیل بدهی و در نهایت تعیین تکلیف آنها اقدام شد.
و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تصریح  آخوندی 
و  بهره وری  افزایش  و  پویایی  حفظ  همچنین ضرورت 
حصول نتیجه، با اتخاذ تصمیم درخصوص تامین منابع 
تسهیالت  صکوک،  اوراق  انتشار  روش  سه  به  مالی 

صندوق نوآوری و شکوفایی و انتشار اوراق خرید دین، 
ازجمله  عمرانی  و  توسعه ای  طرح های  اجرای  امکان 

پایانه جدید فرودگاه کیش در منطقه میسر گردید .
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  گفته  به 
کیش، میزان انتشار اوراق صکوک 3هزار میلیارد ریال 
500میلیارد  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تسهیالت  و 
ریال است و انتشار اوراق خرید دین نیز به ارزش 3هزار 

میلیارد ریال در دست اقدام است.
منابع  اداری،  مالی،  امور  تمامی  است،  ذکر  به  الزم 
طراحی  بودجه بندی،  برنامه ریزی،  پشتیبانی،  انسانی، 
سیستم ها  شیوه نامه ها،  تشکیالتی،  ساختار  تدوین  و 
ارتباطات  طرح های  اجرای  و  سازمان  در  روش ها  و 
مدیریت  توسعه  معاونت  حوزه  در  اطالعات  فناوری  و 

سازمان قرار دارد.

ماه  مناسبت  به  نیایش«  قاب  در  »زن  عکاسی  مسابقه 
مبارک رمضان در جزیره کیش برگزار می شود.

این مسابقه عکاسی با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت 
در  عکاسی  هنر  به  عالقه مند  و  هنرمند  بانوان  ارزشمند 
تصویرکشیدن  به  و  فرهنگی  و  اجتماعی  فعالیت های 
مبارک  ماه  نیایش های  و  مناجات  از  زیبایی  جلوه های 
رمضان به همت اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش از 

روز شنبه 28فروردین ماه آغاز شد.
مبارک  ماه  در  زنان  آیین های  و  نیایش  تصویری  روایت 
خانه ،  در  مبارک  ماه  این  معنوی  جلوه های  رمضان، 

سفره های افطاری و سحر، مادر و کودک در ماه رمضان، 
زنان در آیین مذهبی نماز عید فطر، شب های احیا در خانه 
و مراسم شب های احیا در مساجد ، روزه اولی ها و اکرام ایتام 

ازجمله عناوین محتواهای ارسالی هستند.
این مسابقه در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس 
برگزار می شود و هر عکاس در بخش تک عکس مجاز به 
ارسال حداکثر 5اثر است؛ اما در بخش دوم می تواند با ارسال 

یک مجموعه عکس در مسابقه شرکت کند.
عالقه مندان تا هفدهم اردیبهشت ماه  1400 فرصت دارند آثار خود 
را از طریق سامانه جشنواره های فرهنگی و هنری کیش به آدرس 

FESTIVAL.KISH.IR به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند.
گفتنی است، جوایز برگزیدگان بخش تک عکس به ترتیب 
برای نفرات اول تا سوم 20، 15 و 10میلیون ریال است. 
برگزیده  عکاس  یک  به  نیز  عکس  مجموعه  بخش  در 

20میلیون ریال جایزه اهدا می شود.
زن  عکاسی  مسابقه  اجرایی  دبیر  گزارش،  این  براساس 
در قاب نیایش ، لیلی صدیق عضو انجمن عکاسان تئاتر 
کشور است. یلدا معیری عضو هیات مدیره انجمن عکاسان 
مطبوعاتی کشور، فاطمه بهبودی عکاس مستند و خبری و 
عضو انجمن عکاسان دفاع مقدس کشور و حسن تهوری 

عکاسان  صنفی  انجمن  و  ایران  عکاسان  انجمن  عضو 
مطبوعاتی کشور داوری این مسابقه را برعهده دارند.

الزم به ذکر است نمایشگاه آثار ارسالی و مراسم اهدای 
جوایز 23اردیبهشت ماه و همزمان با روز عید سعید فطر 

برگزار می شود.

با  کیش  بین المللی  فرودگاه  جدید  پایانه  ساخت  روند 
پیشرفت فیزیکی 80درصدی تا پایان بهار سال جاری 

تکمیل می شود.
سرپرست  آهنگران  جعفر  مستقیم  نظارت  و  تاکید  با 
ساخت  روند  اتمام  بر  مبنی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
یکی  عنوان  به  کیش  بین المللی  فرودگاه  جدید  پایانه 
از طرح های بزرگ و ملی دولت در مناطق آزاد کشور، 
مراحل ساخت این مجموعه با جدیدت و سرعت ادامه 
دارد و تالش می شود تا این پایانه پیش از اتمام فعالیت 

دولت تدبیر و امید به بهره برداری برسد.
مرحله  حاضر  حال  در  گزارش،  این  اساس  بر 
و  رسیده  اتمام  به  پایانه  سالن  کف  سرامیکی  پوشش 
از  عمده ای  بخش  و  تکمیل  نیز  شمالی  محوطه سازی 

سقف سالن نیز اجرا شده است.
اتمام آسفالت محوطه ، تجهیزات خریداری  با  همچنین 

شده نیز در حال انتقال به انبار جهت نصب و راه اندازی 
است.

توسعه  جهت  در  الزم  زیرساخت های  تکمیل  و  ایجاد 
فعالیت ها  اصلی  محور  عنوان  به  گردشگری  صنعت 
رضایتمندی  و  رفاه  افزایش  و  کیش  آزاد  منطقه  در 
در  پایانه  این  تاسیس  دالیل  مهم ترین  از  گردشگران 
قطب گردشگری کشوراست که پس از پایانه مسافری 
فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، دومین پایانه بزرگ 

فرودگاهی کشورخواهد بود.
ظرفیت  پایانه،  این  از  بهره برداری  با  است،  گفتنی 
پذیرش مسافر در جزیره کیش که در حال حاضر ساالنه 
به  است،  گردشگر  هزار  هشتصد  و  میلیون  یک  حدود 
حالی  در  این  می یابد.  افزایش  سال  در  نفر  6میلیون 
است که در آغاز روند ساخت ظرفیت پذیرش در پایانه 
جدید فرودگاه بین المللی کیش 3میلیون مسافر در سال 

این  تغییرات عمرانی،  اعمال  با  بود که  پیش بینی شده 
ظرفیت به 6میلیون مسافر در سال افزایش یافت.

ملی  بزرگ  طرح  این  موفق  اجرای  ذکراست،  به  الزم 
در کنار سایر زیرساخت ها در صنعت گردشگری ازجمله 
افزایش تخت های اقامتی کیش که 20درصد تخت های 
نوین  جاذبه  چندین  و  می شود  شامل  را  کشور  اقامتی 
گردشگری ازجمله مجموعه تفریحات زمستانی پنگوئن، 
تم پارک ها و مراکز تجاری و تفریحی جدید که با هدف 
گردشگران  ماندگاری  مدت  و  مسافر  جذب  افزایش 
ایجاد شده است و همچنین مزیت  زیبا  این جزیره  در 
بهره مندی از فعالیت شرکت هواپیمایی کیش در منطقه 
و برقراری خطوط پروازی از استان های داخلی و مبادی 
جزیره  جایگاه  تا  شده  سبب  کیش ،  مقصد  به  خارجی 
خدمات  ارائه  در  مطلوب  مقصدی  عنوان  به  کیش 

گردشگری در سطح ملی و منطقه ای مطرح شود.

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش گفت: جزیره 
کیش با ترمیم و بازسازی امکانات استادیوم ورزشی و زمین 
چمن برای میزبانی از تیم ملی فوتبال کشورمان آماده می شود.
عزیزاله فرضی پور با اشاره به تاکید جعفر آهنگران سرپرست 
آزاد کیش درخصوص تشکیل یک کمیته  سازمان منطقه 
جهت پیگیری و آماده سازی شرایط برگزاری اردوی آمادگی 
تیم ملی فوتبال کشورمان در جزیره کیش، از ترمیم و بازسازی 
المپیک  استادیوم ورزشی و زمین چمن مجموعه  امکانات 
خبر داد و گفت: تیم ملی کشورمان از 4 تا 10خرداد در کیش 
اردو می زنند و براساس دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش، تمهیدات الزم برای میزبانی شایسته از تیم ملی فوتبال 
کشورمان در جزیره کیش درنظر گرفته شده و فعالیت های 

ترمیم و بهسازی در حال اجرا است.
همچنین، رئیس هیات فوتبال کیش نیز با تاکید بر اهتمام جدی 
موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش در حمایت از  تیم ملی 
برای حضور موفق در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 
قطر گفت: پس از حضور مسئوالن فدراسیون، مواردی که نیاز 
به ترمیم، تغییر یا بازسازی داشت در دستورکار قرار گرفت تا در 
زمان حضور تیم ملی در جزیر کیش، تمامی شرایط مهیا شود.

رنگ آمیزی  چمن،  زمین  بازسازی  افزود:  پازوکی  محمود 
تعویض  فوتبال،  هیات  و ساختمان  استادیوم  محوطه کل 
ازجمله  خروجی ها  و  ورودی ها  تمام  تابلو های  بازسازی  و 
مواردی  ازجمله  بهداشتی  سرویس  و  رختکن ها  تابلو های 
موسسه  سوی  از  الزم  اعتبارات  تخصیص  با  که  است 

ورزش و تفریحات سالم کیش  اجرا می شود.
و  است  شده  آماده  رختکن ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کامل  نیز  رختکن ها  و  دوش ها  و  بهداشتی  سرویس های 
بازسازی  در حال  ذخیره  نیمکت های  کرد:  اظهار  شده اند، 
و تمام صندلی های خریداری شده و در حال تعویض است.
پازوکی اذعان داشت: پس از بررسي نور های استادیوم، مشکالت 

آنها برطرف شده و پروژکتور های آن سفارش داده شده است.
اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  کیش  فوتبال  هیات  رئیس 
گروه  گفت:  است ،  شده  خریداری  دروازه ها  تور های 
براي  استادیوم  محل  در  استقرار  برای  چمن  متخصص 
تا  می شوند  مستقر  جزیره  در  زمین  آماده سازی  و  تکمیل 
اقدامات نهایی درخصوص زمین چمن مناسب انجام گردد.

دکتر آهنگران در بازدید از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش مطرح کرد:

فرودگاه و بندرگاه، مهم ترین زیرساخت های 
رونق اقتصادی و گردشگری کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

در طول سه دهه شکل گیری منطقه آزاد کیش، برای نخستین 
بار جشنواره تولیدات رسانه ای »کیش، کیمیای ایران« در این 

جزیره زیبای مرجانی برگزار می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
کیش با اعالم اینکه مهلت ارسال آثار این جشنواره از شنبه 
ادامه خواهد  تا 27اردیبهشت ماه  و  آغاز شده  28فروردین ماه 
اسامی  آثار،  داوری  و  انتخاب  مراحل  از  پس  گفت:  داشت، 
برگزیدگان نهایی این جشنواره 17مردادماه و همزمان با روز 

خبرنگار اعالم خواهد شد.
به گفته سیدعلیرضا علوی رضوی، برای نفرات اول هر بخش 
10میلیون تومان جایزه نقدی و تندیس جشنواره، نفرات دوم 
نقدی  جایزه  تومان  نفرات سوم 3میلیون  و  تومان  5میلیون 
نیز 15میلیون  داوران  ویژه هیات  و جایزه  درنظرگرفته شده 

تومان است.
وی درخصوص اهداف این جشنواره اظهار داشت: تقدیر از آثار 
برتر، درخشان و تاثیرگذار تولیدکنندگان محتوا در رسانه های 
ارتباط جمعی، ترغیب و تشویق به تولید آثار ماندگار و جذاب 
رسانه ای برای استفاده افکار عموم، تقویت جایگاه کیش به 
عنوان برند ملی و بین المللی گردشگری و تقویت امید و نشاط 
در اطالع رسانی عمومی از کیش از اهداف برگزاری جشنواره 

»کیش، کیمیای ایران« است.
دبیر جشنواره »کیش، کیمیای ایران« افزود: گستره و قلمرو 
نخستین جشنواره سراسری کیش و رسانه، شهرها و استان های 
روزنامه نگاران،  فعال،  رسانه های  تمامی  و  است  کشور 
خبرنگاران، عکاسان و سایر عالقه مندان می توانند آثار خود را 
در یکی از بخش های رسانه هاي سراسري،  رسانه هاي بومي، 
شبکه های اجتماعی )اینستاگرام و سایر پیام رسان های داخلی( 

و بخش شهروند خبرنگار به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
و هیات  در ساختار شورای سیاستگذاری  داشت:  اذعان  وی 
صاحب نظران  و  شده  شناخته  چهره های  حضور  از  داوران 
بهره مند خواهیم شد و در نهایت از برگزیدگان همزمان با روز 

خبرنگار تجلیل می شود.
توسعه،  زیست،  محیط  و  گردشگري  گفت:  ادامه  در  علوی 
نوآوری،  و  صنعت  اقتصادی،  فرصت های  و  سرمایه گذاري 
معماری، توسعه و عمران مدیریت شهری و آبادانی از محورها 
و مضامینی است که برای ارسال آثار نوشتاری، تصویری و 

چند رسانه ای مورد تاکید و نظر است.
دبیر این جشنواره افزود: در کنار برگزاری رویداد و با هدف 
تقویت توانمندی فعاالن رسانه ای کیش، کارگاه های آموزشی 
خبر، عکس، گزارش و مصاحبه، چند رسانه ای و روزنامه نگاری 

آنالین برگزار خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: برپایی این رویداد ملی، موجب ایجاد 
بستری مناسب برای آموزش دستاوردهای نوین در زمینه هاي 
مطبوعاتي، فرصتی برای ارتباط بیش از پیش رسانه ها با سازمان 
منطقه آزاد کیش و کمک به ترغیب و اقناع سرمایه گذاران برای 
انتخاب کیش جهت اجرای طرح های بزرگ و متنوع، تقویت 
افزایش مشارکت همگانی در اعتالی  فرهنگ کیشوندی و 

بیشتر این جزیره زیبا و منحصربه فرد باشد.
براساس این گزارش، آثاری می توانند در جشنواره شرکت کنند 
که از اول اردیبهشت 1396 تا اول اردیبهشت 1400 با موضوعات 
جشنواره و رشته های اعالمی تولید و منتشر شده باشند. تکمیل 
فرم  نام نویسی در سامانه برای هر شرکت کننده الزامی است و 
هر شرکت کننده تنها می تواند در دو بخش، حداکثر 2اثر را به 

سامانه جشنواره به آدرس Festival.Kish. ir ارسال کند.
مرحله  به  راه یافته  آثار  انتخاب،  هیات  اولیه  ارزیابی  از  پس 
داوری در سامانه جشنواره اطالع رسانی خواهد شد. فایل های 
مکتوب شامل گزارشات، اخبار و محتوای خبری تولیدی در 
قالب آثار مکتوب می بایست به صورت فایل پی دی اف و یا 
نوشتاری )وورد(  ارسال شود . فایل های عکس نیز می بایست 
با پسوند TIFF یا JPG و با وضوح 300دی پی آی   و حداقل در 
ابعاد 25*20 در سامانه بارگذاری شود. آثار ویدئویی ساخته شده 
نیز باید با پسوند MP4    و کیفیت P480 ارسال گردد. فایل های 
صوتی شامل گزارش ، اخبار و محتوای صوتی هم تنها با فرمت 
mp3 مورد قبول می باشد. حداکثر حجم هر اثر جهت بارگزاری 

در سامانه، 10مگابایت می باشد.
گفتنی است، پس از اعالم راه یابی به مرحله داوری، ارائه نسخه 
اصل و یا چاپی اثر ضروری است و نسخه باکیفیت آثار ویدئویی 
و تصویری بایستی بر روی لوح فشرده، به نشانی دبیرخانه 
جشنواره ارسال شود. برای آثار بدون نام صاحب اثر، یا آثاری 
که با نام مستعار چاپ شده باشند، در مرحله نهایی داوری، 
ارسال تاییده با امضای مدیر مسئول و مدیر رسانه الزامی است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش اظهار نمود:

به همت اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش انجام می پذیرد:

با تاکید و نظارت مستقیم سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش اظهار کرد:

تحقق برنامه های راهبردی با وصول مطالبات سازمان منطقه آزاد کیش

برگزاری مسابقه عکاسی »زن در قاب نیایش« در جزیره کیش

پیشرفت فیزیکی 80درصدی پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش

آمادگی جزیره کیش جهت میزبانی از تیم ملی فوتبال کشور

پیشرفت 59درصدی مرحله 
اول مدول دوم تصفیه خانه 

فاضالب کیش

جشنواره تولیدات رسانه ای 
»کیش، کیمیای ایران«

مدیرعامل شرکت عمران،
 آب و خدمات کیش خبر داد:

برای نخستین بار در جزیره کیش برگزار می شود:
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از شرکت 
توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش بر تسریع 
با هدف  طرح های توسعه ای فرودگاه و بندرگاه کیش 

کیفی سازی و ارتقاء سطح خدمات تاکید کرد.
و  توسعه  شرکت  از  بازدید  در  آهنگران  جعفر  دکتر 
آشنایی  ضمن  کیش،  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت 
مسئوالن  با  مختلف،  بخش های  فعالیت  روند  با  بیشتر 

این شرکت نیز دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این بازدید، فرودگاه و بندرگاه کیش را مهم ترین 
زیرساخت های رونق اقتصادی و رشد صنعت گردشگری 
طرح های  اجرای  کرد:  تصریح  و  برشمرد  منطقه  در 
توسعه ای در مبادی ورودی جزیره کیش از اولویت های 
فعالیت  رونق  در  بسزایی  تاثیر  که  است  سازمان  مهم 

سایر بخش ها ازجمله گردشگری دارد.
در  خدمات  کیفی سازی  ضرورت  به  اشاره  با  آهنگران 
منطقه آزاد کیش اظهار داشت: برای رشد و توسعه نباید 
به شرایط مناسب فعلی اکتفا کرد، بلکه باید همواره برای 
بهبود و ارتقاء کمی و کیفی خدمات و فعالیت ها تالش 

نمود .
برخی  بودن  کند  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
موفق  اجرای  جهت  در  مانعی  را  اداری  فرآیندهای 
برنامه های راهبردی سازمان متبوع خود عنوان کرد و بر 
ضرورت تسریع فرآیندهای تخصیص اعتبارات عمرانی 

در بندر و فرودگاه کیش تاکید کرد.
فرودگاه  مسئوالن  و  کارکنان  زحمات  از  تقدیر  با  وی 
بین المللی و بندرگاه کیش در تعطیالت نوروز و همچنین 
انسجام و همدلی کارکنان و مسئوالن این شرکت گفت : 

باکیفیت، جلب رضایتمندی گردشگران و  ارائه خدمات 
از  یکی  عنوان  به  کیش  جزیره  برند  حفظ  و  مسافران 
محبوب ترین مقاصد گردشگری کشور، در کنار رعایت 
کار  کرونا،  با  مقابله  برای  تالش  و  بهداشتی  ضوابط 
دشواری بود که شما به لطف خداوند و تالش مسئوالنه 

خود به خوبی از عهده آن برآمدید.
و  توسعه  شرکت  مسئوالن  از  همچنین  آهنگران 

در  تا  خواست  کیش  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت 
تدوین برنامه های راهبردی و طرح های آتی این شرکت 
نگاهی  با  و  داشته  مدنظر  را  دورتری  افق های  همواره 
کیش  جزیره  زیرساخت های  توسعه  برای  آینده نگرانه 

برنامه ریزی کنند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان این جلسه 
سازمان  این  معاونان  شورای  نشست  اینکه  بیان  با 

و  بنادر  و مدیریت  توسعه  آینده در محل شرکت  هفته 
فرودگاه های کیش برگزار می شود، ابراز امیدواری کرد 
با هم افزایی و تقویت تعامالت بین سازمانی، روند توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل در جزیره کیش تسریع شود  .
و  بنادر  شرکت  مدیرعامل  گزارش،  این  براساس 
سه  اتمام  از  نشست  این  در  نیز  کیش  فرودگاه های 
روزهای  در  کیش  فرودگاه  و  بندر  در  عمرانی  طرح 
پلیس  و گفت: ساختمان  داد  پایانی سال گذشته خبر 
ساختمان  و  انبارها  مجموعه  بهینه سازی  فرودگاه ، 
هدف  با  که  بودند  مهمی  طرح  سه  کیش  گمرک 
و  بندر  در  خدمات  ارتقاء  و  زیرساخت ها  تکمیل 

فرودگاه کیش اجرایی شد.
و  عمرانی  کامل 5طرح  اجرای  از  علی عرب همچنین 
توسعه ای ازجمله باند جنوبی فرودگاه، ساختمان امنیت 
بندرگاه و  پرواز، سیستم اعالم و اطفاء حریق پیشرفته 
فرودگاه  و  تجاری  بندر  در  فرودگاه  سقف  ایزوالسیون 

بین المللی کیش تا پایان خرداد ماه خبر داد.
گفتنی است، اجرای دقیق طرح های توسعه ای با هدف 
ایجاد درآمد پایدار، استفاده از نرم افزارهای پیشرفته در 
هدف  با  کیش  بندرگاه  و  فرودگاه  اتوماسیون  سیستم 
افزایش  سودآوری ،  افزایش  و  خدمات  کیفیت  ارتقاء 
مکانیزه  فرودگاه ،  و  بندر  در  موجود  فضاهای  بهره وری 
کیش ،  ورودی  مبادی  در  فعالیت ها  95درصد  کردن 
آتی  برنامه های  و  راهکارها  و  خدمات  هوشمندسازی 
بود که مسئوالن  از دیگر مواردی  بخش های مختلف، 
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در 

این نشست مطرح کردند.

گفت:  کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کیش با 4حوضچه 2هزار 
اول،  با ظرفیت 10هزار مترمکعب در مرحله  و 500متری 

59درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ابوالفضل طیبی افزود: طرح ارتقاء و افزایش ظرفیت فاضالب 
کیش با توجه به افزایش جمعیت شهری و مشکالت زیست 
محیطی و همچنین عدم ظرفیت کافی تصفیه خانه فاضالب 

شمال جزیره در دستورکار این شرکت قرار گرفت.
میکسرهای  این طرح، سیستم  اجرای  در  کرد:  اظهار  وی 
به  هوادهی  دیفیوزرهای  از  استفاده  با  کالسیک  هایپر 

سیستم هوا دهی عمقی تغییر خواهد کرد.
مرحله  در  فیزیکی  پیشرفت  59درصد  با  داد:  ادامه  طیبی 
اول، عملیات اجرایی آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی در 

راکتورهای فرآیندی اجرایی شد .
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در پایان با 
بیان اینکه در ساخت و اجرای مدول دوم این تصفیه خانه 
از تجهیزات و فناوری روز دنیا استفاده می شود، خاطرنشان 
کرد: با خرید تجهیزات جدید تالش می شود مرحله دوم این 

طرح تا نیمه اول سال 1400 تکمیل گردد .
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در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری در چارچوب 
شعار سال ۱۴۰۰ کشور که مبتنی بر پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید برقرار شده، »کارگروه رفع موانع تولید« به ریاست 
مهندس سیدمهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
انزلی و با حضور اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران 

تخصصی این سازمان برگزار شد.
در این کارگروه که پیرو بررسی حضوری و کارشناسی 
مشکالت و موانع واحدهای تولیدی-صنعتی منطقه در 
اعضای  سرپرست،  حضور  با  کاری  گروه  هفت  قالب 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  مدیره  هیات 
با اجرای  اوایل سال جاری برگزار شده، مسائل مرتبط 
قانون مناطق آزاد و برخی ناهماهنگی ها در امور مرتبط 
کاال،  صدور  و  اولیه  مواد  تامین  فرآیندهای  تسهیل  با 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انزلی، اعضای  در کارگروه رفع موانع تولید منطقه آزاد 
مشکالت  درخصوص  گزارش  ارائه  از  بعد  کارگروه 
برون رفت  راهکارهای  شده،  دسته بندی  و  مشخص 
منطقه  تولیدی  واحدهای  روی  پیش  مسائل  برخی  از 
جهت  در  خود  نظرات  نقطه  بیان  به  و  کرده  اعالم  را 
پشتیبانی حداکثری از سرمایه گذاران منطقه با تکیه بر 

ظرفیت های قانونی موجود پرداختند.

از  برخی  شد  مقرر  نشست  این  در  گزارش،  این  بر  بنا 
ملی  ارگان های  و  دبیرخانه شورایعالی  با کمک  مسائل 
برخی  سریع تر  رفع  منظور  به  و  شده  رفع  و  پیگیری 
ناهماهنگی ها در اجرای قانون و تسهیل امور مرتبط با 
برخی نیازهای تولید کنندگان منطقه آزاد انزلی، برگزاری 
دستگاه های ذی ربط،  با حضور  کارگروه  کاری  جلسات 
انعقاد تفاهم نامه های جدید و به روزرسانی تفاهم نامه های 
نهادهای  با  تخصصی  نشست های  برپایی  یا  و  قبلی 

ذی ربط در قالب کارگروه در دستورکار قرار گیرد.
دارای  انزلی  آزاد  منطقه  حاضر  حال  در  است،  گفتنی 
در  تولیدی-صنعتی  ۱۴۸واحد  و  صنعتی  شهرک  دو 
نقش  ایفای  راستای  در  که  است  مختلف  حوزه های 
ایران  اسالمی  جمهوری  بلند مدت  راهبردهای  در  موثر 
در ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
شهرک  سومین  احداث  و  سرمایه گذار  جذب  عملیات 
صنعتی منطقه از سوی سازمان در دستورکار قرار دارد تا 
در کنار تسریع در تکمیل پروژه ملی اتصال این منطقه 
توان  افزایش  زیرساخت های  سراسری،  ریل  خط  به 
چارچوب  در  مولد  اشتغال زایی  و  درآمدزایی  صادراتی، 
مانع زدایی  و  پشتیبانی  با  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

از فرایندهای تولیدی عملیاتی گردد.

در  منحصربه فرد  و  خاص  نقطه ای  در  انزلی  آزاد  منطقه 
دریا،  مثل  طبیعی  نعمات  از  که  شده  واقع  ایران  شمال 
جنگل و شالیزار بهره مند است. در این راستا برنامه سازمان 
داشته های  از  که  است  اصل  این  بر  انزلی  آزاد  منطقه 
از  به مکانی  تبدیل منطقه  این منطقه در جهت  طبیعی 
حیث وظایف ذاتی تعریف شده در قانون مناطق آزاد که 
اشتغال، رشد، عمران و آبادانی و توسعه و پیشرفت در این 
مناطق می باشد، حرکت کند. بی تردید توسعه گردشگری 
می تواند موتور محرک توسعه منطقه آزاد انزلی باشد؛ ضمن 
اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های بکر و بی نظیری در حوزه 

گردشگری در این منطقه وجود دارد.
باید تاکید نمود که بندر انزلی در همه ادوار از شهرهای مهم 
و حیاتی کشور بوده و موید آن هم لقب »دروازه اروپا« است 
که از قدیم االیام بر آن نهاده شده و نشانی از جایگاه آن در 
اقتصاد کشور داشته و دارد. این شهرستان که زادگاه بسیاری 
از اولین ها همچون گمرک، شیالت، بلدیه، آموزش و پرورش، 
چاپخانه، هواشناسی، پل متحرک و مانند آن است، ۲۱بنای 
تاریخی و میراثی دارد که از آن جمله می توان به ساختمان 
دادگستری قدیمی، بانک ملی )قندچیان( ، هتل گل سنگ ، 
ساختمان شهرداری ، کلیسای حضرت مریم و مدرسه شرف 
)مهدخت(، پل تاریخی ، کاخ موزه نیروی دریایی، پل قدیم 
آب  ساختمان  هتل ،  گراند  جیگا،  موزیک  غازیان ،  و  انزلی 
انبار، بندر و مناره مسجد قائمیه اشاره کرد. محدوده تاریخی 
و میراثی انزلی بسیار گسترده است و ساختمان هایی با قدمت 
حداقل ۱۲۰ تا ۱۵۰ساله در این شهر کم نیست؛ بناهایی که 
بسیاری از آنها نیازمند بهسازی و بازسازی است و برخی در 

صف ثبت آثار ملی ملموس و ناملموس قرار گرفته اند.
لذا این منطقه قابلیت های منحصر به فردی برای جذب 
آنکه  بر  اما مشروط  دارد،  و خارجی  داخلی  گردشگران 
آن  مناسب  زیرساخت های  و  استفاده  ظرفیت ها  این  از 

همچون تاسیسات گردشگری ایجاد شود .
اما در این سال ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز در منطقه آزاد 
انزلی اقدامات بسیار خوب و متعددی شکل گرفته است که نشان 
از این است که سازمان منطقه آزاد انزلی در کنار اقدامات زیربنایی 
ایجاد و  به  نیز دارد؛ توجه ویژه  اقتصادی، دغدغه فرهنگی  و 
ساخت مساجد و مدارس بسیار خوب و به روز و مدرن، تعمیر 
و بازسازی همه مدارس و مساجد در محدوده منطقه آزاد انزلی، 
توجه به کانون های فرهنگی فعال در نقاط مختلف و روستاهای 
منطقه که جزء اقداماتی بوده که سازمان در کنار فعالیت های 
مختلفی که در جهت رونق اقتصادی و اشتغال و محرومیت زدایی 

در کنار ایجاد زیرساخت های عظیم انجام داده است.
با  بهره بردای هایی که می توان  از مهم ترین  قطعا یکی 
کمک مناطق آزاد انجام داد، جذب گردشگر ورودی و 
البته سرمایه گذاران داخلی و به ویژه خارجی است و حال 
این خصوص  انزلی در  آزاد  اینجاست که منطقه  سوال 
چه میزان موفق بودند؟ و عملکرد منطقه در جهت جذب 

گردشگر چگونه بوده است؟
اهمیت بحث گردشگری و فرهنگی ما را بر آن داشت 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  با  تا 
رویکرد،  از  و  بنشینیم  گفت وگو  به  انزلی  آزاد  منطقه 
برنامه ها و اقدامات صورت گرفته این حوزه از سازمان 
آقای  جناب  با  را  ما  گفت و گوی  ادامه  در  شویم.  مطلع 

دکتر سیدحجت مهدوی سعیدی می خوانید.

 ایجاد زیرساخت های گردشگری
 در منطقه آزاد انزلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
انزلی  درخصوص میزان موفقیت این منطقه در جهت جذب 
گردشگران و سرمایه گذاران داخلی گفت: جذب سرمایه گذار 
داخلی و خارجی از اهم و اعم وظایف سازمانی ما است و 
یا  و  گرفته  مناسبی صورت  اقدامات  مسیر  این   در  تاکنون 
ایجاد  نهایی  عملیات  مانند  است؛  گرفتن  صورت  حال  در 
رستوران گردان و شروع هتل پنج ستاره در داخل سایت  و...

موضوعات  از  را  گردشگری  زیرساخت های  ایجاد  وی 
مهم منطقه آزاد انزلی دانست؛ چراکه به ایجاد و گسترش 
گردشگری کمک می کند. نمونه آن احداث اسکله مارینا 
جهت استقرار کشتی های تفریحی و مسافری است که در 
سال 97 و با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد . این 
اسکله که امکان پهلوگیری بیش از 3۰۰شناور مسافری-
تفریحی در ابعاد کوچک و متوسط را به صورت همزمان 
دارد، در نوع خود در دریای خزر بی نظیر بوده و بزرگترین 
اسکله تفریحی و گردشگری در پهنه آبی ایران می باشد که 
با سرمایه گذاری حدود ۴۰۰میلیارد ریالی سازمان و بخش 
مراکز  از  یکی  به  هم اکنون  و  گردیده  احداث  خصوصی 
تفریحی منطقه و استان گیالن تبدیل شده و با رایزنی های 

و  بنادر  کل  اداره  و  گیالن  استانداری  با  گرفته  صورت 
دریانوردی استان، مسیر تردد دریایی شناورهای گردشگری 

مابین این اسکله و بندرگاه انزلی ایجاد خواهد شد.
سیدحجت مهدوی سعیدی افزود: ایجاد زیرساخت های متنوع 
در حوزه گردشگری به منظور ماندگاری گردشگران ورودی به 
استان و به تبع آن درآمدزایی از طریق امکانات با استانداردهای 
بین المللی، بخش دیگر تعریف پروژه های زیرساختی جدید در 
منطقه آزاد انزلی را تشکیل داده که بر این اساس بزرگترین 
مرکز تفریحات دریایی ساحلی گیالن، پارک بهشت پرندگان، 
استخر سرپوشیده روبه دریا، طرح ساحلی منطقه که در نوع 
خود در شمال کشور از نظر تنوع امکانات و خدمات در حال 
ورزش های  مجموعه  نهایت  در  و  می باشد  کم نظیر  ارائه 
ساحلی سیروس قایقران، بخشی از زیرساخت های ساخته و 
مورد بهره برداری قرار گرفته در زمینه های توریسم خانواده و 

توریسم ورزشی منطقه آزاد انزلی بوده است. 
صنعت  در  خارجی  سرمایه گذار  جذب  کرد:  تاکید  وی 
حوزه های  در  سرمایه گذاران  جذب  گردشگری ؛ 
زیرساخت های گردشگری یعنی ساخت مراکز تفریحی 
منطقه  سازمان  شده  محقق  برنامه  دیگر  از  اقامتی ،  و 
آزاد انزلی در دولت تدبیر و امید است که بر این اساس 
چندین  و  اقامتی  توریستی  شهرک  دو  مدت  این  طی 
مجموعه بوم گردی با حمایت و مشاوره سازمان توسط 

بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد انزلی  گفت: در این میان مهم ترین زیرساخت های 
آن  بزرگترین  که  شد  افتتاح  سال 97  در  گردشگری 
با  که  بود  کشور  خزندگان  باغ  مجموعه  و  آکواریوم 
ترکیه  سرمایه گذار  یورویی  3۰میلیون  سرمایه گذاری 
از  یکی  به  هم اکنون  و  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد 

برندهای گردشگری شمال کشور تبدیل شده است  .

 منطقه آزاد انزلی ؛ قطب بزرگ 
جشنواره های فرهنگی-هنری

مهدوی سعیدی در ادامه به برگزاری جشنواره های مختلف 
منطقه  داشت:  اذعان  و  کرد  اشاره  انزلی  آزاد  منطقه  در 
آزاد انزلی از سال 93 تاکنون به عنوان یکی از قطب های 
برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، هنری و مسابقات 
ورزشی در سطح ملی و بین المللی، جایگاه خود را تثبیت 
برپایی  به  ازجمله مسابقات ورزشی می توان  است.  نموده 
ستارگان  جام  و  خزر  جام  بین المللی  شطرنج  رقابت های 
والیبال  تور جهانی  جهان، مسابقات رزمی کاسپین کاپ، 
ساحلی و ده ها مسابقات ورزشی ملی در رشته های مختلف 
اشاره کرد. از سوی دیگر جشنواره های مختلف در فصول 
بهار و تابستان ، جشنواره اقوام، جشنواره ملی زیبایی اسب 
کاسپین، جشنواره های مختلف فرهنگی-هنری و زیست 
محیطی و همایش های مختلف علمی-پژوهشی نیز در این 
مدت در دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار گرفته است.

اجرای طرح های اجتماعی مهم در منطقه آزاد انزلی
منطقه  در  ایجاد شده  اجتماعی  درخصوص طرح های  وی 
آزاد انزلی اظهار داشت: از دیگر شاخص های عملکردی قابل 
دفاع سازمان منطقه آزاد انزلی در این دولت باید به طرح های 
ساکنین  زندگی  شاخص های  ارتقای  و  روستایی  عمران 
روستاهای منطقه اشاره کرد. از سوی دیگر به منظور افزایش 
کمی و کیفی نیروی انسانی جویای کار و فراهم نمودن شرایط 
خوداشتغالی، این سازمان اقدام به برگزاری دوره های مختلف 
آموزشی صنایع دستی ، کشاورزی، فرهنگی-هنری و مشاغل 
صنعتی نموده است؛ دوره هایی که در قالب تفاهم نامه های 
منعقده با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به اجرا درآمد 
و به منظور فراهم نمودن فرصت خود اشتغالی نیز تفاهم نامه 
همکاری با صندوق کارآفرینی امید منعقد شد که براساس آن 
وام های خوداشتغالی به واجدین شرایط تقدیم شد. تکمیل 
کننده این برنامه، برگزاری نمایشگاه جهت فروش کاالهای 

تولید شده فعالین صنایع دستی در منطقه آزاد انزلی است .
متبوع  منطقه  برنامه های  درخصوص  سعیدی  مهدوی 
در  ما  هم اکنون  گفت:  نیز  گردشگر  جذب  برای  خود 
گفت وگوهایی مقدماتی با برخی از سرمایه گذاران جهت 
مانند  منطقه  در  گردشگری  تاسیسات  از  برخی  تحقق 

توسعه بوم گردی و تاسیسات رفاهی هستیم.

 توسعه گردشگری منطقه آزاد انزلی
 با وجود تحریم و کرونا

آزاد  معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
انزلی  در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چگونه می توان 
بحث گردشگری را با توجه به شرایط تحریم و بیماری کرونا 
دوباره رونق داد، گفت: همان طور که مستحضر هستید ظهور 
کرونا با مدل و پیچیدگی های بسیار ازجمله حوادث اخیر بود که  
خسارات عدیده سهمگینی را متوجه صنعت گردشگری جهان و 
خاصه ایران کرد که شاید ترمیم اندک آن از طریق دیجیتال و 
فضای مجازی در حال اجرا است. به هر حال با ایجاد تمهیدات 
و الزاماتی که جهان در حال انجام آن است باید بسترهای الزم 

را برای این کار در منطقه ایجاد کرد؛ ما نیز با رایزنی های متنوع 
در حال بستر سازی این مهم از طریق ممکن هستیم.

 منطقه آزاد انزلی به دنبال تدبیری جدید
 برای امور گردشگری

وی در ادامه درخصوص اهمیت بحث جذب گردشگری و 
عدم نگاه صرف به تجاری بودن مناطق آزاد تصریح کرد: 
تیم  و  دبیرخانه  گردشگری  محترم  معاونت  اخیرا حضور 
همراه در منطقه آزاد انزلی تذکر و تاکیدی در این ارتباط بود 
که همه ظرفیت ها را به سمت تجارت و صنعت به معنای 
متعارف و سخت افزار آن نبریم و تدبیری در امور گردشگری 

داشته باشیم و در این مورد فرصت های جدید بیافرینیم.
مهدوی سعیدی بر ایجاد تاسیسات گردشگری در انزلی 
تاکید کرد و گفت: مستحضر هستید که گیالن و خاصه 
منطقه انزلی از پتانسیل های بکر طبیعی خدادادی بسیاری 
با  را  گردشگری  تاسیسات  ایجاد  کار  که  است  برخوردار 
رعایت پرنسیپ های زیست محیط بر ما به غایت سهل و 
آسان می کند؛ ما با توجه به این مهمات و دغدغه ها در حال 

توسعه گردشگری مبتنی بر ساحل، دریا و جنگل هستیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
انزلی  در پاسخ به این سوال که برنامه سال جدید سازمان 
منطقه آزاد انزلی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
چیست، بیان کرد: غایت نیت و همت بنده ادامه و تکمیل 
پروژه های مربوط به گردشگری، فرهنگی و اجتماعی بوده 
است، در کنار کارهای جدیدی که اکنون در راس کار خود قرار 
داده ام مانند تهیه طرح جامع آموزش ، شتابدهی صادرات صنایع 
خالق، افزایش بنیه های صنایع دستی با استقرار پایگاه های 
فروش مبتنی بر صادرات، تجمیع تالش های پراکنده فعالین 
ایده های خالق و  از طریق جذب  صنایع دستی در منطقه 

تقویت سمن ها و  شرکت های دانش بنیان و ...
وی افزود: برنامه آتی بنده استفاده از راهکارهای گردشگری 
در دوران کرونا، تشویق، استمرار و استحکام تولیدات محلی 
و کمک به شناسایی آنها و مدد جستن از نظریات بالنده و 
ایده های راهگشای بنیادهای گردشگری در کشور و خاصه 
در مناطق آزاد، تقویت گردشگری سالمت و توجه به شرایط 

زیست محیط و ورزش است.

اقدامات مهم منطقه آزاد انزلی در دوران کرونا
مهدوی سعیدی در ادامه به فعالیت های متنوعی که در 
حوزه های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد 
برگزار شد  گذشته  در یک سال  کرونا  دوران  در  انزلی 
اشاره کرد و گفت: در این دوران سعی کردیم کمترین 
خسارت را شاهد باشیم و همچنان در تالش هستیم تا 

جامعه دچار انفعال، استرس و بی پروایی نشود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
همه  در  گذشته  سال  یک  در  کرد:  تاکید  انزلی   آزاد 
نشست ها در حوزه های مختلف از فرهنگی و اجتماعی 
کرونایی  شرایط  به  گردشگری،  و  اقتصادی  تا  گرفته 
و  می دهیم  سو  و  سمت  مباحث  به  و  داشته ایم  توجه 
درصدد هستیم از نظر تئوریکی مباحث را جلو ببریم و 
عملیاتی کردن آنها را هم متناسب با رویه های فکری و 
نظری دنبال کنیم و تالش کرده ایم نگذاریم این شرایط 

خللی به حوزه های فعال منطقه آزاد انزلی وارد کند.
وی اظهار کرد: امروز بیشتر مباحث منطقه چه به لحاظ 
مباحث نظری و تئوریک و چه به لحاظ اجرایی، متناسب 

با بحث کرونا جلو می رود.
مهدوی سعیدی خاطرنشان کرد: در بخش گردشگری 
حل های  راه  همچنان  و  داشته ایم  متنوعی  جلسات 
اجرایی برای به حداقل رساندن خسارات گردشگری را 
مدت  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  کرد.  خواهیم  پیگیری 
کرونا  از  دیده  آسیب  مشاغل  برای  را  تسهیالت خوبی 
در نظر گرفته است خصوصا در صنعت گردشگری این 

تسهیالت با کمک بانک ها اختصاص داده شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
انزلی  افزود: از جلسات مهم و تاثیرگذاری که داشتیم امضای 
انزلی و سازمان  آزاد  تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه 
توانمندسازی  راستای  در  کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
جوامع محلی و نیروی کار بود که به موجب آن ارتقای 
سطح مهارت های فنی ساکنین منطقه و جویندگان کار فاقد 
مهارت، باال بردن میزان بهره وری نیرو های شاغل در سطح 
منطقه با رویکرد اشتغال پایدار، شناسایی نیاز های آموزشی 
متناسب با مشاغل جدید و پیشرفت های علمی براساس 
ظرفیت های موجود در سطح منطقه و در نهایت ارتقای 
توانمندی های گردشگری منطقه آزاد انزلی و ارائه خدمات 

بهتر به گردشگران داخلی و خارجی مدنظر قرار گرفت.
وی اضافه کرد: عالوه بر آن تفاهم نامه  دیگری با صندوق 
کارآفرینی امید کشور با هدف ساماندهی، توانمندسازی و 
حمایت از ایجاد فرصت های کسب و کار های خانگی خرد 
و کوچک امضا شد و با حضور رئیس صندوق کارآفرینی، 
اعتبارنامه ای را تعیین کردیم تا بتوانیم مبالغی را جذب کنیم 
که سقف اعتبار تعیین شده برای تفاهم نامه ۱۰۰میلیارد ریال 

خواهد بود که از محل منابع صندوق کارآفرینی امید به 
طرح های معرفی شده از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی 
در قالب ضوابط صندوق تخصیص خواهد یافت و سقف 
تسهیالت مرتبط با هر یک از کسب و کار های معرفی شده 
در حوزه های خانگی، خوداشتغالی و کارفرمایی یک میلیارد 

ریال است که پس از طی مراحل اداری پرداخت می شود.
وی عنوان کرد: این دو جلسه را می توان نقاط عطفی 
و  کسب  برای  می توانند  که  دانست  کرونا  روز های  در 

کار های کوچک و جوامع محلی مفید باشند.
مهدوی سعیدی اذعان داشت: در زمینه های اجتماعی نیز 
فعالیت های قابل توجهی در سازمان انجام می شود. نشست 
هایی با مباحث روانشناسی اجتماعی و روانشناختی مواجهه 
با بیماری های سهمناک مطرح می شود و متخصصان در 
در  راهنمایی های الزم  و  توضیحاتی می دهند  موارد  این 
اختیار افراد قرار گرفته است که همه این موارد با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی صورت گرفت.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ایام نوروز 
چه برنامه هایی فرهنگی و اجتماعی در این منطقه برگزار شد، 
گفت: برنامه ها بسیار جذاب و متنوع بود؛ اجرای مسابقات 
فیلم با تکیه به فرهنگ نوروز و مسابقه عمومی مجازی 
نقاشی با عنایت به قصص قرآن و مسابقه خوانندگی و اجرای 
برنامه جذاب ترنم بهار به مدت پانزده روز پخش مستقیم آن 
در شبکه استانی با همکاری صدا وسیما و هنرمندان  کشور 
در فضای بزرگ گنبد آبی، استقرار رادیو محیطی برای ارائه 
خدمات نوروز با رویکرد فرهنگی و اجتماعی به رسم و رسوم 
محلی، برگزاری نمایشگاه فرهنگی به مدت دو هفته، استقرار 
خدمات پزشکی و چادرهای عرضه محصوالت کرونایی به 
قیمت نازل و کارهای ریز و درشت دیگر از برنامه های ما 
در ایام تعطیالت با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی به 
واسطه بیماری کرونا و شیوع آن به مردم منطقه بوده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
انزلی  در پایان در پاسخ به این سوال که برنامه و اهداف 
منطقه آزاد انزلی براي تحقق شعار سال که توسط رهبر معظم 
انقالب امگذاری شده است، در حوزه های گردشگری جهت 
پشتیبانی ها و مانع زدایی چیست، تاکید کرد: موانع بسیاری در 
تحقق برنامه ها خاصه در ارتباط با گردشگری وجود دارد که 
ما به صورت پویا و برنامه محور درصدد اجرای آن هستیم. 
برخی از این پلت فرم ها و سیاست ها ازجمله ایجاد و اجرای 
پنجره واحد در دبیرخانه و  مناطق کمک خوبی در پیشبرد 
امور می کند؛ البته هنوز در تکوین گردشگری موانع فکری و 
فرهنگی عدیده ای در کشور وجود دارد که از طریق ترویج 
آموزش و القای فرهنگ درست و هکذا البی های عالمانه و 
دوستانه می توان قسمت های مهمی از آن را با سعه صدر حل 
نمود در شرایط تحریم و تهدید باید به گردشگری به عنوان 
یک امکان خاص و یک فرصت طالیی استراتژیک بی بدیل 
برای عبور کشور از مضایق موجود نگاه کرد که ما هم در 
حال ایفای وظایف سازمانی خود در این چارچوب هستیم تا 

چه قبول افتد و چه در نظر آید.

سخن پایانی
و  ظرفیت ها  بر  می بایست  کشورمان  آزاد  مناطق 
توانمندی های موجود خود تمرکز بیشتری داشته باشند 
و به حوزه هایی همچون صنایع دستی، صنایع خالق و 
هر  منحصر به فرد  گردشگری  و  بوم گردی  ظرفیت های 

منطقه توجه بیشتری نمایند.
فرهنگی  زیر ساخت های  و  ظرفیت ها  باید  اینکه  ضمن 
را الزمه توسعه اقتصادی در مناطق آزاد دانست و قطعا 
آموزش،  سرانه  لحاظ  به  که  مناطقی  سرمایه گذاران 
کیفیت ، سالمت و بهداشت در سطح باالتری قرار دارند 
را به منظور سرمایه گذاری انتخاب کرده و با توجه به این 
امر، عالوه بر افزایش سطح رفاه عمومی، برای جوامع 

محلی فرصت شغلی مناسبی فراهم خواهد شد.
مهم تر از همه باید توجه داشت که توانمندسازی جوامع محلی 
با  آزاد است.  اجتماعی هر منطقه  الزمه فعالیت فرهنگی و 
توانمند سازی جوامع محلی، برگزاری دوره های آموزش کسب 
و  تولید و عرضه محصوالت صنایع دستی  توسعه  و  کار  و 
دیگر تولیدات این حوزه، عالوه بر تشکیل صنوف و برگزاری 
توانمندی ها  عرضه  منظور  به  بین المللی  و  ملی  رویدادهای 

سطح درآمد، رفاه و امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.

اخبار منطقه آزاد انزلی با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

در گفت و گو با معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

برگزاری کارگروه رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی

صنعت گردشگری؛ فرصت طالیی کشور برای عبور از مضایق و تحریم ها

کریدور  بین المللی  کارگروه  توسعه  و  هماهنگی  نشست 
نقوی  سیدمهدی  مهندس  حضور  با  شمال-جنوب 
نمایندگان  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
ازبکستان  و  ترکمنستان  روسیه ،  هند ،  آلمان ،  کشورهای 
ویدئوکنفرانسی  صورت  به  نقل  و  حمل  شرکت های  و 

برگزار شد.
نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
حضور  اقتصادی  و  تجاری  3۲هیات  که  ویدئوکنفرانسی 
داشتند، با بیان عزم باالی دولت جمهوری اسالمی ایران 
به منظور تکمیل کریدور شمال-جنوب تشریح کرد : آماده 
انجام اقدامات تسهیل کننده در امور تجارت و لجستیکی 

با کشورهای همسایه هستیم.
شده  تعیین  اهداف  تبیین  با  ادامه  در  نقوی   سیدمهدی 
و  آستراخان  لوتوس  انزلی،  آزاد  مناطق  بین  مشترک 
چابهار  آزاد  منطقه  در  منطقه  دو  این  مشترک  همکاری 
به منظور توسعه زیرساخت های لجستیکی اظهار داشت: 
گسترده ای  اقدامات  بندری  حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه 
شامل ایجاد نخستین بندر عمیق ایران با آبخور ۶ تا 9متر، 
فعال سازی چهار پست اسکله، واگذاری شش پست اسکله 
غالت ،  انبار  ایجاد  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران  به 
انبار خشک و مخازن روغن خوراکی با ظرفیت مجموعا 

37۰هزار تن و ایجاد اسکله رو-رو نموده است.
زیرساختی  عملیات  شبانه روزی  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
اتصال خط ریلی به بندر کاسپین افزود : هم اکنون جهت 
تسریع در راه اندازی کریدور شمال-جنوب امکان حمل و 
نقل ترکیبی به اولین ایستگاه ریلی با فاصله ۱۵کیلومتری 
تالش  در  اجرایی  دستگاه های  همه  و  بوده  امکان پذیر 
راه آهن  سراسری  شبکه  آگوست ۲۰۲۱   ماه  تا  هستند 
و  برسد  بهره برداری  به  و  متصل  انزلی  آزاد  منطقه  به 
در کریدور شمال- رقابتی شدن حمل کاالها  منظور  به 
جنوب آماده اعطای تسهیالت کاهش تعرفه های بندری و 
دریایی برای انواع کاالها THC در بندر کاسپین هستیم و 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز آمادگی ارائه تخفیفات 
بهره بردار  کشورهای  متقابل  اقدامات  میزان  به  توجه  با 

را دارد .
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
پیشنهاداتی را به منظور رونق تجارت از طریق کریدور 
کرد :  خاطرنشان  و  داد  ارائه  شمال-جنوب  بین المللی 
بستر سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی فراهم بوده و 
به  پیشنهاد مشترک  برای طراحی یک  آمادگی مذاکره 
شمال- جنوب ،  کریدور  مسیر  در  تعرفه  کاهش  منظور 
آمادگی مذاکره برای راه اندازی الین کشتیرانی کشتی 
در  سرمایه گذاری  برای  الزم  آمادگی  واگن بر،  رو-رو 
در  واگذاری  و  مذاکره  آمادگی  دریایی،  نقل  و  حمل 
غالت  انبار  خشک ،  کاالهای  انبار  اسکله،  ساخت 
که  می کنیم  پیشنهاد  همچنین  و  داریم  را  مخازن  و 
و  واگن بر  رو-رو  کشتی  راه اندازی  برای  روس  طرف 

نماید. تسریع  و  برنامه ریزی  کامیون بر 

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی 
با اشاره به پهلوگیری کشتی حامل نخستین محموله این 
بندر  در  کاغذ  7۲۲رول  شامل  شده،  جدید جذب  کاالی 
کاسپین گفت: جذب کاالهای متنوع و شناسایی بازارهای 
جدید در بنادر حاشیه خزر، از مهم ترین برنامه های منطقه 

آزاد انزلی در سال جاری است.
تکمیل  و  توسعه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  افقی  امین 
و  کاسپین  بندری  مجتمع  در  بندری  زیرساخت های 
شناسایی  آزاد،  مناطق  قانونی  معافیت های  و  مزیت ها 
قرار  دستورکار  در  سازمان  این  سوی  از  جدید  بازارهای 

گرفته است.
نسل  بندر  یک  کاسپین  بندر  اینکه  بیان  با  وی 
۵۰۰هکتار  و  باال  آبخور  وسیع ،  حوضچه  با  سوم 
بر اساس  افزود:  است،  پشتیبان  و  عملیاتی  پسکرانه 
بهره مندی  جهت  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
فعال سازی  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  ظرفیت های  از 
جذب  و  منطقه  از  عبوری  بین المللی  کریدورهای 
در  جدیدی  فصل  شاهد  متنوع،  و  جدید  کاالهای 
در  انزلی  آزاد  منطقه  بندری  تجاری  مراودات  توسعه 

سال  جاری خواهیم بود.
از  وارده  کاالهای  9۵درصد  از  بیش  اینکه  بیان  با  افقی 
واحدهای  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  بندرکاسپین 
تولیدی کشور است، ادامه داد: عالوه بر تالش مضاعف 
برای  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  توجه  قابل  اقدامات  و 
اتصال هرچه سریع تر بندر کاسپین به راه آهن سراسری در 
نیمه اول سال جاری، با اتمام پروژه اسکله رو-رو و سایر 
کاسپین،  بندر  در  احداث  حال  در  بندری  زیرساخت های 
افزایش  منطقه  این  ترانزیتی  و  لجستیکی  ظرفیت های 

می یابد.
معاون بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی یاد آور 
شهرک  تولیدی  جدید  واحدهای  از  بهره برداری  با  شد: 
پسکرانه  در  شماره 3  صنعتی  شهرک  احداث  و  شماره ۲ 
مبادالت  در  بیشتری  تنوع  شاهد  کاسپین،  بندر  پشتیبان 

تجاری کاال از این مجتمع بندری خواهیم بود.
طریق  از  کشور  کاغذ  از  9۰درصد  حدود  تامین  به  وی 
واردات اشاره کرد و تصریح نمود: با توجه به مزیت های 
بندر  از  کاغذ  اول  7۲۲رول  مرحله  در  انزلی،  آزاد  منطقه 
آستراخان روسیه وارد مجتمع بندری کاسپین شد و پس از 
طی تشریفات گمرکی، در انبارهای مسقف بندر کاسپین 
منطقه آزاد انزلی تخلیه شد تا پس از ترخیص به عنوان 
مورد  نشر  و  چاپ  مراکز  در  استفاده  جهت  اولیه  ماده 

استفاده قرار گیرد.
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  معاون 
اشاره به تفاهم صورت گرفته درخصوص استمرار واردات 
محموله های کاغد رول روزنامه از بندر کاسپین تاکید کرد: 
ظرفیت  و  کاغذ  واردات  به  کشور  عمده  نیاز  به  توجه  با 
باالی کشور روسیه در تولید کاغذ و محصوالت مرتبط با 
آن، این کاال در لیست 39۰قلم ترجیحات اعطایی ایران 

به اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار گرفته است.

برگزار نشست هماهنگی و 
توسعه کارگروه بین المللی 

کریدور شمال- جنوب

 ورود نخستین محموله
 رول کاغذ از روسیه به 

بندر کاسپین

با حضور مهندس نقوی و نمایندگان اقتصادی 
شش کشور انجام شد:

 معاون امور بندری و حوزه خزر 
سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

گفت و گو: 
ملیحه اسناوندی



بعد از عبور از دهه دوم نام گذاری سالیانه از سوی مقام معظم رهبری، آنچه 
عیان می شود، تالش مستمر معظم له جهت تعیین شاخص های مدل اقتصادی 
درون زا با بهره گیری هم افزا از تمامی فرصت ها، مزیت ها و توانمندی های 
کشور در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری است. در این میان شعارهای 
راهبردی که حول محور اقتصاد مقاومتی و مولفه های مختلف نائل شدن به آن 

ترسیم می شود، از اهمیت بیشتری برای مناطق آزاد برخوردار است.
مناطق آزادی که از عدم اجرای قانون، تفسیر به رأی در اعمال مقررات 
به  قانونی  مزایای  و  خدمات  ارائه  با  مرتبط  اجرایی  آیین نامه های  و 
سرمایه گذاران تا تالش به منظور تغییر قانون و متهم شدن به تهمت های 

مختلف با مشکالت عدیده ای مواجه می باشند.
آنچه در عرصه بررسی شاخص های مرتبط با مباحث تولیدی مناطق آزاد 
قابل توجه است، عملکرد این مناطق در این زمینه ها می باشد؛ بر این 
اساس طی هشت سال گذشته بیش از 134میلیارد دالر صادرات از مبدا 
مناطق به خارج )129میلیارد دالر مناطق ویژه و 5میلیارد دالر مناطق 
آزاد( صادر شده و در عین حال حدود 39میلیارد دالر کاالی جایگزین 
واردات به سرزمین اصلی ارسال شده اند )32میلیارد دالر مناطق ویژه و 
7میلیارد دالر مناطق آزاد( که در مقایسه با عملکرد واردات این مناطق 

از خارج کشور، تراز تجارت خارجی مثبت این مناطق را نشان مي دهد. 
از سوی دیگر در این مدت شاهد تحقق بیش از 92هزار میلیارد تومان و 
26میلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی و همچنین حدود 5.5میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در این مناطق هستیم و این در حالی است که ظرف 
سه سال گذشته مناطق آزاد نیز همچون کشورمان با تحریم های بین المللی 
شده امریکا مواجه بودند و در قیاس با فعالین اقتصادی سرزمین اصلی به دلیل 
تفاوت های قانونی با قوانین و مقررات کشور، از بخشنامه ها و آیین نامه های 
متعدد که به ساختار و مدل اجرایی سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مناطق 

آزاد تعمیم یافت، مصیبت های مضاعفی را متحمل شده اند.
شورایعالی،  دبیرخانه  میان  همگرایی  با  است،  کتمان  غیرقابل  آنچه 
در  و  بخش خصوصی  انجمن های  و  آزاد  مناطق  عامل  سازمان های 
یک ساز و کار همکاری با اعضای شورای عالی مناطق آزاد، نمایندگان 
مجلس، قوه قضائیه و رسانه ها، می توان اجرای راهبرد مقام معظم رهبری 
را به عنوان دستورالعملی از سایر نهادها مطالبه کرد؛ چراکه در مسیر 
اجرای قانون و اعمال مزیت های قانونی مناطق آزاد مشکالت عدیده ای 
وجود دارد و به عبارتی شعار پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، بهترین فرصت 
مناطق آزاد )بخش خصوصی و دولتی( برای نهادینه کردن درخواست ها 
و مطالبات قانونی خود از سایر ارگان های همکار در مسیر اعمال مزایای 
قانونی است که باید قدر آن را به کفایت و جدیت، درک کرده و در مسیر 

اجرای آن گام برداشت.
بر این اساس، در این شماره از نشریه، شعار سال جاری مقام معظم 
عامل  مدیران  با  مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی ها  »تولید،  یعنی  رهبری 
سازمان های مناطق آزاد، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی و کارشناس 
مناطق آزاد مطرح شد که اظهار نظرهای ایشان در این خصوص جهت 

مالحظه تقدیم حضور می شود.

 محسن نریمان، رئیس هیات مدیره
 و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

تولید، نبض تپنده اقتصاد کشور
بیش از یک دهه است که انتخاب شعار سال از سوی رهبر انقالب، رنگ 
و بوی اقتصادی به خود گرفته و امسال نیز با عنوان تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها نام گذاری شده است. بدون تردید شناسایی موانع تولید، تالش 
برای رفع آنها و حمایت از تولید از الزامات اساسی رونق گرفتن تولید به شمار 
می رود. کافی است پای درددل صنعتگران در حوزه های مختلف بنشینیم تا از 
چالش های موجود گالیه کنند. مشکالتی که مسیر فعالیت آنها را دشوار و روند 

رو به رشد تولید و توسعه را دشوار و حتی در مواردی ناممکن می کند.
سخن گفتن در مورد اجرای مطلوب این شعار زود است، اما می توان با 
مانع زدایی از تولید در آخر سال به اجماع کلی در مورد عملیاتی شدن یا 
نشدن شعار سال رسید؛ چراکه در شرایطی که کشور در تحریم همه جانبه 
اقتصادی قرار گرفته و از طرفی شرایط اقتصادی امروز جامعه می طلبد 
تا با رفع موانع تولید، دست تولیدگرانی که سال گذشته به واسطه کرونا، 
باال رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و عمال کاهش حمایت ها ناراضی 
بودند و یکی پس از دیگری تعدیل نیرو کرده و یا کار را رها کنند و منجر 
به تعطیلی واحدهای تولیدی شوند، گرفته شود و با عمل به شعار سال، 

راهکارهای رونق تولید و در کنار آن صادرات و ارزآوری را احصا نمود.
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق این شعار، رفع موانع تولید و ایجاد 
بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری خصوصا سرمایه گذار خارجی 
است. همان طور که مهم ترین خواسته مقام معظم رهبری در شعار سال 
عمل به رفع موانع تولید است و تحقق این شعار می طلبد تولید را تحقق 

بخشیده و از ظرفیت های داخلی کشور برای رونق آن استفاده کرد.
برنامه پیش روی ما در منطقه آزاد ارس نیز ارائه حمایت های همه جانبه قانونی 
برای رفع موانع تولید و صادرات است. سال گذشته در ارس توانستیم علی رغم 
تمامی مشکالت پیش روی که به یکباره جهان و اقتصاد دولت ها را مختل 
کرد، به رقم صادرات 603میلیون دالر دست یابیم که این مرهون حضور و 
تالش سرمایه گذاران و فعالین اقتصاد در ارس است که با همکاری و همراهی 
یکدیگر به تحقق این عدد انجامید، ولی می دانیم که اگر برخی موانع نبود چه 

بسا آهنگ رشد در منطقه آزاد ارس خیز بسیار بیشتری داشت.
ناگفته نماند که اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد راهگشای 
بسیاری از مشکالت است که تولیدکنندگان و سایر فعالین اقتصادی 

مناطق آزاد در حال حاضر به آن دچار می باشند.
پشتیبانی از تولید در ارس

پشتیبانی از تولید در منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد کشور، 
یکی از اصلی ترین سرفصل های برنامه ریزی شده برای سال جدید می باشد. 
اعتقاد دارم که برای حل مشکالت واحدهای تولیدی باید اقدامات ریشه ای و 
قانونی انجام شود؛ در همین راستا در منطقه آزاد ارس نیز بر اساس نقاط قوت و 
ضعف، فرصت و تهدید منحصر در زمینه پشتیبانی از تولید رویکردهای تسهیل 
تخصیص ارز مورد نیاز تولید، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیالت 
بانکی و بازار سرمایه، راه اندازی بورس بین المللی، راه اندازی شعب بانک ها و 
بیمه های خارجی در منطقه، کاهش تشریفات زائد گمرکی، تسهیل فضای 
کسب و کار و فرآیند مجوزدهی، تخصیص سهیمه از اعتبارات جذب شده 
بانک های سطح منطقه جهت تامین مالی سرمایه گذاران متقاضی و تغییر رویه 
نظارتی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی ازجمله مورادی است که در راستای 
پشتیبانی از تولید مد نظر این سازمان قرار گرفته و امیدواریم با همراهی و 
همکاری فعالین اقتصادی و برخی مسئولین، این مهم در ارس تا پایان سال 

محقق شود.
مانع زدایی ها در ارس

برای سال جدید  رویکردهایی  این سازمان  نیز  مانع زدایی ها  زمینه  در 
پیش بینی نموده است. اصالح ساختار سازمانی و تسهیل فرآیندهای 
کاهش  هدف  با  و  فرآیندها  نمودن  الکترونیکی  بر  تمرکز  با  سازمان 
بروکراسی های زائد اداری، افزایش بهره وری، شفافیت و سالمت اداری 
که به این منظور شیوه نامه های سازمان به روزرسانی و فرآیندهای زائد 

شناسایی و حذف خواهد شد.

پیاده سازی مدیریت یکپارچه و اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه پنج 
ساله ششم توسعه که باعث چابکی مناطق و رفع برخی قوانین دست و پاگیر 
تسری یافته از سرزمین اصلی می شود و تولیدکنندگان با بهره مندی از ظرفیت 

قانونی مناطق آزاد در فضای مساعدتری به فعالیت بپردازند .
تکمیل حلقه های زیست بوم دانش بنیان در ارس، تداوم تکمیل و توسعه 
زیرساخت سایت های تولیدی ازجمله ایجاد سوله ها و واحدهای تولید 
استیجاری، تکمیل زیرساخت های سایت 40هکتاری صنعتی، احداث 
سایت گلخانه ای 200هکتاری با پیش بینی تولید 56هزار تن و اشتغال 
1120نفر و پیگیری بهره برداری کامل از اراضی پایاب سد خداآفرین و 

دشت گلفرج می توان اشاره نمود.
شناسایی چالش ها و مشکالت واحدهای تولیدی و تالش برای رفع آن و 
ایجاد بستر مناسب به منظور تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام، 
حمایت از صنایع کوچک، حمایت از واحدهای تولیدی که دچار کمبود 
نقدینگی و مشکل تامین سرمایه در گردش می باشند، برگزاری کارگروه 
رفع موانع تولید و مشارکت دادن بانک ها در ارائه تسهیالت از مهم ترین 

موارد در جهت رفع موانع تولید می باشد.
همچنین، پیگیری عدم تسری بخشنامه های سرزمین اصلی به مناطق 
آزاد کشور، پیگیری حذف مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق 
کارکنان، حذف رویه ثبت سفارش در مناطق آزاد و نیز پیگیری حذف 
ممنوعیت اعمال شده برای تولیدات منطقه، از مهم ترین سرفصل های 

ارس در جهت تحقق شعار سال می باشد.
نکته دیگری که باید عنوان نمود اینکه یکی از مزیت های مهم منطقه آزاد 
ارس قرارگیری مرز نوردوز این منطقه به عنوان تنها مرز زمینی ایران با 
کشورهای حوزه اوراسیا از طریق ارمنستان می باشد؛ از این رو آشنایی فعالین 
اقتصادی با فرصت ویژه ای که توافق میان ایران و اوراسیا ایجاد نموده است 
و بسترسازی برای بهره مندی از آن مهم ترین رویکردهای سازمان منطقه آزاد 

ارس در حوزه تجارت خارجی و بازارهای بین المللی می باشد.
در همین راستا با توجه به معرفی منطقه آزاد ارس در طرح جامع لجستیک 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرکز لجستیک مرزی و همچنین اجرای 
توافق صورت گرفته میان ایران و اتحادیه اوراسیا و قرار گرفتن مرز نوردوز به 
عنوان شاه راه ارتباطی ایران و ارمنستان به منزله هاب زمینی اوراسیا، اهمیت 
این موضوع بیش از پیش پررنگ شده و منطقه آزاد ارس توسعه ظرفیت های 

لجستیکی به ویژه در محدوده نوردوز را در دستورکار خود قرار داده است.
از دیگر موارد بسیار مهم، جذب سرمایه گذاری منطبق با ظرفیت های منطقه 
آزاد ارس است. سابقه فعالیت های صنعتی، بازارهای تامین مواد اولیه و نیازهای 
کشورهای هدف باعث شده است منطقه آزاد ارس در برخی از رشته فعالیت ها 
از ظرفیت قابل توجهی برخوردار شود. بهره گیری از چنین ظرفیت ها و توجه به 
آن در جذب مقوله سرمایه گذار می تواند باعث افزایش بهره وری سرمایه جذب 
شده و عدم اتالف منابع گردد. البته در این بین بحث برخی مشوق ها مانند 
مشوق های سرمایه گذاری شامل مشوق های قانونی )راحتی در ورود سرمایه 
و محیط امن برای سرمایه(، مشوق های مالی )دسترسی سریع و آسان به 
تسهیالت، اعتبارات و ابزارهای مالی(، مشوق های مالیاتی )معافیت های مالیاتی 
خاص خصوصا در مناطق آزاد و اعتبار مالیاتی(، مشوق های گمرکی )سرعت 
و راحتی در ورود تجهیزات و کاالهای سرمایه ای به کشور و...( نیز ضروری 

است اجرایی شود.
البته باید اذعان کرد تحقق شعار تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها یکی از 
ضروریات جهش تولید است که چنانچه این مهم در کشور محقق شود، 
سبب گشایش در معیشت مردم خواهد شد و کاهش بیکاری و شکوفایی 
اقتصادی نیز از برکات تحقق شعار سال است که می بایست با استفاده از 
ظرفیت های داخلی برای رفع موانع و رشد تولید و خودکفایی کشور تالش 
مضاعفی نمود؛ چراکه حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن باعث افزایش 
رغبت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و تنها راهکار برون رفت از وضعیت 

فعلی است که منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه می شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در حال حاضر مهم ترین 
مانع تولید، وجود برخی قوانین و دستور العمل های پیچیده  اضافی و دست و 

پاگیر است که برای تسهیل در کار تولید باید لغو یا اصالح گردد.

جعفر آهنگران ، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:
نگاه فراگردی به توسعه کیش

توسعه متوازن و پایدار، موضوعی است که بیش از هر زمان دیگری برای 
کشور ضروری و بیش از هر زمان دیگری نیز دست یافتنی است.

از  از 100سال  ما پس  که  است  کیفیتی  و  فرآیند  توسعه، چگونه  اما 
مشروطیت و شکل گیری دولت مدرن در ایران، همچنان در جستجوی 

آنیم و نتوانسته ایم خود را در شمار توسعه یافته ها قلمداد کنیم؟
و  تحقیقاتی  از سوی یک موسسه  در سال 1950  افرادی که  از  یکی 
دانشگاهی در آمریکا مامور شد تا مطالعه ای درباره توسعه در 6کشور 
خاورمیانه انجام دهد، دانیل لرنر بود که نتایج تحقیقات خود را در کتابی به 
نام »گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن« منتشر کرد. الگو و نظریه لرنر 
این بود که توسعه شهرنشینی منجر به گسترش سواد خواهد شد و متعاقبا 
این گسترش، منجر به روی آوری مردم به وسایل ارتباط جمعی خواهد 

شد و نهایتا مشارکت سیاسی و اقتصادی رخ می دهد.
این الگوی خطی در ایران نتیجه نداد. شهرنشینی افزایش یافت. ضریب 
سواد افزایش یافت و توسعه وسایل ارتباطی به برکت پول نفت ایجاد 
گردید. ولی در نهایت توسعه به معنای رویکردی جاذب و همگرا در 
سطوح مختلف مردم و نیز در نسبت با حاکمیت شکل نیافت. چرا این 

نظریه الاقل در ایران به نتیجه نرسید؟! 
در این باره باید گفت که دو ایراد به این نظریه پرداز کالسیک وارد است؛ 
نخست آنکه، این نظریه مبتنی بر تجربه هایی است که کشورهای غربی 
در گذشته کسب کرده اند و از جوامع سنتی تبدیل به جوامع پیشرفته و 
صنعتی شده اند. او فکر می کرد که این نسخه نوسازی و پیشرفت کشورها، 
فقط اختصاص به غرب ندارد و اصطالحا مکان و زمان نمی شناسد و 
صرفا براساس تصادف است که ابتدا در غرب آن را مشاهده کردیم. دوم 

آنکه توسعه را به صورت خطی در ذهن تصور داشت.
در پی دهه های متوالی بحث و بررسی و نظر درباره توسعه، الگوها تغییر 
فراوانی داشته اند. یکی از مهم ترین آنها، جایگزینی چرخه یا فراگرد به 
جای الگوهای خطی است. در الگوهای خطی، عزیمت از هر نقطه به 
نقطه جدید، یکسویه است؛ در حالی که امروزه توسعه را فراگردی می دانند 
که همه بخش ها بر هم تاثیر و تاثر متقابل دارند و برای رسیدن به توسعه 
متوازن، صرفا نباید یکی از جنبه های توسعه را مقدم بر سایر وجوه دانست. 
بر این اساس، برخالف تصور عده ای که توسعه اقتصادی را پیش شرط تحقق 
توسعه سیاسی یا توسعه فرهنگی و... می دانند، توسعه فرآیندی چرخه ای است 
و پیچیده میان همه مولفه ها است که در کنش متقابل و همگام، آرمان توسعه 

متوازن و پایدار را محقق می کنند. اکنون در قرائت یا خوانش فراگردی به 
مقوله توسعه، این اعتقاد وجود دارد که توسعه باید در 6چرخه اقتصاد، سیاست، 

فرهنگ، اجتماع، ارتباطات و روانشناسی به موازات هم کار کند.
در مسیر پرسنگالخ توسعه در ایران، طرفداران اولویت دادن به توسعه 
اقتصادی و عمرانی، صدای بلندتری داشته و در مقاطعی به این رویکرد 
مشغول بوده اند. اما اکنون وقت تعدیل نگاه های یکسویه است. واقعیت 
نظیر  ارتباطات  توسعه  و  سیاسی  توسعه  فرهنگی،  توسعه  است  آن 
گسترش رسانه ها می تواند توسعه اقتصادی را پربازده تر و مطلوب تر کرده 

و مشارکت را در الیه های مختلف جامعه نهادینه کند.
این مقدمه نه چندان کوتاه از این منظر مطرح شد که مزایای نگاه جامع 
و فراگیر در عرصه مدیریت کالن و مضرات بخشی نگری مورد بازشناسی 

و دقت نظر قرار گیرد.
درخصوص مناطق آزاد نیز الزم به ذکر است که عمده مناطق آزاد در دنیا، 
زمانی شکل گرفتند که اقتصادها بسته بودند و برای اینکه کشورها بتوانند 
در صحنه بین المللی نقش ایفا کنند، مناطق آزاد را شکل دادند تا مسیری 
برای ارتباط با اقتصاد جهانی داشته باشند. البته اقتصاد جهانی در آن روز 

تا این حد جهانی و مرتبط به هم نبود. 
جذب سرمایه گذاری خارجی، صادرات و جذب فناوری سه هدف اولیه برای 
تشکیل مناطق آزاد بود و اینگونه نسل اول مناطق آزاد با محور تجارت شکل 
گرفتند. نسل دوم تولید محور شد. نسل سوم که هنوز در ایران با آن فاصله 
داریم، به خدمات مربوط می شود. این خدمات با خدمات مالی، لجستیک و 
بیمه ای آغاز شد و امروز به گردشگری و دیگر حوزه ها توسعه پیدا کرده است. 
همان طور که اقتصاد توسعه پیدا کرد، این مناطق هم دچار تغییر و تحول 
شدند. با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، مناطق آزاد هم به همین سمت  
و سو رفتند. البته در این سیر، همواره مناطق آزاد از مناطق اصلی یک 
گام جلوتر بودند. نسل پنجم، مناطق آزاد جامع است، مانند نمونه هایی از 
آن که در دبی و چین ایجاد شده اند. فعالیت ها در این مناطق دانش محور 
و نوآور است. نسل ششم مناطق آزاد دنیا، »کالس بردر« هستند که با 
عنوان اقتصاد مرز شناخته می شوند؛ یعنی به جای اینکه برای مرزها 

هزینه امنیتی بپردازیم، از آنها در حوزه اقتصادی استفاده می کنیم.
متاسفانه فعالیت اغلب مناطق آزاد امروز ایران در نسل اول و دوم قرار می گیرد. 
بررسی ها نشان می دهد برخی مناطق آزاد به دنبال پیدا کردن راهکاری برای 
حل چالش های نسل سوم هستند. با این حال با نگرش تازه که خطوط اصلی 
آن مطرح شد، سازمان منطقه آزاد کیش در سال پیش رو، درصدد آغازگری 
نقش تازه ای است که براساس آن، در انجام کلیه فعالیت های خود، موضوع 
توازن در توسعه و بازطراحی کارکرد منطبق با معیارهای علمی روز جهان به 

عنوان پارادایم های تازه مدنظر قرار گیرد.
منطقه آزاد کیش، یکی از زیباترین و بکرترین مناطق ایران است که با 
تداعی واژه هایی چون آرامش، جذابیت و پویایی، در همجواری آب های 
نیلگون خلیج فارس، به کانون توجه ملی و بین المللی تبدیل شده است. 
تمرکز توجه همگانی به کیش می تواند سویه مثبت فرصت سازی و در 
صورت غفلت، سویه منفی فرصت سوزی به خود گیرد. از این رو، انتخاب 
نوع فعالیت ها و چگونگی اجرای آنها، نقش موثری در نحوه بازتاب و در 

عین حال تاثیرگذاری آن دارد.
احترام به گردشگران، تکریم شهروندان، رشد اقتصادی و تداوم عمران 
و آبادانی جزیره، بازنمایی هویت و میراث تاریخی، حفظ محیط زیست، 
تقویت زیست بوم نوآورانه و کارآفرینانه بر مبنای ارزش افزوده حداکثری، 
اهتمام به فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ارتباطی موثر و کیفی 
از عناصر و مولفه های بنیادین و اساسی است. بنابراین منطقی و ضروری 
به نظر می رسد که همه مدیران و دست اندرکاران سازمان منطقه آزاد 

کیش به این اصول بنیادین توجه نموده و در گسترش آن بکوشند.
توسعه  موضوع  به  که  است  آن  سوم  هزاره  در  آزاد  مناطق  از  انتظار 
متوازن و پایدار توجه نموده و مولفه  های پیشرفت را تنها در شاخص های 
رشد اقتصادی دنبال نکنند و با نگاه جدی به برنامه ریزی های همزمان 
اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی، محیطی برای زیست عزتمندانه و 

با نشاط شهروندان و ساکنانش فراهم کنند. 
به دور از شعار، برای رسیدن به جایگاهی برتر، نیازمند آن هستیم که 
همگی متواضعانه و امیدوارانه،  با ذهن باز و نو به مناطق آزاد نظر کرده و 

تغییر نتیجه گرا و بهره ور را از خود و پیرامونمان آغاز کنیم.

اسماعیل زمانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند:

عدم تفویض اختیار بعضی از وزارتخانه ها، مانعی در مسیر 
سرمایه گذاران

هر سال با آغاز سال نو، شعار سال بر مبنای کارشناسی دقیق؛ نتیجه و 

عملکرد سال قبل دولتمردان توسط مقام معظم رهبری انتخاب می شود. 
شعار سال 1400 نیز »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی« در راستای »جهش 
تولید« نام گذاری شده است که با یک نگاه اجمالی به نام های سالیان اخیر 
می توان دریافت که قدرت اقتصادی ایران، مهم ترین هدف رهبر معظم  

انقالب اسالمی بوده است.
جذب  صادرات،  توسعه  سرمایه گذاری،  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه 
سرمایه گذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال است. همان طور که در سنوات 
مختلف مقام معظم رهبری، بخش های صنعت، اشتغال و سرمایه گذاری را 
مبنا قرار داده اند؛ در اروند نیز مانند سال های گذشته معاونت سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند با تعیین 15راهبرد اساسی که شامل 5راهبرد 
در جهت تقویت تولید، 5راهبرد درخصوص پشتیبانی ها و 5راهبرد برای 
مانع زدایی ها می شود، از ابتدای سال با سرکشی های میدانی، بازدیدها و 
جلسات مختلف ازجمله جلسه کارگروه های رفع موانع تولید؛ پیگیری های 

الزم را جهت حل مشکالت بخش سرمایه گذاری انجام داده است.
اهم مشکالت منطقه آزاد اروند در حوزه صنعت و سرمایه گذاری

یکی از مشکالت مهمی که در منطقه آزاد اروند وجود دارد و چالشی برای 
سرمایه گذاری و صنعت شده است؛ عدم تفویض اختیار بعضی از وزارتخانه ها 
است. بر اساس ماده 65 احکام دائمی کشور، سازمان منطقه آزاد اروند به جز 
در برخی از مسائل امنیتی، قضایی، انتظامی و نظامی؛ حاکم بوده و مابقی 

وزارتخانه ها می بایست اختیاراتشان را به این سازمان تفویض نمایند.
عدم تفویض اخیارات وزرات بهداشت در بحث غذا و دارو، استاندارد، محیط 
زیست و وزارت صمت درخصوص ظرفیت سنجی و تجهیز تایید میزان مواد 
مورد نیاز واحدهای صنعتی و همچنین وزارت نفت جهت تهیه خوراک به 
واحد های صنعتی؛ یکی از مهم ترین معظالت و موانعی است که بخش تولید 
پیش رو دارد و متاسفانه تا به امروز الینحل باقی مانده، اما امیدوار هستیم با 
کمک نمایندگان مجلس، اجرایی شود؛ چراکه اگر وزارتخانه ها به قانون تمکین 
کنند و این تفویض اختیار انجام شود؛ در جهت تقویت تولید و عینیت بخشیدن 

به فرمایشات مقام رهبری، هر چه سریع تر موانع را حل خواهیم کرد.
از دیگر موانع پیش روی سرمایه گذاری و صنعت، اختالف با بانک ها در 
سه بخش است. ابتدا تعیین تکلیف در مورد واحدهای تملک شده توسط 
بانک ها  است که بعضا این واگذاری ها به کندی انجام می شود؛ دیگری 
در رابطه با اعطای تسهیالت برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 
واحدهای صنعتی است و در آخر موضوع استمهال و بخشودگی هایی 
است که معموال توسط دولت تصویب و ابالغ می شود، اما بانک ها به 

راحتی آن را اجرا نمی کنند.
مالیات بر ارزش افزوده نیز ازجمله مشکالت در این مسیر است که با 
مصوبه مجلس شورای اسالمی، به واحدهای صنعتی و خدماتی تحمیل 
می شود و همچنین مالیات حقوق کارمندان که از سال گذشته با توجه به 
رأی قضایی به اجرا درآمد؛ از دیگر موانع و مشکالت پیش روی فعالین 

اقتصادی در منطقه است.
در مناطق آزاد ما با دغدغه های بسیاری روبه رو هستیم؛ به عنوان مثال 
عدم حمایت قضایی از واحدهای صنعتی در مقابل بانک ها و شکایت های 
کارگری و برخی از دستگاه های پشتیبان، یکی از این مشکالت است که 

به جد خواستار حل آن هستیم.
رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران علت تحقق نیافتن کامل جهش 
تولید در سال 1399 را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در 
همه بخش ها دانستند؛ از همین روی با ارائه مشکالت در منطقه سعی 
در ایجاد یک عزم جدی و راسخ با کمک نمایندگان مجلس در حل و 

رفع موانع پیش رو داریم.
تکمیل  عدم  آبادان،  صنعتی  شهرک  در  زیرساختی  مشکالت  وجود 
زیرساخت ها توسط شرکت شهرک های صنعتی استان از قبیل آسفالت و 
پیاده روسازی، فضاسازی و تصفیه خانه فاضالب مشکالتی هستند که در 
این شهرک صنعتی وجود دارد و شرکت شهرک های صنعتی استان باید با 
سرعت  در جهت رفع آنها اقدام کند؛ همین طور تعیین تکلیف زمین هایی 
که توسط شهرک های صنعتی استان به سرمایه گذاران واگذار شده، ولی 
متاسفانه کار اجرایی در آنها انجام نداده اند، یکی از مسائل مهم است که 

باید باز پس گرفته و به سرمایه گذاران جدید واگذار شوند.
موارد مذکور اهم مشکالت در بحث صنعت و سرمایه گذاری است که 
امیدواریم با اجرایی شدن با 15راهبردی که مشخص کرده ایم و تشکیل 
کارگروه های رفع موانع تولید شهرستان های آبادان و خرمشهر و همچنین 
حمایت از بخش خصوصی و محور قرار دادن تشکل ها ازجمله اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های اصناف و اتحادیه های 

صنفی به یاری خدا بر این مشکالت چیره شویم.
ما بر این باور هستیم مانند سنوات قبل که »رونق تولید« در منطقه آزاد 
اروند اجرایی گشت، »جهش تولید « عینبت بخشیده شد، امسال نیز تولید 

انجام شود، پشتیبانی ها صورت گیرد و مانع زدایی ها میسر گردد تا شاهد 
رشد و شکوفایی صنعت، سرمایه گذاری و به تبع آن اشتغال باشیم.

بهره برداری از  11پروژه سرمایه گذاری در اروند تا پایان دولت
طبق برنامه ریزی های انجام شده، 11پروژه سرمایه گذاری را در تیرماه 
به  جمهوری  ریاست  با حضور  ویدئوکنفرانس  به صورت  جاری  سال 
بهره برداری خواهیم رساند ارزش سرمایه گذاری این واحدهای صنعتی 
شغل  برای 737نفر  که  است  دالر  میلیون  دو  و  تومان  1480میلیارد 

مستقیم و 2هزار نفر شغل غیرمستقیم ایجاد خواهند کرد.
این پروژه ها در بخش های مختلف ازجمله پایانه فروش آنالین باسیم و 
کلید  ال ای دی،  لبنیات، المپ  تولید  آفالین، دستگاه خودپرداز،  بی سیم، 
مینیاتوری، المپ چراغ پروژکتوری، تولید عطر و لوازم آریشی و بهداشتی، 
فیلتر روغن خودرو، پست برق 40مگابایت  شرکت فوال جهان آرا، ساخت و 
تامین جداسازی هوای اکسیژن، پلن مجتمع صنایع غذایی میهن، سردخانه 
5هزار تنی خواهند بود که شرکت ها و واحدهای صنعتی با بهره برداری از آنها 

خدمات ارزنده ای را به مردم منطقه آزاد اروند  ارائه می دهند.
مسئولین سازمان منطقه آزاد اروند امیدوار هستند طبق بیانات رهبری؛ چه 
دولت کنونی و چه دولت آینده، با حمایت های همه جانبه  قانونی، دولتی و 
حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به 

معنی واقعی تحقق یابد.

 احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

 تشکیل ستاد مانع زدایی و پشتیبانی تولید در
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آزاد و ویژه  اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق  احمد جمالی معاون 
اقتصادی درخصوص تدابیر و راهکارهای اندیشه شده از سوی دبیرخانه 
شورا به منظور تحقق هرچه بهتر شعار سال و حذف موانع و اقدام به 
منظور پشتیبانی  در راستای توسعه تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اظهار داشت: مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود با تعیین شعار 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« برای سال 1400، جهت گیری کلی 

کشور را در جهت حمایت و توسعه تولید تعیین نموده اند  .
به همین منظور در جهت پیشبرد اهداف تعیین شده، با تشکیل »ستاد 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در  تولید«  پشتیبانی  و  مانع زدایی 
اقتصادی در نظر است که با برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم، مشکالت 
و چالش های واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد 
مرتبط با دستگاه های برون سازمانی و درون سازمانی احصاء گردیده و با 
استفاده از حداکثر ظرفیت کمیته های استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید و سایر دستگاه های مرتبط نسبت به رفع مشکالت اقدام گردد. 
همچنین اصالح قوانین و مقررات در جهت توسعه سرمایه گذاری و تسهیل 

تولید در دستورکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.
واژگان کلیدی بیانات نوروزی مقام معظم رهبری:

  وظیفه دستگاه های دولتی یا به طور کلی دستگاه های حکومتی 
  اصالح نظام بانکی و گمرکی و مبارزه با فساد

  قطع دست واسطه ها جهت کمک به تولید و تحول در امر اقتصاد
  ظرفیت ها و قابلیت های موجود جهت تبدیل به یکی از شکوفاترین 

اقتصادهای منطقه
  لزوم تدوین برنامه جامع اقتصادی جهت بهره برداری از ظرفیت های 

سرزمینی و ظرفیت های انسانی
  وسعت کشور و دسترسی کشور به آب های آزاد و تعدد کشورهای همسایه

  انجام اقدامات فرهنگی و گسترش امید و فضای مثبت در جامعه
  کمک به واردات مواد اولیه و ماشین آالت

  استفاده از فرصت ترانزیت کاال و صادرات به کشورهای همسایه
  استفاده از ظرفیت های بازار داخلی و سرمایه های طبیعی کشور

  تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در حوزه تولید
  ایجاد فناوری در داخل کشور و حمایت و توسعه واحدهای تولیدی 

دانش بنیان
  برنامه ریزی درست اقتصادی و مدیریت قوی

  همراهی و همدلی مردم برای رفع مشکالت و سرمایه گذاری
حمایت های مانع زدایی و پشتیبانی این ستاد متمرکز بر حوزه تولید اعم از 
کاال و خدمات می باشد. مهم ترین وظیفه ستاد و کارگروه، شناسایی موانع و 
چالش های موجود در مسیر تولید است، به نحوی که با احصاء مصادیق و 
پیگیری رفع به صورت موردی، امکان تسری ظرفیت مانع زدایی به دیگر 
واحدهای تولیدی مستقر در تمامی مناطق میسر گردد. موانع موجود در سطوح 
مختلف احصاء و پیگیری خواهند گردید؛ اعم از سازمان منطقه، دستگاه های 

اجرایی استانی، دستگاه های اجرایی کشوری، و فراتر از قوه مجریه.

پشتیبانی  و  حمایتی  ظرفیت های  وجود  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
دیگر  یا  و  آزاد  مناطق  سازمان های  توسط  تولیدی،  واحدهای  از 
دستگاه های اجرایی کشور، الزم است ضمن شناسایی ظرفیت ها و 
تجربیات موجود، نسبت به تحقق و پایدار نمودن اینگونه ظرفیت ها 
اینگونه  گردد.  اقدام  مناطق  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  برای 
و  مالی  تامین  بخشودگی ها،  و  معافیت ها  تسری  از  اعم  ظرفیت ها 
تسهیالت، مستثنی نمودن واحدهای مستقر در مناطق آزاد از ضوابط 
سرزمینی بنا به قوانین خاص این مناطق و صیانت از ظرفیت های 

قانونی موجود، از دیگر وظایف پراهمیت این ستاد است.
اهم وظایف ستاد و کارگروه به شرح زیر می باشد:

1( شناسایی موانع قانونی و تصویب نامه های مانع تولید به منظور پشتیبانی 
از تولید در مناطق

2( احصاء موانع عملیاتی پیش روی تولید کنندگان کاال و خدمات در مناطق 
درون سازمانی  در سطح  تولید  موانع  پیگیری جهت حذف  و  اقدام   )3

بر اساس موارد احصاء شده 
4( همکاری حداکثری با کارگروه های رفع موانع استانی جهت تسهیل 

امور در سطح استان
5( تعامل با دستگاه های اجرایی ذیربط در جهت رفع مشکالت و موانع تولید

6( استفاده حداکثری از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
7( استفاده از ظرفیت ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی و قوه قضائیه 

جهت رفع موانع 
8( تسری ظرفیت های حمایتی جاری در کشور به واحدهای تولیدی مناطق

ستاد مانع زدایی و پشتیبانی تولید مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی در دو سطح ستاد مرکزی در دبیرخانه شورایعالی و کارگروه 

منطقه ای در تمامی مناطق آزاد تشکیل می گردد.
اقدامات کارگروه متمرکز بر احصاء و پیگیری امور در سطح مناطق آزاد و 

استان ها جهت رفع موانع و تسری پشتیبانی ها می باشد. 
اقدامات ستاد نیز متمرکز بر پیگیری امور در سطح کشوری و نظارت بر 
عملکرد کارگروه های مناطق می باشد که الزم است اقدامات مقتضی به 

شرح زیر عملیاتی گردند:
شرح اقدامات کارگروه منطقه ای مانع زدایی و پشتیبانی تولید

1( شناسایی ضوابط و اقدامات مانع تولید در فرآیندهای اجرایی سطح 
منطقه و استان

2( همکاری در شناسایی موانع قانونی و تصویب نامه های مانع تولید در 
سطح کشوری و فرادستگاهی

3( اطالع رسانی به واحدهای تولیدی مستقر جهت اعالم مشکالت و 
موانع به کارگروه 

4( انجام بازدیدهای دوره ای و موردی جهت مصاحبه با واحدهای تولیدی 
و شناسایی چالش های عملیاتی

5( احصاء موارد و مصادیق موانع پیش روی تمامی تولیدکنندگان کاال 
و خدمات در منطقه 

6( واکاوی علل بروز مشکالت جهت هر یک از واحد های تولیدی به 
صورت موردی

7( استعالم وضعیت پرونده های مطروحه توسط مناطق در کارگروه های 
استانی

در  اعمال  جهت  قبلی  پرونده های  نتایج  و  پیگیری  فرآیند  احصا   )8
پرونده های مشابه در سطح استان

9( اقدام جهت حذف موانع تولید در سطح درون سازمانی براساس موارد 
احصاء شده 

10( برگزاری جلسات کارگروه با حضور دستگاه های مرتبط استانی )عندالزوم( 
جهت بررسی و شناسایی راهکارهای مانع زدایی به صورت موردی

11( ارجاع و پیگیری موارد قابل رفع در سطح استان به کارگروه های 
استانی تسهیل و رفع موانع تولید

12( تامین مستندات و ارجاع موضوعات نیازمند تعامل با دستگاه های 
اجرایی کشوری به ستاد مرکزی

13( شناسایی ظرفیت های حمایتی و پشتیبانی در سطح استان خصوصا 
در محدوده منطقه

14( پیگیری و تعامل جهت تسری حمایت ها و پشتیبانی ها به واحدهای 
تولیدی مستقر در منطقه

15( تدوین و ارسال گزارشات منظم ماهیانه به ستاد مرکزی
شرح اقدامات ستاد مرکزی مانع زدایی و پشتیبانی تولید

1( شناسایی موانع قانونی و تصویب نامه های مانع تولید در سطح کشوری 
و فرادستگاهی

2( پیگیری احصاء موارد و مصادیق موانع پیش روی تمامی تولید کنندگان 
کاال و خدمات در منطقه 

3( تشکیل کمیته اجرایی جهت بازدیدهای دوره ای از مناطق و شرکت در 
جلسات کارگروه ها )عندالزوم( و انجام مصاحبه های موردی با واحدهای 

تولیدی به منظور شناسایی چالش های عملیاتی
ارتباط  برقراری  تسهیل  جهت  سرمایه گذار  صدای  درگاه  ایجاد   )4

سرمایه گذاران با ستاد
5( پیگیری جهت حذف موانع تولید در سطح درون سازمانی و استانی 

بر اساس موارد احصاء شده 
6( استعالم وضعیت پرونده های مطروحه توسط مناطق در ستاد کشوری 

رفع موانع تولید
در  اعمال  قبلی جهت  پرونده های  نتایج  و  پیگیری  فرآیند  احصاء   )7

پرونده های مشابه در سطح کشوری
8( پیگیری و نظارت به فرآیند رفع موانع و چالش های مرتبط با سازمان 

منطقه و نهادهای استانی
9( دریافت مستندات ارجاعی از کارگروه های منطقه ای و طرح در ستاد 
مرکزی جهت پیگیری و رفع از طریق تعامل با دستگاه های اجرایی ذیربط

10( برگزاری جلسات ستاد با حضور سازمان منطقه و دستگاه های مرتبط 
)عندالزوم( جهت بررسی و شناسایی راهکارهای مانع زدایی به صورت موردی

11( ارجاع و پیگیری موارد قابل رفع در سطح کشوری به ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید کشور

12( ارجاع مشکالت کالن به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی

13( ارجاع پرونده به قوه قضائیه در موارد ضروری
14( تسری راه حل های احصاء شده به واحدهای دارای مشکالت مشابه

15( شناسایی ظرفیت های حمایتی و پشتیبانی در سطح کشوری
16( پیگیری و تعامل جهت تسری حمایت ها و پشتیبانی ها به واحدهای 

تولیدی مستقر در منطقه
17( تدوین گزارشات و دستاوردهای حاصله به دبیر محترم شورایعالی

فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد:
پشتیبانی و مانع زدایی از تولید با اجرای کامل قانون مناطق آزاد
فرزین حقدل کارشناس مناطق آزاد در یادداشتی به تبیین شعار رهبر 
معظم انقالب درخصوص مناطق آزاد پرداخت و در راستای پشتیبانی و 

مانع زدایی در مسیر تولید، راهکارهایی ارائه نمود که در ادامه می خوانید.
چند سالی است که مقام معظم رهبری شعار سال را به عنوان نقشه راه کشور 
اعالم می فرمایند تا همه آحاد کشور بر آن اساس برنامه ریزی های کلی انجام 
دهند . آنچه در سال های گذشته در این پیام ها پررنگ بوده، موضوع تولید است. 
در واقع چند سالی است که فصل الخطاب بر روی عمده کارهایی که در کشور 
باید انجام بگیرد، حول محور تولید می چرخد. البته که کارهای خوبی هم در 
این زمینه انجام شده اما به اندازه آن چیزی که شعار سال بوده، مسلما محقق 
نشده است. باید تاکید کنم که شعار سال 1400 درخصوص تولید و بحث 
مانع زدایی ها و پشتیبانی ها از تولید بوده است. در این رابطه آنچه به مناطق آزاد 

مربوط می شود را تشریح می کنم :
در مناطق آزاد علی رغم آن چیزی که به نظر می  آید تولید به نسبت سرزمین 
اصلی توجیه پذیری بیشتری دارد، آن هم به دلیل قوانین و مقررات مناطق 
آزاد است؛ در واقع مزیت هایی براساس این قانون خاص مترقی، مترتب بر 
مناطق آزاد است که باعث می شود تولید در مناطق آزاد به نسبت سرزمین 
اصلی توجیه پذیری بیشتری داشته باشد . بحث معافیت مالیاتی بیست ساله، 
معافیت ورود دستگاه ها و ماشین آالت ، خطوط تولید بدون عوارض گمرکی ، 
بحث ورود مواد اولیه تولید بدون عوارض گمرکی، امکان استفاده از نیروی 
ماهر یا ساده در شرکت های تولیدی ، نیروی کار خارجی ارزان قیمت و 
سایر مزایایی که در مناطق آزاد وجود دارد همچون امکان بهتر این مناطق 
برای انتقال  تکنولوژی، عدم نیاز به ویزا برای ورود متخصصین خارجی 
برای امور مربوط به تولید و بحث انتقال تکنولوژی نوین به کشور، باعث 
شده است که تولید در این مناطق به نسبت سایر نقاط کشور متمایز باشد.

اینها مواردی است که ما به عنوان داشته ها و امکانات بالقوه در اختیار 
داریم، ولی از سوی دیگر می بینیم که متاسفانه در این سال ها علی رغم 
قانون مترقی و بسیار خوبی که مجلس شورای اسالمی در ابتدای تشکیل 
مناطق آزاد مصوب کرده و توسط شورای نگهبان هم تایید و به همگان 
ابالغ شده است، این قانون به صورت کامل و جامع اجرا نمی شود و یکی 
از دالیل هجمه هایی که درخصوص عدم توفیق احتمالی مناطق آزاد 
در عمل به وظایف، اختیارات و ماموریت هایشان وجود دارد، به همین 
عدم اجرای کامل قانون مناطق آزاد بر می گردد. مسلما اگر این قانون 
به صورت کامل و جامع اجرایی گردد و از همه ظرفیت های قانونی آن 
به خوبی استفاده شود، مطمئنا همه صحبت هایی که درخصوص متمایز 

بودن مناطق آزاد در تولید می شود، نمود بیشتری پیدا می کند.
این قانون که  بند بند  این است که  این سال ها شاهد بودیم  آنچه در 
الزم االجرا برای همه است، متاسفانه توسط بخشنامه های خلق الساعه و 
دستگاه های دیگر دولتی نقض شده و در واقع این بخشنامه هاست که 
تقریبا قانون مناطق آزاد را از حیز انتفاع خارج نموده و این قانون قابلیت 

اجرای کامل نداشته است. 
در حوزه تولید اگر بخواهیم شعار رهبر معظم انقالب را اجرایی کنیم و در 
بحث مانع زدایی ها و پشتیبانی از صنعتگران و شرکت های تولیدی فعال باشیم، 
مسلما نیاز به اهرم هایی داریم که همه این اهرم ها در قانون مناطق آزاد دیده 
شده است . متاسفانه به علت نقض قوانین و مقررات توسط بخشنامه هایی که 
در طول یک سال فراتر از 200بخشنامه حتی متناقض با هم صادر می شود و 
همه بخشنامه ها مانع اجرای قانون مناطق آزاد است! عمل به آنها باعث شد که 
حتی در بعضی موارد تولید و یا راه اندازی یک کسب و کار جدید در مناطق از 

سرزمین اصلی هم سخت تر باشد.
مناطق آزاد برای آنکه کارها سهل تر و آسان تر انجام پذیرند، تشکیل 
شدند تا در مدت زمان کمتری امکان راه اندازی آن کسب و کار وجود 
داشته باشد؛ اما به دلیل اینکه فعالین اقتصادی در مناطق آزاد و مدیران 
اجرایی مجبور شدند که عالوه بر عمل به قانون خودشان که برای آنها 
الزم االجراست، یکسری از اما و اگرهای سایر دستگاه ها را نیز اجرایی 
کنند و همه هفت خوان که نه بلکه هفتادخوانی که برای رسیدن به مسیر 
آن کسب و کار است را طی کنند، در نهایت این سرمایه گذاران عطای 

کار را به لقایش می بخشند؛ البته بعضی نیز در آنجا زمین گیر می شوند.
مسلما طبق همین فرازهایی از شعار سال، یکی از مهم ترین موضوعات، 
بحث مانع زدایی ها است؛ ما باید عارضه یابی کنیم که چه مانع هایی در مسیر 
ایجاد یک کسب و کار در مناطق آزاد وجود دارد.  در رتبه بندی جهانی، طبق 
آمارهایی که هر ساله ارائه می شود، برای ایجاد یک کسب و کار در ایران مسلما 
سرمایه گذار خیلی سختی ها را باید تحمل نماید. هر چیزی که در سرزمین 
اصلی وجود دارد را باید در مناطق آزاد دو برابر کنیم؛ از سختی ها گرفته تا 
گردنه هایی که سرمایه گذار باید از آن عبور کند که طبیعتا این مسیر کار را برای 
سرمایه گذار سخت می کند. بنابراین اگر واقعا بخواهیم مناطق آزاد ماموریت 
اصلی خودشان را به عنوان کریدور اتصال داخلی به اقتصاد جهانی بازی کنند ؛ 
اگر این مناطق بخواهند نقش واقعی خود را به عنوان شاهراه انتقال تکنولوژی 
از کشورهای پیشرفته به داخل کشور بازی کنند ؛ اگر این مناطق بخواهند تراز 
تجاری شان از واردات محور بودن به سمت صادرات محور بودن تغییر دهند، 
طبیعتا باید این مانع ها از سر راه برداشته شود؛ که البته کار سختی هم نیست؛ به 
هر حال طبق قوانین و مقررات مصوب مجلس این مناطق منحصرا براساس 

قانون خود و نه قانون دیگری اداره می شوند. 
پس اگر قانون مناطق آزاد را به صورت کامل و جامع اجرایی کنیم و 
قوانین و بخشنامه هایی که مخل این قانون است را حذف نماییم، مسلما 
فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران و صنعتگران راحت تر خواهند توانست این 
صنایع را در مناطق آزاد گسترش دهند. نتیجه آن ایجاد اشتغال، ریشه کن 
کردن بیکاری، صادرات محور بودن مناطق آزاد ، یک چرخش اقتصادی 
خوب و در نهایت انتقال تجربه مثبت به داخل کشور است؛ ضمن اینکه 

از یکسری مقررات زائد هم خالص خواهیم شد. 
اگر این موانع را برای شروع کسب و کار در حوزه تولید در مراحل مختلف 
ردیف کنیم  و به ترتیب آنها را برشماریم، باید بگویم که در شرایط فعلی 
این موارد زیاد است و چنانچه بر اساس قانون که گفته منحصرا براساس 
قانون خود مناطق اداره شوند، ما هم اجرایی کنیم، باید بگویم که در کمتر 
از سه چهار روز یک نفر می تواند کسب و کار جدیدی در مناطق آزاد راه 

بی اندازد و آن هدفی را که در مناطق آزاد دیده شده است، اجرایی کند.
پشتیبانی هایی در این زمینه از کسانی که می خواهند کسب و کار جدیدی 
ایجاد کنند و صنعتگرانی که قبال در مناطق آزاد بودند ولی اکنون به 
دالیل مختلف با حداکثر ظرفیت نمی توانند کار کنند و به دلیل همین 
واحد  و  کارخانه  متاسفانه  بخشنامه های خلق الساعه  و  موانع  مقررات، 
تولیدی شان تعطیل است  ، باید وجود داشته باشد تا بتوانند از این راهکار 

استفاده کنند و کسب و کارشان را دوباره راه اندازی کنند و  یا کسانی که 
با حداقل ظرفیت و توان کاری می کنند دوباره بتوانند حتی سه شیفت کار 

کرده و باعث شوند که اهداف محقق شود . 
باید تاکید نمود پشتیبانی هایی که در این خصوص می توان از سرمایه گذاران و 
صنعتگران به عمل آورد، در نص قانون دیده شده است؛ از سویی دیگر می شود 
در کنار این موضوعات با مصوبات هیات مدیره های سازمان های مناطق آزاد 
با توجه به شرایط خاص هر منطقه و نظر بر اینکه مناطق طبق قانون، ساختار 
مستقل خودشان را دارند و با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک که در 
آن قرار گرفته اند، هر کدام دارای مزیت های خاص خود هستند و مسلما با 
منطقه دیگری در کشور متفاوت خواهند بود، براساس مقتضیات هر منطقه 
مشوق ها و پشتیبانی هایی هم سازمان های مناطق آزاد مختص منطقه خود 
در نظر گیرند که از این رهگذر سرمایه گذار و صنعتگری که می خواهد به 
هر منطقه آزاد ورود پیدا کند، بتواند قدرت انتخاب هم بین مناطق آزد ایران و 
مناطق آزاد کشورهای همجوار داشته باشد که متاسفانه مناطق آزاد کشورهای 
همجوار از عدم توفیق ما سوءاستفاده کرده و سرمایه های کشورمان را به سمت 
خویش سوق می دهند. با اعمال این موارد صنعتگران می توانند از مزیت ها و 
تفاوت هایی که در هر منطقه وجود دارد، استفاده و انتخاب کنند که بین مناطق 
آزاد داخلی کدام یک برایشان توجیه پذیرتر است تا تولید خاص خود را آنجا 

انجام دهند .
باید تصریح کنم که در بحث تولید در مناطق آزاد ، کشورهایی موفق بودند 
که واحد تولیدی کاالیی را در منطقه ایجاد کرده اند که بیشترین درصد 
ورود قاچاق و غیرقانونی آن کاال به کشورشان وجود داشته است؛ یعنی 
اگر بیایم واحد تولیدی آن کاال را در کشور ایجاد کنیم، عالوه بر صرفه 
اقتصادی که خواهد داشت، می توانیم امیدوار باشیم که جلوی قاچاق آن 
کاال گرفته شود؛ چراکه با مزیت بهتر همانجا با کیفیت و امکان نظارت 
بهتر تولید می شود؛ هم اینکه اشتغال زایی نیز صورت می گیرد و حتی 

می توانند صادرات به کشورهای دیگر داشته باشند.
به طور مثال در کشور ما اکثر کاالهایی که به صورت ورود از مبادی غیرمجاز 
تحت عنوان قاچاق وارد می شوند )غیر از موارد خالف و ممنوعه مثل اسلحه، 
مواد مخدر و مشروبات الکلی که به طور کلی ممنوع است (، عمدتا کاالهایی 
است که به خودی خود ممنوعه نیستند  و غالبا پوشاک و لباس، لوازم آرایشی 
بهداشتی، دخانیات و لوازم خانگی کوچک مثل اتو و جارو برقی و شبیه آن 
هستند . در صورتی که اگر واحد تولیدی این نوع کاالها در مناطق آزاد ایجاد 
شود، حتم بدانیم که دیگر ورود آن نوع بخصوص کاال به داخل کشور به 
صورت قاچاق دیگر مزیتی نخواهد داشت و به سادگی از همین قضیه می توان 
استفاده کرد و جلوی ورود قاچاق کاالها را نیز گرفت. در واقع می توان بسیاری 
از فعالیت های غیرقانونی که انجام می شود، به سمت قانونی شدن سوق داد، 
ایجاد اشتغال کرد و تراز تجاری مناطق آزاد را به سمت مثبت تغییر داد. بی تردید 
این موضوع یکی از مواردی است که باید امسال مدنظر قرار دهیم و بتوانیم 

مناطق را به جایگاه واقعی که دارند برسانیم.
مطابق آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در سال 2020 در شاخص سهولت 
کسب و کار نسبت به سال 2019 متاسفانه 11پله افت داشته است و در واقع این 
شاخص ها سقوط کرده و به رتبه صد و بیست و هفتمین کشور های دنیا رسیده 
است. ایران در برخی آیتم ها ازجمله در شروع کسب و کار رتبه 178، در شرایط 
مقررات کسب و مجوز رتبه 73، دسترسی برق رتبه 113، ثبت مالکیت رتبه 70، 
اخذ اعتبارات رتبه 104، حمایت از سرمایه گذاران خرد و کوچک رتبه 128، 
سهولت پرداخت مالیات و عوارض رتبه 144، تجارت فرامرزی رتبه 123، اجرای 
قراردادها رتبه 90 و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 133 را پیدا کرده است که 
در کل یازده پله رتبه کشورمان تضعیف شده و در اکثر شاخص های سهولت 
انجام کسب و کار رتبه بسیار بدی دارد و می توان گفت با توجه به اینکه در 
مناطق آزاد عالوه بر قوانین خود، یکسری از موارد سرزمین اصلی هم در آن 

دخیل شده است،  مسلما رتبه مناطق از رتبه کشور هم بسیار بدتر شده است . 
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و 
شعار امسال که بحث اصلی مقررات زدایی و پشتیبانی از تولید بوده است، 
اگر به آن قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد عمل  کنیم، بی شک یک 
سرمایه گذار در زمینه صنعتی راحت تر می تواند کسب و کار خود را در 
منطقه آزاد راه اندازی کند و به همه اهداف برسد. عمده سرمایه گذاران و 
صنعتگرانی که در حال حاضر در مناطق آزاد وجود دارند یا کارخانه شان 
تعطیل است یا با حداقل توان کار می کنند؛ آنها هم می توانند به نقطه 
اوج برسند ، کسب و کارشان را راه بی اندازند یا افزایش دهند و مشکالتی 
را که در حال حاضر وجود دارد، به سادگی رفع کنند و این موضوع اصال 

کار سختی نیست و می توان با عمل به قانون، این موارد را پیش برد. 
از سوی دیگر نباید منکر بعضی از مشکالت داخلی خودمان باشیم. ایراداتی 
هم به خود ما مترتب است که باید درصدد رفع آن باشیم . مهم تر این است 
کسی که می خواهد به مناطق بیاید و مسئولیتی را به عهده گیرد، باید قبل از 
هر چیزی به کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد اشراف داشته باشد و بتواند از 
ظرفیت های قانونی استفاده کند. مسلما یکی از ایرادهایی که به مناطق آزاد 
وارد می شود این است که اکثر موضوعاتی که در این قانون دیده شده، توسط 
مجریان آن یعنی مدیران مناطق آزاد اجرایی نشده است؛ چراکه به دلیل عدم 
اشراف، نتوانستند از ظرفیت قانونی استفاده کنند و هم اینکه سو ء استفاده هایی 
از مناطق آزاد به علت اینکه این قانون اجرایی نشده، صورت گرفته است. 
در نتیجه ما منطقه آزادی ها هم باید خودمان را در این زمینه ارتقاء دهیم و 
پیش از به عهده گرفتن مسئولیت، به همه قوانین و مقرراتی که در حیطه 
مسئولیت مان است، اشراف و احاطه داشته باشیم تا بتوانیم از همه ظرفیت های 

قانونی استفاده نماییم.
باید تاکید کنم که در راستای پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تولید، یکی از 
بهترین راه ها، اجرای پنجره واحد است. عموما کاری که در این سال ها انجام 
شده، ایجاد فیزیکی یک مکانی به عنوان پنجره واحد است . البته در جاهایی 
ایجاد شده، اما بعد از مدتی کارایی خود را از دست داده است؛ چراکه در آن مکانی 
که به عنوان پنجره واحد بوده، افراد و مدیرانی که مسئولیت تام و اجرایی داشته 
باشند، حضور نداشتند و پس از مدتی به درجه کارشناسی رسیده اند که آنها هم 
ملزم به این بوده اند که دوباره از جای دیگر و مقام باالتر استعالم گیرند. لذا عمال 
این مکان ها که به عنوان پنجره واحد بوده، اجرای کامل و موفق نداشتند. البته 
که بحث پنجره واحد بیشتر نرم افزاری است، یعنی سهولت انجام کارها باید طبق 
یک سیستم مشخص انجام شود. چنانچه دخالت افراد را در امور کمتر کنیم و 
کار سیستمی باشد تا هم مجری قانون در مناطق آزاد بداند که مراحل انجام کار 
براساس ظرفیت قانونی که وجود دارد، هست و هم سرمایه گذار و صنعتگری که 
می خواهد فعالیتش را شروع و گسترش دهد بداند که برای انجام کار چه مراحلی 
را باید طی کند و در هر مرحله نیاز به چه مدارک و مستنداتی دارد و در نهایت 

این است که صفر تا صد کار در چه مدت زمانی انجام خواهد شد.  
زمانی که این موارد براساس سیستم باشد، حتی اگر مکان فیزیکی به 
عنوان پنجره واحد وجود نداشته باشد، باز هم مسئولین هر جایی که باشند 
از طریق سیستم می توانند فرآیند را پیش ببرند و سرمایه گذار هم از طریق 
آن سیستم می تواند کارهایش را پیگیری کند. پس ما باید به این سمت 
پیش برویم که برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و جلوگیری 
از اعمال نظرات شخصی، سیستمی را به صورت نرم افزاری با شرایط هر 
منطقه طراحی و آن را اجرایی کنیم. همه افراد هم بدانند از طریق آن 
سیستم باید فرآیند کاری خود را انجام دهند و همه مدیران مناطق آزاد 
هم با دسترسی به آن سیستم اگر همه مدارک وجود داشت، در نهایت 
تیک آن مرحله را بزنند و کار انجام شود . از این طریق هم مانع زدایی 
می شود و هم مقررات زائد حذف می شود و مهم تر اینکه پشتیبانی خوبی 
از صنعتگر و تولید کننده در هر مرحله وجود خواهد داشت؛ چه در زمان 
راه اندازی کسب و کار و چه در حین فعالیت آن کار تا در همه مراحل 

بتوانند کارشان را پیگیری کنند.
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واکاوی مسیرهای تحقق شعار سال 1400 از دریچه نگاه مسئولین مناطق آزاد کشور:

پشتیبانی از راهبرد رهبری در جهت مانع زدایی در مناطق آزاد
گزارش: 

مرضیه حسینی



عنوان  به  رهبری  معظم  مقام  که  حالی  در  و  سال 1400  آستانه  در 
به  را  تولید  از  مانع زدایی  و  پشتیبانی  قالب شعار سال،  در  فقیه،  ولی 
عنوان دستورالعمل سال جاری در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی مورد 
عنایت قرار داده اند، دو مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی در پایان 
حیرت  و  تعجب  موجبات  جاری،  سال  ۲۳فروردین ماه  و  سال 1۳۹۹ 
نمود؛  فراهم  را  آزاد کشور  مناطق  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران 
مصوباتی که در تضاد و تناقض آشکار و کامل با اهداف و روح قوانین 

و مقررات مناطق آزاد قرار دارند.
براساس قانون بودجه سال 1400، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به 
مناطق آزاد تسری یافته و الیحه اصالح نهایی قانون مالیات ارزش 
به خود گرفت؛  قانونی  ماهیت  بودجه سنواتی کشور،  تایید  با  افزوده 
موضوعی که در عمل برخالف منویات مقام معظم رهبری به ویژه در 
قالب ماده 1۳ سیاست های اقتصادی مقاومتی و سایر فرمایشات ایشان 
می باشد. این در حالی است که سال های متمادی رهبر معظم انقالب 
با هدف هدایت اقتصاد ملی به ریل اصلی خود که همانا اقتصاد مولد 
و شفاف است، به انتخاب شعارهای سال اقدام می نمایند و متاسفانه 
شاهد هستیم که اکثرا مسئولین محترم در عمل، برخی مواقع در جهت  
خنثی نمودن این شعار تالش نموده و بررسی شاخص های اقتصادی 
این واقعیت است که عمال برخالف نظر رهبری رفتار  بیانگر  کشور 

و عمل کرده اند.
بخش  تعطیلی  تولید،  رونق  عدم  عوامل  مهم ترین  از  یکی  بی تردید 
از  جلوگیری  تولیدی،  واحدهای  و  کارخانجات  از  توجهی  قابل 
بخشنامه های  انواع  طریق صدور  از  سالم  تجاری  فعالیت های  انجام 
و  از کشور  باعث خروج سرمایه  که  می باشد  و خلق الساعه  متناقض 
به سایر کشورها و عدم جذب  اجباری سرمایه گذاران وطنی  هجرت 

سرمایه گذاران خارجی شده است  .
فعالین اقتصادی مناطق آزاد در سال های ابتدایی فعالیت این مناطق، 
اصلی  سرزمین  پاگیر  و  دست  مقررات  و  قوانین  اینکه  از  دلخوش 
آزاد  مناطق  در  ملی  اقتصاد  توفیق  راه  در  مانع  اصلی ترین  به عنوان 
مستثنی شده و دارای قوانین و مقررات خاص و شفاف خود می باشند، 
اقدام به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های خود نمودند و این در حالی 
است که مناطق آزاد در دهه هفتاد و تا نیمه هشتاد شمسی، غالبا از 
سرمایه گذاری  جذب  برای  مناسب  ابزارهای  و  زیرساخت ها  کمترین 
برخوردار بوده و به دلیل عدم ردیف بودجه از خزانه ملی، هزینه های 
احداث و تکمیل زیرساخت ها در سطح مناطق آزاد )نسل اول و دوم( 
و  تفاصیل  این  با  تامین شد.  اقتصادی  فعالین  از  عوارض  دریافت  با 
در مقایسه با عملکرد دستگاه های دولتی که از بودجه دولتی سالیانه 
محروم  نقاط  در  موجود  کمبودهای  با  مواجه  در  می باشند،  بهره مند 

کشور، مناطق آزاد از کارنامه موثر و موفق تری برخوردارند.
گرده  بر  اساسی  قانون  براساس  که  توسعه ای  اقدامات  علی رغم 
سازمان ها،  دوشادوش  آزاد،  مناطق  سرمایه گذاران  می باشد،  دولت 
به  همجوار  نواحی  با  مقایسه ای  غیرقابل  و  توجه  قابل  موفقیت های 
انواع  ایراد  قانون،  اجرای  در  کارشکنی  با  متاسفانه  که  آوردند  دست 
ارائه گزارش های متعدد به دستگاه های  با  اتهامات مغرضانه کذب و 

منطقه ای،  و  ملی  اقتصاد  در  آزاد  مناطق  عملکرد  علیه  بر  نظارتی 
درصدد معطوف کردن توجه نهادهای نظارتی از عملکرد دولتمردان 
که  موضوعی  برآمدند؛  خود  سوی  از  شده  ارائه  غلط  آدرس های  به 
متاسفانه به دلیل پذیرا بودن گزارش های منفی علیه هرگونه فرآیند 
حاکمیت  و  ایرانی  فرهنگ  در  اشتغال  و  ثروت  تولید  سرمایه گذاری، 
نظریات اقتصادی مارکسیستی- سوسیالیستی، در میان مسئولینی که 

در این مناطق حضور پیدا نکرده اند، مقبول افتاده است.
از مصادیق بارز مباحث یاد شده فوق می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

انفعال سازمان های مناطق در فعالیت به ظاهر مستقل سازمان تامین 
اجتماعی در محدوده مناطق با قوانین و مقررات خاص تامین اجتماعی 
در تمامی رویکردهای اقتصادی )برخالف تبصره ماده 4۶ مقررات کار 
و اشتغال مناطق آزاد( و حسابرسی شرکت ها و دریافت مبالغ هنگفت 
مالی  موسسات  فعالیت  بابت؛  این  از  اصلی  سرزمین  همانند  جریمه 
اعتباری ثبت شده در سرزمین اصلی بدون هرگونه مجوز از سازمان های 
عامل و رفتارهای همانند سرزمین اصلی بانک ها با فعالین اقتصادی؛ 
عدم تمکین از مصوبات مثبت هیات دولت درخصوص مناطق آزاد به 
ویژه در زمینه به رسمیت شناختن قراردادهای صادره توسط سازمان ها 
به عنوان تضمین طرف سوم به ویژه در بخش واحدهای تولیدی؛ و 
در نهایت صدور انواع مصوبات توسط هیات وزیران مربوط به مباحث 
اقتصادی سرزمین اصلی و تسری آنها به مناطق آزاد از طریق ابالغ 

خاص  مقررات  و  قوانین  رعایت  بدون  دستورالعمل ها  و  بخشنامه ها 
مصوبه  در  می توان  را  مطروحه  موارد  مصداق  بارزترین  که  مناطق؛ 
»مقررات ساماندهی مبادالت مرزی« در سال 1۳۹4 مبنی بر انحالل 
گمرکات سازمان های مناطق و استقرار گمرک جمهوری اسالمی در 
ورودی و خروجی مناطق آزاد )خارج و داخل کشور( مشاهده کرد. البته 
مصوبه فوق با عکس العمل به موقع تشکل های صنفی با طرح دعوی 

در دیوان عدالت اداری، ابطال گردید.
از سوی دیگر در ارتباط با قوه قضائیه بعد از اظهارنظرها و تبلیغات 
بیشتر  حضور  شاهد  آزاد،  مناطق  کارکرد  و  عملکرد  علیه  غیرواقع 
دادستانی  و  بازرسی  سازمان  عدالت،  دیوان  همچون  ارگان هایی 
تدبیر  و  عمل  قدرت  که  موضوعی  هستیم؛  کاری  وظیفه  حسب  بر 

مدیریتی اکثر مدیران مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد.
در این میان بیشترین انتظار فعالین اقتصادی مناطق آزاد بعد از دولت 
خود  قول  و  قانون  اجرای  به  متعهد  که  آزاد(  مناطق  عالی  )شورای 
از سرمایه گذار است؛ معطوف به نمایندگان مجلس  مبنی بر حمایت 
شورای اسالمی برای نظارت بر اجرای قانون از سوی دولت است. این 
باشیم،  داشته  توجه  که  می کند  پیدا  بیشتری  اهمیت  زمانی  موضوع 
امکان دسترسی و شناخت نمایندگان مجلس به دلیل قرار گرفتن در 
حوزه های انتخابیه و درگیر بودن با مشکالت مردم و سرمایه گذاران، 
بسیار بیشتر از مدیران دولتی است و این امر که عزیزان وکالی ما در 
مجلس هستند و بر همین موضوع در پیشگاه خدا، ولی فقیه و قانون 

اساسی قسم خورده اند.
تمامی  مخالفت  مدار  بر  نمایندگی،  دوره  هر  در  نمایندگان  اینکه 
مصوبات نمایندگان دوره های گذشته گام بردارند، خالف سیره نبوی و 
علوی و منافع ملی است؛ این در حالی است که باید پذیرفت اسالف 
»قانون  عنوان  قانونی تحت  تصویب  با  پیش  دهه  درحدود سه  آنان 
چگونگی اداره مناطق آزاد« که به جرأت از مترقی ترین قوانین مصوب 
از انقالب اسالمی به شمار می رود،  در حمایت از سرمایه گذاری بعد 
اقتصادی  فعالیت های  در  نوین  بروز و ظهور روش  زمینه  قانونی که 
آورد  پدید  را  اسالمی مان  کشور  از  کوچک  و  محدود  جغرافیایی  در 
تا با تجربه این الگوهای مدیریتی و فرآیندهای جذب سرمایه گذار و 
فعالیت اقتصادی، زمینه تسری این مباحث به سرزمین اصلی فراهم 
شود. متأسفانه الگوی خودگردانی و اقتصاد مقاومتی که ظرف سه دهه 
گذشته در مناطق آزاد با کمک بخش خصوصی و با تکیه بر این قانون 
به اجرا درآمده، در سرزمین اصلی تعمیم پیدا نکرد، بلکه تالش شد 
تا مدل های مدیریت اقتصادی داخلی به مناطق آزاد تسری پیدا کند.

به  محترم  نمایندگان  برخی  بی اعتنایی  صدراالشاره،  مباحث  به 
واقعیت های موجود در محدوده این مناطق و تحت تاثیر تخریب های 
گروه های معارض مناطق آزاد را باید اضافه کرد که منجر به تصویب 
قوانین، آیین نامه هایی علیه کارکردها و کارویژه های مناطق آزاد شده 
است که از مهم ترین نمونه های آن تبصره ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه 
یعنی تحت پوشش قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ذیل وزارت اقتصاد است که مناطق آزاد را تحت لوای وزارت 
اقتصاد و هم عرض ارگان های تشکیل دهنده آن یعنی سازمان امور 

مالیاتی، گمرک جمهوری اسالمی نمود.
یکی دیگر از قوانین شاخص مصوب خالف قوانین و مقررات خاص 
که  می باشد  تولید  موانع  رفع  قانون  ماده ۳1  )ت(  بند  آزاد،  مناطق 
ارائه اظهارنامه مالیاتی یعنی دخالت مستقیم  برخالف ماده 1۳، شرط 
باالترین  بود که عمال  مناطق  این  مالیاتی در محدوده  امور  سازمان 
مزیت این مناطق یعنی معافیت مالیاتی را مخدوش و نقض و کلیه 
امور  سازمان  جابرانه  تفاسیر  با  را  مستقیم  مالیات های  قانون  مواد 

مالیاتی به فعالین اقتصادی و سازمان های مناطق تسری داد.
از  را  خود  توجه  محترم  نمایندگان  یازدهم،  مجلس  کار  به  شروع  با 
تمرکز بر نظارت و بررسی چرایی عدم اجرای قانون، متوجه اصالح 
با  و  نمودند  قانون  اجرای  و عدم  کارایی  ادله ای چون عدم  با  قانون 
طرح اولیه قانون پیشنهادی، به تسلط کامل دستگاه های معارض بر 
قانون  و  بخشیده  قانونی  جنبه  آزاد  مناطق  قانونی  متمایز  شخصیت 

موجود را از حیز انتفاع انداختند.
شاهکار بعدی مجلس یازدهم، القای مثبت بودن تسری قانون مالیات 
بر ارزش افزوده به مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشکده شورای 
از  تا اعضای محترم شورای نگهبان پس  باعث شد  بود که  نگهبان 
1۲سال متوجه شوند که مستثنی شدن مناطق آزاد از این قانون خالف 

عدالت بوده و باید اصالح شود. 
مخالفت  و  آمده  پیش  بحث های  به  عنایت  با  اینکه  جالب  نکته 
تشکل های صنفی و فعالین اقتصادی در الیحه ارسالی اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و توقفی که از بابت سایر اشکاالت و ایرادات 
اعالمی توسط شورای نگهبان پیش آمد، پیش دستی برخی نمایندگان 
بر  مالیات  پرداخت  شمول  گنجاندن  در  تلفیق  کمیسیون  در  محترم 
با  که  بود  آزاد  مناطق  به  بودجه سال 1400  در الیحه  افزوده  ارزش 
شورای  تایید  به  و  تصویب  علنی  صحن  در  آنان  چشمگیر  تالش 
آزاد  مناطق  از  یک  هیچ  در  که  خطرناک  بدعتی  رسید!  نیز  نگهبان 
کشورهای دنیا و در خارج از قلمرو گمرکی اعمال نمی شود و جالب تر 
از آن، شاهکار نهایی مجلس یازدهم در تصویب الیحه اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در ۲۳فروردین ماه 1400 و تایید نهایی شمول 
این قانون در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود که تیر خالص بر پیکر 

نیمه جان این مناطق بود  .
تنها کورسوی باقیمانده امیدمان بعد از خداوند متعال به تغییر مثبتی 
مهندس  آقای  جناب  شایسته  انتصاب  و  دبیرخانه  رأس  در  که  است 
مومنی انجام شد و امیدواریم با تدبیر و درایت ایشان، مدیران محترم 
تشکل های  و  دبیرخانه  همکاران  آزاد،  مناطق  سازمان های  عامل 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  مجدد  احیای  جهت  در  بتوانیم  صنفی 

گام برداریم.
در پایان به حدیثی از موالی متقیان مبنی بر وجود حق حکومت بر 
مردم و حق مردم بر حکومت اشاره می نماییم و حق مردم به عنوان 
حق الناس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مطمئنا در فردای قیامت 

پاسخگویی به آن بسیار مشکل خواهد بود. 
جمهوری  مقدس  نظام  و  ایران  عزیزمان  کشور  سرفرازی  امید  به 

اسالمی در فردایی روشن. ان شاءاهلل

دوشنبه 30 فروردین ماه 1400 - 19 آوریل 2021 - شماره  6125 مناطق آزاد

محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

 تناقض مصوبات مجلس شورای اسالمی
 با شعار محوری سال ۱۴۰۰ در مناطق آزاد 

توسعه  و  رشد  و  آباداني  و  عمران  زیربنایي،  امور  انجام  در  تسریع 
اقتصادي از اهداف اصلي ماده )یک( قانون چگونگي اداره امور مناطق 

آزاد تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادی به شمار مي رود. 
و  آزاد  مناطق  راهبردهای  سیاست های  به  توجه  با  هدف ها  این 
از  ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید که مشتمل بر حمایت موثر 
با هدف توسعه  سرمایه گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت ها 
اقتصادی  برنامه های  راستای  در  صادرات  توسعه  تجارت،  و  تولید 
ایجاد ظرفیت های مالی  پولی و مالی،  ابزارهای  از  استفاده  مقاومتی، 
رقابت پذیری  قدرت  افزایش  و  پیرامونی  پایدار  امنیت  توسعه  پایدار، 
دانش بنیان،  فعالیت های  از  حمایت  همسایگان،  با  اقتصادی 
جوامع  توانمندسازی  با  اجتماعی-اقتصادی  توسعه  همسان سازی 
محلی، صیانت از ظرفیت های قانونی مناطق برای اعتمادسازی فعاالن 

اقتصادی بوده است، به سرانجام رسیده اند. 
واحد  پنجره  راه اندازی  و  پروژه ها  اجرای  نظام مندسازی  همچنین 
کار،  و  کسب  سهولت  شاخص  بهبود  منظور  به  الکترونیک  خدمات 
با  شفافیت، تسریع و انسجام بخشی و اصالح در فرآیندهای مرتبط 
فعالیت های اقتصادی، باعث شده تا 5۹8طرح عمرانی و سرمایه گذاری 
به ارزش ریالی 55هزار میلیارد تومان و ارزی ۳میلیارد و 400میلیون 

یورو با اشتغال زایی برای 10۲هزار نفر به بهره برداری رسیده اند. 
طرح هاي  تحقق  زمینه ساز  زیربنایي،  و  عمراني  طرح هاي  اجراي 
مناطق  سازمان هاي  اقتصادي  برنامه هاي  در  خدماتي  و  تولیدي 
این خصوص مي تواند  در  اجرایي  برنامه ریزي هاي  انجام  و  بوده  آزاد 
پیش  از  بیش  را  مناطق  صادراتي  و  تولیدي  فعالیت هاي  دورنماي 

مشخص سازد. 
این اقدام ها با هدف انجام و تسریع در فعالیت هاي کلیدي یاد شده، 
اقدام به تعیین برنامه هاي عمراني مناطق کرده تا بتوان با آماده سازي 
زیرساخت هاي مورد نیاز، چشم انداز فعالیت ها و برنامه هاي تولیدي و 
اقتصادي بخش  براي سرمایه گذاران و فعاالن  را  خدماتي سازمان ها 
خصوصي در مناطق روشن کرده و از این طریق سازمان هاي مناطق 
بتوانند نسبت به برنامه ریزي براي تکمیل زیرساخت هاي مورد نیاز و 

جذب سرمایه گذاران اقدام نمایند  .
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان پیشران اقتصاد 
درون زا و برون گرای کشور با استفاده از مزیت های قانونی، زیرساخت 
ایجاد  خارجی  تجارت  و  تولید  اکوسیستم  توسعه  جهت  را  مناسبی 
نموده اند که بخوبی در عملکرد این مناطق مشهود است؛ به نحوی 
که طی دولت تدبیر و امید بیش از 1۳4میلیارد دالر صادرات از مبدا 
مناطق به خارج )1۲۹میلیارد دالر مناطق ویژه و 5میلیارد دالر مناطق 
آزاد( و همچنین حدود ۳۹میلیارد دالر نیز کاالی جایگزین واردات به 

سرزمین اصلی ارسال شده اند )۳۲میلیارد دالر مناطق ویژه و 7میلیارد 
دالر مناطق آزاد( که در مقایسه با عملکرد واردات 45میلیارد دالری 
مناطق  این  مثبت  خارجی  تجارت  تراز  کشور،  خارج  از  مناطق  این 

خودنمایی می کند.
تحقق بیش از ۹۲هزار میلیارد تومان و ۲۶میلیارد دالر سرمایه گذاری 
داخلی و همچنین حدود 5.5میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی نشان 

از اهتمام این مناطق به جذب منابع مالی داخلی و خارجی دارد. 
به جذب حدود  منجر  فناوری  و  نوآوری  اکوسیستم  توسعه  همچنین 
۶80واحد فناور و نوآور در این مناطق شده است. هم اکنون بیش از 
1۹00واحد تولیدی - از مجموع ۲۲00 واحد- در این مناطق در حال 
فعالیت می باشند که عالوه بر آن، با استقرار حدود ۲700واحد خدمات 
تخصصی و 50هزار واحد صنفی، برای بیش از 510هزار نفر اشتغال 

پایدار ایجاد گردیده است.
با توجه به ماموریت هاي سازماني که براي حوزه امور زیربنایي، فني 
و محیط زیست دبیرخانه شورایعالي مشخص شده است، این حوزه با 
ارتقاي کیفیت پروژه هاي عمراني و ساختماني، توسعه حمل و نقل و 
بنادر،  توسعه دسترسي ها مشتمل بر هوایي )توسعه فرودگاه(، توسعه 
جاده، ریل و لجستیک، انرژي مشتمل بر سوخت، برق و انرژي هاي 
نو، سکونتگاه ها مشتمل بر توسعه و عمران شهري و توسعه روستایي، 
حمایت از خدمات فني- مهندسي و ساختمان و ابنیه در راستاي هدف 
زیرساختي،  فعالیت هاي  عنوان  به  بتوان  تا  است  کرده  اقدام  فوق 

برنامه ریزي براي فعالیت هاي تولیدي و خدماتي را پشتیباني کرد. 
مناطق  سازمان هاي  عمراني  برنامه هاي  جمع آوري  منظور  همین  به 
سال 1۳۹۹  در  ماکو  و  انزلي  اروند،  ارس،  قشم،  چابهار،  کیش،  آزاد 
مشخص  ضمن  تولید  جهش  سال  در  بتوان  تا  بوده  قرار  نظر  مورد 
از  بیش  را  نیاز  مورد  زیرساخت هاي  آتي،  برنامه هاي  و  نیازها  کردن 

پیش فراهم کرد. 
پیشنهاد تهیه و تدوین مجموعه اي از برنامه هاي حوزه امور زیربنایي، 
با  است.  هدف  همین  به  معطوف  آزاد  مناطق  زیست  محیط  و  فني 
هماهنگي هایي که با سازمان هاي مناطق صورت گرفته نسبت به تهیه 

استراتژي و برنامه هاي عمراني مناطق نیز اقدام شده است:
1( ارتقاي کیفیت پروژه هاي عمراني و ساختماني، توسعه حمل و نقل 

و توسعه دسترسي ها مشتمل بر هوایي )توسعه فرودگاه(
۲( دریایي )توسعه بنادر(، زمیني )جاده اي و ریلي( و لجستیک

۳( انرژي مشتمل بر سوخت، برق و انرژي هاي نو
4( سکونتگاه ها مشتمل بر توسعه و عمران شهري و توسعه روستایي

5( حمایت از خدمات فني و مهندسي و ساختمان و ابنیه. 
رویکردهاي این محورها به شرح زیر تعیین شده است:

1( شفافیت و اصالح فرآیندها
۲( نوآوري و ایجاد فرهنگ انتقال فناوري

۳( مدیریت پرت و بهینه سازي
4( گسترش کاربرد فناوري اطالعات و مهارت هاي فني

5( به روزرساني آموزش ها و مهارت هاي مهندسي
 ۶( اقتصادي و تجاري سازي پروژه هاي عمراني 

ذي ربط،  نهادهاي  با  تفاهم نامه  عقد  شامل  نیز  حوزه  اصلي  اقدامات 
 ،BIM پیاده سازي بین المللي،  و  ملي  تحقیقاتي  مراکز  از  بهره مندي 
بررسي  اجرایي،  شوراي  تشکیل  سیاستگذاري،   شوراي   تشکیل 
محاسبه  الگوهاي  اصالح  منابع،  تامین  روش هاي  انتخاب  و 
جامع  طرح هاي  اصالح  قراردادها،  مدل هاي  اصالح  عوارض پذیره، 
ایجاد  پیشینه،  و  اقلیم  بر اساس  معماري  الگوي  اصالح  تفصیلي،  و 
بستر پایگاه داده هاي شهر هوشمند، آموزش و توسعه منابع و برگزاري 

جلسات فني به منظور تنظیم بودجه سال جاري است. 
وظایف حوزه امور زیربنایي، فني و محیط زیست در حوزه هاي عمران، 
و  لجستیک  و  نقل  و  فاضالب، حمل  و  آب  و ساختمان،  شهرسازي 

محیط زیست به شرح زیر تعیین شده است: 
اثربخشي  و  تجاري سازي  اجرایي،  و  فني  نظام  اجراي  عمران:   
شناسایي  پیشرفته،  فناوري هاي  از  استفاده  و  کیفي  ارتقاء  پروژه ها، 

نوآوري هاي برتر در ساخت و ساز و تامین مالي.
  شهرسازي و ساختمان: اجراي مقررات ملي و ساختمان، ایجاد 
سیستم یکپارچه صدور پروانه و نظارت و تسریع زمان صدور مجوز، 

کمیسیون تخصصي معماري و شهرسازي.
ایجاد  در  سرمایه گذاري  و  مطالعات  پیگیري  فاضالب:  و  آب    
و  کشاورزي  و  شرب  آب  توزیع  شبکه هاي  ایجاد  فاضالب،  شبکه 

صنعتي،حمایت از طرح هاي نو و فناورانه.
  حمل و نقل و لجستیک: احصا وضع موجود زیرساخت ها )کیمت، 
شبکه  بهسازي  و  توسعه  ریلي  شبکه  توسعه  خالقیت(،   و  کیفیت 

جاده اي، توسعه و ایجاد پارک هاي لجستیک و باراندازها.
جوامع  آموزش  زیست،  محیط  حفاظت  و  زیست:  احیا  محیط    
محلي، اقتصاد سبز )پسماند و بازیافت، انرژي هاي پاک و تجدید پذیر، 

کشاورزي و محصوالت ارگانیک(.
امور زیربنایي، فني و محیط زیست دبیرخانه به  برنامه هاي مدیریت 

شرح زیر تعیین شده است:
  کنترل و نظارت بر پروژه هاي عمراني، کنترل و پایش شاخص هاي
بهبود  و  ارتقاء   ،PMIS سامانه در  پروژه ها  اطالعات  کیفي- تجمیع 
نظارت  اعمال  طریق  از  خصوصي  بخش  ساز  و  ساخت  کیفیت 
و  مسکن  تحقیقات  مرکز  از  گرفتن  کمک  و  مناطق  سازمان هاي 
نیل به حق داشتن مسکن مناسب  سازمان نظام مهندسي در جهت 
قالب  در  شهرسازي  و  معماري  الگوي  اصالح  پیگیري  شهروندان، 
یکسان سازي  و  عوارض پذیره  تصویب  و  اصالح  تفصیلي،  طرح هاي 
شرایط و قوانین صدور پروانه ساخت و ساز، پیگیري توسعه و بهسازي 
بافت هاي  احیاء  ساکنین،  توانمندسازي  رویکرد  با  مناطق  روستاهاي 
فرسوده و بافت هاي با ارزش محدوده مناطق، انتخاب  و   اولویت بندي 
پیشرفت  گزارش  اخذ  راهبردي،  اهداف  پروژه ها  و  بررسي  و  تحقق 
فیزیکي و ریالي، مقایسه پیشرفت فیزیکي در بازه هاي زماني در قیاس 
با گذشته، ارائه راهکارهاي تسهیل گرانه در اقدامات مربوطه، نوآوري و 
به کارگیري تکنولوژي هاي نوین و مقایسه در سطح ملي و بین المللي، 
اصالح  عمراني،  پروژه هاي  در  هزینه  بهینه سازي  و  پرت  مدیریت 

مدل هاي قراردادي جدید با توجه به قوانین مناطق آزاد.

زیربنایي:  و  فني  در حوزه  نوین  فناوري هاي  کارگیري  به  توسعه    
اجریي  و  پیاده سازي  هوشمند،  شهر  داده هاي  پایگاه  بستر  ایجاد 
در   BIM شدن  فراگیر  و  ملي  پایلوت  عنوان  به   BIM نمودن 
کاربرد  گسترش  و  هوشمند  شهرهاي  ایجاد  مقدمه سازي  راستاي 
فناوري اطالعات، در حوزه انرژي  بهینه سازي مصرف و به کارگیري 
انرژي هاي تجدید پذیر در ساختمان هاي مناطق با استفاده از ظرفیت هاي 
مهندسي و بخش خصوصي، معرفي پروژه هاي برتر در حوزه کیفیت 

اجرا، سرعت اجرا، هزینه و... 
  تشکیل و پیگیري امور مربوط به شوراهاي حوزه فني و زیربنایي:  
تشکیل  شورایعالي فني و پیگیري مصوبات شورا،   تشکیل کارگروه هاي 
کنترل مضاعف، تامین منابع، حقوقي، مشارکت عمومي و خصوصي، 
فني و مهندسي و مدیریت ریسک ذیل شوراي عالي فني و نظام فني 
با  آزاد و پیگیري پروژه ها  ایجاد شوراي لجستیک مناطق  و اجرایي، 
هماهنگي مجموعه وزارت راه و شهرسازي براي توسعه حمل و نقل 

و دسترسي ها )هوایي، دریایي و زمیني( .
  پیگیري و هماهنگي امور مربوط به مناطق: هماهنگي درخصوص 
استفاده از منابع ملي و عمومي جهت ایجاد زیرساخت ها )شبکه آب 
اقتصادي  و...(،  جاده اي  و  ریلي  خطوط  مخابرات،  برق،  فاضالب،  و 
در  عمراني  پروژه هاي  اثربخشي  کردن  منعکس  و  تجاري سازي  و 
ساماندهي  و  آموزش  اجتماعي،  و  فرهنگي  اقتصادي،  حوزه هاي 
مهندسان فعال و ساکن در مناطق، ایجاد بستر صادرات خدمات فني 

و مهندسي در غالب اقدامات حمایتي.
این برنامه ها در فعالیت هاي سازمان هاي مناطق آزاد کیش، چابهار، 
رویکرد  مي توان  را  جاري  سال  در  ماکو  و  انزلي  اروند،  ارس،  قشم، 
آزاد  مناطق  در  زیست  محیط  و  زیربنایي  و  فني  قابلیت هاي  تحقق 
دانست که مستلزم توجه به فرصت ها و تبدیل آنها به اقتصادي کردن 

مزیت ها براساس استراتژي اقیانوس آبي است. 
این مناطق در ایران، مصداقي براي پیشروي در حوزه اقیانوس آبي و 
ارزش آفریني نوآورانه اقتصادي هستند. مزیت هاي مناطق آزاد توجه 
به استراتژي را براي تحقق توسعه و اهتمام به ظرفیت هاي آنها در 

جهت تولید، صادرات و ایجاد اشتغال بوده است.

توسعه تولید و سرمایه گذاری با تکمیل زیرساخت ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

آباداني با انجام زيربناها و تحقق طرح هاي اقتصادي مناطق آزاد
گزارش: 

 دکتر عبدالرسول خلیلي
کارشناس مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد اروند

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ملی  جشنواره  نخستین  گفت:  اروند  آزاد  منطقه 
و  خالقانه  طرحی  باد«  » یاد  خاطره نویسی 

مبتکرانه در حوزه گردشگری است.
قدرت اله طمیمیان در جلسه انتخاب هیات داوران 
باد«  »یاد  خاطره نویسی  ملی  جشنواره  نخستین 
آبادان،  شهرداری  فرهنگی  معاون  حضور  با  که 
دبیر  اروند،  اسالمی  ارشاد  و  فرهگ  مدیرکل 
دبیر  و  هنری  فرهنگی  توسعه  مدیر  جشنواره، 
این طرح  برگزار شد،  سازمان  این  نوروزی  ستاد 
افزود:  و  دانست  گردشگری  و  هنر  از  تلفیقی  را 
دلیل  به  گردشگری  صنعت  برای  دنیا  کل  در 
تمرکز و  دارد،  مثبتی که در جامعه  تبعات  و  آثار 

برنامه ریزی ویژه ای می شود.
گردشگری  صنعت  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  است،  تکاثری  به صورت  درآمدها 
صادرات  اقتصادی،  مباحث  در  مهم  صنعت  این 
دیگر  به  نسبت  تقریبا  و  دارد  پی  در  را  نامرئی 
به  خود  به  در  را  ثروت  عادالنه  توزیع  حوزه ها 

همراه دارد.
ملی  جشنواره  این  دبیر  کرد:  تصریح  طمیمیان 
موجود  که  مجازی  فضای  بستر  از  نموده  تالش 

است، بهترین بهره را ببرد.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
امروز  به  تا  اینکه  بر  تاکید  با  اروند  آزاد  منطقه 
نتوانسته ایم از فضای مجازی آن طور که شایسته 
است استفاده کنیم، گفت: مقام معظم رهبری نیز 
فضای  ظرفیت  و  بستر  از  که  دارد  این  بر  تاکید 

مجازی، به نحو احسن استفاده شود.
که  اینکه  بر  تاکید  با  سخنانش  ادامه  در  وی 
از  توانسته  باد«  »یاد  خاطره نویسی  جشنواره 
ظرفیت های فضای مجازی بهترین بهره را داشته 
و  سازمانی  نگاه  از  فارغ  توانستیم  افزود:  باشد، 
بخشی، همکاری بسیار خوبی با شهرداری آبادان 
در  که  ظرفیت هایی  بتوانیم  باید  باشیم؛  داشته 
منطقه وجود دارد را کنار هم قرار دهیم و در آخر 
ما  از  کدام  هر  چراکه  برسیم؛  دلخواه  نتیجه  به 
قرار می گیریم  داریم که وقتی کنار هم  ظرفیتی 

رویدادهای خوب و بزرگی رقم خواهد خورد.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
این  تمام  شد:  یادآور  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه 
رخدادهای موثر از طرف متخصصین هر حوزه که 
در جامعه هستند شکل می گیرد و ما به عنوان حامی 

و پشتیبان کنار این سرمایه های اجتماعی، هستیم.

جشنواره خاطره نویسی »یاد باد«؛
  دومین تجربه همکاری

با سازمان منطقه آزاد اروند
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری آبادان نیز در 
ادامه این نشست با اشاره به وضعیت حاکم بر جامعه 
که پیش آمده از گسترش ویروس کرونا است، گفت: 
با پیشنهاد دبیر جشنواره و با نگاه مثبت محمودرضا 
شیرازی شهردار آبادان به فعالیت فرهنگی و همچنین 
به  عالقه مند  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت 

همکاری در این رویداد شدیم.
فعالیت  را  مذکور  جشنواره  بازفت،  علیرضا 
توریسم  و  گردشگری  صنعت  در  مثمر ثمری 
منطقه دانست و افزود: خوشبختانه با ارائه گزارش 
دبیر جشنواره از تعداد آثار ارسالی مشخص است 
این  هم  باز  اما  گرفته،  خوبی شکل  استقبال  که 
نقطه شروع است و این دست رخدادهای فرهنگی 
باید توسعه پیدا کرده و تکرار شود که بتوانیم به 

صورت مفید از آنها بهره مند شویم.
وی اظهار کرد: هدف مهم این جشنواره، آشنایی 
زیبایی های  اجتماعی،  رفتارهای  با  اقوام  سایر 
که  است  گردشگری  توسعه  و  منطقه  بصری 
کل  در  اروند  آزاد  منطقه  شود  باعث  امیدواریم 
کشور شناخته شود و بعد از گذار از پاندمی کرونا 

شاهد حضور هموطنانمان در منطقه باشیم.
در  آبادان  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
مشارکت  تجربه  دومین  را  همکاری  این  پایان 
آبادان  شهرداری  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
عنوان کرد و تصریح نمود: این دومین همکاری 
امیدواریم  که  است  نهاد  دو  مشترک  و  رسمی 
کنار حمایت های سازمان  در  بتوانند  شهرداری ها 
منطقه آزاد اروند، فعالیت های فرهنگی را رشد و 
ارتقا دهند و مردم به شرایط و استاندارد های مورد 

انتظاری که در مناطق آزاد حاکم است، برسند.

جشنواره 
خاطره نویسی»یاد باد« 
طرحی خالقانه در حوزه 

گردشگری اروند

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

پنجشنبه 19فروردین ماه سال جاری کلنگ »اروند مال« 
بزرگ ترین مرکز تجاری، فرهنگی و تفریحی منطقه 
آزاد اروند در خرمشهر به زمین زده شد . آیین کلنگ زنی 
این پروژه که به همت شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
منطقه آزاد اروند و مشارکت بخش خصوصی در آینده ای 
با حضور مشاور  بهره برداری خواهد رسید؛  به  نزدیک 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 

اقتصادی برگزار شد.
در  تسریع  اصلی  عوامل  عنوان  به  که  آزاد  مناطق 
توسعه اقتصاد ملی، منطقه ای و گذر از اقتصاد بسته  
هستند،  ظرفیت ها و فرصت های قانونی را در راستای 
برای  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  بیشتر  حضور 
اصلی  سرزمین  از  عنوان  این  تحت  که  مناطقی 
که  سرمایه گذارانی  می کنند؛  ایجاد  را  می شوند  جدا 
می توانند با بهبود پتانسیل های هر منطقه سرآغازی 

برای آینده ای روشن تر این مناطق باشند.
مهم ترین اولویت های شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
منطقه آزاد اروند نیز در سال های اخیر که شعارهای آن 
در کشور ما رنگ و بوی اقتصادی گرفته است ، با درک 
شرایط اقتصادی ویژه ، توجه خاص به جذب سرمایه گذار 
با اهمیت نقش آن در رشد و رونق منطقه بوده است که 
در این گزارش سعی شده جزئیات پروژه اروند مال، یکی 
از مهم ترین سرمایه گذاری های جذب شده توسط این 
شرکت که همان گونه که پیش تر گفته شد در روزهای 

آغازین سال جاری کلنگ زنی شده است ؛ بیان شود .
رشد و توسعه اقتصادی و عمرانی در کنار رونق گردشگردی 
اروند  عظیم  پروژه  اهداف  اصلی ترین  از  اشتغال  ایجاد  و 
مال با سرمایه گذاری مشترک شرکت فنی مهندسی کیان 
اسکله سازان اروند و شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه 
مجدانه  تالش  با  خوشبختانه  که  است  بوده  اروند  آزاد 
طرفین اجرای این پروژه در این شرایط خاص اقتصادی، 

طی چهار سال آینده به ثمر خواهد نشست  .
مجتمع  اقتصادی،  کارشناسان  از  برخی  عقیده  به 
تجاری اروند مال به عنوان یکی از نمونه های موفق 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می رود .
تفریحی  و  فرهنگی  تجاری،  مرکز  بزرگ ترین 
آینده ای  در  که  خرمشهر  و  آبادان  شهرستان  های 
نزدیک به بهره برداری خواهد رسید و به ساکنین این 

دو شهرستان خدمات رسانی خواهد کرد .
گفته شد؛ درخصوص جذب  قبال  که  آنچه  به  توجه  با 
سرمایه گذاری همواره باید به این مهم توجه داشت که 
رونق حاصل از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی عالوه 
بر اینکه جوامع محلی را دخیل کرده و باعث می شود تا 
چرخ اقتصادی آن منطقه به  خوبی بگردد، به نفع اقتصاد 
کل کشور نیز هست؛ اتفاق مثبتی که با راه اندازی مجتمع 
تجاری اروند مال نیز برای منطقه آزاد اروند رخ خواهد داد .
فرهنگی،  تجاری،  چندمنظوره  بزرگ  مجتمع های 
تفریحی و ورزشی از واقعیت های امروز زندگی  شهری 
در دنیا محسوب می شوند؛ اتفاقی که بی شک نیاز آن 
امکانات و  از گذشته احساس می شود.  بیشتر  هر روز 
تسهیالت باالی این مجتمع ها همچون وجود مکان های 
فرهنگی، ورزشی، سالن های سینما، رستوران ها، کافه ها 
و شهربازی ها، سالن های همایش، نمایشگاه های علمی 
و صنعتی، فروشگاه های متنوع و... جذابیت خاصی به 
این مجموعه ها به ویژه در میان نسل جدید بخشیده 
است. با همین نگاه، پروژه ای نظیر مرکز تجاری اروند 
مال نیز در مکانی قابل دسترسی برای شهروندان آبادانی 

و خرمشهری در حال احداث است .
در ادامه گفت وگوهایی که با تصمیم گیرندگان اجرایی 

پروژه اروند مال صورت گرفته شده است را می خوانید .

اروند مال، یکی از موفق ترین 
سرمایه گذاری های جذب شده در منطقه

و  توسعه  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  نشریه،  با  در گفت وگو  اروند  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری 
متبوع  سازمان  برای  قوی  اهرمی  عنوان  به  شرکت  این 
خود در جهت بهره گیری از توان و حمایت از سرمایه های 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  می افزاید:  و  می کند  یاد  داخلی 
و به تبع آن شرکت تحت نظارت ما با هدف اقتصادی و 
جذب سرمایه گذار برای رونق شهر های آبادان و خرمشهر بنا 
نهاده شد و همواره کوشیدیم تا در راستای وظایف اجتماعی 
خویش که سنگ بنای توسعه است، گام های موثری برای 
این دو شهر استراتژیک و در عین حال زخم خورده از جنگ 
تحمیلی برداریم. همچنین کوشیدیم تا در شرایط خاص فعلی 

با سرمایه گذاران داخلی نهایت همکاری را داشته باشیم.
کمال رضایی با اشاره به اینکه  اقدام برای راه اندازی مرکز 
تجاری، تفریحی و فرهنگی در این منطقه با مشارکت 
بخش خصوصی در راستای دو فرآیند مهم انتقال سرمایه 
به منطقه آزاد اروند و اشتغال زایی بوده است، ادامه می دهد: 
ظالمانه  تحریم های  با  ما  کشور  که  فعلی  شرایط  در 
دشمنان روبه رو است، مهم ترین مسیر در جهت تسریع 
در روند توسعه، حمایت و جذب سرمایه گذاری های جدید 
داخلی است. اما نباید فراموش شود که جذب سرمایه های 
جدید باید براساس برنامه ها و نیازهای جامعه هدف باشد. 
با همین دیدگاه و نظر به اینکه در منطقه ما مهم ترین 
و  زیباسازی شهری  روز معضالت عمرانی،  چالش های 
مسئله بیکاری است، این نیازسنجی مورد توجه ویژه ما 

در شرکت توسعه و سرمایه گذاری قرار گرفته شده است .
زمان  مرور  به  می کند:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی که عمدتا در 
مناطق محروم شکل گرفته اند؛ توانستند زیرساخت ها را 
تا حدودی مهیا و شرایط را برای حضور سرمایه گذاران 
وجود  ضرورت  امر  این  تحقق  با  که  کنند،  فراهم 
شرکت های سرمایه گذاری و توسعه در این مناطق بیشتر 

احساس شد؛ تا این شرکت ها در رسیدن به توسعه پایدار 
در مناطق یاد شده موتور محرکی باشند .

وی که از پروژه »اروند مال« به عنوان یکی از موفق ترین 
سرمایه گذاری های جذب شده در این حوزه در منطقه 
آزاد اروند در سال های تاسیس آن نام می برد، می گوید: 
ساخت بزرگ ترین مرکز تجاری، تفریحی و فرهنگی 
در اروند از ماه ها قبل استارت خورد که خوشبختانه در 
سفر حمیدرضا مومنی مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و 

دیگر مسئولین منطقه کلنگ زنی شد .

اروند مال با استاندادهای الزم جایگزین 
مجتمع تجاری اروند خواهد شد

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد 
اروند با اشاره به اینکه فرآیند ساخت اروند مال با صدور 
پروانه در شهریورماه 1۳99 شروع شده است ؛ خاطرنشان 
می کند: مرکز تجاری »اروند مال« در مجاورت مجتمع 
بازه  در  استاندارهای الزم،  با  )کنزالمال(  اروند  تجاری 

زمانی 48ماهه به بهره برداری خواهد رسید .
رضایی ادامه می دهد: این شرکت همچنین در مسیر توسعه 
یادآور  و  برداشته  گام  و خرمشهر  آبادان  شهرستان های 
تجاری  پایانی سال 98 مجتمع  ماه های  در  که  می شود 
اروند )کنزالمال( دچار حریق شد که با تالش های صورت 
گرفته توسط شرکت، خوشبختانه پس از ۲۰روز بازگشایی 
و عملیات بازسازی آن از همان آغازین روز شروع و تاکنون 
به پیشرفت فیزیکی 9۰درصدی رسیده است؛ اما این مسئله 
سبب شد تا این شرکت برای احداث بزرگترین مرکز تجاری، 

تفریحی و فرهنگی در منطقه آزاد اروند، مصمم تر شود .
اروند  رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
نیز توضیح می دهد:  پروژه  این  ویژه  امکانات  درخصوص 
۲9۵واحدهای  شامل  تجاری  ۳طبقه  در  مجتمع  این 
و  ۲رستوران  ورزشی،  4فضای  اداری،  8واحد  تجاری، 
فودکورت، یک شهربازی، ۳سالن سینما و ۲تاالر و ۵طبقه 

پارکینگ با اعتبار ۵۶۰۰میلیارد ریال احداث خواهد شد .
این  در  فرهنگی  بخش  در  که  ویژه ای  توجه  به  وی 
مجتمع شده است، اشاره می کند و می افزاید: تعداد سه 
سالن سینما با ظرفیت حدود 1۵۰نفر بازدیدکننده، یک 
فضای مناسب شهر بازی و نیز یک مرکز آموزشی و 
مهدکودک جهت رفاه حال بازدیدکنندگان نیز در اروند 

مال در نظر گرفته شده است .
کمال رضایی همچنین درخصوص طراحی فاز صفر 
تا دو و دریافت کلیه تاییدیه های مهندسی و معماری 
این پروژه توضیح می دهد که همگی توسط شرکت 
توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند و در مدت 

زمان 9ماه انجام شده است .

اروند مال پس از بهره برداری روزانه پذیرای 
جمعیتی بالغ بر ۱۵۰۰۰نفر خواهد بود

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند 
تصریح می کند : تجمیع این امکانات در یک مجموعه، ضمن 
تامین نیازهای مختلف شهروندان، موجب صرفه جویی در 
وقت و انرژی نیز می شود. در شرایط عادی، شهروندان برای 
رفع احتیاجات خود باید به مکان های مختلف جهت خرید، 
استفاده از سینما و یا پارک مراجعه کنند. ترافیک شهری و 
شلوغی جاده ها، امکان بهره برداری همزمان از این فضاها 
را از مردم سلب کرده است. امروزه با ایجاد مجتمع های 
مردم  برای  امکان  این  دنیا،  نقاط  اقصی  در  چندمنظوره 
فراهم شده است که در زمان و محیط واحد همه نیازهای 

فرهنگی، تجاری و ورزشی خود را مرتفع نمایند .
این مقام مسئول ادامه می دهد: مزیت بزرگ دیگر این 
مجتمع ها در کنار ایجاد قدرت انتخاب فراوان در خرید 
آرامش  و  امنیت  در   شهروندان  برای  مصرفی  اقالم 
داشتن  با   چندمنظوره  بزرگ  مجتمع های  است.  آن 
و  هوشمند  امنیتی  سیستم  مطمئن،  پارکینگ های 
مدیریت سازمان  یافته، همانند شهرکی امن، امکان بروز 
مخاطرات مالی و جانی برای شهروندان را به حداقل 
ممکن کاهش می دهند. این مجتمع ها همچنین با ارائه 
خدمات نوین و ایجاد فضاهای باز و دلنشین، نقش و 
برای  مناسب  روانی  محیط  ایجاد  در  بسزایی  سهم 

شهروندان و ایجاد تعامل و هم اندیشی میان آنها دارند  .
وی با اشاره به این مهم که گردشگري نقش مهمي 
دلیل موقعیت مکانی  ایفا مي کند؛  اقتصاد جوامع  در 
دسترسی  را  منطقه  این  در  مال  اروند  جانمایی  و 
آسان و راحت شهروندان دو شهر آبادان و خرمشهر 
می داند و می افزاید: برای سال های متمادی مجتمع 
محل  و  بازار  اصلی ترین  )کنزالمال(  اروند  تجاری 
تفریح گردشگران به منطقه آزاد اروند بوده که امید 

بازدید  جهت  مناسب  محلی  نیز  مجتمع  این  است 
همشهریان، هم استانی ها و دیگر گردشگران باشد .

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند 
مسقف  طبقاتی  بزرگ  پارکینگ  می دارد:  اظهار  پایان  در 
و روباز با حجم حدودا 1۰۰۰خودرو، از دیگر مزایای مهم 
این مجتمع تجاری است. همچنین براساس پیش بینی های 
صورت گرفته، اروند مال پس از بهره برداری روزانه می تواند 

پذیرای جمعیتی بالغ بر 1۵۰۰۰نفر باشد.
 

ایجاد یکهزار و ۱۰۰فرصت شغلی برای 
مردم آبادان و خرمشهر

شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  همچنین، 
»کیان اسکله سازان اروند« ضمن برشمردن مزایای 
با  می گوید :  اروند  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری 
استقبال و مشارکت خوب مدیرعامل شرکت توسعه 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مثبت  نگاه  و 
خوشبختانه شرایط برای ساخت یک مجتمع تجاری، 

فرهنگی و تفریحی در این منطقه فراهم شد .
مهم ترین  از  یکی  به  اشاره  با  خزاییل  کیانوش 
و  آبادان  شهرستان های  در  موجود  دغدغه های 
تجاری- رفاهی  مرکز  پروژه  اجرای  گفت:  خرمشهر 
»اروند مال« در منطقه آزاد اروند برای یکهزار و صد 
این خود  ایجاد می کند که  اشتغال زایی مستقیم  نفر 

اتفاق مهم و بزرگی برای این منطقه خواهد بود.
وی در این خصوص توضیح می دهد: پس اتمام مراحل 
ساخت و در دوره بهره برداری به نسبت فضا های تجاری 
و خدماتی برای حدود 9۷۰نفر در فروشگاه ها و مراکز 
خرید، 1۰۰نفر نیروی خدماتی و بیش از ۲۰نفر پرسنل 

تاسیساتی ایجاد شغل مستقیم می کند .
پرژه  این  ساخت  زمان  مدت  می کند:  بیان  خزاییل 
و  کلنگ زنی  که  است  شده  پیش بینی  سال  چهار 
با حضور مشاور رئیس جمهور و  آن  اجرایی  عملیات 
آغاز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
شد و در حال حاضر عملیات تحکیم بستر و تجهیز 

کارگاه این پروژه در حال انجام است .
ادامه  اروند در  مدیرعامل شرکت کیان اسکله سازان 
اظهار می دارد : سرمایه در گردش این پروژه ۵هزار و 
۶۰۰میلیارد ریال است و همچنین دارای ویژگی های 
خاصی است که تا پیش از آن در شهرستان آبادان و 

خرمشهر نظیر آن نبوده است .
یک  عنوان  به  پروژه  این  از  نیز  خزاییل  کیانوش 
و  می کند  یاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  موفق  نمونه 
می افزاید: طراحی چنین مجتمع هایی از مواردی است 
که معماری آنها نیازمند تفکر و بررسی های فراوانی 
دارد، زیرا معماری این مجموعه بستر و شهرسازی را 

تغییر می دهند و جزئیات بسیاری را شامل می شوند .

اروند مال یکی از جاذبه های مهم گردشگری 
در منطقه آزاد اروند خواهد شد

کیان  مهندسی  فنی  شرکت  می گوید:  وی 
اسکله سازان اروند بر این اساس این مجتمع را به این 
شکل طراحی کرده است که یک مجموعه شهری 
کوچک با امکانات اداری ، تجاری ، فضاهای ورزشی ، 
رستوران ، شهربازی، سالن های سینما و... می باشد که 
ضمن برطرف نمودن نیازهای شهری ساکنان آبادان 
و خرمشهر در مکانی قابل دسترس برای شهروندان 
مناسب  فضای  تامین  زمینه  در  شهرستان  دو  هر 
این شهروندان خدمت رسانی  به  اجتماعی  و  شهری 
داشته باشد و همچنان از جاذبه های مهم گردشگری 

برای منطقه آزاد اروند به شمار آید .
کیان  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل 
در  امروزه  می کند :  بیان  پایان  در  اروند  اسکله سازان 
ایجاد  به رشد  رو  روند  نظاره گر  دنیا، در عین حالی که 
مجتمع های بزرگ چندمنظوره هستیم، در کشور ما نیز 
گام های بزرگی در این راستا برداشته شده است. تاسیس 
مجتمع های چندمنظوره در مناطق مختلف شهر تهران 
تبریز،  ازجمله  ایران  شهرهای  کالن  دیگر  همچنین  و 
مشهد، اصفهان و شیراز ازجمله این تالش ها است. این 
مراکز که عمدتا با همت بخش خصوصی ساخته شده اند، 
با برخورداری از امکانات نوین شهری، تاثیر بسزایی در 
تامین نیازها و احتیاجات روزمره زندگی شهروندان ایرانی 
بارعایت استانداردهای الزم  نیز  اروند مال  داشته اند که 

نمونه مشابه ای در منطقه آزاد اروند خواهد بود .

پشتیبانی از یک پروژه اقتصادی عظیم در 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد اروند نیز درخصوص احداث پروژه اروند مال در 

خرمشهر به نشریه می گوید: رشد و توسعه اقتصادی، 
صنعتی، بازرگانی، عمرانی و حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی از طریق جذب سرمایه،  مهم ترین اهداف ایجاد 
شرکت های  عنوان  به  سرمایه گذاری  شرکت های 

تابعه سازمان های مناطق آزاد در کشور است .
اسماعیل زمانی می افزاید : سرمایه های داخلی و خارجی 
جذب شده از طریق این شرکت ها طی سال های گذشته 
همچنین در راستای رونق گردشگری و ارائه خدمات 
موثر به فعاالن اقتصادی این مناطق صرف شده است 
اولیه تشکیل شرکت های  که این نیز از دیگر اهداف 

سرمایه گذاری مناطق آزاد بشمار می آید .
وی ادامه می دهد : به فراخور آنچه پیش تر گفته شد، شرکت 
اروند که صد در صد سهام آن  سرمایه گذاری و توسعه 
متعلق به سازمان منطقه آزاد اروند است، همزمان با توسعه 
محدوده منطقه در دولت تدبیر و امید در سال 9۲ احداث و 
اساسنامه آن در سال94 به تصویب هیات وزیران رسیده 
است و در تمام این سال هایی که از تاسیس این شرکت 
می گذرد، تالش شده است که به عنوان شرکتی مستقل، 

اهداف اصلی خود را پیش گرفته و به نتیجه برساند .
تصریح  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
معظم  مقام  توسط  که  سالی  در  خوشبختانه  می کند : 
رهبری به شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« مزین 
شده است، از یک پروژه اقتصادی بسیار خوب و عظیم در 
منطقه پشتیبانی شد و کلنگ بزرگ ترین مجتمع تجاری، 
فروردین ماه  در  اروند  آزاد  منطقه  تفریحی  و  فرهنگی 

همین سال و در روزهای آغازین آن به زمین زده شد .
پیگیری های  با  می کند:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند برای یک 
سرمایه گذاری موفق در این منطقه این امر محقق شد و 
با پای کار آمدن شرکت فنی مهندسی کیان اسکله سازان 
اروند، پروژه اروند مال به نتیجه رسید؛ اتفاقی مهم و مثبت 

که مردم آبادان و خرمشهر سال ها در انتظار آن بودند .
یادآور  باید  می گوید :  همچنین  زمانی  اسماعیل 
روی  پیش  که  عدیده ای  مشکالت  به  توجه  با  شد 
شرکت های توسعه و سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور 
از  اروند  سرمایه گذاری  و  توسعه  است، شرکت  بوده 
زمان تاسیس تاکنون توانسته ۲۵پروژه ازجمله مرکز 
و  غذا  مدیریت  اروند،  تجاری  مجتمع  مادر،  جراحی 
دارو و... را با ایجاد اشتغال برای صدها نفر در منطقه 
به وجود آورد، که این پروژه نیز از دیگر اتفاقات مثبت 

در کارنامه این شرکت به حساب می آید .

مزایای بی بدیل احداث مجتمع های 
چندمنظوره در منطقه آزاد اروند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
ادامه می دهد : مدیران و مالکان مجتمع های چندمنظوره 
بایستی  مراکز  این  در  که  دریافته اند  تجربه  به  دنیا  در 
نگاهی فراتر از کسب درآمد داشت و با رویکردی متفاوت 
و برنامه ریزی مداوم و منسجم، پاسخگوی طیف وسیعی 
از جامعه بود و در تعامل مستمر با این طیف، عالئق آنها را 
پوشش داد. در این راستا و در جهت رسیدن به این فلسفه 
و خواسته اصلی از ظهور این مراکز، رویکرد صاحبان و 

بهره برداران این مجتمع ها صرفا سودجویی نبوده است .
ساخت  فراوان  مزایای  به  اشاره  با  زمانی  اسماعیل 
مجتمع های چند منظوره در منطقه آزاد اروند و همجواری 
این منطقه با کشور عراق و حضور دوباره گردشگران 
عراقی پس از پایان پاندمی کرونا می افزاید: جاذبه فراوان 
مجتمع های تجاری- فرهنگی، ضمن جلب شهروندان 
مقیم داخلی یک کشور، بستری برای حضور و مسافرات 

توریست های خارجی نیز می باشد .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از این پروژه  با اشاره به بهره برداری  پایان  اروند در 
روند  است  امید  می دارد :  اظهار  آینده  سال  چهار  در 
همین  با  و  رفته  پیش  خوبی  به  پروژه  این  ساخت 
شاهد  نزدیک  آینده ای  در  و  شود  پیگیری  جدیت 
منطقه  مردم محترم  در خور شان  و  مناسب  مکانی 
آزاد اروند و گردشگران و مسافران این منطقه باشیم .

تحقق پروژه اروند مال با نگاه مثبت 
تصمیم گیران و تصمیم سازان منطقه

برای  ویژه ای  ظرفیت های  از  ایران  نقاط  اقصی 
استان  میان  این  در  اما  است،  برخوردار  سرمایه گذاری 
به  خرمشهر  و  آبادان  شهرستان های  خصوصا  خوزستان 
عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند با توجه به موقعیت 
استراتژیک، راهبردی و بهره مندی از زیرساخت های بسیار، 

گنجینه ای ارزشمند از فرصت های سرمایه گذاری است .
شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در سال های 
تاسیس خود همواره برای رسیدن به این مهم به عنوان 

بازویی برای سازمان متبوع خویش تالش کرده است .
پروژه  شد،  داده  توضیح  پیش تر  که  همان گونه 
و  ساکنان  برای  بسیاری  مزایای  دارای  مال  اروند 
نزدیک  آینده ای  در  اروند  آزاد  منطقه  گرشگردان 
خواهد بود که این مهم با نگاه مثبت تصمیم گیران و 

تصمیم سازان این منطقه محقق گردیده است .
جذابیت ها و فرصت های زیادی به لحاظ قانونی برای مناطق 
آزاد هفتگانه کشور ایجاد شده تا زمینه ساز حضور بیشتر 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشند. هرچند این مناطق 
هنوز تا رسیدن به اهداف تعریف شده فاصله دارند، اما با 
ایجاد و توسعه زیرساخت ها در این مناطق می توان انتظار 

داشت در آینده ای نه چندان دور این امر محقق گردد .
در پایان الزم به ذکر است ؛ پروژه »اروند مال« به عنوان 
بزرگترین مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی منطقه 
آزاد اروند که با حضور مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسما کلید خورد، 
در شهرستان خرمشهر و در مجاورت مجتمع تجاری 
اروند )کنزالمال( با استاندارهای الزم، در آینده ای نزدیک 

و در بازه زمانی 48ماهه به بهره برداری خواهد رسید .

کلنگ بزرگ ترین مرکز تجاری، فرهنگی و 
تفریحی اروند به زمین زده شد

با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
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گزارش:
هاله انیسی



اخبار منطقه آزاد قشم

توسعه زیرساخت های 
بندری قشم با اعتباری بالغ بر 

۱۶۰۰میلیارد ریال

 معاون فنی و عمرانی 
سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

سال های 1392 تا 1400، سال های توسعه زیرساخت های 
بندری منطقه آزاد قشم با هدف ارتقای سهم این منطقه 
از صنایع دریایی به ویژه تجارت و حمل و نقل دریایی بوده 
است و در دولت های یازدهم و دوازدهم، هفت طرح شاخص 
در حوزه توسعه اسکله ها و بنادر با صرف اعتباری نزدیک به 

1600میلیارد ریال در این زمینه به اجرا درآمد.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: پروژه 
توسعه اسکله و الیروبی حوضچه بندر بهمن با اعتباری بالغ 
بر 1200میلیارد ریال، یکی از شاخص ترین پروژه هایی است 
که در سال 1393 کلید خورد و امسال به بهره برداری می رسد.
میلیون  یک  شامل  پروژه  این  بهاروند،  محرم  گفته  به 
طول  به  عرشه  ساخت  و  حوضچه  الیروبی  مترمکعب 
اسکله  200متر  ۵000تن،  اسکله  ) 1۵0متر  36۵متر 

10000تن و 1۵متر رمپ رو-رو( می باشد.
احداث اسکله چندمنظوره بندر بهمن، شامل خرید و نصب 
پانتون اسکله، یکی دیگر از پروژه های مهم در توسعه این 
بندر استراتژیک جزیره بوده است که معاون فنی و عمرانی 
سازمان منطقه آزاد قشم درباره آن اظهار کرد: احداث این 
اسکله با صرف اعتباری افزون بر 60میلیارد ریال در سال 94 

شروع شد و در سال 9۵ به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به بهره برداری، تعمیر و نگهداری اسکله های 
سال 92  از  اسکله ها  این  در  داشت:  بیان  پهل  و  الفت 
الیروبی،  جهت  ریال  200میلیارد  بر  بالغ  مبلغی   99 تا 

مقاوم سازی و محوطه سازی هزینه شده است.
عملیات بازسازی ترمینال اسکله درگهان که در سال 9۵ 
به بهره برداری رسید، یکی دیگر از پروژه های است که 
بهاروند در مورد آن توضیح داد: این پروژه شامل بازسازی 
تعمیر  و  خرید  همچنین  و  زیربنا  200مترمربع  و  2هزار 

تاسیسات با اعتبار 40میلیارد ریال است.
به گفته معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم، 
و  درگهان  اسکله  توسعه  و  مرمت  تعمیر،  سال 94  در 
افزون  اعتباری  با صرف  پانتون،  خرید و نصب دو عدد 

بر 20میلیارد ریال انجام شد.
پروژه  این  وی در مورد ساماندهی اسکله ذاکری قشم گفت: 
شامل اجرای تاسیسات و محوطه سازی و صرف هزینه 10میلیارد 
ریال در سال 1394 به بهره برداری رسید و هم اکنون نیز طرح 
توسعه این اسکله مبتنی بر الگوهای نوین طراحی معماری سبز 

)کاربری حمل و نقل و پایانه مسافری دریایی( آماده شده است.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان 
کرد: ساماندهی اسکله دوحه با صرف اعتباری بالغ بر 40میلیارد 
ریال شامل ساماندهی ورودی و میدان دوحه، اجرای دیوارکشی و 
محوطه سازی جهت احداث ساختمان فروش محصوالت دریایی، 
اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی، نورپردازی و فضای سبز 

از دیگر پروژه هایی است در طول این مدت انجام شده است.

تحقق  از  قشم  آزاد  منطقه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
8۵درصدی اشتغال پیش بینی شده برای سال 99 در این منطقه در 
شش ماهه اول این سال خبر داد و گفت: طبق جدول پیش بینی 
اشتغال جدید در منطقه آزاد قشم برای سال 99 از هفت هزار و 
282شغل پیش بینی شده، افزون بر شش هزار و 21۵شغل یعنی 

8۵.34درصد در شش ماهه اول این سال محقق شده است.
سلیمان رنجبری افزود: در این جدول برای مدیریت نفت و انرژی 
از 2هزار و 992فرصت شغلی پیش بینی شده، افزون بر 2هزار 
و 6۷0فرصت شغلی یعنی 89.2درصد محقق شده و مدیریت 
دفتر فنی و طرح های عمرانی نیز از یکهزار و ۵20فرصت شغلی 
پیش بینی شده برای افزون بر یکهزار و 300فرصت شغلی معادل 
84.96درصد و مدیریت کشاورزی و شیالت هم از 9۵8فرصت 
معادل  شغلی  38۵فرصت  بر  افزون  شده،  پیش بینی  شغلی 

40.18درصد را در 6ماهه اول سال 99 محقق کرده است.
به گفته وی، برای مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی نیز طبق این جدول 686فرصت شغلی در نظر 
گرفته شده بود که 16۷فرصت شغلی یعنی 24.34درصد آن 
در شش ماهه اول سال 99محقق شده و این رقم پیش بینی 
شده برای مدیریت بازرگانی و اصناف نیز ۵۵۵فرصت شغلی 
بوده که 296فرصت شغلی یعنی ۵3.3درصد آن در شش 

ماهه اول این سال ایجاد شده است.
برای  شده  پیش بینی  اشتغال  میزان  شد:  یادآور  رنجبری 
مدیریت های صنعت و معدن و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منطقه آزاد قشم هم برای سال 99 به ترتیب 3۷۷ 
معادل  116شغل  بر  افزون  که  بوده  شغلی  ۷8فرصت  و 
30.۷6درصد و 31شغل معادل 39.۷4درصد به ترتیب در این 

دو مدیریت در شش ماهه اول این سال محقق شده است.
به گفته مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم، در این 
جدول به رغم اینکه برای مدیریت امور اجتماعی و سالمت 3۷شغل 
برای سال 99 پیش بینی شده بود، در حوزه این مدیریت افزون بر 
۵0شغل در شش ماهه اول این سال ایجاد شده و مدیریت امور 
درگهان نیز به رغم عدم پیش بینی ایجاد شغل برایش در سال 99، 
افزون بر 200شغل در شش ماهه اول این سال ایجاد کرده است.

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

با حضور امامان جمعه شیعه و اهل سنت قشم، فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان و مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

 برگزاری آیین تودیع و معارفه 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم

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

مدیر ژئوپارک جهانی قشم اظهار داشت:

آیین تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
قشم،  سنت  اهل  و  شیعه  جمعه  امامان  حضور  با  قشم 
معاون فرهنگی،  امام سجاد)ع( هرمزگان،  فرمانده سپاه 
انتظامی  و  امنیتی  مشاور  گردشگری،  و  اجتماعی 
مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
فرماندهان  قشم،  شهرستان  فرماندار  قشم،  آزاد  منطقه 
انتظامی، نظامی و دریابانی شهرستان و جمعی از مدیران 
امام  مصلی  محل  در  قشم  شهرستان  ادارات  روسای  و 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  قشم  شهر  علی)ع( 
پروتکل های بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 

برگزار شد.
جمعه  امام  تارم  میثم  والمسلمین  االسالم  حجت 
شهرستان قشم در این آیین با تبریک حلول ماه مبارک 
سرهنگ  اجتماعی  خدمات  و  تعامل  تحرک،  از  رمضان 
محمد ساالری فرمانده پیشین ناحیه مقاومت سپاه قشم 
تقدیر و ضمن خوشامدگویی به فرمانده جدید این ناحیه، 
نیز قشم  او  ماموریت  امیدواری کرد که در مدت  اظهار 
شاهد شکوفایی این نهاد نظامی برآمده از بطن انقالب 

اسالمی باشد.
همچنین، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت 
قشم نیز در این آیین ماه مبارک رمضان را ماه پاکسازی 
و پاالیش قلب ها از زنگارها دانست و با اشاره به اینکه 
سپاه به تقوا و اخالص مزین و آراسته است، از خدمات 
و تعامالت فرماده پیشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم 

تشکر و برای فرمانده جدید این ناحیه آرزوی توفیق کرد.
اباذر ساالری  پاسدار  این گزارش، سرتیپ دوم  براساس 
آیین،  این  نیز در  امام سجاد)ع( هرمزگان  فرمانده سپاه 
و  نگاه  و  مردم  بطن  از  برخاسته  مجموعه  یک  را  سپاه 

کارآمد  بر  تاکید  با  و  خواند  مردم  به  خدمت  را  هدفش 
سپاه  مقاومت  ناحیه  پیشین  فرمانده  بودن  دغدغه مند  و 
ناحیه  این  جدید  فرمانده  سوابق  و  تجربیات  به  قشم، 

خصوصا در مناطق اهل سنت نشین اشاره کرد.

علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم هم در این آیین، 
اخالص در کار و کار برای رضای خدا را در سپاه نهادینه 
برای  شهرستان  مدیران  مجموعه  آمادگی  بر  و  دانست 
همکاری با فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم 

همانند فرمانده پیشین این ناحیه تاکید کرد.
حجت االسالم امید درویشی مسئول نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه قشم  نیز در این آیین طی سخنانی از خدمات 
فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم قدردانی 

و برای فرمانده جدید این ناحیه آرزوی موفقیت کرد.
ناحیه  پیشین  فرمانده  ساالری  محمد  پاسدار  سرهنگ 
ارائه  آیین ضمن  این  آغاز  مقاومت بسیج سپاه قشم در 
گزارشی از عملکرد خود در طول 22ماه خدمت در قشم از 
همکاری و حمایت های مسئوالن، نهادها و دستگاه های 
مستقر در قشم خصوصا از حمایت های حمیدرضا مومنی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پیشین سازمان منطقه 

آزاد قشم تقدیر و تشکر کرد.
پاسدار  آیین حکم سردار سرلشگر  این  در  است،  گفتنی 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین 
اسالمی برای انتصاب سرهنگ پاسدار حجت امیری کیا 
سپاه شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  عنوان  به 
قشم و تقدیرنامه سرتیپ دوم اباذر ساالری فرمانده سپاه 
امام سجاد )ع( استان هرمزگان خطاب به سرهنگ محمد 
فرمانده  دو  این  به  ناحیه  این  پیشین  فرمانده  ساالری 

اهداء شد.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از 
رشد 23درصدی سرانه فضای سبز جزیره قشم به ازای 

هر نفر در دولت دوازدهم خبر داد.
فرج طهماسبی با اعالم این خبر گفت: سرانه فضای سبز 

و  به 1۵  متر در سال 1396،  از 12 و 6دهم  شهر قشم 
۵دهم متر در سال 1399 افزایش پیدا کرده است.

مثمر  نخل  انواع  نفر  هزار  سه  از  بیش  کاشت  داد:  ادامه  وی 
سازگار با آب و هوای جزیره، بیش از 1۵0هزار مترمربع چمن و 
بیش از 30هزار اصله درخت و درختچه ازجمله مهم ترین اقدامات 
افزایش سرانه فضای سبز در سرتاسر  این مدیریت در راستای 

جزیره است.
میوه های  الگویی  باغ  نخستین  ایجاد  طهماسبی  گفته  به 
گرمسیری کشور و احداث نهالستان امید و ایجاد فضای سبز 
گردشگر  هدف  روستاهای  و  جزیره  مواصالتی  مسیرهای 
سوزا،  و  درگهان  قشم،  شهرهای  در  موجود  میدان های  و 
فرودگاه و سایر روستاهای موجود در کنار احداث پارک های 
شهری متعدد در محله های مختلف از دیگر اقداماتی است 

که موجب افزایش سرانه فضای سبز شده است.

رشد 64درصدی سرانه پارک های شهری قشم
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه 
با بیان رشد 64درصدی سرانه پارک های شهر قشم در چهار 
سال اخیر نیز گفت: سرانه پارک در شهر قشم از ۵ و 6دهم متر 
به ازای هر نفر در سال 96، به 9 و 2دهم متر در سال 99 افزایش 
یافته و اکنون شهر قشم از نظر برخورداری از پارک های شهری 

نسبت به جمعیت، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
از  قبل  قشم  پارک های  مساحت  اینکه  اظهار  با  طهماسبی 
سال 96 بالغ بر 220هزار مترمربع بود، یادآور شد: این رقم 
تا پایان سال گذشته به 390هزار مترمربع رسید که می توان 
ازجمله پارک های احداث شده در سال 99 به فاز 2 کمپ پارک 

آفتاب، پارک شهرک گلستان و بوستان اشاره کرد  .
به گفته وی، پارک جنگلی گلستان فاز 2، پارک محله ای پرستو نریمان، 

پارک فرهنگ شهرک بوستان، پارک های محله ای شهرک الهیه و 
توسعه پارک زیتون که عملیات احداث آن در سال 99 آغاز شده بود، در 
سال جدید تکمیل می گردد و عملیات عمرانی پارک نسترن شهرک 
سام و زال و پارک ساحلی مرجان نیز پس از انعقاد قرارداد آغاز می شود 

که تاثیر بسزایی در افزایش سرانه پارک شهری قشم دارند.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: افزایش، توسعه و نگهداری فضای سبز و بهبود 
فضای شهری با کاشت انواع درختان میوه گرمسیری، گلدار 
و معطر دائمی و کاهش هزینه های حفظ و نگهداری با به 
کارگیری آخرین دستاوردهای علمی، مکانیزاسیون کشاورزی 
آبیاری تحت فشار به منظور رعایت حقوق  و توسعه شبکه 
شهروندان در برخورداری از شهری زیبا، از مهم ترین اقداماتی 
است که در چهار سال گذشته در منطقه آزاد قشم دنبال شده و 

با تمام توان در سال پیش روی هم دنبال می گردد .

سرپرست مدیریت ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: با رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله 
رویداد  و  ۷2برنامه  بر  افزون  کرونا،  ویروس  شیوع  با 
ورزشی در سال گذشته در این منطقه اجرا شده که حدود 
آموزشی داشته و  یعنی 28برنامه محتوای  40درصد آن 

به صورت کالس، کارگاه و اردو برگزار گردیده است.
را  یعنی 14برنامه  برنامه ها  جلیل حقگویان، 20درصد کل 
افزود:  و  نمایش خواند  و  تفریحات  قالب همایش،  در  هم 
بعد از این دو مورد، مسابقات ورزشی در سطح شهرستان با 
10مسابقه، در سطح استانی و کشوری هر کدام با ۵مسابقه، 
بومی محلی با چهار مسابقه، بانوان با سه مسابقه و جزایر با 

یک مسابقه در رده های بعدی قرار می گیرند.
وی همچنین از کسب یک مقام جهانی در مسابقات مجازی 
در بخش کاتا )کاراته( و برگزاری و بینار هیات کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی نیز در سال 99 به عنوان دو برنامه ورزشی 

این سال در قشم در قالب فضای مجازی نام برد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیریت  سرپرست 
دوره های  مهم ترین  کرد:  اظهار  برنامه ها  این  جزییات  درباره 
آموزشی برگزار شده در سال 99 شامل غواصی و مدرسی غواصی، 
کاراته، جودو، علم و تغذیه، آشنایی با  GPS، کایت بوردینگ، 
غارپیمایی، مدرسی استند آپ پدل برد، طراحی بازی های حرکتی، 

هواشناسی کوهستان و دوچرخه سواری بوده است.
اتومبیلرانی  مسابقات  برگزاری  حقگویان،  گفته  به 
و  فوتسال  نمایشی  حرکات  موتورکراس،  اساللوم، 
عمومی  همایش  فعال،  جزیره  فستیوال  بسکتبال، 
گردهمایی  چوبی،  قایق های  مسابقات  دوچرخه سواری، 
همگانی  ورزش های  فدراسیون  بانوان  رئیس  نوابین 
این  رئیس  از  فعال  نشان شهر  دریافت  و  سراسر کشور 
فدراسیون، مسابقات رالی جانبازان و معلولین و صعود تیم 
برنامه های  از مهم ترین  قله تشکر،  به  کوهنوردی قشم 
ورزشی قشم در سال 99 در قالب همایش و تفریحات و 

نمایش بشمار می رود.
وی کسب مقام قهرمانی تیم والیبال ساحلی منطقه آزاد قشم 
در مسابقات قهرمانی کشوری زیر 20سال و کسب مقام سوم 
این مسابقات در رده سنی زیر 23سال و شرکت در مسابقات 
قهرمانی آنالین کاراته کشور، کسب نایب قهرمانی مسابقات 
شطرنج زیر 18سال کشور توسط حسین دژدار و کسب مقام 

سوم بانوان قشم در مسابقات آمادگی جسمانی تخصصی 
فدراسیون کونگ فو را نیز از مهم ترین رویدادهای دانست که 

در سال گذشته قشم در سطح کشوری حضور داشته است.
سرپرست مدیریت ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم 
همچنین نایب قهرمانی تیم جودوی منطقه آزاد قشم در 
مسابقات استانی، کسب سه مدال طال و نقره در مسابقات 
تک لیفت پرورش اندام قهرمانی استان، شرکت در مسابقات 
مسابقات  در  حضور  قشم،  میزبانی  به  استان  سوارکاری 
قهرمانی اسنوکر استان و برگزاری بازی های بومی محلی 
اسب دوانی، شمشیربازی سنتی و طناب کشی را نیز ازجمله 

رخدادهای ورزشی سال 1399 قشم اعالم کرد.
ویژه  ورزشی  برنامه  سه  شد:  یادآور  پایان  در  حقگویان 
قالب،  با  ماهیگیری  مسابقه  برگزاری  شامل  نیز  بانوان 
و  قشم  پرورش  و  آموزش  کارکنان  دارت  مسابقات 
مسابقات کراس فیت هم درسال گذشته در قشم توسط 

مدیریت ورزش و جوانان منطقه آزاد قشم اجرا شد.

اجراییات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
سازمان منطقه آزاد قشم گفت: دو قطعه از اراضی خالصه 
روستاهای  هادی  طرح  محدوده  از  خارج  در  واقع  دولتی 
طوال و کانی جزیره قشم مجموعا به مساحت یک هزار و 

60۷مترمربع از سوی این یگان رفع تصرف شد.
مصطفی مازندرانی با اعالم این مطلب افزود: رفع تصرف این 
اراضی که ارزش تقریبی آنها بالغ بر یک میلیارد و ۷2۵میلیون و 
600هزار ریال برآورد شده است، وفق دستور دادستان دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان قشم و در معیت مامورین پلیس 

اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان قشم انجام شد.
وی درباره جزییات این اراضی رفع تصرف شده اظهار داشت: 

قطعه اول به مساحت یکهزار و  40۷مترمربع و به ارزش 
تقریبی یک میلیارد و 12۵میلیون و 600هزار ریال واقع در 
خارج از محدوده طرح هادی روستای کانی و قطعه دوم به 
مساحت 200مترمربع به ارزش تقریبی 600میلیون ریال نیز 
واقع در خارج از محدوده طرح هادی روستای طوال قرار دارند.

و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس  همچنین، 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم افزود: یک قطعه از اراضی 
خالصه دولتی واقع در خارج از محدوده طرح هادی روستای 
کردوا جزیره قشم مجموعا به مساحت چهار هزار مترمربع از 

سوی این یگان رفع تصرف شد.
مازندرانی ادامه داد: رفع تصرف این اراضی که ارزش تقریبی 

آنها بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد شده است، وفق دستور 
دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم و با 
حضور  با  و  روستا  این  اسالمی  شورای  رئیس  همکاری 
متصرف در معیت مامورین کالنتری شهر درگهان انجام شد.
وی گفت: عملیات رفع تصرف این اراضی از سوی ماموران 

این یگان بدون حادثه یا مشکلی صورت گرفت .
رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان با تاکید بر تداوم اینگونه اقدامات برای 
احقاق حقوق مردم جزیره، از حمایت های قانونی رضا صفایی 
دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم و همچنین 
از فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مسئولینی که در این امر با 

یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه 
آزاد قشم همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم از انتشار تصاویر و توضیحات 
جلد  در  قشم  جهانی  ژئوپارک  ژئوسایت های  به  مربوط 

بیستم فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان خبر داد.
و  کودکان  فرهنگ نامه  گفت:  کاظمی  امری  علیرضا 
شده  نوشته  عمومی  دائرة المعارف  نخستین  نوجوانان، 
با  که  است  نوجوانان  و  کودکان  برای  فارسی  زبان  به 
ایران تهیه شده،  بر فرهنگ  با تکیه  دیدگاهی علمی و 
و  پایه  دانش  به  توجه  با  و  مستند  دقیق،  آن  مقاله های 
زبان و بیان گروه سنی 10 تا 16سال تدوین شده است 

و در تالیف مقاله های آن بیش از 2۵0استاد و متخصص 
رشته های مختلف همکاری داوطلبانه می کنند.

به گفته وی، ژئوپارک قشم یکی از مناطق بکر و بی نظیر 
زمین شناختی است و به مردم کمک می کند طبیعت را 
به عنوان یک عنصر زنده درک کنند؛ همچنین در توسعه 
روی  همین  از  دارد؛  موثری  نقش  محلی  جوامع  پایدار 
آن  از  حفاظت  راهکارهای  و  ژئوپارک  چیستی  آموزش 

برای نسل آینده ضروری است.
نخستین  از  کودک  کتاب  شورای  است،  ذکر  به  الزم 

همایش خود در سال 1342، تالیف و انتشار فرهنگ نامه  ای 
از  یکی  به  عنوان  را  ایرانی  نوجوانان  و  کودکان  برای 
به   است.  کرده  مطرح  ما  جامعه  اساسی  ضرورت های 
گرانبهای  تجربه های  از  بهره گیری  با  همین  سبب، 
پیشگامان دائرة المعارف نویسی در ایران و با برخورداری 
با  و  کارشناسان  و  دانش پژوهان  گروهی  تجربه های  از 
تکیه بر کار داوطلبانه و نیز  دریافت هدیه ای مناسب که 
سرمایه نخستین این گام بلند بود، در پاییز سال 13۵8 کار 
تهیه و تدوین فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان آغاز شد.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

سرپرست مدیریت ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم اعالم نمود:

رشد 23درصدی سرانه فضای سبز جزیره قشم در دولت دوازدهم

اجرای 72برنامه و رویداد ورزشی در سال 99 در منطقه آزاد قشم

رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در روستاهای طوال، کانی و کردوا جزیره قشمرفع تصرف اراضی ملی و دولتی در روستاهای طوال، کانی و کردوا جزیره قشم

انتشار اطالعات ژئوپارک جهانی قشم در فرهنگ نامه کودکان و نوجوانانانتشار اطالعات ژئوپارک جهانی قشم در فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان

تحقق 8۵درصدی اشتغال 
پیش بینی شده در منطقه 
آزاد قشم برای سال 99 در 

شش ماهه اول

 مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 منطقه آزاد قشم اعالم کرد:
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