
سرمقاله

پاشنه آشیل مناطق آزاد کجاست؟
از 21شهریورماه 1372 که علی اکبر ناطق نوری به عنوان رئیس چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی 
تاییدیه شورای نگهبان را جهت اجرای »قانون چگونگی اداره مناطق آزاد« به مرحوم هاشمی رفسنجانی 
رئیس پنجمین دولت بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ابالغ نمود؛ بیش از 10070روز می گذرد و این 
در حالی است که ظرف این مدت کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا که درگیر جنگ، ناآرامی، حضور 
طالبان، القاعده، داعش و منازعات مستمر داخلی میان گروه های قومی-فرقه ای بوده اند، در زمینه جذب 
سرمایه گذار در مناطق آزاد به درجه ای از پیشرفت و موفقیت نائل آمده اند که قیاس مناطق آزاد ایران 

با آن کشورها، قیاس مع الفارق است.
اما چه شد، آنچه فکر می کردیم باید بشود صورت واقعیت به خود نگرفت؟ به باور اینجانب مهم ترین 
مشکل انسان ایرانی و به تعبیر دقیق آن مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر آن؛ تفاوت جهان های انتزاعی 
با جهان های انضمامی است. موضوعی که براساس آن آنچه دوست دارد باشد، با امکانات، فرصت ها و 
توانمندی هایی که توان بالقوه وی و یا آن برنامه را تشکیل می دهد در ارزیابی با چالش ها، برای تبدیل 

به واقعیت نه تنها تفاوت دارد، بلکه در مواقع بسیار با تعارض همراه است.
فرض بنده بر موفقیت مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی و مناطق همجوار خود بنا نهاده شده، 
برای مناطق،  تعیین و در واقع تصور شده  اهداف  این پیش فرض، چرایی و چگونگی عدم تحقق  با 

واکاوی می شود؟
محدوده  ابتدا  آن  براساس  که  روندی  بوده؛  جهانی  رویه  برخالف  ایران  آزاد  مناطق  ایجاد  مدل   )1
جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد اعالم می شود تا در یک دوره زمانی تا دو سال )مانند منطقه آزاد انزلی( 
اساسنامه، هیات مدیره و محدوده آن به تصویب هیات دولت و مجلس برسد. نکته حائز اهمیت فرآیند، 
تا دو سال شروع به کار رسمی نهاد مجری و ناظر بر عملکرد قانونی در محدوده مشخص شده به 
عنوان منطقه آزاد نیست! بلکه این معضل عجیب است که آن منطقه آزاد از کمترین زیرساخت های 
اینکه سازمان  با عنایت به  ضروری برای هرگونه فعالیت سوداگرانه و سرمایه گذاری برخودار بوده و 
مزبور از ردیف بودجه ملی و استانی در مسیر ایجاد زیرساخت بهره مند نمی باشد، در نتیجه خود باید به 
دنبال تامین منابع درآمدی )عمدتا ناپایدار به دلیل متغیر بودن قوانین و مقررات و برداشت های متفاوت 
از قانون توسط سایر دستگاه های اداری( بوده، امری که براساس قانون از طرقی چون فروش زمین و 

امالک و اخذ عوارض از سرمایه گذاران، به ویژه واردکنندگان کاال احصاء می شود  .
براساس این مدل غلط، مناطق آزاد اوال دوران ایجاد زیرساخت به جای دو یا چهار سال، به 15 تا 

20سال افزایش می یابد و این طوالنی بودن یعنی از میان رفتن فرصت و مزیت در مقایسه با رقبای 
منطقه ای؛ ثانیا متهم به معبر قاچاق کشور شده اند. طرفه اینکه صادرکنندگان این اتهام و آدرس غلط 
جمهوری  دولت  الحاق  براساس»قانون  چراکه  می کنند؛  استفاده  مردم  عموم  و  مسئولین  ناآگاهی  از 
اسالمی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی« 
ایران از 17اسفند 1389 براساس ابالغیه مجلس شورای اسالمی به عضویت آن درآمده، مناطق  که 
آزاد: محدوده جغرافیایی خارج و فارغ از حوزه نظارت و عملکردی گمرک هر کشور است که به دلیل 
سهولت، سرعت بخشی و گسترش حجم و دامنه مراودات بین المللی در چارچوب جهانی شدن مناسبات 
میان دولت-ملت ها و شرکت های بین المللی ایجاد شده اند. در نتیجه آنجایی که قاچاق صورت می گیرد 
مرزهای  نگاهبانان  که  نقطه ای  همان  دقیقا  است،  آزاد«  مناطق  »از  بلکه  نیست  آزاد«  مناطق  »در 
اقتصادی کشور، یعنی گمرک مستقر است؛ گرچه ظرف سال های اخیر شاهد تالش های خالف قوانین 
ملی و بین المللی گمرک برای حضور در مناطق آزاد بوده ایم. اما کارکرد قاچاق معطوف به دو اصل 
عدم پرداخت عوارض و مشخص نشدن ماهیت و کیفیت کاالی قاچاق است، عواملی که برای فعالین 

اقتصادی در مناطق آزاد محلی از اعراب ندارد.
2( ابعاد دیگر عدم توفیق، وابسته به عملکرد دبیرخانه و شورایعالی مناطق آزاد است؛ چرا؟ ظرف دو دهه 
گذشته و با عبور از دوران رئیس جمهوری که شهره به سازندگی است و در گذار از دولت های اصالحات 
تا مهرورزان تا اهل تدبیر، آنچه بر مناطق آزاد کشورمان رفت، جز عدم همکاری در مسیر اجرای قانون 
نبوده و نیست!! این مهم زمانی اهمیت پیدا می کند که توجه داشته باشیم شما با مناطق آزادی طرف 
هستید که مزایا و معافیت های قانونی، جز با همکاری سایر نهادها قابلیت اجرا نداشته و کماکان ندارند. 
یعنی سازمان عامل در بخش عمده ای از قوانین، قادر به اجرای قانون برای سرمایه گذاری که طرف 

حساب او بوده و سازمان به اجرا و ارائه آن به سرمایه گذار، متعهد است نمی باشد.
خروجی این امر را می توان در تعمیم های متعدد غیرقانونی در قبال قانون عادی )قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد( با تصویب بخشنامه ها، تصویب نامه های دولتی و قانون بودجه سالیانه کشور جستجو کرد. 
بودجه  در  آزاد  مناطق  کارهای  و  به کسب  افزده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  وارد کردن  مثال  به طور 

سال 1400، عمال موجودیت و ماهیت اثرگذاری قانون به محاق رفته است.
بورس  و  بیمه  بانک،  فعالیت  مانند  قانونی  ابطال مزیت های  اخذ شده جهت  آرای  موارد فوق،  به   )3
خارجی در مناطق آزاد از طریق طرح شکایت و صدور رأی موافق از دیوان عدالت اداری را باید اضافه 
کرد. در واقع تفسیر به رأی ها و عدم استنکاف به ارجحیت قانون مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی 
مناطق، از سوی نهادهایی چون گمرک، دارایی، بانک مرکزی، بیمه، بورس و حتی ثبت شرکت ها به 

همراه ابطالی که با حذف برابری می کند، خروجی جز عدم اجرای قانون در مناطق آزاد ندارد.
مجلس  محترم  نمایندگان  اداری(،  عدالت  )دیوان  قضاییه  و  )شورایعالی(  مجریه  قوای  از  پس   )4
و  بوده  قانون  انشاء  بر  متمرکز  حوزه ها،  تمامی  در  خود  مألوف  رویه  راستای  در  اسالمی  شورای 
اعضای  از سوی سایر  آزاد  مناطق  قانون  نپرسید، چرا  از دولت و شورایعالی  این مدت کسی  طی 
شورا اجرا نمی شود؟ دبیرخانه شورایعالی و سازمان های عامل مناطق آزاد چه کرده اند که نه دولت 
حالی  در  عبارتی  به  کارشناسان؟!  و  قوا  سایر  نه  دارند،  قبول  را  آزاد  مناطق  ظرفیت  و  عملکرد 

وزنه  که  عزیزی  نمایندگان  تکلیف  نمی دارد،  نگاه  را  خود  امام زاده  حرمت  امام زاده،  متولی  که 
قانونگذاری آنها بر نظارت غلبه داشته و در عین حال، اولویت آنها اشتغال زایی برای مردم حوزه 

انتخابیه خود است، گویا است.
در واقع پاشنه آشیل مناطق آزاد، به عدم نظارت مجلس شورای اسالمی بازمی گردد. در این رهگذر، 
آزاد،  مناطق  فراکسیون  مفرط  و ضعف  اقتصادی  کمیسیون  به  مجلس  با  همکاری  حوزه  محدودیت 
مجموعه عوامل تقویت کننده این پاشنه آشیل می باشند. یعنی مجلس با آن ظرفیت هایی که قانون 
اساسی در اختیار عزیزان قرار داده، حضور دسته کم 90نماینده از 290نماینده )اگر تهران با منطقه آزاد 
فرودگاهی امام را اضافه کنیم، عدد از 120نفر عبور می کند( در استانی که در آن منطقه آزاد مشغول 
به فعالیت می باشد؛ می تواند در کنار سرمایه گذاران و دولتمردانی باشد که از درد عدم اجرای قانون و 

مزیت ها و معافیت های قانونی طی این دوران فغان سرداده و با انواع اتهام ها مواجه بوده اند.
5( پنجمین عامل معطوف به نیروی انسانی است؛ چراکه مناطق آزاد طی این مدت عرصه کشاکش 
تقسیم بندی و چیدمان نیروی انسانی از سوی نمایندگان مجلس، مدیران ارشد استانی و تیم پیروز در 
هر دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده و متاسفانه این امر کما فی السابق ، همچون سرزمین اصلی 
تداوم دارد. البته این امر واقعیتی است که برآمده از مدل فرهنگ مدیریتی و نیروی انسانی کشورمان 
است که علی رغم بهره گیری از ابزار و تکنولوژی و نهادهای مدرن، هنوز زندگی پیشامدرن و مبتنی بر 
روابط خانوادگی، دوستانه و آشنا، حاکم بر انتخاب مدیر و کارشناس است. به این امر باید عدم آشنایی، 
درگیر شدن به حواشی، تحت تاثیر خوانش های داخلی چپ گرایانه از سرمایه و سرمایه گذار در عرصه 

اقتصاد و نقش آن در توسعه کشور را اضافه کرد.
در پایان باید تصریح کرد، در حالی که رهبری معظم انقالب در قالب بند یازدهم سیاست های اقتصاد 
نهادهای  و  ارکان حاکمیتی  برخورد  داده اند، مدل  آزاد  فعالیت مناطق  توسعه حوزه  بر  مقاومتی حکم 
اندیشه ورز کشورمان با مناطق آزاد نه از شناخت کارشناسی و دقیق، که از انگاره های غلط ناشی شده و 
در عین حال به عدم اجرای قانون، ابطال قوانین، کارشکنی در اجرای مزیت ها، وارد کردن اتهام قاچاق 
و ضربه زننده به اقتصاد ملی از طریق رانت های قانونی اکتفا نکرده و به تعدد قوانین و آیین نامه ها 
متمایل شده اند. دولت و مجلس باور ندارد که تعدد قانون و نقض قوانین با تصویب و ابالغ قانون های 
جدید، یعنی بی قانونی از طریق خدشه دار کردن جایگاه، حاکمیت، شأنیت و به تبع آن مقبولیت قانون؛ 
رفتاری که به تشویش ذهنی قانون منجر می شود؛ به عبارتی تعدد سریع قوانین، به سرمایه گذار این 
گزاره را منتقل می کند که به قانونی که براساس آن در این منطقه اقدام به سرمایه گذاری کرده ای، 

اعتباری نیست!؟
حال یک سئوال! شما باشید در مناطق آزاد می مانید و سرمایه گذاری می کنید؟ آخرین امید و کورسوی 
مناطق آزاد دبیری برآمده از منطقه آزاد است، اینکه مجال و فرصت حاصل می شود، باید منتظر بود و 
نگریست. اما رفتار کشور ظرف چند دهه اخیر در قبال مناطق آزاد مبین این واقعیت است که علی رغم 
آگاهی به ظرفیت ها و عملکرد مثبت آنها، در واقع ما مناطق آزاد را نمی خواهیم، اما نمی دانیم با این که 
هست چه کنیم و این یعنی چشم انداز مشخص و مورد توافقی درخصوص کارویژه و کارکردهای مناطق 

آزاد در اقتصاد ملی و همکاری های منطقه ای ایران اسالمی وجود ندارد و این امر خطرناکی است .

 شماره  127-دوشنبه
 13 اردیبهشت ماه 1400 
  سال سوم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

واکاوی فرصت ها، مزیت ها و چالش های موجود در مناطق آزاد ایران زمین:واکاوی فرصت ها، مزیت ها و چالش های موجود در مناطق آزاد ایران زمین:

انشای قانون و ممانعت از اجرا در انشای قانون و ممانعت از اجرا در مناطق آزادمناطق آزاد
صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

جزیره کیش الگوی موفقی از رونق جزیره کیش الگوی موفقی از رونق 
جزایر ایرانی خلیج فارسجزایر ایرانی خلیج فارس

 بازدید های مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بازدید های مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
از پروژه های عمرانی منطقهاز پروژه های عمرانی منطقه

ضرورت تسریع در اجرای پروژه ها و ضرورت تسریع در اجرای پروژه ها و 
تقویت تعامل با شوراها و دهیاران قشمتقویت تعامل با شوراها و دهیاران قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:در راستای تسریع در عملیات اجرایی پروژه های در دست اقدام منطقه صورت گرفت:در راستای تسریع در عملیات اجرایی پروژه های در دست اقدام منطقه صورت گرفت:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

صفحه 8 را بخوانیدصفحه 8 را بخوانید صفحه 3 را بخوانیدصفحه 3 را بخوانید صفحه 2 را بخوانیدصفحه 2 را بخوانید



کیش2

فراگیری ،  انقالب،  معظم  رهبر  رهنمودهای  به  اشاره  با  کیش  جمعه  امام 
تالوت صحیح، فهم معانی، حفظ آیات و تدبر در قرآن کریم را مراحل انس 

با قرآن برشمرد.
حجت االسالم احمد حسن زاده در اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات قرآن 
بیانات  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اینکه  بیان  با  کیش  جزیره  کریم 
خود همواره بر انس با قرآن تاکید دارند، گفت: فراگیری صحیح این کتاب 
آسمانی، دروازه ورود به مرحله انس با قرآن است؛ از این رو باید تالش کرد 

تا زمینه فراگیری قرآن کریم در جامعه فراهم شود.
ازجمله  را  کیش  درجزیره  قرآنی  فعالیت های  متعدد  مراکز  ایجاد  وی، 
افزود:   و  ارزشمند فرهنگی و مذهبی در منطقه عنوان کرد  زیرساخت های 
آموزش روخوانی صحیح و آشنایی با مفاهیم قرآنی در دوران کودکی بسیار 
مهم است و باید کوشید تا جزیره کیش در این زمینه در سطح ملی الگویی 

موفق باشد.
آیات ما  اینکه فهم معانی ظاهری  بیان  با  حجت االسالم احمد حسن زاده 
را برای درک عمیق مفاهیم قرآنی آماده می سازد، برگزاری مسابقات قرآن 

را گامی مهم در تقویت انگیزه جوانان برای قرائت روان و صحیح قرآن و 
انسان ساز  این کتاب  با  انس  برای  افراد جامعه  ایجاد عالقه مندی در میان 

عنوان کرد.
امام جمعه کیش در پایان ، فهم و تدبیر در آیات قرآن کریم را بهترین نتیجه 

انس با قرآن برشمرد .
این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  همچنین، 
بیش  فعالیت  کرد:  تاکید  کیش  جزیره  فرهنگی  فضای  به  اشاره  با  مراسم 
از 42هیات مذهبی برای ترویج معارف دینی و الهی در کیش مبین رونق 

برنامه های مذهبی است.
سعید پورعلی با بیان اینکه در مناطق آزاد کشور ارزش های بنیادینی وجود 
دارد که الهام گرفته از تعالیم قرآنی است، افزود: این ارزش ها ارتباط تنگانگی 

با سرمایه های اجتماعی این مناطق دارد .
وی اظهار داشت: صداقت، امانتداری و وفاداری از معارف قرآنی است که 
مردمان این مناطق همواره این خصیصه ها را از احکام الهی و قرآنی آموخته 

و در مسیر زندگی خود قرار داده اند.
پورعلی با بیان اینکه تمسک به قرآن کریم یکی از راه های رسیدن مناطق 
این  بر  گفت:  است،  آنها  بین المللی  و  ملی  ماموریت های  سرانجام  به  آزاد 
اساس مرکز فعالیت های قرآنی کیش ایجاد شده تا مکانی خاص برای توسعه 

این فعالیت ها باشد.
باید در  تاکید کرد:  پایان  آزاد کیش در  معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه 
راستای انس جامعه با قرآن کریم، دامنه فعالیت های این مرکز به صورت 
غالب  گفتمان  به  آسمانی  کتاب  این  آموزه های  تا  داشته  گسترش  مداوم 

جامعه تبدیل شود.
امام جمعه اهل سنت کیش نیز در این مراسم، استقبال خوب جوانان کیش از 
مسابقات قرآن با وجود محدودیت های ناشی از شیوع  کرونا را بیانگر دیانت 
و قرآن دوستی ساکنان منطقه و همچنین موفقیت متولیان فرهنگی کیش در 

ترویج فرهنگ قرآنی برشمرد .
شیخ یعقوب شمس با اشاره به تاکید رسول مکرم اسالم و امامان معصوم )ع( 
بر تاثیر شگرف انس با قرآن در سعادت دنیا و آخرت انسان ها، افزود: قرآن 

کریم تنها راه سعادت بشری است، به طوری که اگر قرآن بر قلب ما وارد 
شود، بدون شک مسیر انسان در تکمیل سعادت بشری هموارتر خواهد شد.

همچنین رئیس مرکز مدیریت فعالیت های قرآنی کیش با بیان اینکه به دلیل 
بار مسابقات قرآن کریم کیش به  محدودیت های کرونایی، برای نخستین 
صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: این تجربه موفق ، فرصت میزبانی 
هفتمین دوره مسابقات قرآن و اذان مناطق آزاد کشور را برای ما به ارمغان 
آورد و جزیره کیش در پایان ماه مبارک رمضان میزبان این مسابقات خواهد 
بود که به صورت آنالین و با حضور قاریان و شرکت کنندگان دیگر مناطق 

آزاد کشور برگزار می شود.
سعید یکه دهقان با تقدیر از داوران و اساتید برجسته کشوری که در جهت 
تقویت مهارت های شرکت کنندگان تالش بسیار کردند، گفت: ارائه فیلم های 
مهم ترین  از  یکی  کشور،  قرآنی  مجرب  اساتید  از  بهره مندی  با  آموزشی 
سطح  ارتقاء  که  بود  کیش  قران  مسابقات  دوره  هفدهمین  مشخصه های 

توانمندی شرکت کنندگان و سطح مسابقات را به همراه داشت.
به گفته وی، در هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم کیش 450نفر از قاریان 
و حافظان جزیره کیش شرکت کرده که 155نفر آقا و 245شرکت کننده از 

زنان این منطقه بودند.
تالوت،  ازجمله  مختلف  رشته های  در  افراد  این  اینکه  بیان  با  یکه دهقان 
تحلیل، اذان، حفظ جزء و کل، مفاهیم و مترجمی قرآن کریم شرکت کردند، 
افزود: رشته حفظ به صورت آنالین و بقیه به صورت آفالین )ارسال تصویر( 

برگزار شد.
بر  تاکید  با  پایان  در  کیش  قرآنی  فعالیت های  مدیریت  مرکز  رئیس 
ظرفیت های خوب جزیره کیش برای پرورش قاریان و پژوهشگران برجسته 
قرآنی اظهار نمود: نخبه پروری مهم ترین دغدغه معاونت فرهنگی و اجتماعی 
پایان  تا  برنامه ریزی شده  سازمان منطقه آزاد کیش در سال1400 است و 
در  شرکت  برای  گروهی  و  فردی  رشته های  در  قرآنی  نخبه های  سال 

مسابقات ملی و بین المللی به سرزمین اصلی اعزام شوند.
گفتنی است، بیش از 100نفر از شرکت کنندگان رشته های مختلف در این 

دوره از مسابقات از سوی داوران به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند .

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعي  و  فرهنگي  معاون 
در دیدار با رئیس آموزش و پرورش منطقه به مناسب 
2٧میلیارد  اعتبار  تخصیص  از  معلم،  روز  گرامیداشت 
توماني براي اجراي طرح هاي عمرانی آموزش و پرورش 

جزیره کیش خبر دادند.
پرورش  و  آموزش  رئیس  با  دیدار  در  پورعلی  سعید 
جزیره کیش ضمن تبریک روز معلم به تمامی معلمان 
و اساتید، معلمي را شریف ترین شغل در اجتماع عنوان 
آموزش  حوزه  در  ما  عزیزان  خوشبختانه  گفت:  و  کرد 
در  فردی  اجتماعی  سرمایه  واالترین  داراي  پرورش  و 
مالی  اجتماعی، اخالقی و  با سالمت  کیش هستند که 

سرمایه بسیار بزرگی برای خود رقم زده اند .
به معلمان در  اعتماد مردم  باالي  اشاره به سطح  با  وي 
کیش، این موضوع را مایه مباهات دست اندرکاران آموزش 
در جزیره عنوان کرد و افزود: در دوران کرونایی اخیر هم 
شاهد آزمون موفق آموزش و پرورش در سطح کشور به 
ویژه کیش بوده ایم که معلمان ما در چنین شرایطی امر 
آموزش را تعطیل نکردند و برخالف آنچه انتظار می رفت 
که افت شدیدی در حوزه آموزش را شاهد باشیم، با همت 
مدیریت  و  سیما  و  صدا  دست اندرکاران  همه  معلمان، 
فرهنگی آموزشی و آموزش و پرورش این اتفاق رخ نداد و 
از راه دور با آموزش مجازی، عزیزان ما استمرار امر آموزش 

را در جزیره تضمین کردند.
یکی  را  معلمان  با  خانواده ها  ارتباط  افزایش  پورعلی، 

دیگر از ثمرات مثبت آموزش مجازی برشمرد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
در این جلسه بر حمایت جدی تر از آموزش و پرورش به 
ویژه توجه به مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان آموزش 

و پرورش به عنوان مطالبه ای اجتماعی تاکید کرد.

پرورش  و  آموزش  جدید  سال  بودجه  تشریح  در  وی 
به  نزدیک  عمرانی  بودجه های  در  امسال  کرد:  تصریح 
که  شده  پیش بینی  اعتبار  تومان  200میلیارد  و  هزار 
600میلیارد  به  نزدیک  یعنی  میزان  این  از  54درصد 
برای امور فرهنگی، آموزشی اجتماعی، محیط زیستی، 
ورزشی و گردشگری در نظر گرفته شده است که این 
اعتبار نشان می دهد کیش به موازات توسعه بسیاری از 

بخش ها به چنین حوزه هایی نیز توجه دارد.
پورعلی افزود: امسال در مجموع نزدیک به 2٧میلیارد تومان 
توسعه ای  کمک های  و  جاری  عمرانی،  بودجه  قالب  در 
برای آموزش و پرورش کیش اعتبار اختصاص یافته که 
19میلیارد تومان در قالب دو طرح، ساخت مدرسه 18کالسه 
و بهسازی فضاهای آموزشی مدارس هزینه خواهد شد. در 
و  آموزش  فعالیت های  از  برای حمایت  نیز  بودجه جاری 

پرورش 4میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
پرورشی،  امور  مثل  سرفصل هایی  در  مبلغ  این  کیش، 
المپیادها،  از  حمایت  کارآفرینی،  و  مهارتی  آموزشی 
و  مناسبتي  مراسم  برگزاری  و  شکل گیری  و  کارگاه ها 
اولیا  انجمن  معلمان،  شورای  دانش آموزی،  شورا های 
امور  و  خانواده  و  روان  سالمت  کارگاه های  مربیان،  و 
آموزش  امر  بر  نظارت  و  ارزیابی  و  سنجش  به  مربوط 

هزینه خواهد شد.
توسعه ای  کمک های  با  رابطه  در  داشت:  اظهار  وی 
نزدیک  15درصدی  رشد  با  امسال  پرورش،  و  آموزش 
محل  از  و  شد  پیش بینی  تومان  میلیارد  نیم  و  یک  به 
حدود  مبلغی  هم  اجتماعی  فرهنگی  توسعه  کمک های 
5میلیارد تومان به این مبالغ اضافه خواهیم کرد؛ چراکه 
این مبالغ برای جزیره کیش قابل قبول و کافی نیست.

پورعلی همچنین از طرح سه پیشنهاد به وزارت آموزش 
و پرورش خبر داد و گفت: وزارت باید آموزش و پرورش 
بحث  داریم  انتظار  ما  ببیند،  ویژه تری  نگاه  با  را  کیش 
توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس به نقطه مطلوب برسد 
و وزارت حداقل 50درصد اعتبارات مورد نیاز را در اختیار 
این ارگان بگذارد؛ چراکه جزیره کیش به خرید خدمات 
نیاز ندارد، بلکه باید با تغییر جایگاه شاهد ارتقا معیشت و 

کیفیت آموزش و پرورش باشد.
استقالل عملکرد اداره آموزش و پرورش ، تاسیس اداره کل 
مناطق آزاد، تامین مسکن معلمان و زحمت کشان آموزش و 
پرورش کیش و طرح رساندن فیبر نوری به مدارس سطح 
جزیره ازجمله مطالبی است که به گفته معاون فرهنگی و 

اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در حال بررسی می باشد.
نیز  کیش  پرورش  و  آموزش  رئیس  حیدری  همچنین، 
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های آموزش و پرورش در 
از شیوع ویروس کرونا، حضور  آمده پس  شرایط پیش 
دلگرم  را  مراسم  این  در  کیش  آزاد  منطقه  مسئوالن 
اهداف  به  دستیابی  راستای  در  گفت:  و  برشمرد  کننده 
تعریف شده از سوی وزارتخانه تالش بسیار کردیم که 
شرایط مطلوبی را برای همکاران مستقر در جزیره کیش 

و دانش آموزان کوشای منطقه فراهم کنیم.
مسئوالن  حضور  با  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
پرورش  و  آموزش  رئیس  از  آزاد کیش  منطقه  سازمان 

و معلمان کیش با اهدا لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

جزیره کیش الگوی موفقی از رونق 
جزایر ایرانی خلیج فارس

اخبار منطقه آزاد کیش

سرمربی کروات تیم ملی فوتبال کشورمان در بازدید از روند توسعه 
امکانات مجموعه ورزشی المپیک کیش، شرایط را برای برگزاری 
اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان در این جزیره مناسب ارزیابی کرد.

دراگان اسکوچیچ که برای بررسی شرایط برگزاری اردوی 
تیم ملی فوتبال کشورمان در کیش به این جزیره سفر کرده 
مجموعه  چمن  زمین های  امکانات  توسعه  روند  از  بود، 

ورزشی المپیک کیش بازدید کرد.
وی از روند توسعه امکانات زمین های چمن کیش ابراز رضایت 
کرد و گفت: در حال حاضر شرایط نسبت به قبل خیلی بهترشده، 

اما باید امکانات این مجموعه بهبود بیشتری داشته باشد.
آماده  خوبی  به  زیرساخت ها  این  اینکه  بیان  با  اسکوچیچ 
و  زمین  مسئله  مهم ترین  ما  برای  کرد:  اظهار  است،  شده 
نور ورزشگاه است. انتظار می رود در مدت زمان باقی مانده 

زمین چمن نیز بهتر از وضعیت فعلی آماده سازی شود.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه هم اکنون 
مسابقات کمی دشوارتر شده است، اذعان داشت: معتقدم که 
تیم خوبی داریم. به آینده تیم ملی فوتبال برای کسب نتایج 

بهتر در مسابقه های جام جهانی خوش بین هستم.
وی افزود: از هواداران می خواهم به تمام اعضا و بازیکنان 
اطمینان داشته باشند، ما توان رفتن به جام جهانی را داریم 
و این جو خوب را باید ایجاد کرد؛ چراکه تیم بسیار خوبی 

داریم و هواداران باید به تیم خود اعتماد کنند.
سرمربی کروات تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین درخصوص 
امکانات جزیره کیش برای میزبانی از اردوهای تیم های ملی 
و  زمستان  در  و هوایی کیش  آب  به شرایط  توجه  با  گفت: 
امکانات خوب هتل ها و مراکز اقامتی، جزیره کیش انتخاب 

خوبی برای برگزاری اردوی تیم های مختلف ورزشی است.
همچنین، رئیس هیات فوتبال جزیره کیش نیز درحاشیه این 
دیدار گفت: بازسازی زمین چمن، رنگ آمیزی محوطه استادیوم 
تابلوهای  بازسازی  و  تعویض  فوتبال،  هیات  ساختمان  و 
ورودی ها و خروجی ها ازجمله مواردی است که با تخصیص 
اعتبارات الزم از سوی موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش 

برای حضور تیم ملی در این جزیره اجرا شده است.
محمود پازوکی با بیان اینکه تکمیل برخی موارد نیز در دست 
اقدام است، افزود: در صورت اعالم سرمربی تیم ملی، امکانات 
مورد نیاز وی برای میزبانی شایسته تر از تیم ملی در این جزیره با 

حمایت سازمان منطقه آزاد کیش فراهم خواهد شد.

در مراسم اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات قرآن و اذان کیش عنوان شد:

معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

تمسک به قرآن کریم، یکی از راه های تحقق ماموریت های مناطق آزاد

تخصیص بودجه 27میلیارد تومانی به طرح های عمرانی آموزش و پرورش کیش

جزیره کیش پیشگام تجهیز 
آتش نشانان به بهترین تجهیزات 

حفاظت فردی در کشور

روند مطلوب آماده سازی 
امکانات مجموعه ورزشی 

المپیک کیش

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش اظهار کرد:

در بازدید سرمربی کروات تیم ملی فوتبال 
کشورمان مطرح شد:
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در جشن روز ملی خلیج فارس، کیش را الگویی 
بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  فرامین  اجرای  در  موفق 

رونق جزایر ایرانی خلیج فارس عنوان کرد.
بر  که  فارس  خلیج  ملی  روز  جشن  در  آهنگران  جعفر 
روی عرشه یک کشتی گردشگری و در اسکله بزرگ 
از  یکی  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  کیش  تفریحی 
برنامه های اصلی دولت، رونق جزایر ایرانی خلیج فارس 
فارس  خلیج  در  سکونت  قابل  19جزیره  گفت:  است، 
تاکنون  سال9۳  از  انقالب  معظم  رهبر  و  دارد  وجود 
با  جزایر  این  رونق  به  جدی  توجه  بر ضرورت  همواره 
هدف ایجاد زمینه سکونت هموطنان تاکید کرده است.

رونق  در  موفقی  الگوی  کیش  جزیره  داشت:  اظهار  وی 
ایجاد  با  فارس محسوب می شود که  ایرانی خلیج  جزایر 
زیرساخت های عمرانی، توسعه همه جانبه و رونق اقتصادی 
منطقه ، زمینه افزایش حضور هموطنان ، سرمایه گذاران و 

گردشگران را در این جزیره زیبا فراهم کرده است.
آماده  آزاد کیش  آهنگران تصریح کرد: سازمان منطقه 
با  می تواند  و  است  جزایر  سایر  توسعه  روند  به  کمک 

تجارب موفق خود، الگوی کاربردی مناسبی باشد.
توسعه  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اقتصادی را مهم ترین راه ترغیب هموطنان برای سکونت 
افزود: جزیره  و  ایرانی خلیج فارس عنوان کرد  در جزایر 
کیش با بارور کردن محورهای اقتصادی، مقدمات سکونت 
فراهم  گونه ای  به  را  اقتصادی  فعالیت های  و  هموطنان 
کرد که در حال حاضر 40هزار نفر جمعیت دارد و یکی از 

قطب های گردشگری کشور است .
زمینه  در  ارزشمند  مطالعاتی  به طرح های  اشاره  با  وی 
نمونه های  را  قشم  و  کیش  ایرانی،  جزایر  توسعه 
فارس  خلیج  در  جزایر  این  توسعه  برای  برجسته ای 
فارور و هندورابی  توسعه جزایر  نمود :  اظهار  و  برشمرد 
و  است  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مهم  محورهای  از 

شود،  تقویت  ذیربط  دستگاه های  همکاری  چنانچه 
در  فعالیت  به  عالقه مند  سرمایه گذاران  از  تا  آماده ایم 
زیرساختی  طرح های  و  کرده  حمایت  هندورابی  جزیره 

این جزیره را هر چه سریع تر به بهره برداری برسانیم.
آهنگران ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت های بسیار 
تاسیسات  و  هتل  بندرگاه ،  فرودگاه ،  بخش  در  خوبی 
برای  تالش  و  شده  ایجاد  هندورابی  جزیره  در  انرژی 
توسعه این جزیره طبق طرح جامع هندورابی با جدیت 

ادامه خواهد داشت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان با بیان اینکه به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا 
روند توسعه هندورابی قدری کند شده است، خاطرنشان کرد: 

بی تردید این جزیره ظرفیت باالیی دارد و گردشگران جزیره 
کیش برای استفاده از امکانات منحصر به فرد هندورابی و 
طبیعت بی نظیر آن زمان ماندگاری خود را در جزیره کیش 
افزایش خواهند داد که این امر یکی از راهکارهای رونق 

صنعت گردشگری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش:
خلیج فارس و روز ملی آن، هویت اصلی ایرانیان
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  همچنین، 
روز  و  فارس  خلیج  گفت:  مراسم  این  در  کیش  آزاد 
سیاست  قدرت،  و  است  ایرانیان  اصلی  هویت  آن  ملی 
و ثروت نمی تواند با تحریف واقعیات مسلم تاریخی آن 

را کم رنگ ساخته و یا از بین ببرد.
سعید پورعلی با بیان اینکه تاریخ کهن خلیج فارس در 
دوران تاریخی مختلف شامل قبل تا بعد از میالد مسیح 
و اکنون با نام فارس در آبراهه بین المللی خلیج فارس 
و  قدرت  و  سیاست  تالش های  تاکنون  و  خورده  گره 
ثروت نتوانسته این مسلمات تاریخی را تحت تاثیر قرار 
دهد، افزود: بسیاری از کشورهای همسایه به خوبی بر 
پیشینه این منطقه واقف هستند و تالش برای تغییر این 
این  ماهیت  نمی تواند  جعلی  روایت سازی های  و  تاریخ 

منطقه را دگرگون کند.
انسان ها  جان  و  خون  با  هویت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آمیخته و یک شبه از بین نمی رود، بلکه قدمتی طوالنی 
از  تاریخ سازی و روایت سازی  با  را  دارد و نمی توان آن 
بین برد، تصریح کرد: بر این اساس هویت خلیج فارس 
خواهد  پایدار  منطقه  این  تاریخ  بلند  سایه  زیر  همیشه 
این واقعیت  توان تحمل  اگرچه سیاست، قدرت و  بود، 

را نداشته باشد.
الزم به ذکر است، رونمایی از 2اثر هنری بانوان هنرمند 
رئیس  گفته  به  بود.  جشن  برنامه های  دیگر  از  کیش 
مناسبت  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زنان  امور  اداره 
گرامیداشت روز ملی خلیج فارس 2اثر نقاشی روی پارچه 
با عنوان های مهنورا )دختر آفتاب،  اثر روشنک ساعتی 

ماه تابان( و اقتدار رونمایی شد.
عالمه خسروی اظهار داشت: مهنورا تابلویی است که در 
آن یک بانوی جنوبی در حال سوزن دوزی یک اثر زیبا 
در کنار خلیج همیشه فارس، به عنوان نمادی تالش و 

ذوق هنری این زنان است.
رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش اظهار 
کرد: تابلوی اقتدار نیز  پرچم جمهوری اسالمی در کنار 
خلیج فارس است تا با آرامشی که در کنار این آبراهه 
به  را  ایرانیان  دوستی  صلح  و  اقتدار  دارد،  بین المللی 

مخاطب منتقل کند .

با  گفت:  کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
امکانات  از  کیش   جزیره  برخورداری  ضرورت  به  توجه 
به  شهری  حوزه های  همه  در  به روز  و  استاندارد  مناسب 
ارتقاء  هدف  با  و  کشور  شاخص  شهرهای  از  یکی  عنوان 
امکانات ایمنی و پدافند غیرعامل، با پیگیری های مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل، پس از بررسی وضعیت نواقص 
به  نیروها  این  تجهیز  کیش؛  آتش نشانان  کاستی های  و 
امکانات حفاظت فردی براساس استانداردهای روز دنیا در 

دستورکار این شرکت قرار گرفت.
در  آتش نشانان  مهم  نقش  به  اشاره  با  طیبی  ابوالفضل 
لزوم  و  حوادث  بروز  هنگام  مردم  مال  و  جان  از  حفاظت 
مسئولیت  ایفای  برای  آتش نشانان  ایمنی  حفظ  اهمیت 
از  باید  آتش نشان ها  افزود:  دارند،  برعهده  که  خطیری 
اتکا  با  تا  باشند  بهره مند  مناسب  فردی  حفاظت  امکانات 
در  را  خود  فردی  توانمندی های  بتوانند  امکانات  این  به 

عملیات ها وحوادث به کار گیرند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تجهیزات حفاظت فردی 
آتش نشانان کیش مستهلک و فرسوده بود و از سویی جزیره 
کیش همواره در مسیر توسعه در کشور پیشگام است، بهترین 
تجهیزات حفاظت فردی که در حال حاضر در کشور تنها در 
چند شهر بزرگ وجود دارد، خریداری شد که با تحویل این 
از امکانات خوبی در حوزه ایمنی برخوردار  تجهیزات ، کیش 
شده است و خرید یک دستگاه خودروی سنگین آتش نشانی 

با امکانات روز دنیا در سال جاری انجام خواهد شد.
عمران،  شرکت  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیر  همچنین 
آب و خدمات کیش گفت: در حال حاضر با خرید ٧0دست 
دستگاه  کامل  ۳0ست  حریق،  به  شلوارمقاوم  و  اورکت 
به  صورت،  ماسک  و  سیلندر  کوله پشتی،  شامل  تنفسی 
ذخیره،  و  کمکی  صورت  ۳0ماسک  و  60سیلندر  همراه 
60جفت چکمه و 60جفت دستکش مقاوم به حریق، تمامی 
و  کیفیت  بهترین  با  آتش نشانان  برای  نیاز  مورد  امکانات 

استانداردهای روز دنیا تامین شد .
مسعود احمدی اظهار داشت : این اقالم به گفته کارشناسان 
و  تجهیزات  فنی  کمیته  اعضای  برخی  و  کشور  برجسته 
ماشین آالت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تدوین  در  مشورتی  فنی  کمیته  عنوان  به  که  تهران 
کیفیت  تایید  و  خرید  فرآیند  بر  نظارت  فنی،  مشخصات 
خدمات  و  آب  عمران  شرکت  با  شده  خریداری  تجهیزات 
همکاری داشتند، از بهترین نمونه های تولید شده در دنیا و 

دارای استانداردهای باالی جهانی است.
وی تصریح کرد: این تجهیزات با توجه به شرایط آب و هوایی 
بسیار  حرارت  و  آب  جذب  رطوبت،  مقابل  در  کیش  جزیره 
لباس در  افزایش وزن  از  مقاوم هستند که سبب جلوگیری 
با رطوبت و آب شده و امکان نزدیک شدن بیشتر  مواجهه 
به هسته حریق را فراهم می کند . همچنین در هنگام عملیات 
که آتش نشان دچار تعریق زیاد می شود، با تبادل هوا در داخل 
لباس از افزایش درجه حرارت بدن آتش نشان و شوک حرارتی 
جلوگیری می کند؛ لذا از بهترین نمونه های جهانی است و جزیره 
کیش در این زمینه با تجهیز تمامی نیروهای آتش نشان به این 

تجهیزات، در کشور پیشگام است.
ادامه داد : دستگاه های تنفسی خریداری شده دارای  احمدی 
مزیت ها و تفاوت هایی نسبت به سایر نمونه های مورد استفاده 
در کشور هستند که عالوه بر سبک بودن تجهیزات، امکان 
از مهم ترین  تنفسی  از دستگاه  نفر  دو  بهره برداری همزمان 
ویژگی های آنها است که قابلیت استفاده همزمان دو آتش نشان 

یا آتش نشان و فرد مصدوم را در مواقع اضطراری دارد.
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش گفت: این دستگاه ها دارای سیستم هشدار هستند که در 
صورت بروز حادثه برای آتش نشان، موقعیت وی را مشخص و 

امکان کمک رسانی و نجات وی را فراهم می کند.



3 انزلی

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه  محدوده  در  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  از  انزلی 
در جریان  نزدیک  از  و  آورد  به عمل  بازدید  انزلی  آزاد 
انجام فعالیت های زیرساختی و عمرانی آن پروژه  روند 

قرار گرفت.
تقاطع  پروژه  از  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
غیرهمسطح شهید نامجو که به منظور مدیریت ترافیک 
ورودی و خروجی به فاز تجارت و گردشگری منطقه و 

مجتمع بندری کاسپین ایجاد شده بازدید کرد. 
در این برنامه که معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه 
آزاد انزلی حضور داشت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

به  رشت  ریل  خط  اتصال  نقطه  در  حضور  با  سازمان 
منطقه، در اسکله بندر کاسپین و بررسی نقشه اجرایی 
طرح و روند انجام فعالیت عمرانی آن، در جریان میزان 
پیشرفت این پروژه قرار گرفت و دستورات الزم فنی را 
درخصوص سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای پروژه را 

صادر نمود.
گفتنی است، عرشه تقاطع غیرهمسطح شهید نامجوی 
مورد  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اعتبارات  محل  از 
و  روگذر  صورت  به  و  است  گرفته  قرار  بهره برداری 
شبدری کامل بوده که طول شاخه اصلی تقاطع از ابتدای 
محل فراز تا انتهای محل فرود در حدود ۱۱۰۰متر در دو 

باند شمالی و جنوبی طراحی شده است.
کلیه  تامین  جهت  تقاطع  این  است،  ذکر  به  الزم 
نیز یک  و  مسیرها  تغییر  و  گردشی  حرکتی  مسیرهای 
اتصال مسیر رشت- متر، جهت  به طول ۶۰۰  زیرگذر 
توزیع  منظور  به  و  کاسپین  بندری  مجتمع  به  انزلی 
ترانزیتی  و  تجاری  محموله های  ترافیکی  بار  متوازن 
محل  به  راه آهن  مسیر  مستقیم  دسترسی  همچنین  و 

اسکله رو-رو طراحی شده است.

بازدید از روند عملیات اجرایی مجتمع تجاری گوهررود
همچنین، مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات 

مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از عملیات 
اجرایی مجتمع تجاری گوهررود منطقه بازدید کرد.

مدیران  و  معاونین  تعدادی  که  بازدید  این  جریان  در 
گزارشی  داشتند،  حضور  نیز  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

از روند احداث مجتمع توسط سرمایه گذار ارائه گردید.
گفتنی است، این مجتمع تجاری در زیربنایی به مساحت 
۱۲۷۰۰مترمربع در ۴طبقه روی همکف شامل ۴۸واحد 
و  رستوران  خدماتی،  مجموعه  طبقه  یک  و  تجاری 
شهربازی و یک طبقه زیرزمین جهت پارکینگ با میزان 
احداث  ریال  ۷۰۰میلیارد  و  هزار  یک  سرمایه گذاری 

خواهد شد.

استاندار گیالن با تاکید بر ضرورت استقرار صنایع تبدیلی و پیشرفته )های تک( و 
نیز برنامه ریزی برای رشد و ارتقاء سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی گفت: الزم 
است از کریدور چین، اکتائو، کاسپین )منطقه آزاد انزلی( در جهت ترانزیت کاال به 

کشورهای اروپایی استفاده ای شایسته شود.
و  اهداف  تحقق  راستای  در  آزاد  مناطق  اثرگذار  نقش  به  زارع  ارسالن  دکتر 
برنامه های دولت به ویژه مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی اشاره و اظهار نمود: 
این مناطق باید در سایه انجام برنامه ریزی، عالوه بر تالش برای تحقق اهداف 

سند چشم انداز، راهگشای برنامه های توسعه ای نیز باشند.
وی بر لزوم برنامه ریزی و تالش مستمر برای استفاده بیشتر از همه ظرفیت های 
موجود منطقه آزاد، ارتقاء میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز استفاده از 
کریدور چین، اکتائو، کاسپین به  منظور جابجایی بار بین چین و ترانزیت کاال به 

کشورهای اروپایی تاکید کرد.
استاندار گیالن افزود: اهتمام جدی به تکمیل زیرساخت های تجاری ازجمله 

سردخانه و انبار سرپوشیده در کاسپین از موارد مورد انتظار است .
سایر  بنادر  با  رقابت  در  انزلی  و  کاسپین  بنادر  بین  باید  داد:  ادامه  زارع  دکتر 
استان ها، هم افزایی و هم پوشانی وجود داشته باشد؛ چراکه به توسعه استان گیالن 

می انجامد.
نماینده عالی دولت در گیالن به شعار راهبردی سال  جاری تحت عنوان »تولید؛ 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نیز اشاره و بر ضرورت توجه به دغدغه های فعاالن 
بخش خصوصی فعال در منطقه آزاد و تکریم فزون تر آنان بیشتر از گذشته 

تاکید کرد.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا و آسیب های جدی وارده به 
صنعت گردشگری، خاطرنشان کرد: پرواضح است که با واکسیناسیون و غلبه بر 
کرونا، این صنعت دوباره جان می گیرد و مبتنی بر این اصول؛ نباید از توسعه و 

تکمیل زیرساخت های آن غفلت شد.
دکتر زارع اظهار داشت: استفاده از ظرفیت گردشگری راهبردی  است که به  عنوان 
مکمل بخش تولید و تجارت برای رونق بخشی به فعالیت های دارای ارزش افزوده 

در منطقه آزاد انزلی باید دنبال شود.
استاندار گیالن، شتاب در راه اندازی شهرک صنعتی شماره ۳ منطقه آزاد انزلی 
را نیز مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: استقرار واحدهای صنایع تبدیلی و 
البته حمایت و پشتیبانی از صنایع های تک ، گامی برای نقش آفرینی در اقتصاد 

جهانی است.

مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
پیامی  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
۹اردیبهشت روز ملی شورا های اسالمی شهر و روستا 

را گرامی داشت. 
در متن پیام آمده است:

باسمه تعالی
تاریخ پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسالمی مزین به 
نام خادمان و ایثارگران این نظام و این خاک است و نهم 
مغتنمی  و فرصت های  روزها  ازجمله  نیز  اردیبهشت ماه 
حضور  و  تالش ها  خدمات،  می توان  آن  در  که  است 
نمایندگان  و  اجتماعی  عرصه  فعاالن  خستگی ناپذیر 

مردم در شوراهای اسالمی شهر و روستا را ارج نهاد.
دین  موکد  توصیه های  ارزشمندترین  از  یکی  بی شک 
مسئله  شده  یاد  آن  از  نیز  قرآن  در  که  اسالم  مبین 
مشورت و همفکری در امور است و تاسیس شوراهای 
اسالمی به نوبه خود زمینه ساز تحقق این توصیه دینی و 

حضور ملموس و عینی مردم در تعیین سرنوشت خویش 
اجتماعی، سیاسی،  در مسائل  بیشتر  و مشارکت هرچه 

اقتصادی و فرهنگی است.
تحقق  و  دینی  مردم ساالری  نماد  عنوان  به  شورا  نهاد 
مشارکت  و  خویش  سرنوشت  بر  مردم  حاکمیت  اصل 
در اداره امور شهرها و روستاها و همچنین تبلور عینی و 
عملی تعامل و همراهی سازنده مجموعه مدیریت محلی 
به  نیل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  کارگزاران  با 

توسعه پایدار و متوازن ایران اسالمی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این روز بر همه خادمان ملت 
در حوزه شهر و روستا امیدوارم به مدد الهی و همراهی 
بالنده تر و  نهاد،  این  به روز  شهروندان و مسئولین روز 
و  خالصانه  خدمت  ارائه  جهت  در  پیش  از  تجربه تر  با 
موفقیت  متعال  خداوند  درگاه  بردارد،از  گام  جهادی 
و خالصانه  رسانی صادقانه  در مسیر خدمت  را  همگان 

به مردم مسئلت می نمایم.

علی  مهندس  حضور  با  کارگر  و  کار  هفته  با  همزمان 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط 
سازمان منطقه آزاد انزلی، در شرکت لوتوس تجارت در 
شهرک صنعتی شماره یک از کارگران این واحد تولیدی 

در محل فعالیت آن، تجلیل شد.
کرونایی  شرایط  رعایت  دلیل  به  که  اقدام  این 

در  شد،  برگزار  شرکت  یک  در  نمادین  صورت  به 
میان  در  انگیزشی  روحیه  ایجاد  و  تکریم  راستای 
انزلی  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  و  کارگری  جامعه 
مدیره  هیات  رئیس  مراسم  این  در  و  درآمد  اجرا  به 
نقش  بر  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
ملی  و  منطقه  اقتصاد  در  کارگر  عزیز  قشر  محوری 

اقتصادی  استقالل  که  نمود  تاکید  و  کرده  تصریح 
تالش های  به  معطوف  کشور  ارزی  درآمدزایی  و 
زحمات  قدردان  ما  و  است  کارگران  خستگی ناپذیر 

هستیم. شما 
از  یکی  تجارت  لوتوس  شرکت  است،  گفتنی 
انزلی  آزاد  منطقه  پوشاک  حوزه  فعال  شرکت های 

با  کرونا  بیماری  همه گیری  دوره  در  که  است  بوده 
تولید  به  اقدام  نهایی،  محصول  و  تولید  خط  تغییر 
عرصه  در  فردی  بهداشت  محصوالت  و  ماسک 
باال  کیفیت  دلیل  به  که  نموده  بیماری  این  با  مقابله 
مواجه  استان  پزشکی  کادر  و  مردم  خوب  استقبال  با 

شده است.

اخبار منطقه آزاد انزلی در راستای تسریع در عملیات اجرایی پروژه های در دست اقدام منطقه صورت گرفت:

استاندار گیالن بیان داشت:

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت روز ملی شورا:

با حضور مدیرعامل سازمان در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

 بازدید های مستمر مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد انزلی از پروژه های عمرانی منطقه

ضرورت استقرار صنایع تبدیلی و پیشرفته در منطقه آزاد انزلی

نهاد شورا، نماد مردم ساالری دینی و تحقق اصل حاکمیت مردم

تجلیل از کارگران یکی از واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی

در نشستی تخصصی با حضور مهندس علی اوسط 
اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی ، اعضای هیات مدیره، معاون فنی و 
زیربنایی و مهندسین مشاور پروژه راه آهن سراسری، 
طرح مطالعات روسازی و بهره برداری راه آهن داخل 

مجتمع بندری کاسپین بررسی شد.
در این نشست مهندس علی اوسط اکبری مقدم با 
تکمیل  منظور  به  بستر الزم  فراهم سازی  بر  تاکید 
کاسپین  بندر  به  آن  اتصال  و  سراسری  راه آهن 
بخش های  در  پیمانکاران  فعالیت  افزایش  خواستار 
و  زیرسازی  تکمیل  منظور  به  پروژه  مختلف 

ریل گذاری شد.
براساس این گزارش، بررسی زیرسازی، ریل گذاری، 
تملک اراضی، و طراحی خطوط و تاسیسات داخلی 
مجتمع بندری کاسپین با استانداردهای روز، از دیگر 
موارد بررسی شده در این نشست به منظور افزایش 

سرعت عملیات اجرایی بود.
حاضر  اعضای  نشست  این  پایان  در  است،  گفتنی 
در جلسه، بازدید میدانی از مسیر اتصال راه آهن به 
انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع  محدوده 

به عمل آمد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در پیامی ۱۲اردیبهشت ماه مصادف با سالروز 
شهادت استاد مطهری و روز معلم را گرامی داشت.

در متن پیام آمده است:
باسمه تعالی

استاد  شهادت  سالروز  اردیبهشت ماه  دوازدهم 
هفته  روز  آغازین  و  مطهری  مرتضی  فرزانه شهید 
مجاهدت  و  تالش  یادآور  معلم،  مقام  بزرگداشت 
مردان و زنان فرهیخته و فرهنگ سازی است که در 
تاریخ پرافتخار این سرزمین، در حریم معطر و نهاد 
مقدس مدرسه، زیباترین جلوه های تالش در عرصه 
تعلیم و تربیت را به نمایش گذاشته و فرزندان این 
مرز و بوم را به گوهر دین و دانش، اخالق و دانایی، 

ادب و اندیشه زینت بخشیده اند.
نقش بی بدیل معلم در طول دوران تعلیم و تربیت و 
روشنایی بخشی با شمع وجود خویش با هیچ قلمی 
به نگارش در نخواهد آمد و قطعا دانش آموزان امروز 
نسل آینده ساز ایران اسالمی خواهند بود و آموزش 
این نسل می تواند توسعه و پیشرفت را بیش از پیش 

حاصل کند.
معلم  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
شهدای  و  مطهری  مرتضی  شهید  استاد  فرهیخته 
فرارسیدن  تربیت،  و  تعلیم  مقدس  مقام سنگر  واال 
روز معلم را به همه اساتید و معلمین گرانقدر تبریک 
و تهنیت عرض نموده، توفیقات همگی این عزیزان 
را در خدمت به رشد و بالندگی و اعتالی فرهنگ و 
اندیشه میهن عزیز اسالمی، از درگاه خداوند مسئلت 

دارم.

بررسی نحوه اتصال 
راه آهن و بهره برداری از 
آن در محدوده مجتمع 

بندری کاسپین

مقام معلم، زیباترین 
جلوه های تالش در عرصه 

تعلیم و تربیت

در نشست تخصصی با حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی به مناسبت روز معلم:
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کارکرد مناطق آزاد در جهان غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با 
کشورهای دیگر به ویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک 
منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیالت مربوط با عدم وجود 
برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها 
بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند؛ از این رو با توجه به اینکه 
تا پیش از انقالب اسالمی، ایران از وجود منطقه آزاد تجاری-صنعتی بی بهره 
بود، می توان ایجاد منطقه آزاد را نخستین تجربه کشور از این حیث دانست و 
با توجه به اینکه در مسیر رشد و تعالی این مناطق تجارب بسیاری به داخل 
کشور انتقال یافته و قوانین تجاری کشور را دستخوش تغییرات مثبت نموده 
و موجب افزایش تعدادا مناطق آزاد کشور در طول این مدت به منظور توسعه 
مناطق حاشیه ای و محروم گشته، ضمن اینکه با جذب سرمایه های سرگردان، 
مناسبات تجاری کشور را افزایش داده است، می توان ایجاد این مناطق را گامی 

رو به جلو در اهداف اقتصادی کالن کشور دانست.
هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون رفت 
از شرایط سخت اقتصادی و تحریم در سالی است که به فرموده مقام معظم 

رهبری به شعار »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زادیی ها« مزین گردیده است. 
بی تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت های 
تولیدی و صادراتی که طی سالیان گذشته ایجاد کرده اند، بهترین بستر برای 
دستیابی به این هدف در کشور می باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به 
مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل گری در تولید، صادرات و سرمایه گذاری 
و نیز حذف موازی کاری های مجموعه ها و سازمان های سرزمین اصلی در 
کنار صیانت و نظارت بر اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی و حفظ مشوق ها و معافیت های قانونی مناطق به دست نمی آید.
به باور تمامی کارشناسان اقتصادی، ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز 
به هم افزایی در داخل کشور در میان تمامی سازمان ها و مجموعه های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم؛ بی تردید در صورت رفع تحریم های داخلی 
که به واسطه موازی کاری ها و یا بروکراسی های پیچیده اداری در کنار عدم 
واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون مناطق به صراحت بیان شده 
است، می توانیم شاهد شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی 

کشور با اهرم مناطق آزاد باشیم.
مهم ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدویت 
در حوزه اقتصاد و تعامالت خارج از بروکراسی های معمول سرزمین های اصلی 
با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از 
زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول 
و مبانی بین المللی در این مسیر حرکت کنند و این مستلزم همکاری و تعامل 
سازنده مجموعه های داخلی کشور است؛ در غیر این صورت نمی توانیم با 
اعمال محدودیت و یا زدن برچسب های اتهامی به مناطق آزاد، توقع معجزه از 

این نقاط اقتصادی در کشور داشته باشیم.
مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل کلیه 
امور برای حضور فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد است، شاید 
تفسیر اشتباه از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به مناطق 
آزاد کشور بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم سازان و 

تصمیم گیران نداده است.
در شرایط کنونی، با عنایت به بیانات صریح و شفاف مقام معظم رهبری، باید 
از همه ظرفیت ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ 
بی شک در این مسیر بهترین یاری گر برای رسیدن به خودکفایی در کنار 
فعالیت و تعامالت اقتصادی با کشورهای همسایه بر پایه شناخت و تعریف 
دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد کشور هستند که با تجربه ای در حدود سه دهه 
می توانند بهترین شاهراه تنفسی ایران در شرایط سخت فعلی باشند. مسلما 
ایجاد امنیت روانی در کنار افزایش مزیت ها و حذف قوانین دست و پاگیر در 
مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می تواند بهترین کلید 

برای باز کردن قفل اقتصاد بیمار کشور باشد.
به تعبیر بسیاری از کارشناسان مناطق آزاد، رویکرد این مناطق در دولت های 
یازدهم و دوازدهم شاخصه ای اصلی با عنوان برنامه محور بودن هر منطقه و 
تعریف نقشه راه در مسیر توسعه، باعث ایجاد سرعتی چشمگیر در مسیر توسعه 

اقتصاد کالن کشور با نقش آفرینی مناطق آزاد را سبب گردیده است.
با نگاهی اجمالی به دستاوردهای مهم ایجاد شده در مناطق آزاد با توجه به عدم 
وابستگی این مناطق به بودجه دولتی و صرفا هزینه کرد در ایجاد این دستاوردها 
و زیرساخت های عظیم با مدل تامین مالی مناطق از منابع درآمدی خویش، 
می توان مدل اقتصادی مناطق آزاد را همانا اقتصاد مقاومتی بر پایه توسعه 
منطقه ای قلمداد کرد و این مهم یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران به شمار می آید.

مناطق آزاد، تمرینی برای تعامل با اقتصاد جهانی 
همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان محرک 
تجارت آزاد یاد شده، می توان به این نتیجه رسید که هدف این مناطق تشویق 
تولیدکنندگان در جهت صادرات است؛ بر همین اساس در تعاریف جدیدی 
که از مناطق آزاد در جهان ارائه می شود، منطقه آزاد به پردازش صادرات نیز 
معروف است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی 

می نامند که تولیدات آن بیشتر جنبه صادراتی دارد.
حوزه اقتصاد و روش های نوین جذب سرمایه گذاری مسلما یکی از مهم ترین 
برنامه ها و اهداف مناطق آزاد محسوب می شود. امروزه بیشتر مناطق آزاد 
کشور، دوره ایجاد زیرساخت ها را گذرانده اند و به تعبیری فصل فعالیت های 
اقتصادی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این مناطق از کشور 
شروع شده است. مناطق آزاد با توجه به ظرفیت های بسیار زیادی که در 
حوزه های مختلف ازجمله صنعتی، تجاری و گردشگری دارند، بستر مناسبی 

جهت رسیدن به این اهداف را دارند. 
شاید تمامی کشورهایی که در خاک خود مناطق آزاد را تاسیس و احداث 
کرده اند، به این مهم رسیده اند که امکان ایجاد شرایط توسعه ای برای یک 
کشور نمی تواند در یک زمان و یک شرایط برای کل یک سرزمین عملیاتی 
شود؛ به همین دلیل معموال مناطقی را از یک کشور با توجه به ظرفیت ها، 
قابلیت ها، برنامه ها و اسناد باالدستی آن مناطق به عنوان منطقه آزاد و ویژه 
اعالم می کنند و ماموریت ها را تعریف و تدوین کرده و براساس آن امکاناتی 
را در اختیار این مناطق قرار می دهند تا با توجه به اهداف و امکانات بتوانند 

ماموریت های خود را محقق نمایند. 
بالطبع در این شرایط دولت ها تالش می کنند تا زیرساخت ها را تامین نموده 
و قوانین و مقررات منطبق با آن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را مصوب نمایند 
و در اختیار این مناطق جهت اجرا قرار دهند و در این مسیر مناطق آزاد نیز 
با توجه به ماموریت ها، قوانین و ضوابط مشخص و ترسیم شده، با عنایت به 
موقعیت هایی که دارند، می توانند موثر واقع شده و این موضوعات را به کل 

کشور تعمیم دهند.
بی تردید اگر از ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد می پرداختیم و این مناطق 
را در حوزه های زیرساخت، توسعه، استفاده از مزیت های سرمایه گذاران خارجی 
با ملیت های مختلف و همچنین در حوزه های پولی، مالی، بانک های آفشور، 
بیمه ها و قوانین و مقرارت سهل و آسان در مسیرهای سرمایه گذاری یاری 
می رساندیم و در این حوزه ها اقدامات بهتری را انجام می دادیم، در شرایط 
بحرانی کنونی می توانستیم مجاری تنفسی مطلوبی در کشور داشته باشیم، 
که این مجاری را مناطق آزاد کشور تلقی کنیم و هم این که تاکنون تمرین 
کرده بودیم که چگونه می   توانیم با اقتصاد جهانی تعامل نماییم و می توانستیم 

یکسری مسائل را تجربه کنیم که در حوزه های مختلف چه اهدافی را دنبال 
نماییم. 

مناطق آزاد ایران متفاوت از سایر مناطق مشابه بین المللی
یکی از مهم ترین اهداف مناطق آزاد تجاری- صنعتی، افزایش و توسعه 
صادرات، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی 
و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصوالت، 
امکان توسعه صنعت توریسم، ارزآوری صنعتی و امکان انتقال تکنولوژی های 

جدید به مناطق و افزایش تولید است. 
مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق گمرکی بر 
صادرات کاال وضع نمی  شود و عالوه بر  آن، حمایت هایی برای توسعه صادرات 
انجام خواهد گرفت. اما در اساس و به  منظور تقویت زیرساخت های صنعتی و 
استفاده از تکنولوژی های نوین بین المللی، عوارض، حقوق و تعرفه گمرکی بر 
واردات کاال در مناطق وضع می  شود. امکان بهره گیری از مزیت های نسبی 
و مزیت های مطلق به  عنوان نظریه های اصلی مشوق تجارت آزاد جهانی، از 
مبانی نظری بازرگانی آزاد بین الملل است، اما با توجه به اعمال محدودیت های 
سرزمینی کشورهای مختلف، عمال این مبانی در ساختار جهانی زیرسوال رفته 
است و عالوه بر مزیت سنجی، ترجیحات و سیاست های ملی در حوزه بازرگانی 

مورد توجه قرار گرفته است. 
گرچه مسئله تحریم و افزایش ریسک سرمایه گذاری، مسئله مهم اقتصاد کشور 
ما است، اما در ادبیات سرمایه گذاری، سرمایه حد قابل  تحملی از ریسک را 
قبول می کند. برای مثال، یک شرکت بزرگ جهانی برای سرمایه گذاری در 
خاورمیانه متمایل به سرمایه گذاری در مناطق امیرنشین امارات )دبی، ابوظبی، 
شارجه، عجمان، فجیریه، و...( است تا مثال منطقه آزاد اروند. هم اینک در 
منطقه آزاد جبل علی شرکت هایی از بیش از 90کشور دنیا حضور دارند. امکانات، 
تجهیزات، امتیازات و معافیت های موثر و هدفمند و تضمین بهره مندی از حق 
مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدم کنترل های ارزی، تعهد و تضمین 
درباره ملی  نکردن سرمایه های خارجی، نبود تنش های منطقه ای و بین المللی، 
مالیات های حذف  شده )مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر 
ارزش افزوده(، تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکت ها )در مواردی کمتر از 

یک هفته( از مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور امارات است. 
هدف اصلی تر مناطق آزاد سایر کشورها قبل از صادرات، افزایش جذب 
سرمایه گذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی 
صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه 
هم اکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی در حال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد 
ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس باید 
کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای آن 

می تواند توسعه صادرات باشد. 
با توجه به مشکالت خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و 
و برای حل کوتاه مدت و میان مدت این معضالت ساختاری می توان از مزایای 
مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما در حال طراحی مدلی خاص 
و منحصربه فرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته 
باشد؛ کما اینکه هم اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق 

مشابه بین المللی است. 
باید توجه داشت که مشکالت ساختاری اقتصاد ایران از دالیل اصلی و عمده 
ناتوان  شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر معضالتی همچون بیکاری مفرط 
و عدم توازن منطقه ای و مشکالت خاص مناطق مرزی، نشان می دهد که باید 
همه جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیل های اقتصادی و بازرگانی نسبت 
به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با توجه 
به مشکالت ساختاری اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصوال آنچه مدنظر 
تئوری های علمی تجارت بین الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعال مورد 
توجه ما نیست و ما براساس مشکالت خاص خود به دنبال اهداف دیگری از 
توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان می دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود 
صادقانه برخورد کرده ایم و حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، نباید عملکرد 

مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.

 توسعه اقتصادی با محوریت کشورهای همسایه 
از مسیر مناطق آزاد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت های 
ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می توان به عنوان بازوان کشور 
در توسعه اقتصادی و تجارت بین المللی با محوریت کشورهای همسایه از 
این ظرفیت های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می توانند به 
نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه های 
مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در 
کنار خود داشته باشند که در زمان بحران های اقتصادی از پتانسیل های آنها در 

کمک به اقتصاد کشور بهره گیری کرد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم می توانند گذرگاه های مهمی 
در کشور درخصوص بی اثر کردن تحریم ها باشند و باتوجه به ظرفیت های 
بالقوه موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توان با مدیریت درست در 
اقتصاد، تهدید تحریم ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با 

محوریت تولید و ترانزیت کاال بدل کرد.
در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت های قانونی که دارند می توانند در اقتصاد 
کشور نقش آفرینی چشمگیری داشته باشند؛ چراکه وجود سرمایه گذاران 
خارجی، تجارت و مبادالت بین المللی در برخی مناطق آزاد ایران تحریم ناپذیر 
است، زیرا وقتی ظرفیت هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت 
و حمل و نقل و... دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست؛ همانگونه 
که قابل مشاهده است، با تمام تهدیدات و موانعی که امریکا در مسیر اقتصاد 
کشور ایجاد کرده، اما مجبور به درنظر گرفتن معافیت   برای بندر چابهار شده 
است؛ چراکه وقتی یک کشور خدماتی را ارائه می دهد که قابل رقابت و تامین 
در هیچ کجای دنیا نیست، قدرت های بزرگ هم نمی توانند در برابر آن مقاومت 
کرده و به زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش را دارند، 
وقتی سرمایه گذار خارجی به یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایه گذاری 
کرده، دیگر به همین راحتی با تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این 

گونه می شود تحریمات را کم رنگ و بی اثر کرد.
ایران کشوری است که به لحاظ سوق الجیشی در منطقه ای خاص قرار گرفته 
که با دارا بودن همسایگان بیشمار در اطراف خود به هیچ عنوان قابل محدود 
کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای 
حساس و شاهراه های بین المللی هستند مانند چابهار، ماکو و اروند این قابلیت 
در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط 
بحران و تحریم نموده است. بنابراین به واقع می توان گفت که با استفاده از 
ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد هفتگانه در هفت نقطه استراتژیک کشور 

می شود با یک مدیریت جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بی شک 
این امر همراهی و همیاری تمام سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با مناطق 
آزاد را مطلبد و امیدواریم با اتحاد و یاری خداوند از این مرحله نیز با موفقیت 

عبور کنیم.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عالوه بر مزیت های قانونی همچون معافیت 
از ویژگی های  امکان ورود و خروج سرمایه خارجی،  مالیاتی، گمرکی و 
با  همجواری  ژئوپلیتیک،  و  جغرافیایی  موقعیت های  همچون  دیگری 
کشورهای همسایه، انجام تبادالت تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده 
سرمایه گذاران خارجی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آن کشورها 
برخوردارند که می توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضالت ناشی از 
تحریم ها بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرآیند های تولید، صادرات و واردات، 
حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری ها بتوانند یکی از بهترین ابزارها 

برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا بعد اقتصادی، 
بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد 
مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد 

می توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند. 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین روش های دستیابی به بازارهای 
بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این 

مناطق باید تسهیل گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند. 
برای رونق و توسعه اقتصادی کشور، استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
ضرورت های وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت 
گیرد که این مناطق بتوانند در شرایط سخت اقتصادی کنونی نقش بسزایی 
ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه ها و 
سازمان ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم می کنند؛ این دقیقا همان موضوع 
بخشی نگیری هایی است که مناطق آزاد با آن روبه رو هستند و موانعی که بعضا 
دستگاه های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می دهند، دستگاه هایی که 
در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، 
خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه های 
زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و... باید به شکل یکپارچه تحت لوای 
سازمان های مناطق آزاد قرار بگیرند؛ مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور 

تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر کاری در مناطق آزاد امکان پذیر است. 
موضوع دیگر، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان خود است؛ یکی از راه های 
افزایش صادرات در مناطق آزاد، توجه به کشورهای همسایه و جهان نزدیک 
است؛ این مهم می تواند کار را ساده تر کند، مسیر را کوتاه نماید و تحقق اهداف 
را با سرعت بیشتری شاهد بود. با توجه به وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی ملی 

برسیم تا بتوانیم از انتظارات را برآورده نماییم.

مناطق آزاد؛ دروازه شناخت فرصت های بین المللی
نقش مناطق آزاد در کالن اقتصاد کشور به فلسفه تشکیل مناطق آزاد 
برمی گردد. مناطق آزاد نقش بسیار مهم و کلیدی ، مخصوصا در کشورهای در 
حال توسعه می توانند ایفا کنند و اگر جایگاه اصلی مناطق آزاد لحاظ شود، هر 
یک از مناطق می توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور باشند و برای هر 
یک از این موتورها می توان یک برنامه ویژه تعریف کرد که قطعا اقتصاد کشور 

با این موتورها می تواند رو به جلو حرکت کند. 
اقتصاد کشور خصوصا در  توسعه  به منظور  نیست که  این  تردیدی در 
بین المللی سازی اقتصاد، باید نگاه به بازارهای جهانی و حضور قوی در آن 
بازارها داشت که این حضورها نیازمند ضرورت ها و الزامات خاص در بازارهای 

بین المللی است.
طبیعی است که مناطق آزاد باید مرکز و محرک اصلی ورود به بازارهای 
جهانی باشند؛ یعنی مناطق آزاد تالش می کنند که بستر و شرایط محصوالت 
و خدمات منطقه و کشور را مهیا کنند که بین المللی شوند. همچنین تالش 
می کند که تکنولوژی ها، فناوری ها و فرصت های مهمی که در بازارهای 
جهانی وجود دارد، زمینه حضورشان را در بازار داخلی از منظر توسعه یادگیری، 

نوآوری و شبکه مهیا کند. 
مسئله اصلی امروز در جهان موضوع  »شبکه« است. راهبردی ترین سرمایه هر 
بنگاهی، روابط کسب و کار است و اینکه این روابط در کجا قرار بگیرد، مهم 
است و یا با چه بازیگرانی ارتباط داشته باشد، مهم است. اگر مناطق آزاد نقش 
و قابلیت های شبکه را در خود ارتقا دهند، می توانند موتورهای اقتصاد کشور 
در متن شبکه های کسب و کار جهانی باشند، بنابراین اگر از تئوری شبکه 
نگاه کنیم، مناطق آزاد می توانند بازیگرانی باشند که با تعریف قابلیت شبکه ای 
در خود، کشور را به متنی از شبکه کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا 
تعداد کثیری از تکنولوژی ها، فرصت ها، دانش و اطالعات وجود دارد و از همه 
مهم تر اینکه فرصت هایی که در این مسیر می توانند ایجاد کنند که برای کشور 

بسیار حیاتی است. 
پویا،  اقتصاد  باشند. یک  آزاد می توانند دروازه شناخت فرصت ها  مناطق 
اقتصادی است که در درجه اول فرصت ها را بتواند به خوبی شناسایی کند، 
هم فرصت های تکنولوژیکی و هم فرصت های مربوط به بازارهای بین المللی 
و سایر فرصت ها، علی الخصوص اگر مناطق آزاد خود را از مقررات دست و 
پاگیری که در سرزمین اصلی وجود دارد رها کنند؛ این مقررات محدودکننده 
اگر در مناطق آزاد نباشد و مقررات زدایی به درستی انجام شده باشد، آن زمان 
قابلیت شبکه هم می تواند بهتر به منصه ظهور برسد و یادگیری بهتر می تواند 

برای کشور رخ دهد. 

مزیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد
مزیت های مناطق آزاد از باب سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در هر 
منطقه با منطقه دیگر متفاوت است، بدون شک مناطق آزاد دارای مزیت های 
فوق العاده ای هستند. به عنوان مثال موضوعاتی که برای همه عمومی است 
عبارتند از عدم نیاز به ویزا، تردد راحت تر نسبت به سرزمین اصلی و قطعا به 
این واسطه تحرکی که می توان در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی در 
این خصوص داشت، بسیار سهل تر است و این خود یک ویژگی بزرگ است. 
مبحث دوم ویژگی های خاص مناطق آزاد همچون زیرساخت های حمل و 
نقل داخلی، دریایی و هوایی است که این امتیازات در اغلب مناطق آزاد وجود 
دارد تمرکز بر اتخاذ تصمیم هم یکی دیگر از مزیت های مهم مناطق آزاد است. 
به عنوان نمونه، فعالیتی که در سرزمین اصلی با سرعت کمتری انجام می شود، 
در مناطق آزاد با سرعت بسیار بیشتری می تواند پیش برود. همچنین آشنایی با 
مناسبات بین المللی به جهت حضور فعالین اقتصادی بین المللی در مناطق آزاد، 
مناسبات حقوقی روان تر است و ده ها مزیت دیگری که در مناطق آزاد وجود 

دارد را می توان نام برد.
هر چند این مناطق با مطلوب ها فاصله فراوانی دارند، اما علی رغم این فاصله، 
نسبت به سرزمین اصلی دارای مزیت ها و امتیازات ویژه ای هستند، ضمن اینکه 

اگر در حوزه سرمایه گذاری برای مناطق آزاد بخواهیم به صورت تخصصی 
فعالیت انجام دهیم، ویژگی های خاصی وجود دارد ازجمله توریسم. به عنوان 
نمونه منطقه آزاد کیش یک ظرفیت بسیار خوب و بین المللی در حوزه صنعت 
توریسم دارد و این خود ویژگی و مزیت نسبی است که کیش به نسبت مناطق 
آزاد دیگر دارد و از همه مهم تر هوای پاک و محیط تمیز که می تواند در کنار 
زیرساخت های دیگر در حوزه سرمایه گذاری و گردشگری به نسبت مکان های 
دیگر، منطقه آزاد کیش را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذاب کند. البته 
این امکان در سایر مناطق آزاد نیز به طور نسبی وجود دارد که می تواند زمینه 

جذب سرمایه گذاران را فراهم  نماید.

مناطق آزاد و دستیابی به درآمدهای پایدار
اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می شود. اقتصاد 
مبتنی بر نوآوری و خالقیت است که در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد 
می کند. زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، می توانیم درآمد و رشد پایدار 
را شاهد باشیم، بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم 
این است که باید این اقتصاد نوآورانه و خالق را بر روی پلت فرمی که در 
مناطق آزاد داریم قرار دهیم، نه  صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع 
امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که 

برنامه ریزی در این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش  جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت های مختلف 
مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت 
بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص 
منابع. بی شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می تواند خلق 
همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور 
کاری در مناطق آزاد به صورت سیلویی کار می شود، یعنی سیلوهایی که با هم 
ارتباط ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش های مختلف برقرار 
شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری 

برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.
نکته دیگری که در حوزه های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می شود، 
این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی 
آن کار منجر به خالقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه 
اقتصادی باید به آن پرداخته شود، اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله 
پیچیده ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خالقیت و محیط 

مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

آموزش و یادگیری، حلقه مفقوده در مناطق 
یکی از اصلی ترین موضوعاتی که می تواند منجر به ایجاد همکاری بین مناطق 
شود، به اشتراک گذاشتن منابع مناطق آزاد است؛ این منابع صرفا فیزیکی 
نیست، بلکه به اشتراک گذاشتن توانمندی منابع نیروی انسانی، فرصت های 
شناسایی شده، تجربه های بهتر بین مناطق آزاد کشور، منابع و تجهیزات بهتر 
یکدیگر، دانش های موفق تر در بین مناطق و یادگیری همه این منابع است. 
اگر بتوانیم این زنجیره را در میان همه مناطق ایجاد کنیم، دسترسی به اهداف 

تعیین شده و رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار به راحتی محقق خواهد شد.
بخشی از این موضوع به انتصاب افراد شایسته با مهارت مناسب، در جایگاه 
مناسب برمی گردد ؛ شاید یک وقت هایی نیروی انسانی با مهارت مناسب را در 
جایگاه مناسب قرار نداده ایم و یا بالعکس، اما این مسئله کلیدی کشور است، 
می بایست به عقب برگردیم تا یک نیروی انسانی مناسب با مهارت مناسب در 

جایگاه مناسب خود قرار گیرد. 
دوم موضوع آموزش و یادگیری است؛ متاسفانه در کشورمان از موضوع 
یادگیری غافل هستیم، باید یاد بگیریم، در روند یادگیری هم نباید منتظر 
آمدن محیط باشیم، باید خودمان را در محیط یادگیری قرار دهیم؛ باید 
زمینه های یادگیری را فراهم نماییم. در مبحث شبکه ها یکی از طراحی های 
مهم، یادگیری در شبکه است. مناطق آزاد باید قابلیت جذب خود که عبارت 
است از توانایی شناسایی فرصت ها، دانش بیرونی، کسب، تفسیر و منتقل و 

اجرایی کردن آنها را داشته باشند، که به عبارت ساده، جستجو و اجرا می باشد؛ 
این مسئله در مناطق آزاد حلقه مفقوده است و باید توسعه داده شود. منابع 
انسانی، چه در مناطق آزاد و چه در سرزمین اصلی در مرحله اول باید به 
خودسازی بپردازند. مرحله دوم یادگیری، مرحله سوم مهارت و مرحله چهارم 
فرآیندسازی است و مهم ترین بخش، برقراری ارتباط درست می باشد. مناطق 
نباید به صورت جزیره کار کنند، باید اطالعات را بین هم به اشتراک بگذارند 
و از تکنولوژی های مدرن امروزی استفاده نمایند. اگر ما به این مهم دست 

پیدا کنیم، بی شک مناطق آزاد روان گر و تسهیل گر کسب و کار خواهند بود.

ضرورت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در مناطق آزاد
اگر مناطق آزاد کشور را یک سیستم اقتصادی در نظر بگیریم، این سیستم 
اقتصادی یک ورودی و یک خروجی دارد؛ خروجی این سیستم یا خدمات 
است یا محصول. برای رسیدن به خروجی مطلوب در یک سیستم اقتصادی 
و در متن یک محیط مناسب، چند نکته مهم است. اول برنامه ریزی، دوم این 
برنامه ها با چه کسانی اجرا شود و سوم ساختار سازمانی. یعنی این نیروهای 

انسانی چگونه با هم ارتباط برقرار کنند؟ 
متاسفانه ما از توجه به ساختارهای سازمانی در مناطق آزاد غافل شدیم. 
باید به سمتی حرکت کنیم که طراحی های درستی داشته و در کنار آن از 
تکنولوژی های مناسب استفاده نماییم. یعنی این سه موضوع به تنهایی کافی 

نیست و حتما تکنولوژی هم نیاز دارد. 
حال تکنولوژی یعنی چه؟ یعنی روش انجام کار. آیا روش کار، ما روش انجام 
مطلوب است؟ با فرض بر این که تمامی این فاکتورها را داشته باشیم، اما 
مهم این است که با چه فرهنگی! آن فرهنگی که چتر حاکم بر این مسئله 
است، هم در حوزه منابع انسانی و هم محیطی که کار در آن صورت می گیرد، 
شکل دهنده یک سیستم اقتصادی است و از همه مهم تر تجربه های جهانی 
می باشد. باید نمونه های موفق اقتصادی در دنیا مثل کشورهای اسکاندیناوی، 
چین و یا کشورهای همسایه و رقبای تجاری کشور و مراکز تحقیق و توسعه 

را ببینیم و مطالعه کنیم. 
موضوعی که جای آن در مناطق آزاد بسیار خالی می باشد، موضوع تحقیق 
و توسعه )R&D ( است. به تعداد مناطق آزاد، باید در کنارشان اتاق فکر قوی 
داشته باشیم، این اتاق فکرهای قوی هستند که می توانند به خلق نوآوری 
جدید کمک کنند؛ آنهایی برنده هستند که مراکز تحقیق و توسعه بزرگی در 
کنار خود دارند، نه تصنعی، بلکه برای یادگیری. یک زمانی یادگیری از طریق 
تحقیق می باشد و زمانی از طریق انجام است؛ همه این یادگیرهای هنگامی 
شکل می گیرد که مراکز تحقیق و توسعه قوی داشته باشیم که دائما در حال 

خلق کردن ارزش باشند. 

محدودیت های مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاران خارجی
شاید هنوز در مناطق آزاد الزامات تجارت جهانی را دریافت نکرده ا یم، اگر 
بخواهیم در محیط بین المللی قوی حرکت کنیم، می بایست قابلیت های 
بین المللی خود را ارتقاء و توسعه دهیم؛ این توسعه شامل مراکزی چون 
بانک ها، بیمه ها، بورس، خدمات عمومی، خدمات هتلی، کیفیت ارائه خدمات و 
بسیاری موضوعات دیگر است. به عنوان مثال در مناطق آزاد کشور هتل های 
فراوانی وجود دارد، اما آیا سرویس دهی آنها  در سطح جهانی است؟ قطعا نیاز 

به بهبود دارد. 
تا  گیرد  انجام  باید  که  داریم  آزاد  مناطق  در  فراوانی  بهبود  فرصت های 
آزاد،  مناطق  همسایه  کشورهای  شود.  محقق  دقیق  بین المللی سازی 
فرصت های بزرگی هستند، چه در حوزه خروجی اقتصادی و چه در حوزه 
ورود اقتصادی و علم و تکنولوژی به کشور، چه خروج گردشگر از کشور به 
کشورهای همسایه و چه ورود گردشگران کشورهای همسایه به کشور و به 

همین دلیل باید حداکثر استفاده را از این فرصت ها داشته باشیم. 
در تبادالت بین المللی سازی است که رشد می کنیم و بزرگ می شویم. با حضور 
در شبکه های بین المللی است که می توانیم فرصت ها را شناسایی نماییم. در 
این فضاها هستیم که می توانیم قابلیت های خود را ارتقاء دهیم. در این فضا 

متوجه نیاز مشتری خواهیم شد. زمانی که دست تجار خودمان را در دست تجار 
بین المللی قرار دادیم، این تبادل، هم یادگیری به همراه می آورد و هم می تواند 
منجر به ارائه و دریافت سرویس بهتری گردد. این امر در مرحله اول نیاز به 
یکسری زیرساخت های آموزشی دارد؛ باید نیروی انسانی قوی داشته باشیم، 
باید نیروهایی داشته باشیم که قدرت مذاکره داشته باشند و کیفیت را درک 
کنند، می بایست نیروهایی داشته باشیم که بازاریابی، نوآوری، طرح و برنامه و 

قدرت درک مجموعه این موضوعات را داشته باشد. 
اینها موضوعاتی است که اگر مناطق آزاد بخواهند بین المللی باشند، عالوه 
بر کارهایی که در حال انجام هستید، باید به این حوزه هم توجه ویژه داشته 
باشند. بنابراین توسعه قابلیت های درون سازمانی و برون سازمانی، بنگاهی و 
یا فردی و... همه این حالت ها باید وجود داشته باشد تا بشود روابط بین المللی 

خوبی برقرار نمود.
اگر در مناطق آزاد قدرت جذب باالیی وجود داشته باشد، می توانند در دنیای 
تجارت بین المللی موفق باشند؛ اگر سرویس بانکی قوی، زیرساخت های فنی 
و تکنولوژی های قوی و آی .تی قوی وجود داشته باشد، می توانند در جذب 

سرمایه گذار خارجی و حضور در تجارت بین المللی موفق عمل کنند.
اگر قرار باشد که سیستم بانکی ما با سیستم بین المللی کار کند، باید حداقل ها 
را به تراز بین المللی برساند، بنابراین باید سرویس بانک ها توسعه پیدا کنند. 
سازمان های بیمه ما باید بازارهای بین المللی بیمه دنیا را خوب بشناسند، باید 
در رقابت بیمه با بخش خارجی توان رقابت داشته باشند نه با داخلی، به همین 
دلیل ورود کردن به بازارهای خارجی، مدل های تجارت روز بین الملل را به 
ما یاد می دهد. قطعا بحث کالن اقتصادی کشور در حوزه تصمیم گیری بر 
روی قسمت ها و بخش های صنعتی کشور هم اثر خواهد گذاشت و بی شک 
در آن سیستم ها هم باید همزمان مسیر صحیح و درستی را برای حرکت 

انتخاب کنند.

 عدم تفویض اختیارات دستگاه های دولتی؛ 
معضل اساسی مناطق آزاد

یکی از مهم ترین مشکالتی که در مسیر توسعه کالن اقتصادی در مناطق 
آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان های دولتی طبق قانون به 
این مناطق است؛ در صورتی که براساس بند)الف( ماده ۶۵ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است که: »به منظور ساماندهی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند 
چشم انداز بیست  ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی 
مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی 
و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، مدیران سازمان های مناطق 
آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه 
وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این 
مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است« و همچنین 
در تبصره )یک( این قانون نیز به این نکته اشاره شده است که: »واگذاري 
وظایف، اختیارات و مسئولیت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، 
با موافقت ایشان صورت می پذیرد« و نیز در تبصره )دوم( این ماده قانونی 
درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا 
در مناطق آزاد، به صراحت اعالم شده است که »این موضوعات به مدیر 

سازمان منطقه آزاد واگذار می شود«.
حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور 
مصوب 139۵/11/10 می توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب 
و روشن مجلس شورای اسالمی، چرا سازمان ها و دستگاه های دولتی اختیارات 

خود را به مدیران مناطق آزاد تفویض نکرده اند؟
بی تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکالت بسیار زیادی در دوگانگی 
اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه تولید خصوصا برای فعالین 
اقتصادی و سرمایه گذاران خواهد شد و این خود نکته ای برخالف روح اقتصاد 
آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل گری در فرآیند اقتصادی و 

کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.

به عقیده کارشناسان، مانع اصلی »دیدگاه« است؛ شاید مناطق آزاد را بد تعبیر 
کردند، چراکه مناطق آزاد یعنی فضایی که باید کسب و کار آزاد در آن صورت 
گیرد و دارای کمترین بروکراسی و حداقل فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی 
بتواند به فعالیت خود بپردازد. امروز یکی از بزرگ ترین مشکالتی که وجود دارد، 
نبود تسهیل گری است تا یک فرد بتواند فعالیت اقتصادی خود را درست انجام 
دهد، بحث تسهیل گری در امور اقتصادی و تولید در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، 

مانع زدایی ها« نکته بسیار حائز اهمیتی است. 
سوال که در اینجا مطرح می شود این است که چرا مناطق آزاد را در کشورمان 
ایجاد کردیم؟  به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و 
توسعه اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه گذاری وارد 
یک منطقه می شود صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری 
را شاهد هستیم؛ در بخش هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از 
سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات 
تا حدود زیادی می تواند دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین اصلی 
کوتاه و کوتاه تر کند به طوری که امروز به صراحت می توان اعالک نمود که 
فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد به مراتب سخت تر و پیچیده تر از سرزمین 
اصلی است و ادامه این عدم تفویض اختیارات حتی می تواند باعث از بین رفتن 

مابقی مزیت های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه گذاران گردد.
از نگاه فعالین اقتصادی مناطق آزاد، سوالی که مطرح می باشد این است 
که دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و وزارتخانه ها در اسناد 
راهبردی خود چه برنامه هایی برای مناطق در نظر گرفته اند؟ اگر قرار است که 
مناطق آزاد توسط قانون و مقررات خود و توسط سازمان های عامل مناطق آزاد 
اداره شوند، باید سازمان های مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته 
باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد به امور قانونی خود بپردازد.
نکته مهم دیگر عدم دخالت دستگاه های موازی است؛ در ماده112 قانون 
پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه های سرزمین اصلی را به 
سازمان های مناطق آزاد تفویض کرده است؛ اما بسیاری از دستگاه های اجرایی 
و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده اند و بیشتر دستگاه هایی که هزینه بر 
بودند، آمادگی تفویض اختیار را داشتند، ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ 
و ارشاد، ورزش و...؛ در واقع دستگاه هایی که درآمدزایی داشته اند، تفویض 
اختیار نکردند و این خود یک تناقض بزرگ است. امروز در مناطق آزاد مدیران 
عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص نیست، از یکسو فرمانداری وجود 
دارد و از سوی دیگر شهرداری، که این موضوع تاثیرات منفی زیادی بر روند 

عملکرد مناطق دارد.
مسلما قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که بسیار خالصه و 
شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که 
در اجرا، دستگاه های اجرایی به قوانین خود استناد می کنند! به عنوان نمونه در 
قانون مالیات های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار است که 
فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی 
شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک 
را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در 
قالب مالیات پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده۵ عنوان 
شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید اصلی 
است، وقتی می گوید »منحصرا« یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان ها 
باقی نمی ماند و سپس در مواد۶ و 7 و 8 و... به صراحت موارد را اعالم می کند؛ 
قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعالم کرده است؛ اما 
شاهد هستیم که کلیه مشوق ها و معافیت های مالیاتی ازجمله معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده در سال جاری به راحتی توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی لغو می گردد و یا با رای دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی کارکنان و 

گارگران مناطق آزاد ملغی اعالم می گردد! 
در ماده10 به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می توانند عوارض دریافت 
کنند، در ازای خدماتی که در ماده1 تعریف شده است ازجمله زیرساخت و 
اشتغال و...، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه 
عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل نیز باید بر مبنای قانون مناطق آزاد 
اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به باالترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده 

که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.
در ماده11 به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین مجوز 
دهند؛ یعنی اصلی ترین کاری برای شروع یک فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد 
است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت های مجاز در محدوده خود 
می توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان ها نمی توانند این کار را انجام دهند. 
ماده12 بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی ترین 
الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار 

خودشان باشد. 
در ماده13 به صورت شفاف بیان شده که قانون مالیات های مستقیم در مناطق 
آزاد الزم االجرا نیست، به این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد 
ماده10 و 11 مجوز دریافت کردند و هزینه مجوز را به سازمان های مناطق آزاد 
پرداخت نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی برای 

هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره مند می شوند.
قانون مناطق آزاد بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده، اما 
مشکل اساسی این است که دستگاه های اجرایی به قوانین خود استناد می کنند، 
این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر توسعه تولید در 

مسیر فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران است. 
چنانچه بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از تولید 
را که در سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. 
تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان های مناطق 
آزاد انجام دهند و اجازه دهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار 

شود؛ چراکه مهم ترین نکته، تفویض اختیار واقعی است.
باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه های اجرایی، برنامه های اجرایی را به 
مناطق آزاد واگذار نمایند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق حضور 
پیدا کرده و فعالیت کنند. اگر تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که 
عمدتا هم مناطق مرزی کشور هستند، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش 
داده ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده  ایم؛ این اتفاق باعث 
می شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. به واقع باید 
تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی شان را سرلوحه 
کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر بسط و گسترش تولید و حمایت از 

سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

دکتر عبدالرسول خلیلي، کارشناس مناطق آزاد :
مزیت ها الزامي براي جذب سرمایه گذاري خارجي در مناطق 

آزاد
مزیت ها در سیر تاریخ خود در اقتصاد بین الملل از انواع مختلفي برخوردار 

هستند؛ مزیت مطلق، مزیت نسبي، مزیت رقابتي و در حال حاضر مزیت 
اقیانوس آبي از این قبیل می باشند. وجود این مزیت ها در کشورها، ظرفیت هاي 
زیادي را براي اقتصاد در مناطق آزاد ایجاد مي کنند. این مزیت ها همانا تحصیل 
مزیت رقابتي از طریق ساختار بازار، نوآوری،  پاسخگویی به مشتریان و توجه به 

کیفیت کاال و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر انجام مي گیرد. 
وقوع مزیت رقابتی زماني است که سازمان ها در شاخصه ای یا ترکیبی از 
شاخصه ها به پیشرفت ها، توسعه ها و قابلیت هایی می رسند که نسبت به رقباي 
خود برتری پیدا می کنند؛ مانند دسترسی به منابع طبیعی یا نیروی انسانی 
متخصص، تکنولوژی های صنعتی یا اطالعاتی و...؛ مزیت رقابتی، میزان 
فزونی جذابیت پیشنهادهای سازمان از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا است. در 
عرصه بین المللي این مسئله نیز باعث جذب سرمایه گذاري خارجي شده، یعني 
همان چیزي که به طور مستقیم یا مشارکت خارجیان با افراد داخل کشور به 
صورت joint venture  از ماموریت هاي مهم مناطق آزاد به شمار مي رود. 
براساس ماده 8 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ویژه 
اقتصادی، سازمان ها و شرکت هاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي الزم را با 
اشخاص حقیقي و حقوقي خارجي منعقد کنند و با سرمایه گذاران خارجي براي 

انجام طرح هاي عمراني و تولیدي مشارکت نمایند. 
سازمان هاي مناطق آزاد با اجراي طرح هاي زیربنایي و تولیدي مي توانند نسبت 
به تامین و تضمین اعتبار از منابع خارجي اقدام کنند. ورود و خروج سرمایه 
خارجیان و سود حاصل از فعالیت هاي اقتصادي آنان در هر یک از مناطق آزاد، 
آزاد بوده و سرمایه گذاران خارجي مي توانند از تسهیالت الزم برخوردار شوند. 

به عالوه، دیگر مزیت هاي قانوني مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتي، اخذ 
روادید سریع براي خارجیان، اشتغال خارجیان، اجاره زمین، ثبت شرکت ها و 
مالکیت هاي صنعتي و معنوي کمک مي کند تا فعالیت هاي اقتصادي خارجیان 

در مناطق آزاد ایران، صرفه و صالح اقتصادي به همراه داشته باشد.
مزیت هاي رقابتی می تواند یکی از عوامل مهم در موفقیت طوالنی مدت یک 
کسب و کار نیز باشد، به نحوي که بتواند از رقبا بهتر عمل کند؛ طبیعی است 

که درآمد و رشد اقتصادی این کسب و کار می تواند افزایش یابد.
برقراري مناسبات اقتصادي و مبادالت تجاري با کشورهاي جهان، زمینه ها 
اقتصادي  فعاالن  و  را پیش روي سرمایه گذاران  مناسبي  و فرصت هاي 
کشورهاي خارجي و ایران مي گذارد. این فرصت ها در داخل ایران خصوصا 
در مناطق آزاد ایران که قوانین و مقرراتي همسو با اقتصاد بازار دارند، هر کدام 
مي توانند زمینه هاي الزم را براي فعاالن اقتصادي هماهنگ با روند توسعه اي 

ایران و جهان به وجود آورند. 
سرمایه گذاري بخش خصوصي خارجي براي پوشش اقالم وارداتي خود، 
ازجمله سرمایه گذاري در زمینه هاي مواد معدني، محصوالت کشاورزي، 
موادغذایي، منسوجات، دارو و لوازم پزشکي از طریق مناطق آزاد ایران، 
مي توانند کمک بسیار موثري براي تولید و صادرات این اقالم به کشورهاي 
خارجي و همچنین فروش دربازار ایران با جمعیتي بالغ بر 80میلیون به عمل 

آورند.
مناطق آزاد ماکو، ارس، انزلي در شمال ایران و مناطق آزاد جنوبي ایران در 
حاشیه خلیج فارس شامل کیش، قشم، چابهار و اروند قادر هستند بر اساس 
شیوه هاي مختلف مالي به جذب سرمایه گذاري بخش خصوصي خارجي 
و ترغیب مشارکت آنان با سرمایه گذاران ایراني پرداخته و دولت نیز طبق 
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد نسبت به تضمین و حمایت حقوق قانوني 

سرمایه گذاران خارجي متعهد است  .
درخصوص اقالم صادراتي، سرمایه گذاران خارجي مي توانند نسبت به احداث 
کارخانجات صنعتي و تولیدي متناسب با لیسانس و برندهاي بین المللي خود در 
مناطق آزاد هفتگانه ایران سرمایه گذاري کنند. در این خصوص سرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادي کشورهاي خارجي مي توانند نحوه کار و مشارکت خود را براي 
شروع و انجام فعالیت اقتصادي در مناطق آزاد ایران که هر کدام از مزیت هاي 
اختصاصي متعددي برخوردارند، برنامه ریزي کرده و با ارائه قیمت های جذاب 
برای خود مزیت رقابتی کسب کنند. به عالوه فعالیت های شان را با روش هایی 

جدید و نوآورانه انجام دهند. 
این سرمایه گذاران همچنین مي توانند کاالهاي تولیدي خود را به صورت 
تهاترکاالیي با کاالهاي ایراني که به خارج صادر مي شوند، معاوضه کنند؛ 
ازجمله این اقالم مي توان به میله هاي فوالدي، پسته، فرش، خاویار، مصنوعات 
فوالدي، لوله و پروفیل، مالمین و میعانات گازي که ازجمله کاالهاي صادراتي 

ایران به خارج است، اشاره کرد. 
نزدیکي به بازار 400میلیوني آسیاي میانه نیز از دیگر زمینه هاي اختصاصي 
جذب بازار براي صدور و فروش تولیدات است که با سرمایه گذاري بخش 
خصوصي خارجي در مناطق آزاد قابل انجام است. انجمن هاي دوستي ایران 
با سایرکشورها داراي امکانات نرم افزاري و سخت افزاري مناسبي براي تسهیل 
جذب سرمایه گذاري خارجي در مناطق آزاد هفتگانه کشور هستند، به طوري 
که مي تواند بازوي مناسبي براي فعالیت هاي جذب سرمایه گذاري خارجي و 
هدایت فعاالن اقتصادي سایر کشورها به مناطق آزاد در شرایط تحریم باشد. 
موضوعی که مناطق آزاد ایران در حال حاضر بسیار به آن نیازمند هستند و 
سازمان هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي مي توانند از این ظرفیت مناسب، براي 

رونق فعالیت هاي خود بهره الزم اقتصادي را ببرند.

سخن پایانی
از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می تواند همانند پلی به سوی جهان 
خارج، موجب آزادی مبادالت تجاری در یک کشور باشد و به این وسیله 
تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجبات توسعه و رونق تجارت 
داخلی را فراهم آورد. همچنین با جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای 
مورد نیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه های خارجی، به جریان 
توسعه صنعتی کشور یاری رساند. در نتیجه عوامل تولید داخلی با بهره گیری از 
علم و دانش فنی نوین، می توانند کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد 
جهانی قرار دهند و این جریان یعنی انتقال تخصص های فنی و سرمایه ای 
و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می شود و این توسعه 
در صنعت و تولیدات یک کشور می تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات 

زیادی بگذارد.
در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این توسعه با 
تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل و هم در رابطه با دیگر 
کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در 
صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته ای در کشور وجود داشته 
باشد، این امر مشوق شرکت های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی 
خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در مسیر پیشرفت و 

توسعه قرار خواهد گرفت.
در ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی داشته 
باشند و جمهوری اسالمی ایران به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی، تعامل 
خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل مالحظه ای افزایش داده و خواهد 
داد، که این روند جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوه های کار و زندگی و 

مهم تر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت اگر سهم سرمایه گذاری داخلی 
باالخص خارجی و استفاده از فن آوری و تخصص های نوین، در سطح باالیی 
باشد و بیشتر تولیدات صادر شود، پیوند بیشتری میان مناطق آزاد با اقتصاد 
و تجارت داخلی ایجاد خواهد شد، که با برنامه ریزی دقیق سیاست گذاران و 
تشویق و حمایت هرچه بیشتر از شرکت های داخلی می توان به این مهم 

دست پیدا کرد.
مناطق آزاد در ایران نیز هر چند با مشکالت فراوان دست به گریبانند، اما با 
اقداماتی مانند حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ارائه تسهیالت 
ویژه، سرمایه گذاری در امور زیربنایی و جلب مشارکت بخش خصوصی، 

می توانند بر این مشکالت فائق آیند.
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واکاوی فرصت ها، مزیت ها و چالش های موجود در مناطق آزاد ایران زمین:

انشای قانون و ممانعت از اجرا در مناطق آزاد
گزارش: 

مرضیه حسینی



گردشگری از دیرباز پاره ای جدا نشدنی از عالقه مندی های 
انسان بوده است که روز به روز بر دامنه و اهمیت آن افزوده 
می  گردد و در هزاره سوم نیز به عنوان صنعت سفید و پاک در 
جهان شناخته شده و در این حوزه سرمایه گذاری های کالنی 

صورت پذیرفته است. 
در اقصی نقاط جهان به لحاظ مزیت های گردشگری 
به این صنعت پرداخته می شود و هر کشور، سرزمین و 
جامعه با توجه به توانمندی ها و ذخایر فرهنگی، تاریخی، 
طبیعی، اجتماعی خود، زمینه های شکوفایی و بهره مندی 

از این بسترها را فراهم می آورد.
باعث  به صنعت گردشگري  فعالیت هاي مربوط  تنوع 
شده تا رونق این حوزه، اثرگذاری چشمگیری بر کالن 
اقتصاد کشورها در مقایسه با سایر بخش هاي اقتصادي 
داشته باشد. مطالعات انجام شده نشان داده اند توسعه 
این صنعت، نقش موثري در کاهش بیکاري و همچنین 
بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمدهاي دولت ها دارد. این 
موضوع خصوصا از آن جهت که در کشور ما بیکاري به 
عنوان اصلي ترین مشکل اقتصادي مطرح می باشد، الزم 
است به صورت جدي تري مورد توجه سیاستگذاران و 

برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
دستیابی به ۲۰میلیون گردشگر خارجی، افقی است که 
سند چشم انداز ۲۰ساله برای گردشگری ایران تعریف 
کرده است. صنعت توریسم و گردشگری در ایران که 
از نظر تنوع اقلیمی، فرهنگ و تاریخ کهن، وجود آثار 
باستانی فراوان و جاذبه های طبیعی و دیدنی نادر و وجود 
اغلب زمینه های گردشگری جزء دهمین و یا به روایتی 
پنجمین کشور دنیاست، ولی در میان ۱۵۰کشور عضو 
سازمان جهانی توریسم در امر توریست پذیری در مقام 
هفتاد و پنجم قرار دارد، در حالی که طی سال ها هزینه 
این صنعت و جذب گردشگر  فراوانی در جهت رونق 
و توریست به کار گرفته شده و می توان گفت پس از 
گذشت چند دهه هنوز در خم کوچه اول قرار دارد و باز، 
در حالی که براساس داده های آماری، حجم پولی که 
از راه گردشگری در طول یک سال در جهان جابه جا 
می شود، حدود دو و نیم برابر درآمد ساالنه کشورهای 
عضو اوپک از محل فروش نفت است، سهم ایران حدود 

یک دهم درصد می باشد. 
امروزه گردشگری نه فقط منبعی سرشار از درآمد و عاملی 
مهم در رونق و توسعه اقتصادی است، بلکه بستری مهم و 
بنیادی در تعامالت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورها به 
شمار می رود و از این رو، رونق آن با جدیت زیادی دنبال و 

برای آن هدف گذاری و برنامه ریزی می شود.
نهادینه کردن فرهنگ گردشگری و توسعه آن به عنوان 
یک صنعت، از مولفه های مهم توسعه پایدار می باشد. از 
سوی دیگر، امروزه آیین ها، آداب و رسوم، بناها و آثار 
میراثی  بلکه  ثروت ملی،  نه فقط  باستانی یک کشور 

جهانی است که باید در حفظ و پاسداشت آنها کوشید.
با  گوناگونی  مذاهب  و  اقوام  ایران،  سرزمینی  قلمرو  در 
فرهنگ ها، زبان ها و گویش ها، آداب و رسوم و آیین های 
ویژه ای زندگی می کنند. این ویژگی در کنار وجود آثار و 
مفاخر ملموس فرهنگی می تواند به عنوان ظرفیتی بزرگ به 

منظور دستیابی به توسعه پایدار مورد بهره برداری قرار گیرد.
و  ملموس  میراث  ملی  و  جهانی  ثبت  همه،  این  با 
افزون  بود که  زمانی سودمند خواهد  ناملموس کشور 
فرهنگی،  بهره برداری های  برای  پاسداری،  و  بر حفظ 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از آنها در راستای توسعه 

صنعت گردشگری زمینه سازی شود.
و  فرهنگی  بافت  با  جامعه ای  به  گردشگران  ورود 
اجتماعی ویژه و منحصربه فرد، افزون بر اینکه می تواند 
زمینه های گسترش فرهنگ ایرانی در دیگر مناطق و 
کشورها را فراهم کند، گامی مهم و پایه ای در راستای 
گشایش بیشتر فضای فکری حاکم بر نظام فرهنگی و 
اجتماعی کشور و به طور کلی افزایش تعامالت فرهنگی 

و اجتماعی به شمار می رود.
توسعه و رونق گردشگری در هر کشوری بیش از همه، 
و  از سیاست ها  متاثر  و  آن  ویژگی های  و  پیامد شرایط 
خط مشی های نظام سیاسی و دولت و همچنین موقعیت 
جغرافیایی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، کشش جاذبه ها و 

کیفیت خدمات و تسهیالت ارائه شده به گردشگران است.
ضرورت افزایش درآمدهای عمومی و کاهش وابستگی 
اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت ایجاب می کند 
که استفاده از ظرفیت های زیستی کشور، منابع طبیعی و 
توجه به صنعت جهانگردی بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد؛ چراکه به عنوان مثال تنها ارزش مصرفی تنوع زیستی 
به صورت مستقیم از طریق اکوتوریسم انگیزه مهمی را برای 
حفاظت از تنوع زیستی به خصوص در کشورهای در حال 
توسعه ایجاد کرده است و ریشه کنی فقر و گرسنگی و ارتقای 
فرصت های اقتصادی و اشتغال در دستورکار اصول توسعه 

پایدار و اهداف توسعه هزاره سوم است.

گردشگری، یکی از ارکان مهم  اقتصاد مقاومتی
 نقش ویژه صنعت گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی 
می تواند فرصتی مناسب در جهت تبدیل تهدیدها به فرصت 
باشد . اقتصاد مقاومتی یک راهبرد و تدبیری عقالیی و 
جهادمحور به منظور کاهش فشار اقتصادی و مسیری 
برای برون رفت از این شرایط حساس است. در همین راستا 
گردشگری به عنوان صنعت پیشرو، نقش موثری در فرآیند 
توسعه اقتصادی جوامع داشته و یکی از مصداق های بارز 

تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
مقام  توسط  راهبرد  یک  عنوان  به  مقاومتی  اقتصاد 
پایه  بر  معظم رهبری مطرح گردیده است که اصوال 
قطع وابستگی به نفت و بهره مندی از توان و ظرفیت 
داخلی  اتفاق می افتد. ایران به عنوان کشوری غنی با 
دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، 
با معضالتی  و... که  و هوایی  آب  ویژگی های  تمدن، 
همچون میزان بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و 
اقتصاد تک محصولی مواجه است، می تواند به کشوری 
فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود و با تمرکز بر 
رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه های منظم 
و منسجم وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و 
به سمت منابع درآمدی جایگزین حرکت کند و به عنوان 

یک منبع پایدار از این فرصت ها بهره مند شود.
صنعت گردشگری یکی از مهم ترین قطب های توسعه 
و  اشتغال  ایجاد  به  که  می شود  محسوب  درآمدزایی  و 
 خوداتکایی کمک می کند و با ارتقاء جنبه های فرهنگی و 
اقتصادی، تاثیر شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می گذارد. 
از مهم ترین قطب های توسعه به  این صنعت پولساز، 
دارد،  باالیی  سوددهی  و  درآمدزایی  که  می رود  شمار 
به همین منظور بسیاری از کشورها از جاذبه های این 
صنعت در راستای برون رفت از معضالت و مشکالت 
می کنند.  استفاده  شغلی  فرصت های  ایجاد  و  جامعه 
این امر سبب شده است تا کشورهای توسعه  یافته، به 
گردشگردی و جهانگردی رویکرد ویژه ای داشته باشند 
اقتصادی،  نتیجه های  به  مناسب  سرمایه گذاری  با  و 

اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی دست یابند . 
حال که این تحریم ها و فشار دشمنان عالوه بر اقتصاد، 
خودباوری و نشاط اجتماعی و اعتماد مردم را نشانه گرفته 
است ، نقش سازنده گردشگری در این معادالت بیشتر و 
پررنگ تر خود را نمایان می کند؛ چراکه با گسترش و 
توسعه همه جانبه آن می توان همزمان این تهدید را به 
فرصت تبدیل نمود؛ فرصتی که عالوه بر تقویت روحیه، 

به اشتغال و اقتصاد مردم کمک شایانی خواهد نمود .
مناطق آزاد ایران همواره فرصتی مناسب جهت رهایی از 
تنگناهای به وجود آمده در اقتصاد کشور بوده اند و نقش مهمی 
در ایجاد روابط جدید بازرگانی و گسترش آن با همسایگان خود 
داشته اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت جهانی در 
سال های گذشته بوده اند. اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده 
نیست و در این برهه حساس زمانی که فشارهای همه جانبه بر 
پیکره اقتصاد کشور ایجاد شده است ، این مناطق می توانند نقش 

موثر و کلیدی در برون رفت از این موارد را ایفا نمایند.
گردشگری در مناطق آزاد ازجمله برنامه ها و اهداف مهم 
در استراتژی مدیران این مناطق بوده که با روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید جان تازه ای به خود گرفت. در این راستا 
خوشبختانه گام های بلند و مفیدی در تحقق اهداف دولت 
در مناطق آزاد برداشته شده است. بنابراین این فرصت 
منحصربه فرد می تواند در رشد اقتصادی مناطق آزاد و جذب 
گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اقتصاد پایدار 
موثر و به عنوان دروازه  جدید دیپلماسی تاثیرگذار بوده و به 
عنوان پلی مطمئن برای رسیدن به بازارهای جهانی و عبور 

از این تنگنای تاریخی کشور نقش آفرینی نمایند.
تنوع اقلیمی و فرصت های متنوع آب و هوایی در شمال و 
جنوب کشور یکی از بزرگترین امتیازات مناطق آزاد برای 
همپوشانی گردشگری در فصل های مختلف می باشد؛ 
به عنوان مثال حضور گردشگران همسایگان شمالی در 
فصل سرما به واسطه وجود مناطق آزاد انزلی، ارس و 
ماکو و راهنمایی و جذب آنان برای استفاده از بهترین 
زمان گردشگری در مناطق جنوب کشور همچون قشم، 
کیش، چابهار و اروند و بلعکس، می تواند در آینده نزدیک 

با یک برنامه ریزی منسجم محقق و اجرایی گردد.
رونق و گسترش صنعت گردشگری یکی از محورهای 
اساسی توسعه در برنامه ششم بوده است، اما این مهم نیازمند 
توسعه زیربناها و زیرساخته ای گردشگری است تا بتوان 
گردشگری را به عنوان یکی از اولویت مهم اقتصادی، تحت 
پوشش قرار داد. در اولین اقدام، نیاز است که زیر ساخت های 
فرهنگی در این حوزه توسعه یابد تا بتوان به نحو مطلوب 
گردشگران به  ویژه توریست خارجی را پذیرش کرد؛ چراکه 
برای حضور گردشگر می بایست، امور رفاهی گردشگری نیز 

به شکل مناسبی افزایش یابد.

 توسعه پایدار در مناطق آزاد
 با تقویت صنعت گردشگری

و  ظرفیت ها  از  اینکه  رغم  به  ایران  آزاد  مناطق 
تجاری  صنعتی،  عرصه های  در  زیادی  پتانسیل های 
و اقتصادی برخوردار می باشند، اما با عنایت به شرایط 
آزاد  مناطق  مدیران  در  گرایش  این  کشور،  اقتصادی 

به وجود آمده که گردشگری مهم ترین ظرفیتی است 
و  کشور  به  شده  تحمیل  چارچوب های  از  خارج  که 
اقتصادی  محاصره  برای  که  دیگری  محدودیت های 
ایران برنامه ریزی شده، می تواند برای رونق و گردش 
اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه خارجی مفید واقع 
شود و همچنین صنعت گردشگری درخصوص تامین 
تجهیزات و مواد اولیه هیچ نیازی به صورت مستقیم به 
تامین از خارج کشور ندارد و بی تردید عرصه گردشگری 
و  تجاری  بزرگ  بسیار  به وجود ظرفیت های  توجه  با 
طبیعی موجود در ایران یکی از مهم ترین ارکان فعالیت 
اقتصاد مقاومتی در کشور است و با توجه به این نکته که 
طبیعت گردشگری یک خاصیت اجتماعی است، می تواند 
کلیه بخش های اقتصادی در جامعه را در معرض رونق 
کسب و کار قرار دهد و لذا از یک مکانیزم توزیع عادالنه 
ثروت در کشور هم برخوردار است که این مهم باعث 
رضایت مندی شهروندان و تشویق آنان به توسعه فعالیت 

گردشگری در مناطق خود نیز منجر می شود.
نرخ  افزایش  واسطه  به  که  قیمتی  تفاوت  به  باتوجه 
فرصت  یک  شرایط  این  آمده،  وجود  به  ایران  در  ارز 
از  بتوان  تا  اختیار کشور قرار داده  را در  بسیار طالیی 
این موقعیت در مسیر جذب گردشگران بیشتری قدم 
برداشت و برای رسیدن به این هدف باید تسهیل امور 
به گردشگران خارجی  قوانین مربوط  و آسان تر شدن 
در کنار تامین نیازهای خرید گردشگران در مناسبات و 

گفت و گوها بین دو کشور مدنظر قرار گیرد.

 ظرفیت های توسعه توریسم 
درمانی در مناطق آزاد

جذب گردشگر و رونق صنعت توریسم ، یکی از مهم ترین 
زیرساخت های نظام اقتصادی در هر کشوری می باشد و 
اینکه چقدر در حوزه مناطق آزاد با وجود ظرفیت های 
سهم گیری  خصوص  این  در  توانسته ایم  زیاد،  بسیار 
کنیم، نشان از میزان اهمیت این موضوع در برنامه های 

مدیریتی هر یک از مناطق آزاد در کشورمان دارد.
بسیاری  نه چندان کارشناسی، ظرفیت های  نگاهی  با 
را در حوزه گردشگری در زیرشاخه های مختلف شامل 
طبیعت گردی، اماکن تاریخی و... در مناطق آزاد کشور 
دلیل  که  است  این  سوال  اما  کرد،  مشاهده  می توان 
عدم بهره گیری از این دست ظرفیت های بکر چیست؟! 
تنها بسنده کردن به ساختن چند واحد اقامتی، پارک، 
عنوان  به  نمی تواند  و...  محدود  حد  در  ساحل سازی 
توسعه  هدف  به  رسیدن  برای  زیرساختی  کارهای 

گردشگری در مناطق آزاد باشد.
هدف از توجه به توسعه گردشگری در مناطق آزاد بر پایه دو 
محور اصلی که یک از منظر گردشگر خارجی ارز آوری به 
کشور است و دوم شناخت گردشگران خارجی از ظرفیت های 

مناطق برای سرمایه گذاری، حائز اهمیت می باشد.
یکی دیگر از پتانسیل های بسیار ارزشمند و مهم در مناطق 
آزاد کشور، سرمایه گذاری در حوزه توریسم درمانی با توجه 
به ظرفیت هایی بالقوه در این مناطق می باشد که با جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و در اولویت قرار دادن این 
بخش از باب حمایت ها و مکمل های تشویقی، می تواند برای 

کشور دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.
مناطق آزاد می توانند بستر مناسبی برای اجرای سیاست های 
بزرگ باشند و گردشگری سالمت در این میان می تواند 
جایگاه ویژه ای داشته باشد. مناطق آزاد، قطعات و اقلیم هایی 
کوچک از ایران هستند و می توان طرح ها متفاوتی در تمامی 
حوزه ها در آنها اجرا کرد و در صورتی که به موفقیت رسیدند، 

بتوان آن را به کل کشور تعمیم داد.
پرداختن  اهمیت  ضرورت  بر  رئیس جمهور  همچنین 
مناطق آزاد به مقوله گردشگری باالخص گردشگری 
دهنده  نشان  موضوع  این  که  کردند،  تاکید  سالمت 
گردشگری  آن  تبع  به  و  گردشگری  جایگاه  اهمیت 
سالمت در رونق اقتصادی این مناطق است. کشورهایی 
در عرصه گردشگری سالمت در دنیا موفق هستند که به 

صنعت گردشگری توجه خاصی نشان داده اند.
حال با توجه به اهتمام دولت و نقشه راهی که دولتمردان 
در مقابل مدیران مناطق آزاد کشور قرار داده اند، میزان 
دستیابی به این اهداف و جذب و تشویق سرمایه گذاران 

در این بخش چقدر بوده است؟ 
جمهور،  محترم  ریاست  نظر  نقطه  به  عنایت  با  آیا 
دستگاه های دولتی نیز همراهی الزم را در این حوزه 
داشته اند، وزارتخانه هایی همچون میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری، بهداشت و...؟
به  پیگیری مطالبات در جهت دستیابی  بی شک عدم 
در  رونق  و  اعتال  جهت  در  نظر  مورد  و  مهم  اهداف 
تمامی حوزه ها در مناطق آزاد، ضعف پیگیری از جانب 

مدیران محترم محسوب می شود. عدم ارائه گزارش های 
مستند در این بخش به رسانه ها و نیز عدم  اطالع رسانی 
نیز،  آزاد  مناطق  در  شده  حاصل  بزرگ  دستارودهای 
سستی بزرگی است که متاسفانه در بدنه مناطق آزاد 

نمایان است.
است؛  الزام  یک  کشورمان  براي  سالمت  گردشگري 
بیش از ۵4کشور در دنیا بحث گردشگري سالمت را به 
عنوان یک اولویت در نظر گرفته اند و بودجه این کشورها 
از حوزه گردشگري سالمت تامین مي شود. مناطق آزاد 
به دلیل ظرفیت هاي ویژه اي که دارند و همجواري با 
تقاضا  و  دارند  درماني  توریسم  رابطه  که  کشورهایي 
مسئوالن  کلیه  که  مي طلبد  است،  زیاد  آنها  طرف  از 
حوزه گردشگري خصوصا گردشگري سالمت، مدیران 
مناطق آزاد و مدیران کالن کشوري نگاهی خاصه به 
این حوزه داشته باشند. گردشگري سالمت امروزه نه 
تنها یک فضاي اشتغال زایي و صنعت محسوب می شود؛ 
بلکه گردشگري سالمت از نگاه بیشتر متخصصین و 

کارشناسان، یک تبادل فرهنگي باالدستي است.
مناطق آزاد داراي امتیازات ویژه اي ازجمله مبادله آسان، رفت 
و آمد آسان، حل مشکل روادید و ظرفیت هاي تسهیل ورود و 
خروج و وجود زیرساخت هایي می باشند که در طول قریب به 
3دهه فراهم شده است. این مناطق به عنوان ویترین کشور 
مطرح هستند و باید در بحث ورود گردشگر برنامه ریزي 
کالن داشته باشند. اگر ویژگي هاي مناطق آزاد را به سه 
محور اساسي تقسیم کنیم، یکي از این ویژگي ها، بحث 

گردشگري سالمت است.
گردشگري سالمت در کشور ما از جایگاه خوبي برخوردار 
گردشگري  ظرفیت هاي  بحث  آزاد  مناطق  در  است. 
دو  عنوان  به  درماني  طبیعت  گردشگري  و  تندرستي 
قرار  توجه  مورد  سالمت  گردشگري  اساسي  محور 
گرفته و مطلوب است که شهرک هایي در غالب دهکده 
سالمت و نیز برنامه هاي مرتبط همچون ایجاد هتل-

بیمارستان ها را در دستورکار قرار گیرد. 
باید بتوانیم به گردشگران سالمت که سفیران نانوشته 
جمهوري اسالمي ایران هستند، خدمات خوب و شایسته 
می گردند،  باز  کشورشان  به  که  زماني  تا  کنیم  ارائه 
خاطره اي خوب از ایرانیان به همراه داشته باشند و زمینه 

ترویج فرهنگ ایرانی را در کشورشان فراهم کنند.
بسیار  طرح های  از  یکی  سالمت  شهرک های  ایجاد 
خوب و مثبت در حوزه زیرساختی در جهت سوق به 
تقویت توریسم درمانی در کشور می باشد، که با توجه به 
ظرفیت های بسیار زیادی که در مناطق آزاد کشور داریم، 
بهترین بستر برای ایجاد این شهرک ها در مناطق است.

و  پزشکي  گردشگري  بر  متمرکز  سالمت  گردشگري 
خدمات درماني است. مناطق آزاد، از پتانسیل های مطلوبی 

برای تقویت رشد گردشگري پزشکي برخوردار هستند.
با توجه به اینکه مناطق آزاد محدودیت صدور روادید وجود 
ندارد و از طرفي قواعدي که در نظام سالمت در سرزمین 
اصلي وجود دارد و خدمات رساني به بیماران خارجي را با 
محدودیت مواجه مي کند؛ این مناطق مي تواند نقش موثری 
در جذب گردشگر سالمت ایفا کند. از طرفي در منطقه آزاد 
کیش و قشم و مناطق آزاد شمال کشور این پتانسیل وجود 
دارد که در مقوله گردشگري پزشکي رشد کرده و بتوانند 
درآمدزایي خوبي را عاید کشور نمایند؛ که بی شک این راه 

نیازمند همکاری وزارت بهداشت و درمان است. 
در مجموع می توان به این نتیجه رسید که هدف و همت 
در اجرای این دست طرح های ملی در حوزه گردشگری 
و توریسم درمانی در مناطق آزاد بسیار زیاد است و شاید 
بیشتر مشکالت در عدم پیگیری و یا عدم تعریف بستر 

اجرایی در این مناطق باشد.

ورود توریست از مسیر مناطق آزاد به ایران
بناهای  آثار و  جاذبه های طبیعی، ویژگی های فرهنگی، 
باستانی کشورمان می تواند سهم چشمگیری از گردشگران 
جهان را به خود جذب کند و افزون بر معرفی هویت ایرانی به 
دنیا، پیامدهای اقتصادی همچون درآمدزایی ارزی، کارآفرینی 
و رونق اقتصادی به همراه داشته باشد و هدف های ترسیم 
شده در چشم انداز ۱4۰4 را به واقعیت تبدیل کرده و به یکی 

از قطب های گردشگری جهان تبدیل شود.
کارگیری  به  و  برنامه ریزی  نیازمند  گردشگری،  توسعه 
اجتماعی،  فرهنگی،  حوزه های  در  مناسب  سیاست های 
اقتصادی و سیاسی است و مدیریت در این حوزه حساس باید 
بتواند با هدف گذاری های بنیادی و پایدار، بسترسازی های 
متوازن و سرمایه گذاری های خرد و کالن، میان دولت، 
بخش خصوصی و مردم هماهنگی ایجاد کرده و به رشد 

و گسترش این صنعت جامه عمل بپوشاند.
در این راستا توجه به آثار و مفاخر و میراث ملموس و 
ناملموس به عنوان پل فرهنگی، نهادینه سازی فرهنگ 
گردشگری و میزبانی جهانگردان، برنامه ریزی بر پایه 
آینده نگری اقتصادی، پذیرش گردشگری به عنوان یک 
صنعت پاک از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی، 
برقراری هماهنگی میان آنها برای توسعه این صنعت، 
ایجاد فضای باز در تعامالت خارجی و تبلیغات کارآمد 

رسانه ای می تواند راهگشای گردشگری کشور باشد.
در شرایط کنونی کشور به لحاظ اقتصادی، حتما و قطعا 
بهترین، منطقی ترین و حتی آسان ترین راه ورود ارز به 
کشور و عبور از این کمبود نقدینگی، جذب گردشگر 
به کشور از طریق مناطق آزاد است. شاید در این برهه 
زمانی، مدیران عامل مناطق آزاد باید بیشترین بخش از 
پتانسیل و انرژی خود  و مدیرانشان را بر روی این حوزه 
متمرکز کنند و یا بهتر باشد معاونین و مدیران بخش 
گردشگری کمی پویاتر از گذشته عمل نمایند تا هم 
خدمتی به سازمان خود کرده و هم اینکه بتوانند کشور را 

با قدرت بیشتری از این مرحله سخت عبور دهند.

یادداشت

گردشگری در شاخه های گوناگونی قابل تعریف است؛ 
و شاخه های  شناسایی شده  تاکنون  که  شاخه هایی 

دیگری که الزم است شناسایی شوند.
در این میان یکی از شاخه های نوظهور در عرصه 
در  که  است  صنعتی«  »گردشگری  گردشگری، 
می گیرد؛  جای  صنعتی  سایت های  از  بازدید  قالب 
سوی  از  است  سال ها  آن  توسعه  که  رویکردی 
افزایش  راستای  در  و  جهان  صنعتی  کشورهای 
سرانه درآمدها، مورد توجه قرار گرفته است. ژاپن، 
نمونه  از  انگلستان  و  هلند  آلمان،  کره  جنوبی، 
صنعتی  گردشگری  عرصه  در  پیشرو  کشورهای 
از گردشگری  این شاخه  متقاضیان اصلی  هستند. 
دانشجویان و صنعتگرانی هستند که با هدف بازدید 
از فرآیند تولید یک محصول یا آشنایی با کارکرد 
دستگاه ها و ماشین آالت صنعتی، قدم در راه سفر 

می گذارند.
شغلی  مطالعات  و  آموزشی  جنبه های  از  جدا 
برای  گردشگری  از  شاخه  این  حرفه ای،  و 
نشدنی  تکرار  تجربه های  کسب  به  عالقه مندان 
در  حضور  تجربه  دارد.  گفتن  برای  حرفی  نیز 
پاالیشگاه ها  نفتی،  میدان های  از  بازدید  معادن، 
خودروسازی،  کارخانه های  پتروشیمی،  صنایع  و 
فوالدسازی، نیروگاه های تولید برق و همین  طور 
از  سدها و کارخانه های تولید محصوالت غذایی 

رابطه هستند. این  نمونه های مثال زدنی در 

یک تیر و چند نشان
برده  نام  زمینه های  تمام  در  ایران،  کشورمان 
آزاد،  مناطق  است.  برخوردار  باالیی  ظرفیت  از 
صنعتی  شهرک های  اقتصادی،  ویژه  مناطق 
خوزستان  اصفهان،  مرکزی،  استان های  در  متعدد 
پاالیشگاه های  و  سدها  کنار  در  شهرها  دیگر  و 
کارگاه های  و  کارخانه ها  تنوع  همچنین  و  موجود 
تولید محصوالت خوراکی از این نمونه اند. این در 
رونق صنعت  موضوع  متاسفانه  که  است  شرایطی 
تاکنون  موجود،  صنایع  دیگر  یاری  به  گردشگری 
چندان در کانون توجه فعاالن این حوزه نبوده است؛ 
چیز  هر  از  پیش  آن  به  بخشیدن  قوت  که  امری 
نیازمند شناسایی بازارهای هدف داخلی و خارجی و 
پس از آن برنامه ریزی در راستای برگزاری تورهای 
هدفمند،  بازدیدی  به  دستیابی  هدف  با  تخصصی 
دستیابی  پیش شرط  البته  و  است  درآمدزا  و  موثر 
به این مهم، آشنا و متقاعد کردن صاحبان صنایع 
گوناگون برای برگزاری تورهای صنعتی و منافعی 

است که عاید آنان و البته کشور می شود.
رونق گردشگری در مناطق صنعتی بزرگ می تواند 
نیز  و جوامع محلی  منطقه  آن  اقتصادی  رونق  به 
بر  عالوه  صنعتی  گردشگران  چراکه  شود؛  منجر 
جوامع  در  حضور  با  موجود،  سایت های  از  بازدید 
کمک  آنان  درآمدزایی  به  می توانند  نیز  محلی 
شناخته  و  بزرگ  صنعتی  واحدهای  از  جدا  کنند. 
شده، واحدهای صنعتی کوچک به ویژه در عرصه 
صنایع  غذایی و محصوالت بهداشتی نیز می توانند 
محصوالت  گردشگری،  تورهای  برگزاری  با 
این  از  و  کرده  معرفی  بازار  به  را  خود  تولیدی 
نمونه  از  بردارند؛  گام  بازاریابی  راستای  در  طریق 
کارگاه های  و  کارخانه ها  به  می توان  واحدها  این 
تولید شیرینی های سنتی ایران همچون سوهان و 
گز، واحدهای تولید زعفران و پسته و همین  طور 
کارگاه های تولید فرش دستباف که تمامی اینها از 

ارزش جهانی نیز برخوردارند، اشاره کرد.
عالوه بر این، رونق این شکل از گردشگری می تواند 
زمینه ورود گردشگران کشورهای همسایه و منطقه 
روابط  توسعه  یا  سرمایه گذاری  به  عالقه مند  که 
آورد.  فراهم  را  هستند  نیز  کشورمان  با  اقتصادی 
در حال حاضر تورهای صنعتی از سوی بسیاری از 
واحدهای صنعتی و تولیدی کشورمان برگزار می شوند 
که مخاطبان اصلی این تورها نیز بیشتر صنعتگران 

داخلی یا دانش آموزان هستند.
اما آنچه ضروری به نظر می رسد تعریف بسته های 
خدمات  دفاتر  سوی  از  هدفمند  صنعتی  سفرهای 
داخلی  گردشگران  عموم  جذب  برای  مسافرتی 
واحدها  این  از  بازدید  به  عالقه مند  بین المللی  یا 
برنامه ریزی،  با  جز  مهم  این  به  دستیابی  و  است 
گردشگری  زیرساخت های  توسعه  هدف گذاری، 
تجاری- آزاد  مناطق  خصوصا  صنعتی  مناطق  در 
نخواهد  اطالع رسانی، ممکن  نهایت  در  و  صنعتی 
بود و اینها همه آن چیزی است که فقدانشان در 
راستای رونق این شاخه از گردشگری در کشورمان 

محسوس است.

دالیل ضرورت توسعه 
گردشگری صنعتی در 

کشور چیست؟

مناطق آزاد6

بررسی نقش توسعه صنعت توریسم در توسعه مراودات بین المللی کشور:

گردشگری مناطق آزاد؛ دروازه  جدید 
دیپلماسی ایران به سوی جهان

یادداشت:
 مهسا خان علی پور

کارشناس حوزه گردشگری
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گزارش: 
فریبا شیخی



ایران دارای مزیت ها و ظرفیت های فراوانی در زمینه تولیدات و 
صنایع فرهنگی ازجمله هنرهای سنتی و صنایع دستی است که 
از تنوع قابل مالحظه ای برخوردار است. این محصوالت فرهنگی 
و هنری که برآمده از خالقیت مردم بوده و متناسب با ویژگی های 
هویتی، زیست بوم و فرهنگ آنهاست، به خوبی می تواند ظرفیت های 

بالقوه خود را در راستای توسعه این مرز و بوم معرفی کند.
قطعا یکی از اهم موضوعات گردشگری منطقه آزاد اروند، بحث 
صنایع دستی است که تولیدات آنها در سطح کشور قابل توجه 
است. اما در حال حاضر موضوع اقتصاد از مهم ترین دغدغه های 
مردم به ویژه جوانان این منطقه است. جوانان برای تشکیل زندگی 
و استقالل مالی نیاز به شغل دارند و صنایع دستی ظرفیت کارآفرینی 
بسیار باالیی دارد؛ اما از این ظرفیت آنگونه که باید استفاده نمی شود. 
زندگی  تحریم  شرایط  و  کرونا  بیماری  که  است  حالی  در  این 
اقتصادی مردم منطقه را سخت کرده و مضاف بر اینها نبود مسافر و 

گردشگر بر سرمایه گذاری این منطقه لطمه زده است   .
درخصوص شرایط این روزها و اقدامات انجام گردیده و راهکارهای 
پیش بینی شده برای توسعه گردشگری اروند، با جناب آقای قدرت اله 
طمیمیان معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند به گفت وگو نشستیم و راه حل های این سازمان را برای برون رفت از 

شرایط بحرانی کنونی جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

لغو ویزا برای ورود  مسافران عراقی به اروند
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند 
گردشگر  جذب  جهت  در  شده  انجام  مهم  اقدامات  درخصوص 
خارجی در منطقه آزاد اروند گفت: در این مدت تالش کردیم که 
موضوع برداشتن ویزا برای عراقی ها را در جهت ورود آسان به 
منطقه آزاد اروند به نتیجه برسانیم؛ چراکه وقتی عراقی ها بتوانند 
بدون ویزا وارد منطقه شوند، طبیعتا توسعه اقتصادی و گردشگری 

بسیار خوبی برای منطقه هم فراهم می گردد.
قدرت اله طمیمیان تاکید کرد: ورود گردشگران عراقی به منطقه 
روزانه به طور متوسط بین ۷ تا ۸هزار نفر و حتی در زمان پیک 
این میزان حضور ۱۷هزار نفر هم بود، در نتیجه برداشتن ویزا برای 
عراقی ها یکی از کارهایی بود که در منطقه هر چند به سختی، 
هتل ها،  مثل  گردشگری  کار  و  کسب  رونق  گرفت .  انجام  اما 
رستوران ها، فضاهای گردشگری  و بازارها با حضور عراقی هایی در 
حقیقت یک اتفاق مثبتی بود که درخصوص این موضوع می توانم 
بگویم منطقه آزاد اروند عملکرد خوبی داشت و توانست رونقی به 
حوزه اقتصاد گردشگری با برداشتن ویزای عراقی ها بدهد. البته 
برای جذب سرمایه گذار خارجی نتوانستیم خیلی موفق باشیم که 
ازجمله  موضوعات  این  از  برخی  است،  مفصل  خیلی  آن  دالیل 
نبود زیرساخت های فیزیکی و عدم ثبات قوانین است؛ چراکه اگر 
عراقی ها ترددشان به صورت روتین انجام می شد و مشکلی نبود، 
مطمئنا سرمایه گذاران زیادی برای ایجاد فضاهای گردشگری که 
عراقی ها می خواستند مانند پارک آبی، فضاهای ورزشی و تفریحی، 
شهربازی جذب می شدند؛ اما قوانین و سیاست هایی که هر روز 
تغییر می کند باعث می شود که سرمایه گذاران نتوانند اطمینان داشته 

باشند و طبیعتا اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند.
 

تاکید بر توسعه بوم گردی ها برای رهایی از مشکالت کرونا
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط تحریم و 
بیماری کرونا چگونه می توان بحث گردشگری را رونق داد، اظهار 
ابتدا اینکه امیدواریم هرچه سریع تر واکسیناسیون به طور  نمود: 
کامل انجام شود و بیماری کرونا زودتر  پایان یابد. اما گردشگری 
یک موضوع فیزیکی است؛ به نظرم گردشگری مجازی رونقی به 
گردشگری نمی دهد. از طرفی رونق گردشگری راهکارهای خود را 
دارد؛ اول اینکه پروتکل ها را باید رعایت کنیم؛ دوم اینکه بیشتر بر 
بوم گردی ها و مکان هایی که امکان کنترلشان خیلی راحت تر است، 
تمرکز نماییم. ما در اروند بحث بوم گردی را  به شدت دنبال می کنیم. 
چند بوم گردی در حال افتتاح است. باید در این مدت تورهای کوچک 
خانوادگی را ترتیب دهیم؛ برنامه ریزی های خانوادگی، گردشگری 
تجربه و در حقیقت فعالیت های موثر خانوادگی داشته باشیم. در واقع 
باید از گردشگری انبوه فاصله بگیریم؛ زیرا هم زمانش تمام شده و 
هم اینکه گردشگری انبوه باعث سرایت بیشتر ویروس کرونا خواهد 
بود. لذا هر چقدر به سمت گردشگری های کوچک برویم، می توانیم 

موفقیت بیشتری کسب نماییم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در 
پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه جذب گردشگر چقدر می تواند به 
پیشرفت منطقه کمک کند، گفت: قطعا جذب گردشگر در پیشرفت 
منطقه کمک شایانی خواهد نمود. گردشگری موضوعی است که 
و  وارد منطقه می کند  را  پول  باشد  داشته  اینکه دردسری  بدون 
همانجا هزینه و پخش می شود و این موضوع به نظرم باعث رونق 
چرخه و زنجیره گردشگری نیز می گردد . البته ظرفیت ها و شرایط 
هریک از مناطق آزاد با هم متفاوت است و ماهیت  مناطق آزادی 
مانند کیش و قشم گردشگری است، در واقع برنامه، ماموریت و 
کالبدشان برای گردشگری ساخته شده است؛  اما در اروند بیشتر بر 
روی صنعت پتروشیمی و ترانزیت برنامه ریزی شده و گردشگری 
هم به عنوان یکی از بخش های دارای پتانسیل و با اهمیت در کنار 
آن وجود دارد که مهم ترین بخش آن هم بحث ایجاد زیرساخت ها، 
هتل ها و فضاهای گردشگری است. وقتی فضا برای حضور مردم 
جذاب شود، می تواند زمینه سرمایه گذاری نیز فراهم گردد . در واقع 
حضور مردم برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی موثر 
است تا از این حضور بتوانند استفاده کرده و درآمد داشته باشند؛ 

ولی حضور اولیه مردم نیازمند ایجاد زیرساخت های اولیه همچون 
خیابان ها ، پارک ها ، مناظر ، پاساژها و مراکز تفریحی است که به 
صورت پروژه محرک، سازمان با مشارکت بخش خصوصی باید 
انجام دهد. البته بحث گردشگری سالمت به عنوان یک اولویت و 
مزیت در اروند مطرح است که امیدوارم باعث شود که بودجه های 

بیشتری به این موضوع اختصاص یابد.

تعیین جهت گیری صحیح با طرح جامع گردشگری اروند
اروند  آزاد  انجام گرفته در منطقه  اقدامات  با  رابطه  طمیمیان در 
داشت:  اذعان  دستی  صنایع  و  گردشگری  بحث  درخصوص 
مهم ترین اقدامی که در دو سال اخیر در حوزه گردشگری انجام 
گردشگری  حوزه  در  در  است.  گردشگری  جامع  طرح  شده، 
اروند نمی دانستیم که به کدام سمت و سو باید برویم و در کجا 
بودجه ریزی، برنامه ریزی و هزینه نماییم. یکسری می گفتند مزیت 
اروند در گردشگری آبی است، برخی هم می گفتند اروند در حوزه 
گردشگری مذهبی و جنگ می تواند  فعال باشد، برخی مدعی بودند 
که در گردشگری خرید و در بحث اکوتوریسم اروند می تواند حائز 
اهمیت باشد؛ ولی مهم ترین اقدامی که انجام دادیم این بود که 
طرح جامع گردشگری را تهیه کردیم، طرحی که 90درصد هم 
پیشرفت داشت است . در این طرح متوجه می شویم که مزیت مان 
و  رقابتی  و  نسبی  مزیت  است،  چیزی  چه  اروند  گردشگری  در 
پتانسیل های منطقه ای به لحاظ آیین، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و 
شرایط آب و هوایی در چه زمینه ای است تا روی آن برنامه ریزی 
کنیم . این طرح کمک می کند که بدانیم در چه چیزی افق بلندمدت 
را برای خود ترسیم نماییم و طبق آن برنامه ریزی های کوتاه مدت 
و بلندمدت انجام دهیم و براساس آن بودجه ریزی کنیم . مهم تر 
اینکه هر تیم مدیریتی که می رود و تیم مدیریتی دیگر می آید و 
کارشناسان و مدیران میانی و سطح باال که عوض می شوند، همه 
و همه بدانند که یک برنامه مدونی وجود دارد و باید روی ریل آن 

حرکت  کنند و در حوزه گردشگری سلیقه ای تصمیم نگیرند.
 

لزوم تشکیل اتحادیه های صنایع دستی در منطقه آزاد اروند
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حوزه صنایع دستی منطقه  مهم ترین 
کاری که انجام می دهیم این است که اتحادیه های صنایع دستی 
تشکیل دهیم؛ یعنی صنایع دستی را از حالت تک به تک خارج و زمینه 
ایجاد اتحادیه ها و تعاونی هایی را فراهم کنیم تا به صورت جمعی کار 
کنند؛ ضمن اینکه در حوزه دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی الکترونیکی 
دوره هایی برگزار می کنیم؛ چراکه در حوزه تولید کمیت الزم را دارند و ما 

می خواهیم با دوره های آموزشی کیفیت را نیز ارتقاء دهیم . 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند 
افزود: در حوزه فروش و بازاریابی دچار مشکل و معضل هستیم 
که در این خصوص دوره هایی را برگزار می کنیم. اما بحث صادرات 
صنایع دستی به روسیه را هم آغاز کرده ایم. انجمن دوستی ایران 
را  اروند  آزاد  منطقه  و  خرمشهر  آبادان،  دستی  صنایع  روسیه،  و 
می گیرند و به روسیه می فرستند؛ در واقع بازاریابی و سفارش را 
دریافت می کنند . موضوع دیگری که انجام می شود، بحث خانه 
صنایع دستی در آبادان و خرمشهر است که مطالعاتش انجام شد و 

سال ۱400 عملیات اجرایی آن شروع می شود . 
طمیمیان تاکید کرد: ارتباط دادن صنایع دستی به صنعت هم موضوع 
مهمی است و بعضی از صنعتگران ما در شهرک صنعتی از تولیدات 
صنایع دستی برای بحث بسته بندی محصوالت استفاده می کنند. لذا 
اینها مجموعه اقداماتی است که در حوزه صنایع دستی برنامه ریزی 
کرده ایم. ان شاهلل بعد از اتمام طرح جامع گردشگری بتوانیم طرح جامع 
صنایع دستی را نیز استارت بزنیم که امیدوارم امسال این اتفاق بیفتد و 
براساس آن بدانیم صنایع دستی ما کجا پتانسیل دارد و در کجا باید 
تقویت شود و حتی در کجا در حال از بین رفتن هستند و نیاز به احیاء 
شدن دارند. امیدوارم طرح و برنامه ریزی جامع یا نقشه راه صنایع دستی به 
عنوان یک گام و یک تکه از پازل مهم صنایع دستی در سال ۱400 آغاز 

شود و چه بهتر که تا پایان سال هم تمام گردد .

 ضرورت تفویض اختیارات 
حوزه میراث فرهنگی به منطقه آزاد اروند

وی در ادامه درخصوص رویکرد و اقدامات مهم دیگر در حوزه میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مهم ترین اقدام، بحث 
تفویض اختیار بود که مکاتبه ای با وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری انجام شد و هم تالش هایی کردیم که تمام 
تیکه های پازل موضوع تفویض اختیار را کنار هم قرار دهیم و تصویر 
درستی از آن بوجود آوردیم تا همه به آن توافق داشته باشند و بدانیم که 
فرآیندها و راهکارها چیست. تقریبا حدود سی یا چهل درصد را توانستیم 
انجام دهیم بقیه اش را هم متاسفانه مدیران میانی وزارتخانه، مدیرکل 
استان و ادارات میراث فرهنگی آبادان و خرمشهر همراهی نکردند. در این 
خصوص جلسات مختلفی با معاونین محترم و مدیرکل های وزارتخانه 
برگزار کردیم، جلسه ای را هم با جناب آقای مونسان برگزار خواهیم 
کرد تا درخصوص تفویض اختیاری که انجام شده تعیین تکلیف شود، 
تا ببینیم که جایگاه ها کجاست و سلسله مراتب به چه صورت باید انجام 
گیرد و عزل و نصب ها و امور اداری می بایست به چه صورت انجام 
گردد . باید مشخص شود وضعیت منطقه آزاد در قبال ادارات میراث 
فرهنگی آبادان و خرمشهر چه هست؟ لذا بحث تفویض اختیار یکی از 
مهم ترین کارهایی بود که انجام شد؛ ضمن اینکه در دوره های قبلی  نیز 
دوره های آموزشی بسیار خوبی در حوزه صنایع دستی انجام شده بود و 
در حوزه های میراث فرهنگی نیز تا حدودی توانسته اند فعالیت هایی را 

انجام دهند.
 

 برنامه ریزی ها در حوزه گردشگری
میراث فرهنگی و صنایع دستی اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در 
پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه برنامه و اهداف شما برای تحقق 
شعار سال در حوزه های گردشگری جهت پشتیبانی ها و مانع زدایی 
چیست، اظهار داشت: اتمام طرح جامع گردشگری، برنامه ریزی های 
بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه گردشگری، برگزاری 
بتوانیم حضور  تا  آبادان و برگزاری جشنواره ها  تورهای خرید در 
مردم را داشته باشیم، در اولویت برنامه هایمان قرار داده ایم . اما در 
حوزه میراث فرهنگی نیز مرمت بناهای تاریخی ، مسجد رنگونی ها 
و هالل احمر خرمشهر انجام خواهد شد. طرح سینما شیرین و 
مدرسه مهرگان هم تهیه خواهد شد. در حوزه صنایع دستی نیز 
راه اندازی خانه صنایع دستی و راه اندازی بازارچه صنایع دستی در 
بازار اروند، خانه صنایع دستی در خرمشهر و بحث کمک به دوستان 
برای صادرات صنایع دستی و جذب سرمایه گذار برای پیش خرید 
محصوالت صنایع دستی اروند و صادرات آن به روسیه و کشورهای 

مقصد که در حال انجام است را توسعه می دهیم . 
طمیمیان درخصوص اقدامات انجام گرفته در معاونت متبوع خود در ایام 
نوروز گفت: در ایام نوروز، نوروزخانه اروند را ایجاد کردیم؛ هر روز دو تا 
سه ساعت برنامه نوروزی داشتیم؛ از هنرمندان منطقه دعوت می کردیم 
تا در برنامه ها شرکت نمایند. این برنامه ها هم از پیچ های اینستاگرامی 
با فالوئرهای زیاد پخش می شد. به عالوه اینکه به همه کسانی که در 
حوزه گردشگری و برنامه های نوروزی ایده داشتند، فراخوان دادیم، اگر 
هم آورده ای داشتند کمک می کردیم تا آنها بتوانند برنامه های خود را 
برگزار کنند. لذا اتفاقات خوبی در اروند در حوزه گردشگری در نوروز افتاد 
و توانستیم تعداد زیادی از هنرمندان را در حوزه گردشگری در برنامه های 

نوروزی دخیل کنیم به صورت مجازی برنامه هایمان را ارائه دهیم.

لزوم توانمندسازی جوامع محلی
وی در رابطه با توانمندسازی جوامع محلی در منطقه آزاد اروند بیان 
داشت: در حوزه توانمندسازی جوامع محلی یکی از کارهایی که 
انجام می دهیم، برنامه ریزی در جهت افزایش ایجاد اقامتگاه های 
انتخاب  را  پایلوت دو روستا  به صورت  واقع  بوم گردی است . در 
کرده ایم و دو نوع کسب و کار را از آن روستاها برگزیدیم و کمک 
نمودیم تا کسب و کارها بتوانند به درآمد برسند؛ یکی از آنها هم به 
درآمد رسید و افتتاحیه هم برایش انجام شد . مهم تر آنکه در حین 
انجام این فرآیند، تسهیل گری دانش آموختگان رشته گردشگری را 
در اروند آموزش می دهیم که بتواند تسهیل گر باشند. در حقیقت 
خود این افراد باید بتوانند در جوامع محلی که از آیین، فرهنگ 
و جغرافیای تاریخی خودشان است، وارد شوند و توجیه، کمک و 
تسهیل گری کنند و از داشته های روستاییان که می تواند زمین، 
نخلستان، آیین زندگی ، تاریخچه و شرایط فرهنگی و آداب و رسوم 
است، استفاده و کسب درآمد نمایند . در واقع بوم گردی هایی را بر 
مبنای گردشگری تجربه بتوانیم در اروند راه اندازی کنیم و به نظرم 

این مهم ترین کاری است که می توانیم انجام دهیم .  
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اروند ادامه داد: جالب این است که پس از آن، دو روستای دیگر 

می خواهند  و  گرفتند  اصولی  موافقت  و  دادند  درخواست  هم 
بوم گردی هایی را در این حوزه ایجاد کنند. تالشمان این است که 
بتوانیم مردم روستا را توسط بچه های خودشان که فارغ التحصیل و 
متخصص گردشگری هستند، آموزش دهیم و ان شاهلل بتوانیم این 

موضوع را تکثیر دهیم  .
طمیمیان تصریح کرد: لذا مهم ترین برنامه ای که برای توانمندسازی 
جوامع محلی انجام گرفته، بحث آموزش است . ما هم آموزش می دهیم 
تا کیفیت تولیدات در حوزه های هنرمندان صنایع دستی باال رود و هم 
برای مربی آن صنایع دستی مان که هنرمندان پیشکسوت هستند، 
دوره های آموزش صنایع دستی برگزار کردیم و از آنها کمک می گیریم 
که به روستاییان و ساکنین آموزش دهند . اکنون یکی از همان اتحادیه و 
تعاونی ها صنایع دستی که انجام شده، به روستاها رفتند و با خانوارهایی 
روستایی برای تولیدات صنایع دستی قرارداد بستند. این اتفاق خیلی 
خوبی است که خانواده های روستایی را در تولیدات صنایع دستی با هزینه 
کم درگیر کنیم تا بتوانند تولیدات خود را انجام دهند و هم آموزش ببینند 

و به یک درآمد پایدار برسند .

 وجوب برگزاری جشنواره ها و تعاونی ها 
برای فروش صنایع دستی

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه بسترسازی هایی برای فروش 
صنایع دستی و یا تولید روستاییان صورت گرفته است، گفت: بحث برگزاری 
جشنواره ها برای فروش صنایع دستی و تولید روستاییان الزم است. حضور 
تعاونی ها نیز ضروری است تا تولید صنایع دستی و بازاریابی هایشان را 
انجام دهند و در فضای مجازی، بازاریابی کنند و به فروش برسانند. ضمن 
اینکه پس از پایان کرونا، نمایشگاه های صنایع دستی را در کنار دیگر 
جشنواره ها برگزار خواهیم کرد . در کنار هر جشنواره ای که در اروند برگزار 
می کنیم؛ یک نمایشگاه صنایع دستی هم خواهیم داشت که به دوستان 
کمک می کند تا بتوانند فروش صنایع دستی داشته باشند. پیش از عید نیز 
نمایشگاه مجازی برگزار شد و امسال هم سعی می کنیم که نمایشگاه های 

مجازی صنایع دستی را داشته باشیم.

 موانع پیش روی کسب و کارهای 
حوزه صنایع دستی و گردشگری اروند

اروند  آزاد  اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه  معاون فرهنگی، 
درخصوص موانع پیشرفت کسب و کارهای صنایع دستی و گردشگری 
اذعان نمود: مهم ترین موانع، نبود سیاست طوالنی مدت و قوانین است؛ 
چراکه قوانین دائما تغییر  می کنند. از سوی دیگر قول و قرارهای دولت 
به نتیجه نمی رسد، البته کسب و کارهایی هم هستند که دولت به آنها 
تسهیالت می دهد، ولی بانک ها یا وزارت نیرو و... همکاری نمی کنند.؛ 
لذا یکپارچگی الزم وجود ندارد. ضمن اینکه موضوعاتی که به صورت 
مداوم مصوب می شود، به دلیل نبود ضمانت اجرایی برای تصمیماتی که 
در حوزه صنایع دستی و گردشگری گرفته می شود، بزرگترین مشکل و 
معضل است؛ در حالی که هر تصمیم که گرفته می شود در سطح کالن 
در حوزه صنایع دستی و گردشگری باید ضمانت اجرایی داشته باشد و 

یک تیمی آن را به اجرا برساند و موانع را برطرف نماید.

کرونا و نبود تسهیالت
طمیمیان در پاسخ به این سوال که در دوران کرونا چقدر از کسب 
و کارهای حوزه فرهنگ متضرر شدند و چه راهکاری برای این 
دوران لحاظ شده است، اظهار کرد: نمی توان رقم مشخصی گفت؛ 
ولی  اکنون فقط دو یا سه هتل در منطقه فعال هستند؛ آنهایی هم 
که کار می کنند حدود 90درصد هزینه هتل را از جیب می دهند؛ 
چراکه مسافر نیست و در واقع خیلی از هتل ها تعطیل می باشند. 
نیز فروش نداشتند، زیرا  از سوی دیگر هنرمندان صنایع دستی 
وضعیت آبادان قرمز بود و در ایام عید مسافر نداشت؛ در نتیجه 
فروش از بین رفته است . اما راهکاری که برای این دوران باید 
نیز  جلسات  در  است.  تسهیالت  پیگیری  بحث  گرفت،  نظر  در 
این موضوع گفته شد، اما شرایط منطقه طوری نبود که بتوانیم 
تسهیالت بدهیم، از طرف دیگر تسهیالتی که وزارت میراث و 
دولت در ستاد کرونا مصوب کردند نیز پرداخت نشد. فکری که در 
این دوران در حوزه گردشگری داریم این است که ورود عراقی ها را 
مجددا آزاد کنیم. کارهای مثبتی در زمینه استقرار آزمایشگاه کرونا 
در مرز نیز شده است که ان شااهلل با دولت عراق به توافق برسیم تا 
ورود عراقی ها به منطقه آزاد اروند کامال آزاد شود . این تصمیم تاثیر 
مثبتی در حوزه صنایع دستی و گردشگری منطقه خواهد داشت، 
به عالوه اینکه برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها نیز مهم است تا 
حضور مردم را مانند قبل داشته باشیم . لذا این موضوع نیز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، از برنامه هایی است که برای جبران خسارت 
این عزیزان در نظر گرفته ایم . امیدواریم شرایط منطقه خوب شود، 
ثبت سفارش ها باز شود ، درآمد منطقه باال رود و از این افزایش درآمد 

بتوانیم به دوستان تسهیالت ارائه دهیم.

تالش برای توسعه کارآفرینی در منطقه آزاد اروند
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایان درخصوص اقدامات انجام شده در جهت توسعه کارآفرینی در حوزه 
معاونت متبوع خود تصریح کرد: تالش هایی برای توسعه کارآفرینی در 
حوزه صنایع دستی و گردشگری انجام شده است. تالش کرده ایم تا 
هنرمندان صنایع دستی به روستاییان آموزش دهند؛ خانوارهای روستایی 
نیز می توانند این آموزش های را دریافت کنند تا این زنجیره تشکیل شود. 
در حوزه گردشگری نیز تمرکزمان بر تسهیل گری و ایجاد بوم گردی 
است تا روستاییان و محلی ها با هزینه های بسیار کم بتوانند فعالیت 
اقتصادی نمایند . در این شرایط که کرونا شیوع پیدا کرده و رفت و آمد 
نیز محدود شده است و هنرمندان حوزه صنایع دستی متضرر شده اند، 
در نتیجه تالش می کنیم از این فرصت استفاده و زیرساخت های الزم 
را فراهم نماییم. اما مهم ترین زیرساخت، آموزش است تا مردم بدانند 
از داشته هایشان چه استفاده ای می توانند داشته باشند؛ پس از آن با 
دریافت تسهیالت خیلی هم کم می توانند به درآمد برسند؛ در واقع از 

داشته هایشان کسب درآمد کنند.

 بهره گیری از داشته های بومی و فرهنگی 
در جهت توسعه گردشگری اروند

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

7 اروند

گفت و گو: 
ملیحه اسناوندی
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اخبار منطقه آزاد قشم

افزایش 7دستگاه خودرو 
مجهز به ناوگان موتوری 

 واحد آتش نشانی 
منطقه آزاد قشم

 در بازدید مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم اعالم شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
از هفت دستگاه خودرو آتش نشانی وارداتی به جزیره قشم 
که به همت این سازمان به ناوگان موتوری آتش نشانی 
نمایشگاه های  دائمی  محل  در  است،  شده  اضافه  قشم 

بین المللی منطقه آزاد قشم بازدید به عمل آورد.
علی درویش پور ضمن بازدید از این خودروها، توصیه ها و 
رهنمودهای خود را برای استفاده بهینه از آنها در جهت 

خدمات رسانی به مردم قشم ارائه کردند  .
امور  مدیر  زیربنایی،  و  فنی  معاون  گزارش،  این  براساس 
شهری و روستایی و رئیس واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این بازدید، گزارشی از آخرین 
وضعیت ناوگان آتش نشانی این منطقه ارائه و برخی مسائل 

و مشکالت این ناوگان را مطرح کردند.
الزم به ذکر است، با افزوده شدن این خودروها، ناوگان 
مجهزتر،  قشم  آزاد  منطقه  آتش نشانی  واحد  موتوری 
کامل تر و به روزتر و امکان ارائه خدمات سریع و بهینه به 
حادثه دیدگان در اقصی نقاط جزیره پهناور قشم خصوصا 

در روستاهای دورافتاده فراهم می شود.
هیات  رئیس  درویش پور  علی  بازدید  در  است،  گفتنی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از این هفت 
دستگاه خودرو آتش نشانی، محرم بهاروند معاون فنی و 
فرج  مدیریت،  توسعه  معاون  سعادتفر  عابدین  زیربنایی، 
طهماسبی مدیر امور شهری و روستایی، هاشمی پور مدیر 
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  مرادی  حسین  و  پشتیبانی 

بین  الملل سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.

مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم از صادرات بیش از 
40هزار تن کاالی تولیدی از منطقه آزاد قشم به داخل و 

خارج از کشور در سال 1399 خبر داد.
علی همایونی با بیان این مطلب اظهار کرد: ارزش کاالهای 
صادر شده در سال گذشته بیش از 101میلیون دالر بوده است.

از این میزان، ۲0هزار و 44۶تن کاال به  ادامه داد:  وی 
ارزش 31میلیون دالر از منطقه آزاد قشم به داخل کشور 

و سرزمین اصلی صادر گردیده است.
همچنین  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  مدیر 
و  ۷0میلیون  از  بیش  ارزش  به  کاال  4۲3تن  و  ۲0هزار 
ویژه  و  آزاد  مناطق  به سایر  این منطقه  از  4۷0هزار دالر 
اقتصادی و سایر کشورها ازجمله عراق، هند، پاکستان، چین، 
امارات و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

به گفته همایونی؛ در سال گذشته بیش از ۵هزار و ۸90تن 
کاال به ارزش 4۶میلیون دالر مواد اولیه مصرفی مورد نیاز 
کارخانجات و واحد های تولیدی و ماشین آالت مربوط به 

خطوط تولید به منطقه آزاد قشم وارد شده است.
بلژیک،  سوئیس،  فرانسه،  کشورهای  کرد:  اظهار  وی 
ایتالیا، هلند، چین، ترکیه، امارات و آلمان مهم ترین مبدا 

محصوالت وارداتی جزیره را تشکیل می دهند.
پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  مدیر 
خاطرنشان کرد: رونق بخشیدن به صادرات غیرنفتی و 
ماشین آالت  و  اولیه  مواد  تامین  جهت  هدفمند  واردات 
به  عمل  راستای  در  تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، از مهم ترین ماموریت های 

گمرک سازمان منطقه آزاد قشم می باشد.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: ۲09فروند لنج باری به ارزش بیش از ۲هزار 
و 4۷4 میلیارد ریال سال گذشته در این منطقه تولید شد 

و به بهره برداری رسید.
محمد مهدی برنجی افزود: این لنج ها از جنس چوب و 
سرمایه گذاران  سفارش  با  مختلف  ابعاد  در  فایبرگالس 
با تکیه بر دانش متخصصان داخلی  بخش خصوصی و 

ساخته و به آب انداخته شد.
فعال  تولیدی  واحدهای  از  قشم  جزیره  داد:  ادامه  وی 
و  فلزی  فایبرگالس،  چوبی،  شناورهای  تولید  زمینه  در 
آلومینیومی بهره مند است و به عنوان یکی از قطب های 

تولید شناورهای دریایی در ایران شناخته می شود.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد 
کارشناسان  نظارت  با  شناورها  این  کرد:  تصریح  قشم 
با  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  متخصص  و  مجرب 

رعایت استانداردهای بین المللی تولید می گردند .
وی اظهار کرد: فعالیت صنایع کشتی سازی و تجهیزات 
تولید«  دریایی در راستای عملیاتی شدن شعار »جهش 
و همچنین برای عمل به سیاست های ابالغی اقتصادی 

مقاومتی در جزیره قشم فعالیت مناسبی دارند.
به 13واحد  برنجی گفت: سال گذشته، ساخت ۷0۶لنج 
شده  داده  سفارش  قشم  جزیره  در  فعال  شناورسازی 
باری،  شناورهای  به  مربوط  تعداد، 433مورد  این  از  که 
و  تفریحی  شناورهای  ۷مورد  صیادی،  شناور  ۲۶۶مورد 
با  مرتبط  حوزه های  سایر  به  مربوط  مابقی  و  مسافری 

تجهیزات دریایی است.
۲00ُتنی،  تا  ۶10شناور  تعداد،  این  از  کرد:  بیان  وی 
ُتنی  هزار  تا   ۵00 10شناور  ۵00ُتنی،  تا   ۲00 ۸۶شناور 
و  شناورسازی  واحدهای  در  اندازه ها  سایر  همچنین  و 

تولیدکنندگان تجهیزات دریایی در خط تولید است.
مدیر صنعت، معدن قشم در پایان گفت: به همت تالش 
متخصصان بومی، جزیره قشم جایگاه خود را به عنوان 
تثبیت  فارس  خلیج  در  دریایی  شناورهای  صادرکننده 

کرده  است.

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

ضرورت تسریع در اجرای پروژه ها و 
تقویت تعامل با شوراها و دهیاران قشم

در دولت تدبیر و امید محقق شد:

با هدف تحقق شعار سال در حوزه شیالت منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم به اتفاق جمعی از معاونان و مدیران این 
سازمان، از دو پروژه راهسازی و دو شهرک مسکونی در 
روستای طوال و شهر قشم بازدید و ضمن بررسی آخرین 
و  پروژه ها  این  اجرای  تسریع  بر ضرورت  آنها،  وضعیت 
و  روستاها  اسالمی  شوراهای  با  فعال  تعامل  تقویت 

دهیاران جزیره قشم تاکید کرد.
حدفاصل  بلوار  احداث  محل  بازدید  این  ایستگاه  اولین 
میدان ورودی تا شهرک صنعتی طوال به طول ۲کیلومتر 
با  پروژه  این  اجرای  قرارداد  که  بود  10متر  عرض  و 
زمان ساخت  مدت  با  ریال  بر 490میلیارد  بالغ  اعتباری 
بازگشایی آن شروع شده،  فرآیند  اواخر سال 9۸  از  9ماه 

ولی هنوز ابالغ نشده است.
براساس این گزارش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
با  پروژه،  این  مسئول  مدیران  سخنان  استماع  از  پس 
انتقاد از کندی فرآیند اجرای پروژه ها تصریح کرد: فرآیند 
قرارداد پروژه ها می بایست اصالح و دستور اجرای آنها در 

حداقل زمان باید ابالغ شود.
درویش پور در این بازدید با صدور دستور ویژه تاکید نمود: 
قرارداد اجرای این پروژه باید تا ۲0اردیبهشت ماه آماده و 

ابالغ گردد.
بلوار ورودی روستای دفاری  محل اجرای پروژه احداث 
قشم به طول 3کیلومتر و عرض ۲0متر، دومین ایستگاه 
بازدیدهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی 

از معاونان و مدیران این سازمان بود.
بنا بر این گزارش، درویش پور در این بازدید با بیان اینکه 

نظارت بر پروژه ها باید مستمر و جزییات آن باید به طور مداوم 
بررسی و مشکالت آن رسیدگی و رفع شود، اظهار داشت: 
روستاهای  مشکالت  رفع  در  دهیاران  مشارکت  و  حضور 
جزیره بسیار مهم است و از این پس در بازدید از پروژه های 
روستایی، حتما دهیار روستای مربوطه نیز حضور داشته باشد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از 
معاونان و مدیران این سازمان در ادامه بازدیدهای خود، 

از شهرک 30واحدی کامل آباد طوال نیز بازدید کردند.
درویش پور در این بازدید ضمن بررسی مسائل و مشکالت 
این شهرک، بر تقویت بیش از پیش تعامل و همکاری بین 

شوراها و دهیاران با سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد.
در  زیرساخت ها  ایجاد  اهمیت  بر  تاکید  با  وی همچنین 
بدون  شد:  یادآور  قشم  جزیره  مسکونی  شهرک های 

آماده سازی کامل زیرساخت ها نباید زمین واگذار شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در حاشیه بازدید خود 
در  کرد:  عنوان  قشم  طوال  روستای  در  شهرک  این  از 
واحد  استراتژی  باید یک  جزیره  روستاهای سطح  حوزه 
استراتژی  این  با همراهی و مشارکت دهیاران،  و  اتخاذ 

پیاده سازی گردد .
همچنین علی درویش پور و جمعی از معاونان و مدیران 
سازمان در ادامه این بازدیدهای خود در محل خانه های 

1۲4واحدی در شهرک بوستان قشم هم حضور یافتند.
وی در این بازدید ضمن بررسی مسائل و مشکالت این 
با  این سازمان  تعامل  تقویت  به ضرورت  اشاره  با  واحدها 
دستگاه های دیگر تصریح کرد: فارغ از این تعامالت، موضوع 

رعایت قوانین و موازین حقوقی برای ما اصل است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در بخشی از سخنان خود هرگونه تغییر کاربری بدون طی 
ویژه ای  دستور  و  دانست  سنگینی  جرم  را  قانونی  مراحل 
درخصوص پیگیری این دست پرونده ها و اراضی صادر کرد.
گفتنی است، علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بهاروند  بازدیدها محرم  این  را در  آزاد قشم  سازمان منطقه 
معاون فنی و زیربنایی، ضرغام احمدوند مدیرکل حراست، فرج 
طهماسبی مدیر امور شهری و روستایی، حسین ناصری نژاد مدیر 
امور فنی و زیربنایی، نوراهلل کرمی شاهملکی سرپرست مدیریت 
شهرسازی و معماری، امیر سلکی مدیر امور درگهان، محدثه 
رزمجو مدیر امور حقوقی و قراردادها، عادل جاللی مدیر امالک 
و مستغالت و حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از دیگر همکاران و همراهان 

مدیرعامل همراهی می کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
این  در  عمرانی  فعالیت های  آخرین  با  آشنایی  هدف  با 
محدوده  در  زیربنایی  بزرگ  پروژه  و  ۵طرح  از  منطقه، 
از نزدیک مسائل، موانع، ظرفیت ها  بازدید و  شهر قشم 
از  و راهکارهای مورد نظر متولیان و مجریان هر کدام 
طرح ها و پروژه ها را بررسی و درخصوص آنها رهنمودها 

و توصیه های خود را ارائه کرد.
اولین  قشم  آزاد  منطقه  بهمن  اسکله  الیروبی  طرح 
با  است  قرار  که  بود  درویش پور  علی  بازدید  ایستگاه 
اجرای آن افزون بر 400هزار مترمکعب از رسوبات بستر 
دریا تخلیه و اسکله برای استفاده بهینه آماده سازی شود.
خروج  و  ورود  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  بهمن  اسکله 
پذیرش  صادرات،  و  واردات  خارجی،  و  داخلی  مسافر 
و  تخلیه  وسایل  به  مجهز  کارگو  جنرال  کشتی های 
بارگیری شامل جرثقیل، تاپ   لیفت و لیفت تراک با انبار 
مسقف و ساختمان اداری گمرک واردات و صادرات کاال 

و ترمینال مسافری با کلیه تجهیزات ساخته شده و نقش 
بسزایی در رونق اقتصاد و تجارت این منطقه ایفا می کند.
تصفیه خانه فاضالب شهرک ساحلی قشم دومین ایستگاه 
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بود که قرار است 
مدول سوم این تصفیه خانه به ظرفیت 1000مترمکعب برای 
ارتقاء و افزایش ظرفیت فاضالب این شهرک با توجه به 

افزایش جمعیت و مشکالت زیست محیطی اجرا شود.
بعدی  ایستگاه  آلفابت  دوقلو  برج  گزارش،  این  براساس 
بازدیدهای رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم و هیات 
همراه بود که با 40هزار مترمربع زیربنا در دست ساخت است 

و تاکنون افزون بر ۶۲درصد پیشرفت فیزیکی داشته است  .
برج دوقلو آلفابت در ورودی غربی شهر قشم به فاصله 
1۵0متری از دریا و در ارتفاع ۷0متری از سطح آب های 
و  است  ساخت  دست  در  قشم  شهر  به  مشرف  آزاد 
دو  بر  عالوه  و  1۸طبقه  شامل  برج ها  این  از  کدام  هر 
فروشگاه های  آمفی تئاتر،  دارای  آن،  جانبی  ساختمان 

تجاری، سالن های کنفرانس و رستوران نیز است.
پروژه آماده سازی شهرک مهستان قشم به عنوان بخشی از 
طرح بزرگ توسعه غرب قشم نیز ایستگاه چهارم بازدیدهای 
علی درویش پور و هیات همراه او  بود که با ۷0درصد پیشرفت 
فیزیکی در دست اجراست. در طرح بزرگ توسعه غرب قشم 

اراضی در قطعات ۶۵، ۷4 و 9۸ هکتار آماده سازی می شود.
آخرین  آفتاب ۲  ساحلی  کمپ پارک  گزارش،  این  بر  بنا 
ایستگاه بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم بود که قرار است مبلمان این کمپ پارک 

از سوی سازمان منطقه آزاد قشم تجهیز شود  .
این  سبز  فضای  بهسازی  جهت  اجرایی  اقدامات 
کمپ پارک در مسیر ساحل جنوبی شهر قشم در فضایی 

به وسعت شش هکتار انجام شده است.
و  مدیره  هیات  رئیس  درویش پور  علی  است،  گفتنی 
بازدیدها  این  را در  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
عابدین سعادتفر  زیربنایی،  و  فنی  معاون  بهاروند  محرم 

معاون توسعه مدیریت، فرج طهماسبی مدیر امور شهری 
و روستایی، حسین ناصری نژاد مدیر امور فنی و زیربنایی، 
شهرسازی  مدیریت  سرپرست  شاهملکی  کرمی  نوراهلل 
امور  و  روابط عمومی  مدیر  مرادی  معماری و حسین  و 
دیگر  از  جمعی  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل 

همکاران و همراهان مدیرعامل همراهی  کردند.

فرسودگی  و  کمبود  امید  و  تدبیر  دولت  از  پیش  تا 
بیش  مساحت  با  قشم  جزیره  مواصالتی  محورهای 
چالش های  از  یکی  ۶۷روستا،  و  مربع  1۵00کیلومتر  از 
پیش روی مردم جزیره به حساب می آمد؛ در جهت رفع 
این چالش در دولت یازدهم نهضت راه و جاده سازی در 

جزیره قشم آغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد.
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 
توسعه  راستای  در  انجام شده  اقدامات  برخی  برشمردن 
راه ها و جاده های جزیره گفت: اجرای زیرسازی، آسفالت 
بزرگراه  یک  قطعه  تجهیزات  و  عالئم  نصب  و  تهیه  و 
مرکزی درگهان- فرودگاه به طول 10کیلومتر و با اعتبار 
340میلیارد ریال، یکی از مهم ترین پروژه هایی است که 

در طول سال های گذشته به انجام رسید.
دو  قطعه  زیرسازی  اجرای  داد:  ادامه  بهاروند  محرم 
پیشرفت  هم اکنون  10کیلومتر  شامل  بزرگراه  این 
با  نیز  قطعه 3  زیرسازی  اجرای  و  دارد  100درصدی 

پیشرفت فیزیکی 1۸درصد در دست انجام است.
وی با اشاره به عملیات اجرایی قطعه 3 بزرگراه خلیج فارس 

اظهار کرد: این پروژه به طول ۷.۸کیلومتر پیشرفت فیزیکی 
۵0درصدی دارد و امسال به بهره برداری می رسد  .

طول  به  هرمز(  )بلوار  فارس  خلیج  ساحلی  بلوار  وی، 
1.۶کیلومتر شامل اجرای راه و احداث موج شکن می باشد 
اعتبار  با  و  سال 139۲  در  و  گرفت  انجام  فاز  سه  در  که 
33۵میلیار ریال به بهره برداری رسید را به عنوان یکی دیگر 
از پروژه های شاخص در حوزه توسعه راه های جزیره نام برد.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم ، بهسازی 
را  جدید  جاده های  ایجاده  کنار  در  موجود  بزرگراه های 
افزود:  و  دانست  سازمان  این  دستاوردهای  دیگر  از 
و  جمع آوری  شامل  بزرگراه ها  گاردریل های  ساماندهی 
تجدید گاردیل های فرسوده و ایجاد خط کشی جاده ها با 
اعتبار 1۲0میلیارد ریال هم اکنون در حال انجام است و 

۸0درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
جزیره  روستایی  راه های  توسعه  به  اشاره  با  بهاروند 
مخصوصا روستاهای غربی در قالب مسئولیت اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد قشم افزود: اجرای عملیات روکش و 
بهسازی آسفالت جاده های اصلی و روستایی غرب جزیره 

اعتبار  با  و  100کیلومتر  طول  به  سال 1399  در  قشم 
1۸۷میلیار ریال در سال های گذشته انجام شد.

نقاط  رفع  و  اصلی  جاده های  بهسازی  وی،  گفته  به 
شهروندان  جان  حفظ  منظور  به  برون شهری  حادثه خیز 
و گردشگران نیز توسط سازمان به صورت مستمر انجام 
اسکله  به  درگهان  همسطح  تقاطع  اجرای  و   می شود 
الفت، بلوار کاوه به طرف درگهان-الفت، محور فرودگاه 
ریال  ۸0میلیارد  حدود  اعتبار  با  درگهان  به  بین المللی 

انجام شده است.
ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 
گیاهدان-درگهان،  رمچاه- هلر،  های  بلوار  احداث  داد: 
شمالی  بلوار  آسفالت  دفاری،  بلوار  طوال،  مرکزی  بلوار 
قالب  )در  ریال  1۵00میلیارد  حدود  اعتبار  با  درگهان 
بهسازی  برای  کیلومتر  ۲۲کیلومتر   طول  به  ۵قرارداد( 

معابر برون شهری در دست اقدام می باشد.
نقاط  دسترسی  مسیرهای  آسفالت  و  بهسازی  بهاروند، 
گردشگری جزیره شامل مسیر دسترسی چاهکوه، اسکله 
کندآلو، جاده جنوبی دیرستان به طول ۶کیلومتر با اعتبار 

۶0میلیارد ریال نیز در دولت دوازدهم به سرانجام رسید.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان، 
مسکونی  شهرک های  و  معابر  آسفالت  و  جدول گذاری 
شهر قشم شامل 14کیلومتر آسفالت معابر سطح شهر و 
شهرک های قشم با اعتبار ۲۶0میلیارد ریال که در چند 
فاز انجام شد را از دیگر اقدامات این سازمان در راستای 

توسعه راه های درون شهری قشم دانست.

از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
نخستین برداشت محصول صادرات محور به روش پرورش 
»تولید؛  شعار  تحقق  به  کمک  هدف  با  دریا  در  ماهی 

پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« در سال جدید خبر داد.
منصور آزاد اظهار داشت: تولید و برداشت 400ُتن ماهی 
سی باس از 1۲قفس دریایی، آغازی برای ورود قشم به 
ارزآوری کشور در سال جدید و کمک به تامین  عرصه 

امنیت غذایی ایران است.

وی ادامه داد: سیاست سازمان منطقه آزاد قشم در توسعه 
مزارع دریایی با مشارکت سرمایه گذاران منطقه، دستیابی 
به افزایش تولید ماهی و کمک به کاهش فشار به ذخایر 

آبزیان بومی موجود در خلیج فارس می باشد.
به گفته آزاد، ظرفیت مطالعه شده پرورش ماهی در دریا 
در جزیره قشم، تولید ۸۶هزار ُتن ماهی در سال است که 
در حال حاضر با وجود پنج شرکت دارای مجوز فعالیت 
در این زمینه، تا پایان امسال تولید 10هزار ُتن ماهی به 

این روش محقق خواهد شد.
وی با اشاره به این مطلب که  شرکت »طالیه داران امین 
قشم« نخستین بهره بردار این حوزه در جزیره بوده که از 
سال 1394 کار خود را آغاز کرده، افزود: در حال حاضر 

1۲قفس ۵0ُتنی این شرکت فعال است.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  و کشاورزی  مدیر شیالت 
پایان ضمن تاکید بر طرح توسعه این شرکت، خاطرنشان 
ُتن  هزار  دو  ساالنه  تولید  مرکز،  این  پیش بینی  کرد: 
ماهی سی باس برای ورود به چرخه صادرات و ارزآوری 
است که تا پایان امسال با به  آب اندازی 1۲قفس دیگر، 

عملیاتی می گردد .

عضو هیات مدیره شرکت طالیه داران امین قشم:
تکمیل زنجیره ارزش پرورش ماهی در دریای قشم

با  قشم  امین  طالیه داران  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
اشاره به قفس های آماده به آب اندازی این شرکت عنوان 
داشت: 1۲قفس قبلی هفت سال پیش از چین وارد کشور 
قفس های  امسال  که  هستیم  خوشحال  ولی  بود،  شده 

ساخت ایران را به  آب اندازی خواهیم کرد.
ماهی های  بچه  تهیه  مورد  در  قاسم عسکری همچنین 
به  مورد  این  در  هنوز  متاسفانه  داد:  توضیح  سی باس 
خودکفایی نرسیده ایم، ولی در تالش هستیم تا با کمک 
دانش متخصصان ایرانی و کارشناسان شیالتی، بتوانیم 
گونه های  و  سی باس  ماهی  بچه  تکثیر  و  تولید  مزارع 

بومی را نیز در این جزیره به بهره برداری برسانیم.
وی در توضیح بیشتر گفت: بچه ماهی های 4 تا ۵گرمی 
از  پیش  و  وارد  تایلند  و  استرالیا  فرانسه،  کشورهای  از 
تا   40 وزن  به  رسیدن  و  نرسری  مراکز  در  نگهداری 
۵0گرم، در مزارع ذخیره سازی می شوند و پس از گذشت 
برداشت  آماده  کیلوگرم  یک  تقریبی  وزن  با  9ماه  تا   ۸

خواهند بود.
امین  طالیه داران  شرکت  مدیره  هیات  عضو  گفته  به 
چرخه  وارد  برداشت  شده،  ماهی های  ۸0درصد  قشم ، 
صادرات به خارج کشور و ۲0درصد باقیمانده نیز به داخل 

کشور صادر می گردند.
ادامه داد: در حال حاضر 1۲قفس در آب های  عسکری 
قشم فعال است که هر کدام بسته به  اندازه بین 3۸ تا 
که  می کند  ذخیره  در خود  را  ماهی  بچه  قطعه  ۶0هزار 
پس از وزن گیری و رشد، محصوالت در چند مرحله،  از 

۲0فروردین  تا انتهای خردادماه برداشت می شوند.
از  قشم   امین  طالیه داران  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
گسترش فعالیت های این شرکت خبر داد و تصریح نمود: 
با به  آب اندازی 1۲قفس دیگر، ظرفیت تولید این شرکت 
نیروهای شاغل  تعداد  به دو هزار ُتن در سال رسیده و 

مستقیم نیز از ۲۲تَن به ۵0نیرو ارتقاء می یابد.
توسط  دریا  در  پرورش یافته  ماهی های  است،  گفتنی 
برای  برداشت،  از  پس  قشم  امین  طالیه داران  شرکت 
صادرات به کشور استرالیا آماده می شوند که سهم ارزی 

باالیی برای جزیره قشم به همراه خواهد داشت.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

بازدید از آخرین وضعیت ۵طرح و پروژه بزرگ زیربنایی جزیره قشم

راه اندازی نهضت راه سازی و تحول در مسیرهای دسترسی جزیره قشمراه اندازی نهضت راه سازی و تحول در مسیرهای دسترسی جزیره قشم

برداشت برداشت ۴۰۰۴۰۰ُتن ماهی  صادراتی به روش پرورش ماهی در دریای قشمُتن ماهی  صادراتی به روش پرورش ماهی در دریای قشم

 صادرات بیش از
 ۴۰هزار تن کاال از گمرک 

منطقه آزاد قشم

تولید 2۰9فروند لنج باری 
در جزیره قشم در سال99

در سال 99 صورت گرفت:

 مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید
 سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:
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