
سرمقاله

 جهش گردشگری با ایجاد
تورهای مشترک در مناطق آزاد 

در قرن حاضر گردش مالی صنعت گردشگری جهان، از گردش مالی سایر بخش ها 
فراتر رفته است که این روند می تواند افق های روشن و جدیدی را در جهت جذب 

منابع مالی گسترده برای مناطق آزاد و توسعه پایدار آنها فراهم نماید.
کاهش  در  موثری  نقش  دنیا،  مختلف  نقاط  در  گردشگری  صنعت  توسعه 
بیکاری و بهبود توزیع درآمد دارد، تا جایی که در برنامه ریزی و مدیریت جهان، 
و  گرفته  قرار  برنامه  ریزی ها  اولویت  در  گردشگری  بخش  در  سرمایه گذاری 

جایگزین درآمدهای ناشی از فروش نفت شده است.
عامل  گردشگری  که  است  شده  پذیرفته  امروز  دنیای  در  اقتصادی  اصل  این 
مهم توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال است و از صنایعی است که از لحاظ 

درآمد زایی و اشتغال زایی بسیار قابل توجه می باشد.
تسهیل  و  توسعه  هدف  با  ابتدا  در  ایران،  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شاید 
فعالیت های تجاری و صنعتی تاسیس شدند، اما رفته رفته به دلیل قرارگیری 
این مناطق در نقاط خاص کشور، موقعیت جذب گردشگر نیز پیدا نمودند. این 
آگاهی  است.  بی نظیر  دنیا  در  که  دارند  دل  در  شگفتی هایی  کدام  هر  مناطق 
از  استفاده  و  صحیح  برنامه ریزی  گردشگری ،  بخش  تنگناهای  و  کمبودها  از 
پایدار  توسعه  و  شکوفایی  زمینه  می تواند  آزاد  مناطق  قوت  نقاط  و  فرصت ها 
به  و  رسانده  حداقل  به  را  ضعف  نقاط  و  تهدیدات  طرفی  از  و  کند  فراهم  را 

فرصت هایی طالیی تبدیل کند.
فراهم  سبب  بین المللی  موفق  تجارب  کارگیری  به  و  بومی سازی  آنکه  ضمن 

شد،  خواهد  آزاد  مناطق  و  گردشگری  صنعت  توسعه  برای  برتر  شرایط  شدن 
استفاده  و  نیاز  مورد  زیرساخت های  تامین  راهبردهایی همچون  آنکه  به شرط 
از ظرفیت ها و مشوق های قانونی جهت جذب سرمایه گذار و تسهیل در ورود 
گردشگران خارجی در دستورکار متولیان امر و دستگاه های ذیربط نیز قرار گیرد.

با توسعه گردشگری و بازدید گردشگران از حوزه های جذاب مناطق آزاد، نیاز 
باعث  بیشتر می شود. توسعه گردشگری  به بخش های گردشگری  گردشگران 
پویایی اقتصاد سایر بخش های مناطق می گردد و سود اقتصادی و درآمد حاصله 
از فعالیت گردشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سازمان های مناطق 

آزاد قابل بررسی می باشد.
رشد اقتصادی که خود ناشی از سرمایه گذاری در حوزه گردشگری مناطق است، در 
آینده می تواند ایجاد درآمد و اشتغال پایدار نماید؛ چراکه به لحاظ اقتصادی درآمد 
حاصل از گردشگری خارجی و حتی داخلی برای هر کشوری در حکم صادرات قلمداد 
می شود. بی شک توسعه اقتصاد مناطق آزاد و ایجاد منابع درآمدی پایدار، همواره از 
دغدغه های مدیران مناطق آزاد کشور بوده است که تحقق بسیاری از انتظارات و 

مطالبات سازمان ها و مراکز هزینه کرد به آن وابسته است.
از  یکی  آزاد،  مناطق  میان  مشترک  گردشگری  تورهای  اجرای  میان  این  در 
در شرایط  آن کشور،  تبع  به  و  مناطق  رونق گردشگری  و  توسعه  راهکارهای 
ایران همچون  آزاد  مناطق  متنوع گردشگری در  کنونی می باشد. ظرفیت های 
گردشگری دریایی، تاریخی، طبیعی، سالمت و... این فرصت را برای مسئوالن 
فراهم نموده تا با برنامه ریزی مناسب، انواع سالیق گردشگران را تامین نمایند.
تا جنوب شرقی ترین نقطه  ایران )ماکو(  شمال غربی ترین نقطه کشور عزیزمان 
)چابهار(، همگی در محدوده مناطق آزاد قرار داشته و این تفاوت اقلیم، آب و 
هوا، آداب و رسوم، لباس و... همه از ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد ایران 

به شمار می آیند.
مزیت اصلی عدم اخذ ویزا از گردشگران خارجی در مناطق آزاد نیز این فرصت 
را فراهم نموده تا ورودی گردشگران از نقاط مرزی شمالی و جنوبی به راحتی  

صورت پذیرد و آنان بتوانند از ظرفیت های گردشگری مناطق بازدید نموده و 
این بخش و صنعت مهم را در مناطق جان تازه ای بخشند.

اما به واقع تاکنون چقدر از ظرفیت های گردشگری در مناطق آزاد استفاده شده 
است؟

تورهای  این گونه  طراحی  و  برنامه ریزی  به  نسبت  مربوطه  مدیران  باید  اوال 
ثانیا  نمایند.  اقدام  آزاد  مناطق  در  فعال  بخش خصوصی  همکاری  با  مشترک 
زیرساخت های الزم برای اجرای چنین تورهای مشترک و ترکیبی فراهم آید. به 
نظر می رسد زیرساخت های ریلی، هوایی و دریایی مناسب برای استفاده از این 
ظرفیت بالقوه اکنون در تمامی مناطق فراهم نشده و همچنین قوانین و مقررات 
مربوط به ورود گردشگران خارجی نیز مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته است 
که چگونه می توان گردشگران ورودی هر منطقه را با برنامه ریزی مناسب، به 

گردشگران سایر مناطق تبدیل نمود.
به سفر و گردشگری  اشتیاق  و  بیماری کرونا، شور  پایان دوران  از  قطعا پس 
همه گیر خواهد بود و استفاده از همسایگان ایران که جمعیت قابل توجهی را 
شامل می شود، یک فرصت مناسب برای جذب گردشگران در مناطق آزاد ایران 

است.
مرتفع  را  قانونی  مشکالت  و  موانع  مدیران،  باقیست،  فرصت  تا  است  خوب 
از  استفاده  برای  را  مناسب  برنامه ریزی  زیرساخت های الزم،  ایجاد  با  و  نموده 
این فرصت در جهت توسعه گردشگری فراهم نمایند. هماهنگی با دستگاه های 
مسئول در این زمینه ازجمله وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
و  گیرد  قرار  جدی  توجه  مورد  باید  و...  انتظامی  نیروی  گردشگری،  و  دستی 
اکنون که هنوز سفرهای گردشگران آغاز نشده، باید نسبت به این همکاری و 

هماهنگی با برنامه دقیق و مدون اقدام نمود.
بدون تردید اگر موانع موجود در این راه از سوی مسئوالن مرتفع گردد، بخش 
خصوصی نیز در این زمینه فعال خواهد شد و جهش گردشگری در این سال 

رقم خواهد خورد.

 شماره  132-دوشنبه
 17 خرداد ماه 1400 
  سال سوم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

بررسی مزیت ها و راهکارهای برقراری تورهای گردشگری خارجی میان مناطق آزاد کشور:بررسی مزیت ها و راهکارهای برقراری تورهای گردشگری خارجی میان مناطق آزاد کشور:

 تکوین گردشگری ترکیبی بین  تکوین گردشگری ترکیبی بین مناطق آزادمناطق آزاد
فرصتی درآمدزا در اقتصاد ملیفرصتی درآمدزا در اقتصاد ملی

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید
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 پشتیبانی و حذف موانع تولید پشتیبانی و حذف موانع تولید
 به منظور ایجاد تحول اقتصادی  به منظور ایجاد تحول اقتصادی 

در منطقه آزاد انزلیدر منطقه آزاد انزلی

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در
 نشست با فعالین اقتصادی منطقه عنوان کرد: نشست با فعالین اقتصادی منطقه عنوان کرد:

 جذب سرمایه گذاران، جذب سرمایه گذاران،
 عامل ایجاد حرکت فزاینده عامل ایجاد حرکت فزاینده

در توسعه جزیره قشمدر توسعه جزیره قشم

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در دیدار با سرمایه گذاران منطقه عنوان کرد:در دیدار با سرمایه گذاران منطقه عنوان کرد:
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 جزیره کیش؛ جزیره کیش؛
 پیشران همیشگی توسعه پیشران همیشگی توسعه

در بین مناطق آزاد کشوردر بین مناطق آزاد کشور

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش تاکید کرد:منطقه آزاد کیش تاکید کرد:
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 حسین اهلل بداشتی
کارشناس حوزه گردشگری



کیش2

ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی گفت: منطقه آزاد کیش می تواند تمرین و الگویی 

برای تامین مالی از بازار سرمایه باشد.
حمیدرضا مومنی طی نشستی با مدیران سازمان فرابورس با 
اشاره به انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی فرودگاه کیش 
ماموریت های  به  توجه  با  کشور  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار 
ویژه ای که دارد، با چالش جدی در تامین مالی روبه رو هستند. 
نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت که همه مسئولیت ها 
را در حوزه های زیرساختی بخش خصوصی به عهده بگیرد، 

بلکه باید به تولید و صادرات کشور بپردازند.
وی ادامه داد: خوشبختانه ما در کشور کمبود منابع نداریم، 
که  شود  شناسایی  باید  منابع  این  به  رسیدن  راه های  اما 
در  هنوز  جدید  روش های  این  باشد.  مفید  و  دسترس  در 
کشور چندان تمرین نشده است و منطقه آزاد کیش می تواند 

تمرین و الگویی برای تامین مالی از بازار سرمایه باشد.
درخصوص  ضعفی  نقاط  آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  مومنی 
بورس بین الملل و بورس کاال دارند که باید در این زمینه ها 

نیز گام برداریم.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه شدیدا به دنبال تاسیس 
گفت:  هستیم،  کشور  در  آزاد  مناطق  تخصصی  بانک 
رئیس جمهور  از  ضمنی  موافقت های  تاکنون  خوشبختانه 

اخذ شده است.
مسئله  آفشور  بانک های  تاسیس  همچنین  داد:  ادامه  وی 
جدی برای ما است که در این راستا در تالش هستیم از 
منابع بین المللی نیز استفاده کنیم. در عین  حال بحث تامین 

مالی مناطق آزاد جدید برای ما خیلی مهم است. در حال 
منابعی  و  داده اند  انجام  کار هایی  فعلی  آزاد  مناطق  حاضر 
دارند، اما تامین مالی در مناطق آزاد جدید بسیار مسئله ای 

بسیار مهم است. اگر اینجا انتخاب است، آنجا اجبار است.
با  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی وجود  ویژه  تاکید کرد: در حال حاضر ۷۷منطقه 
دارد که ۳۲منطقه ویژه اقتصادی فعال و ۸منطقه آزاد نیز به 
زودی فعال می شوند و تامین مالی از بازار سرمایه برای این 

مناطق هم مهم است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد 
کیش:

انتشار 300میلیارد تومان اوراق صکوک
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این 
نشست با اشاره به پتانسیل و ظرفیت فرابورس برای تامین 
تنها  نه  داشت:  اظهار  کشور  آزاد  مناطق  پروژه های  مالی 
خصوصی  بخش  بلکه  آزاد،  مناطق  زیرساختی  پروژه های 
باید بتوانند از محل بازار سرمایه تامین مالی کنند که البته 

بهتر است با روش های راحت تر و نرخ کمتر باشد.
حاضر  حال  در  خوشبختانه  کرد:  تصریح  آخوندی  ناصر 
نظر  از  آزاد  مناطق  که  می رسند  باور  این  به  هم  بانک ها 
نباشند،  بهتر  اگر  سازمان ها  همه  از  بودن  خوش حساب 
تا  هستیم  امیدوار  کیش  آزاد  منطقه  در  ما  نیستند.  بدتر 
بخش خصوصی نیز بتواند مسیر های تامین مالی از طریق 

فرابورس را در پیش بگیرد.

وی با اشاره به انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی فرودگاه 
کیش بیان کرد: در این راستا با هماهنگی سازمان فرابورس 
مبلغ ۳۰۰میلیارد تومان اوراق صکوک منتشر می شود که در 
دو یا سه مرحله کنارش خواهد شد. در اولین مرحله ۱۰۰میلیارد 
تومان جهت تامین مالی فرودگاه کیش منتشر شده است. بر 

این اساس مدت آن ۳۲ماه تعیین شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران:
انتشار اوراق صکوک در راستای تامین مالی 

فرودگاه کیش
نشست  این  سخنرانان  دیگر  از  نیز  فرابورس  مدیرعامل 
با  فرابورس  سازمان  همکاری  از  مثبت  ارزیابی  با  که  بود 
تامین  اوراق صکوک در راستای  آزاد کشور گفت:  مناطق 
مالی فرودگاه کیش منتشر می شود و این مسئله می تواند 
شروع خوبی برای ادامه همکاری ها با کیش و دیگر مناطق 

آزاد کشور باشد  .
امیر هامونی ادامه داد: تامین مالی از طریق بازار سرمایه این 
امکان را به دولت می دهد که بتواند به نوعی از جیب مردم 
قرض بگیرد. به اعتقاد من باید این فرهنگ را در کشور جا 

بیاندازیم و این نوع از تامین مالی را گسترش دهیم  .
وی خاطرنشان کرد: این نوع قرارداد خرید دین که برای 
منطقه آزاد کیش انجام شد، بی نظیر است. برای اولین بار 
است که برای بنگاه های اقتصادی و پروژه های زیرساختی 

غیر از بانک این امکان فراهم شده است.
مدیرعامل فرابورس افزود: طراحی این قرارداد مبتنی بر فقه 

امامیه و آخرین دستاوردهای دانش روز دنیا انجام شده است  .
شرکت  مدیرعامل  نظری  سعید  نشست،  این  ادامه  در 
پذیره نویسی  با  ارتباط  در  کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری 
اوراق خرید دین این شرکت گفت: نرخ سود اوراق ۱۸درصد 
و مواعد پرداخت سود ۱۰دوره ۳ماهه و یک دوره دو ماهه و 
مدت اوراق ۳۲ماه است مبلغ اسمی اوراق ۱۰۰هزار تومان 

و تعداد اوراق یک میلیون ورقه است.

عضو شورای عالی بورس ایران:
شرکت فرابورس، پیشرو در آشنا کردن 

شرکت ها با ابزارهای مالی
شرکت  اینکه  بیان  با  نیز  بورس  عالی  شورای  عضو 

مالی  ابزارهای  با  شرکت ها  کردن  آشنا  در  فرابورس 
مختلف پیشرو بوده است، اظهار کرد: انتشار اوراق خرید 
دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش دومین تجربه 
منطقه آزاد کیش در انتشار اوراق برای تامین مالی است 
عملیاتی  شد.  انجام  فرودگاهی  مالی  تامین  برای  که 
شدن این تامین مالی پایلوتی است تا شرکت های دیگر 
آن  از  کیش  آزاد  منطقه  در  پروژه ها  کردن  اجرایی  در 

کنند. استفاده 
روح اله حسینی مقدم، در ارتباط با این تامین سرمایه افزود: 
کمتر  بانک ها  به  سرمایه  تامین  در  شرکت ها  اتکای  باید 
توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  سرمایه  تامین  اگر  شود. 
کیش طوالنی شد به خاطر مشکالت بانکی بود، امیدواریم 
توسعه  زمینه  سرمایه  بازار  مالی  تامین  ابزارهای  چنین  با 

اقتصادی شرکت ها فراهم شود.
حمیدرضا  حضور  با  جلسه ای  در  گزارش،  این  براساس 
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  مومنی 
توسعه  معاون  ناصرآخوندی  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
هامونی  امیر  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت 
مدیرعامل  نظری  سعید  ایران،  فرابورس  مدیرعامل 
حسینی  روح اله  کیش،  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 
مقدم عضو شورای عالی بورس، با صدور مجوز سازمان 
شرکت  دین  خرید  صکوک  بهادار،  اوراق  و  بورس 
ارزش  به  سرمایه گذاری و توسعه کیش )سهامی خاص( 
با  ایران  فرابورس  از طریق شرکت  ریال  میلیارد  یکهزار 

نماد کیش۰۲۱۱ عرضه شد.
توسعه کیش  و  صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری 
هر  پرداخت های  و  ۸ماه  و  ۲سال  عمر  ۱۸درصد،  نرخ  با 
عرضه  ایران  فرابورس  شرکت  طریق  از  بار  یک  ماه  سه 
عامل وصول  و  ملت  بانک  اوراق،  این  است. ضامن  شده 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش بوده و پذیره نویسی 
و بازارگردانی آن برعهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت 

است.
شرکت  که  است  بار  دومین  این  است،  یادآوری  به  الزم 
سرمایه گذاری و توسعه کیش اقدام به تامین مالی از طریق 
انتشار صکوک در بازار سرمایه می کند. اولین صکوک این 
شرکت از نوع اوراق اجاره و به مبلغ ۳هزار میلیارد ریال بوده 

که در آبان ماه ۱۳۹۸ منتشر شده است.

در جلسه ای که با حضور جعفر آهنگران رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از معاونان 
رئیس  عزیزی خادم  شهاب الدین  سازمان،  این  مدیران  و 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ، مهدی فروردین 
رئیس فراکسیون ورزش و احسان قاضی زاده هاشمی عضو 
خبرنگاران  و  اسالمی  شورای  مجلس  ورزش  فراکسیون 
تحقق  راستای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  شد،  برگزار 
از  اهداف فرهنگی، ورزشی و راهبردی ورزش، پیشگیری 
خروج ارز از کشور و ایجاد ارتباطات فرهنگی اجتماعی و 
به  ایران  فوتبال جمهوری اسالمی  فدراسیون  با  اقتصادی 
امور  در  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  امر  متولی  عنوان 
در  تخصصی  همکاری های  برای  کشور،  فوتبال  ورزش 
زمینه ایجاد کمپ های تیم ملی و ارتقاء بهره وری از امکانات 

جزیره کیش، تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
توسعه همکاری های  به  تفاهم نامه می توان  این  اهداف  از 
افزایش  جهت  جزیره  ورزش  ارتقای  زمینه  در  مشترک 
بهینه سازی  و  توسعه  گردشگران ،  و  ساکنان  رضایتمندی 
تخصصی  امکانات  تامین  و  کیش  موجود  ورزشی  اماکن 
اردوهای  برای  مجهز  کمپ  ایجاد  منظور  به  نیاز  مورد 
سنی،  رده های  کلیه  در  کشور  ملی  تیم های  ورزشی 
همکاری و مشارکت در برگزاری اردوهای ورزشی تیم های 
فوتبال ملی کشور در رده های سنی مختلف و همکاری در 
از  کشور  از  خارج  در  کیش  جزیره  امکانات  معرفی  زمینه 
اشاره  کشورها  سایر  ملی  تیم های  اردوی  برگزاری  طریق 

کرد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  گزارش،  این  اساس  بر 
سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با اشاره به خاطره 
ماندگار ۸آذرماه ۱۳۷۶ و شادی هموطنان از صعود تیم ملی 
داریم  اطمینان  داشت :  اظهار  جام جهانی  به  ایران  فوتبال 
نیز صعود  به جام جهانی ۲۰۲۲  فوتبال  فدراسیون  با تالش 
فدراسیون  با  بیشتر  همراهی  برای  نیز  ما  کرد.  خواهیم 

تمام  با  و  داده  توسعه  را  همکاری ها  کشورمان،  فوتبال 
توان  به ملی پوشان عزیز کشورمان برای برپایی اردوهای 

تدارکاتی پربار کمک خواهیم کرد.
۴۳هزار  افزایش  به  اینکه  به  اشاره  با  آهنگران  جعفر 
که  گذشته  سال  چند  در  کیش  ورزشی  فضای  مترمربعی 
کیش  جزیره  ورزشی  فضای  سرانه  تا  است  شده  سبب 
و  کشور  کل  ۱۱برابر  از   بیش  نفر  هر  برای  ۱۱متر  با  
و  بین المللی  ۲۳مسابقه  افزود:  باشد،  جهانی  میزان  ۴برابر 
۴۸مسابقه ملی را میزبانی کردیم و اگر کرونا نبود، این آمار 

افزایش پیدا می کرد.
فعالیت  از  پایان،  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
۳۰کلوپ غواصی و ۸۰۰شناور تفریحی برای ارائه خدمات 
تفریحات  و  آبی  ورزش های  حوزه  در  گردشگری  مطلوب 
از ۹۰درصد  بیش  اظهار کرد:  و  داد  دریایی در کیش خبر 
فعالیت های غواصی کشور در دو بخش تفریحی و آموزشی 
در جزیره کیش انجام می شود و ساالنه حدود یک میلیون و 
پانصد هزار گردشگر در جزیره کیش از این خدمات استفاده 

می کنند.
از  تشکر  با  نیز  کشور  فوتبال  فدراسیون  رئیس  همچنین، 
حمایت و همراهی سازمان منطقه آزاد کیش که در شرایط 
سخت و حساس از تیم ملی حمایت کردند و با برنامه ریزی 
راهبرد  و  رویکرد  گفت:  بودند،  فوتبال  فدراسیون  کنار  در 
با وجود مشکالت  و  فوتبال توسعه است  ما در فدراسیون 
حفظ  را  توسعه ای  راهبرد  جدیت  با  همچنان  فدراسیون ، 

خواهیم کرد.
کمپ  ایجاد  اینکه  بر  تاکید  با  عزیزی خادم  شهاب الدین 
اظهار  است،  توسعه ای  برنامه های  از  یکی  ملی  تیم های 
تیم های  با  رسمی  یا  دوستانه  دیدارهای  استمرار  داشت: 
منطقه ازجمله اهداف فدراسیون است که با ایجاد کمپ در 

جزیره کیش محقق می شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه این تفاهم نامه زمینه برپایی 

هرچه بیشتر اردوهای تیم های ملی در کیش را فراهم کند، 
گفت: تحقق اهداف توسعه ای در طول زمان میسر می شود. 
ما نیز با نگاهی ملی در جهت انسجام ملی تالش می کنیم .

رئیس فدراسیون فوتبال کشور اذعان نمود: ما در فدراسیون 
ظرفیت  از  امیدواریم  و  داریم  وحدت بخش  نگاهی  فوتبال 

منطقه آزاد کیش استفاده کنیم.
تیم ملی،  کمپ  برپایی  و  توسعه  برای  افزود:  عزیزی خادم 
فقط جزیره کیش مدنظر نیست و سایر مناطق کشور که در 

برنامه استعدادیابی جای دارند، بررسی خواهند شد.
مسابقات  در  تیم ملی  افتخار آمیز  موفقیت  آرزوی  با  وی 

این  در  ایران  نام  اعتبار  کرد:  تصریح  جام جهانی  انتخابی 
است.  گره خورده  تیم ملی  موفقیت  به  رقابت های حساس 
همه حاضران در این نشست نیز برای موفقیت تیم ملی به 
نتایج مسرت بخش  به کسب  و  سهم خود تالش می کنند 

امیدوار هستند.
امیدواری  ابراز  پایان  در  کشور  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
و  شده  بازسازی  کیش  ورزشی  امکانات  آینده  سال  کرد: 
تا  گیرد  قرار  تیم ملی  اختیار  در  مجهزی  و  پیشرفته  کمپ 
جام جهانی  در  حضور  برای  را  خود  کشورمان  ملی پوشان 

آماده کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

جزیره کیش؛ پیشران همیشگی 
توسعه در بین مناطق آزاد کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

مشاور رئیس جمهور در نشست با مدیران سازمان فرابورس اظهار داشت:

تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش و فدراسیون فوتبال ایران امضاء شد:

منطـقه آزاد کیش؛ الگـوی تامین مالی از بازار سـرمایه

حمایت منطقه آزاد کیش برای حضور موفق ملی پوشان کشور در جام جهانی2022

تخصیص اعتبار 200میلیارد 
ریالی برای ساخت کمپ 

ورزشی در کیش

تقدیر از سازمان منطقه 
آزادکیش برای حمایت از 

تیم ملی فوتبال کشور

وزیر ورزش و جوانان کشورمان اعالم کرد:

از سوی رئیس فراکسیون ورزش مجلس 
شورای اسالمی صورت گرفت:
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بهره برداری و عملیات اجرایي ۲٥طرح صنعتی و غیرصنعتی 
در کیش از طریق ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور تا 

پایان خردادماه در این جزیره آغاز می شود.
طرح های  اجرایی  عملیات  آغاز  و  بهره برداری  ادامه  در 
اقتصادی کشور  ویژه  و  آزاد  مناطق  توسعه ای  و  عمرانی 
با حضور رئیس جمهور کشورمان از طریق ویدئو کنفرانس 
در جزیره کیش، ۱۲طرح با اعتبار ۲۸هزار و ۲۲۲میلیارد 
۱۲طرح  اجرایی  و عملیات  بهره برداری می رسد  به  ریال 
پایان خرداد ماه  تا  ریال  ۱۰۶میلیارد  و  ۱۴هزار  ارزش  به 

آغاز می گردد.
در جلسه هماهنگی مراسم بهره  برداری از این طرح ها که از 
طریق وبینار با حضور حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور 
مدیران  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
مدیره  هیات  رئیس  شد؛  برگزار  آزاد  مناطق  سایر  عامل 
اینکه  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
جزیره کیش همواره در طرح های توسعه ای پیشرو مناطق 
آماده  تنوع طرح های  داشت:  اظهار  است،  بوده  آزاد کشور 
بهره برداری در بخش های صنعتی و غیرصنعتی مبین تمایل 
سرمایه گذاران برای استفاده از ظرفیت های ارزشمند کیش 
در بخش های مختلف و رونق همزمان فعالیت های تولیدی، 

خدماتی و گردشگری است.
از  بهره برداری  مرحله  پنجمین  در  گفت :  آهنگران  جعفر 
رئیس جمهور  حضور  با  آزاد  مناطق  عمرانی  طرح های 
غیرصنعتی  و  صنعتی  ۱۲طرح  ویدئوکنفرانس،  طریق  از 
و  ریال  ۶٥۸میلیارد  و  ۱۹هزار  ریالی  سرمایه گذاری  با 
سرمایه گذاری ارزی ۲۳میلیون و ۲۰۰هزار دالر و ۱۰میلیون 

و ۷۰۰هزار یورو به بهره  برداری می رسد.

وی با اشاره به ظرفیت بسیار خوب بخش خصوصی کیش 
افزود: این طرح  ها به همت بخش خصوصی ساخته  شده و 
برای ۴۲۲نفر به طور مستقیم و یکهزار و ۲۳۸نفر به طور 

غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده است.
پرشین  برج های    Aبلوک گزارش،  گزارش؛  این  براساس 

واحدهای  میکا،  تله کابین  یوتاور،  مسکونی  مجتمع  مارینا، 
بسته بندی مواد غذایی و خام  و  فرآوری  صنعتی-تولیدی، 
و  صفر  سردخانه  همراه  به  آبزیان  محوریت  با  پروتئینی 
صنعتی  واحد  آشامیدنی،  آب  تولید  صنعتی  واحد  زیرصفر، 
تولید شیرآالت و اتصاالت ابزار دقیق در حوزه صنایع نفت 

قطره خوراکی  و  تولیدی شربت  واحد  توسعه  گاز، طرح  و 
ارائه  صنعتی  واحد  دوم  فاز  ورزشی،  مکمل های  انواع  و 
واحد  درونچاهی،  دوربین  و  نمونه گیری  حفاری،  خدمات 
فرآیندهای  آموزش  و  طراحی  زمینه  در  ایمنی  خدمات 
ایمنی و مهندسی ارزیابی ایمنی فرآیند، واحد صنعتی ارائه 
نمودارگیری  )های تک(،  باال  فناوری  با  سیستم  خدمات 
مادالگینگ  سرویس  و  اطالعات  پایش  و  حفاری  گل،  از 
)شیلد(  و صفحه  ماسک سه الیه  تولیدی  واحد  و  پیشرفته 
آزاد  منطقه  بهره برداری  آماده  طرح های  صورت،  محافظ 

کیش هستند.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم 
که در آخرین روزهای فصل بهار برگزار می شود، عملیات 
اجرایی ۱۲طرح نیز با سرمایه گذاری ۱۴هزار و ۱۰۶میلیارد 
و  ریال  ۹۴میلیارد  و  ۱۴هزار  ریالی  اعتبار  شامل  ریال 

سرمایه گذاری ارزی ٥۰هزار دالری آغاز می شود.
طور  به  ۶۸۶نفر  و  یکهزار  برای  مجموع  در  طرح ها  این 
مستقیم و برای ۳هزار و ۸۶۰نفر به طور غیرمستقیم ایجاد 

اشتغال کرده است.
چهار  هتل  ونیز،  چندمنظوره  مجموعه  است،  گفتنی 
کارخانه جات ساخت  آرمیتاژ،  بین المللی  هتل  و  ملیا  ستاره 
لوازم  مونتاژ  کشتیرانی،  سکوهای  انواع  فلزی،  سازه های 
انواع پکیج  های  آرایشی، طراحی و ساخت  لوازم  خانگی و 
کارگو  کامیونی،  باربری  پایانه  تصفیه،  و  شیرین کن  آب  
بندر  مواصالتی  جاده  فرودگاه،  غربی  اپرون  فرودگاهی، 
نیز  فرودگاه  پیرامونی  دیوار  ۱۸کالسه،  مدرسه  چارک، 
پایان  تا  آن  اجرایی  عملیات  که  است  طرح هایی  ازجمله 

خردادماه در جزیره کیش آغاز خواهد شد.

مالی  نیاز  تامین  بر  تاکید  با  کشورمان  جوانان  و  ورزش  وزیر 
برای  اعتبار  ریال  ۲۰۰میلیارد  تخصیص  از  فوتبال،  تیم ملی 

ساخت کمپ ورزشی در جزیره کیش خبر داد.
مسعود سلطانی فر در بازدید از اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
در کیش، با تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای 
تقدیر  و   ملی پوشان  از  میزبانی شایسته  و  تیم ملی  از  حمایت 
از عوامل تیم ملی و مدیران فدراسیون فوتبال، گفت : با انعقاد 
تفاهم نامه بین فدراسیون فوتبال و منطقه آزاد کیش، قرار است 
کیش  جزیره  در  فوتبال  تیم ملی  برای  آماده سازی  کمپ  که 

ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در صورت ساخت این کمپ، وزارت ورزش 
ریال اختصاص خواهد داد  امسال ۲۰۰میلیارد  برای  و جوانان 
تا یک کمپ خوب  شود  انجام  اجرایی  عملیات  بالفاصله  که 

داشته باشیم.
کردن  فراهم  و  تیم ملی  موفقیت  برای  کرد:  تاکید  سلطانی فر 

بهترین شرایط ، هر مبلغی که نیاز بود تامین شده است .
وزیر ورزش و جوانان افزود: در مرحله دوم مقدماتی مقرر شده بود 
ایران میزبان سه بازی باشد، ولی به خاطر بیماری کرونا، و تصمیم 
AFC مبنی بر تمرکز دیدارها در یک کشور متاسفانه با یک تصمیم 
ناعادالنه  و به بهانه تحریم ها ، میزبانی به ایران داده نشد، در حالی 

که کشور ما از هر لحاظ برای میزبانی شرایط بهتری داشت.
وی اظهار داشت : با وجود پیگیری های فدراسیون فوتبال و تالش 

دیگر دستگاه ها ، امکان تغییر این تصمیم ناعادالنه میسر نشد.
شرایط  در  کشورمان  ملی پوشان  اینکه  بر  تاکید  با  سلطانی فر 
دهه  چند  در  گفت:  کرده اند،  دوچندان  را  خود  تالش  سخت 
تصمیم  با  یا  مشکل  هرگاه  کشورمان  ورزشکاران  گذشته، 
ناعادالنه ای مواجه شدند، با آن مشکل مقابله کرده و موجبات 

عزت و سربلندی ایران اسالمی را فراهم کرده اند.
با  پیش  دوماه  حدود  از  اینکه  بیان  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
برگزاری نشست های مهمی با فدراسیون فوتبال تالش کردیم 
بهترین شرایط برای ملی پوشان فراهم شود و در یک فضای 
توام با تفاهم، نیازهای مختلف تیم تامین شود، بیان داشت: از 
برای  بودجه   و  برنامه  سازمان  و  ورزش  وزارت  در  همکارانم 

همکاری خوب با فدراسیون فوتبال قدردانی می کنم.
مرور  به  تیم ملی  آماده سازی  برای  مالی  منابع  داد:  ادامه  وی 
تامین و نیازها برطرف شده است، در این خصوص محدودیتی 
خوشحالی  و  ورزشکاران  موفقیت  برای  و  نبودیم  قائل  نیز 

هموطنان عزیز همه تالش مان را خواهیم کرد.
سلطانی فر اظهار نمود: تاکنون ۳۰۰میلیارد ریال به فدراسیون 
فوتبال پرداخت کرده ایم و به زودی مبلغ دیگری نیز پرداخت 
می شود و با مشورت رئیس فدراسیون  برای صعود ملی پوشان 

از گروه نیز پاداشی در نظر گرفته شده است .
تمامی  از  حمایت  بر  تاکید  با  پایان  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
پاداش  پرداخت  برای  ما  کرد:  ورزشکاران کشورمان خاطرنشان 
به ملی پوشان محدودیتی نداریم و همه شرایط فراهم شده که 

بازیکنان و کادر فنی بدون دغدغه و با آرامش کار را دنبال کنند.

کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  ورزش  فراکسیون  رئیس 
تیم ملی کشورمان با تمام توان برای صعود به جام جهانی تالش 

کرده و از اعتبار کشور دفاع می کند.
مهدی فروردین در جلسه امضاء تفاهم نامه سازمان منطقه آزادکیش 
با فدراسیون فوتبال کشورمان، با بیان اینکه ورزش ظرفیتی بزرگ 
برای کشور محسوب می شود، گفت: همه رشته های ورزشی باید 
مورد توجه ویژه قرار گیرند، خصوصا فوتبال که پدیده ای اجتماعی، 

مهم و تاثیرگذار در تمامی زمینه ها است.
وی از تمامی مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش و نهادهای 
مردم  خادمان  عنوان  به  مجلس  نمایندگان  طرف  از  جزیره 
مناسبی  بستر  کیش  ورزش  مسئوالن  افزود:  و  کرد  قدردانی 
بدون  تیم ملی  تا  کردند  فراهم  فدراسیون  و  تیم ملی  برای  را 
بردن  باال  و  آمادگی  حفظ  برای  آرامش  کمال  در  و  دغدغه 

تمرکز بازی های حساس آمادگی الزم را کسب کند.
فروردین، به طور ویژه از اصحاب رسانه به عنوان یار دوازدهم 
تشکر کرد و بیان داشت: حضور اصحاب رسانه و اطالع رسانی 

به موقع آنها همیشه منشاء اتفاقات خوبی بوده است.
بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس  ورزش  فراکسیون  رئیس 
ناعادالنه درباره اعطای  دیگری از سخنان خود به تصمیمات 
میزبانی به بحرین  به جای ایران اشاره و عنوان کرد: تیم ملی 
به قدری توانمند و معتبر است که می تواند در فضای ناعادالنه 
نیز از اعتبار مملکت و جمهوری اسالمی دفاع کند و با اقتدار 
به مرحله نهایی صعود کند و پرچم کشور عزیزمان را برافرازد.

و  بزرگ  اتفاقات  موجب  را  تفاهم نامه  این  امضا  وی، 
دستاوردهای بسیار خوبی برای توسعه فوتبال در جزیره کیش 

برشمرد و برای تیم ملی آرزوی موفقیت کرد.
٥۲میلیارد  کمک  تایید  با  نشست  این  حاشیه  در  فروردین، 
کمک  امیدواریم  داشت:  اظهار  فوتبال  فدراسیون  به  تومانی 

مالی جای دیگر هزینه نشود.
وی تصریح کرد : سازمان برنامه و بودجه با توجه به رایزنی های 
از  حمایت  هدف  با  را  کمک  این  فوتبال  فدراسیون  رئیس 

تیم ملی فوتبال انجام داده است.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان 
زمینه  این  در  نیز  تلفیق  در کمیسیون  نمایندگان مجلس  اینکه 
رایزنی هایی را انجام داده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فوتبال 
بخش زیادی از مخاطب جامعه را به خود جلب کرده و دغدغه 
مردم است، ما نیز انتظار داریم این کمک براي توسعه زیرساخت ها، 

پرداخت دستمزد مربیان و هزینه اعزام تیم هزینه گردد.



3 انزلی

آزاد  منطقه  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  نشست 
انزلی با علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تخصصی با بیان ضرورت احصاء و ارائه راهکار به منظور 
رفع مشکالت بیان کرد : همگان بر این باوری هستیم 
که بدون مشارکت بخش خصوصی توفیقاتی به دست 
مشارکت  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  و  آمد  نخواهد 
بخش خصوصی و فعالین اقتصادی خود در تالش است 
بهبود شرایط،  منظور  به  بررسی وضع موجود  تا ضمن 

راهکارهای مناسب و جدیدی را دنبال کند.
و  هم افزایی  به  ادامه  در  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
هم اندیشی در تمامی حوزه ها اشاره و خاطرنشان نمود: 
تمام تالش ما بر آن است تا با استفاده از همه اندیشه ها 
در جایگاه های مختلف به منظور ایجاد رشد و تحول در 
سطح منطقه استفاده شود و قطعا بهترین مشاور برای 
این سازمان، فعالین بخش خصوصی خواهند بود که در 
آن  رفع  برای  و  را لمس کرده  اجرایی مشکالت  حوزه 

راهکارهای مناسبی را ارائه دادند.
افزود: اساسا نقد به  انتقادات سازنده،  بیان  از  با استقبال  وی 

منظور رفع مشکالت بوده و از انتقادات سازنده نباید ناراحت شد 
و از این موضوع استقبال می کنیم و با همفکری و هم افزایی 

شاهد اصالح وضع موجود و پیشرفت همه جانبه خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر 
اینکه اجازه نخواهند داد در هیچ حوزه ای مشکالتی برای 
طبق  داشت:  اظهار  شود،  ایجاد  منطقه  سرمایه گذاران 
تحقیقات انجام شده، بخش عمده مشکالت منطقه آزاد 
انزلی به دستگاه های اجرایی برون از محدوده تعلق دارد 
و  آزاد  اداره مناطق  قانون چگونگی  اجرای دقیق  لزوم  و 
ضرورت  یک  مناطق،  این  قوانین  طبق  خدمات رسانی 
در  که  قوانینی  داد  نخواهم  اجازه  و  است  اجتناب ناپذیر 
در محدوده  و سرمایه گذاران  اقتصادی  فعالین  از  حمایت 
مناطق آزاد وضع شده است، به صورت سلیقه ای اجرا گردد.
اکبری مقدم، به طراحی فرآیند خدمات رسانی در قالب 
میز خدمت به فعالین اقتصادی اشاره و بیان کرد: حداکثر 
تا دو هفته آینده ارائه خدمات متمایز به سرمایه گذاران 
در قالب میز خدمت صورت خواهد گرفت و همگان در 
این سازمان بر این باور هستیم هر سرمایه و پروژه که 
در این آب و خاک اجرا شود، اهمیت بسیار باالیی دارد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
پایان بر استمرار برگزاری جلسات به منظور رفع مشکالت 
آینده  نسل  برابر  در  و گفت: همگان  تاکید کرد  موانع  و 
مسئولیت و رسالتی داریم که مهم ترین آن توسعه همه جانبه 
به  توجه  با  و  اقتصاد و تجارت است  کشورمان در حوزه 
مزیت های منطقه آزاد انزلی و موقعیت استراتژیک آن، باید 

از همه فرصت ها به درستی استفاده شود.
و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس  نشست،  این  ادامه  در 

بخش  اقدامات  تشریح  با  انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان 
و  مشکالت  بررسی  راستای  در  منطقه  این  خصوصی 
با  همگام  خصوصی  بخش  کرد :  بیان  راهکار،  ارائه 
منطقه  توسعه  منظور  به  را  خود  همت  همه  سازمان 
را پشت سر  و شرایط  سختی  گرفته  کار  به  انزلی  آزاد 
گذاشتیم و تالش کردیم تا این منطقه به عنوان هاب 

تجارت و داد و ستد کاالهای استراتژیک معرفی گردد.
اصغر امانی در ادامه خواستار ایجاد یک مجموعه حمایتی 
با همکاری سازمان و فعالین اقتصادی در سطح منطقه به 
منظور ارائه خدمات، مشاوره و حمایت مالی از صادرکنندگان 
و ایجاد کنسرسیوم مشترک بین سازمان منطقه آزاد انزلی و 

کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و حاشیه خزر شد.
فعالین  نمایندگان  نشست  این  ادامه  در  همچنین، 
تجارت  گردشگری،  صنعت،  تولید،  حوزه  در  اقتصادی 
و حمل و نقل، ساختمان، بیمه و بازار مشکالت قوانین 
منظور  به  و  کرده  بیان  را  خود  کاری  حوزه  در  موجود 
رفع مشکالت، مقرر شد نشست با فعالین اقتصادی هر 

بخش به صورت مجزا استمرار داشته باشد.
الزم به ذکر است، در این نشست دکتر قربانی، مهندس افقی 
و مهندس ربانی از اعضای هیات مدیره و مهندس طالب پور 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی، 
مشکالت  و  موانع  رفع  درخصوص  را  خود  پیشنهادات 

پیش روی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران ارائه نمودند.
گفتنی است، در پایان این نشست، از سوی رئیس هیات 
اصغر  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
سازمان  مدیرعامل  اقتصادی  مشاور  عنوان  به  امانی 

منصوب شد.

حسین عاشوری قائم مقام راه آهن کشور به منظور بررسی روند 
تکمیل راه آهن رشت به بندر کاسپین با علی اوسط اکبری مقدم 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار 

و گفت وگو کرد.
در این دیدار، قائم مقام راه آهن کشور با تصریح بر اهمیت 
اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری به عنوان 
داشت:  اظهار  ملی کشور،  مهم ترین طرح های  از  یکی 
افزایش همکاری ها به منظور تسریع در عملیات تکمیل 
و بهره برداری زودتر از منافع ناشی از شروع به کار این 
خط ریلی مهم که استان گیالن و منطقه آزاد انزلی را 

به بنادر خلیج فارس متصل می کند، امری الزامی است 
و آمادگی خود را جهت افزایش همکاری های دو جانبه 

اعالم می کنیم.
این دیدار، دوطرف درخصوص  این گزارش، در  براساس 
راه آهن  اتصال  ملی  طرح  تکمیل  و  اجرا  روند  آخرین 
سراسری به بندر کاسپین، تکمیل پل روگذر راه آهن، لزوم 
که  فوق  ملی  طرح  ساخت  مراحل  به  بخشیدن  سرعت 
دارای اثرات اقتصادی و ترانزیتی قابل توجهی در معادالت 
ترانزیتی بین المللی میان کشورهای حاشیه دریای خزر با 
کشورهای حوزه خلیج فارس است، به بحث و تبادل نظر 

پرداختند و در ارتباط با احداث ایستگاه مسافربری و باربری 
و همچنین بیش از پیش کردن سرعت روند عملیات اجرایی 

و زیر سازی مذاکره نمودند.
گفتنی است، بازدید از زیرساخت های بندری، لجستیکی و 
ترانزیتی ایجاد شده و در حال احداث در مجتمع بندری کاسپین 
به ویژه مراحل ساخت اسکله رو-رو و مسیر اتصال راه آهن 
سراسری به منطقه آزاد انزلی و گفت وگو با امین افقی عضو 
هیات مدیره و معاون امور بندری سازمان منطقه آزاد انزلی، از 
دیگر بخش های برنامه حضور قائم مقام راه آهن کشور در منطقه 

آزاد انزلی بود.

اولین دوره مسابقات لیگ برتر تنیس ساحلی کشور با حضور 
۱۸تیم در مجموعه ورزش های ساحلی زنده یاد قایقران منطقه 
آزاد انزلی با حضور علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، داود عزیزی رئیس 
فدراسیون تنیس کشور، خانم مریم بخشی مدیرکل ورزش و 
جوانان و عالقه مندان به ورزش های ساحلی برگزار و با برتری 
تیم گردشگری دکتر بسکی در مجموعه ورزش های ساحلی 

سیروس قایقران پایان یافت.
در نخستین دوره از مسابقات لیگ تنیس ساحلی کشور 
تیم های منطقه آزاد انزلی ۱ و تیم دکتر بسکی به فینال 
بازی  با  تیم دکتر بسکی گلستان  نهایت  در  رسیدند که 
مسعود پیروزی، فرحان و شهرزاد اهرزاد تیم منطقه آزاد 
انزلی۱ را با بازی امین فرحبد نیا ، سیدمهدی حسینی و کامبیز 

درویش نژاد با نتیجه دو بر صفر شکست داد .
این مسابقات در باالترین سطح با حضور ۱۱تیم از گیالن، 
از  تیم  سه  و  شمالی  خراسان  از  گلستان، ۲تیم  از  ۲تیم 

مازندران برگزار شد.
در این رقابت ها، تیم ها در چهار گروه با هم به رقابت پرداختند که 
در مرحله نیمه نهایی تیم های نوا خودرو و منطقه آزاد ۱ و آکادمی 
تنیس هانی و گردشگری دکتر بسکی به مصاف هم رفتند و 
در نهایت تیم های منطقه آزاد ۱ و گردشگری دکتر بسکی به 

مرحله فینال راه یافتند.
در مرحله یک چهارم نهایی، هشت تیم شامل نوا خودرو از 
مازندران و تیم آستانه ۱ از گیالن، تیم بازرگانی محمد زاده از 
مازندران و منطقه آزاد ۱ از گیالن، آکادمی تنیس هانی از گیالن 
و ایمان از خراسان شمالی، آستانه ۲ از گیالن و گردشگری دکتر 

بسکی از گلستان با هم به رقابت پرداختند.
امیر  و  بهزادی  سعید  و  سرداور  گلستان  از  قربانی  احسان 
محمدیان از گیالن، پیمان کوالئیان از مازندران و حمید اخیانی 

از سمنان، داوران این مسابقات بودند .
در پایان این مسابقات، به تیم قهرمان اولین دوره مسابقات 
لیگ برتر تنیس ساحلی کشور مبلغ ۲۰۰میلیون ریال، به نایب 

قهرمان ۱۰۰میلیون ریال و به خوش اخالق ترین ورزشکار و 
مسن ترین شرکت کننده نیز جوایزی اهداء شد .

الزم به ذکر است، مجموعه ورزش های ساحلی سیروس 
قایقران منطقه آزاد انزلی با گنجایش یکهزار و ۵۰۰تماشاگر، 
از نوع خود در  بزرگترین و مجهزترین مجموعه ساحلی 
ایران است. این مجموعه ورزشی سال ۱۳۹۶ رسما مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
استانداردهای  با  که  ورزشی  مجموعه  این  ساختمان 
است،  شده  ساخته  و  طراحی  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
دارای بخش های مختلفی همچون اتاق رختکن بازیکنان 
و مربیان، اتاق ماساژ، اتاق داوران، جایگاه مهمانان ویژه، 
اتاق خبرنگاران، اتاق کمک های اولیه، آزمایش دوپینگ، 
اسکوربرد، سیستم نور استاندارد و سرویس های بهداشتی 
در فضایی به مساحت ۴۴۶متر می باشد و بهره مندی از دید 
رو به دریای خزر، تفکیک مسیرهای ورودی ورزشکاران و 

تماشاگران از دیگر مزیت های این مجموعه ورزشی است.

گفتنی است، این مجموعه ورزشی به یکی از کانون های 
ورزش های ساحلی ایران تبدیل و تاکنون در این مجموعه 
مسابقات فوتبال، والیبال، کشتی، هندبال، ورزش های رزمی 
و قویترین مردان در سطوح استانی و قهرمانی کشور برگزار 

شده است.

داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس به همراه خانم مریم 
بخشی مدیرکل ورزش و جوانان گیالن، با علی اوسط 
اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت و گو  کرد.
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اقدامات سازمان متبوع خود  با اشاره به  نشست 
در زمینه برگزاری رویداد های ورزشی بیان کرد : 
توسعه زیر ساخت های ورزشی خصوصا در زمینه 

ورزش های ساحلی با توجه به شرایط اقلیمی استان گیالن، از 
اهداف سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور ایجاد نشاط در جامعه 

و تقویت ورزش استان است.
علی اوسط اکبری مقدم به برگزاری رویداد های ملی و بین المللی 
ورزشی در منطقه آزاد انزلی اشاره و افزود: توریسم ورزشی یکی از 
بخش های صنعت گردشگری بوده که عالوه بر عرضه توانمندی های 
ورزشی و ارتقاء مهارت در این حوزه، موجب جذب گردشگر داخلی و 

خارجی و کسب درآمد برای جوامع محلی خواهد شد.

تنیس  فدراسیون  رئیس  عزیزی  نشست،  این  ادامه  در 
با تقدیر از زحمات سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور 
برتر تنیس  از رقابت های لیگ  برگزاری نخستین دوره 
موجود  ورزشی  زیر ساخت های  کرد:  بیان  ساحلی 
برگزاری  منظور  به  الزم  شرایط  انزلی  آزاد  منطقه  در 
بین المللی  مسابقات  و  دارد  را  بین المللی  رویداد های 
این  برترین های  حضور  با  شهریورماه  ساحلی  تنیس 

رشته ورزشی در منطقه آزاد انزلی برگزار خواهد شد.

حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به همراه اعضای هیات مدیره و معاونین 
سازمان منطقه آزاد انزلی و معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری گیالن، از زیرساخت های عمرانی و گردشگری در 

دست تکمیل این منطقه بازدید به عمل آورد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بدو ورود به 
منطقه آزاد انزلی با حضور در گلزار شهدای طالب آباد این 
منطقه، به مقام شامخ شهیدان و شهید مدافع حرم جهانگیر 

جعفری نیا ادای احترام نمود. 
مومنی در ادامه، با حضور در مسیر اتصال راه آهن سراسری 
رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی، از نزدیک در جریان روند 

فعالیت های عمرانی این پروژه ملی قرار گرفت.
بازدید از زیرساخت های گردشگری ازجمله مجموعه مارینا 
گردشگری  خدمات  دهنده  ارائه  مراکز  از  یکی  کاسپین 
دریامحور، بررسی ظرفیت های گردشگری دریایی در شمال 
کشور، برگزاری دوره های آموزشی و ورزش های آبی، از دیگر 

برنامه های سفر مشاور رئیس جمهور به منطقه آزاد انزلی بود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت وگو 
ایام چهاردهم  تسلیت  و سیما، ضمن  با خبرگزاری صدا 
و پانزدهم خرداد، با اشاره به سفر ماهیانه خود به مناطق 
آزاد به منظور برسی طرح های حائز اهمیت بیان کرد: با 
توجه به اهمیت پروژه راه آهن رشت به منطقه آزاد انزلی، 
به منظور تعیین تکلیف این پروژه و رفع موانع، از این طرح 
بزرگ ملی بازدید شد. تاکنون اقدامات خوبی انجام شده 
و با بررسی های میدانی که انجام گردید، ان شاهلل تا پایان 

شهریور این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده و افزایش سرعت روند 
تکمیل پروژه اشاره کرد و افزود : اشکاالت فیزیکی در روند 
تکمیل این پروژه وجود داشت که با تحقیق اصالح شد و با 
جمع بندی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که تا شهریور ماه این 
پروژه عملیاتی شود و به شبکه اصلی راه آهن کشور متصل شود 
تا کریدور نستراک )شمال-جنوب( تکمیل شده و ظرفیت های 

تجاری در شمال کشور ارتقاء یابد.
و  دریامحور  گردشگری  به  اشاره  با  ادامه  در  مومنی 
بهره گیری از آن به منظور ایجاد فرصت های شغلی و توسعه 
زیرساخت های گردشگری، اظهار داشت : متاسفانه تاکنون 
در بحث گردشگری دریایی، از این مزیت خدادادی آنگونه 
که باید استفاده نشده است. در حال حاضر هم در جنوب 
کشور و هم در منطقه آزاد انزلی در حوزه گردشگری دریایی 
اقدامات زیادی انجام شده که می تواند توسعه پیدا کند و 
جاذبه های گردشگری را افزایش دهد و هموطنان عزیزی 
که به سایر کشورها سفر می کنند، در این مناطق جذب شده 

و از این مزیت استفاده نمایند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی در پایان به جایگاه منطقه آزاد انزلی و استان گیالن 
در حوزه گردشگری اشاره و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد انزلی 
نگاه بسیار خوبی در حوزه اقتصاد دریامحور و گردشگری دریایی 
داشته و تا پایان خردادماه مارینا کاسپین به عنوان بزرگترین 

مرکز گردشگری دریایی در شمال کشور تکمیل شده و با توسعه 
فعالیت های گردشگری دریایی در این منطقه، نقاط ضعف 
برطرف خواهد شد و در سال آینده برنامه ریزی الزم به منظور 
ارائه سفرهای دریایی کوتاه ، میان و بلندمدت از طریق مارینا 

کاسپین منطقه آزاد انزلی ارائه می شود.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست با فعالین اقتصادی منطقه عنوان کرد:

قائم مقام راه آهن کشور در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

رقابت های لیگ برتر تنیس ساحلی به میزبانی منطقه آزاد انزلی پایان یافت:

در دیدار رئیس فدراسیون تنیس با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مشاور رئیس جمهور در بازدید از زیرساخت های عمرانی منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

پشتیبانی و حذف موانع تولید به منظور 
ایجاد تحول اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری، از مهم ترین طرح های ملی کشور

قهرمانی تیم گردشگری دکتر بسکی در لیگ برتر تنیس ساحلی کشور

میزبانی منطقه آزاد انزلی از مسابقات بین المللی تنیس ساحلی

تکمیل کریدور شمال-جنوب با اتصال راه آهن سراسری به منطقه آزاد انزلی

علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی با همراهی محمدرضا ربانی 
نوبخت  محمدباقر  با  سازمان،  این  مدیره  هیات  عضو 
بودجه  برنامه و  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
کشور دیدار و درخصوص مسائل مربوط به طرح های 
توسعه ای و زیرساختی در حال اجرا در سطح منطقه به 

گفت وگو پرداختند.
پیشرفت طرح هایی همچون  از میزان  ارائه گزارشی 
به  انزلی  آزاد  منطقه  اتصال  تکمیل  ملی  پروژه 
شبکه ریلی سراسری کشور، احداث سومین شهرک 
خدمات  و  زیرساخت ها  افزایش  منطقه،  صنعتی 
موافقت نامه  اجرای  کاسپین،  بندری  مجتمع  بندری 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با  کشورمان  گمرکی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  تبیین  و 
گسترش  و  تولید  از  مانع زدایی  و  پشتیبانی  جهت 
حوزه  کشورهای  با  ایران  منطقه ای  همکاری های 
با  بین المللی  کریدورهای  قالب  در  اوراسیا  و  خزر 
سخنان  محورهای  مهم ترین  منطقه،  این  محوریت 
تشکیل  را  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

می داد.
همچنین، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
اقدامات  از  قدردانی  با  جلسه  این  در  کشور  بودجه  و 
روحانی  دکتر  دستورات  اجرای  بر  گرفته،  صورت 
خط  ساخت  عملیات  به  بخشیدن  سرعت  جهت   در 
همه  همکاری  و  کرد  تاکید  رشت  به  منطقه  ریلی 
دارای  که  ملی  طرح  این  در  ذی ربط  دستگاه های 
حائز  را  است  برای کشورمان  بین المللی  دستاوردهای 

اهمیت برشمرد.

فعالین  ساکنین،  سالمت  تامین  اینکه  به  عنایت  با 
اقتصادی و بازدیدکنندگان از منطقه آزاد انزلی در دوره 
راهبردی  اولویت های  مهم ترین  از  کرونا  همه گیری 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  اجرا  حال  در  و  ابالغی 
این  از  بازدیدهای سرزده یکی  اجرای  انزلی می باشد؛ 
ابالغی  دستورالعمل های  مستمر  پایش  راهکارهای 

ستاد ملی کرونا در منطقه آزاد انزلی است.
بر این اساس، بازرسی مستمر و بدون اعالن قبلی از 
با  مبارزه  بنابر مصوبه ستاد ملی  واحد های صنفی که 
کرونا دارای مجوز فعالیت می باشند، از سوی گروه های 
نظارتی ستاد مبارزه با کرونا سازمان منطقه آزاد انزلی 
در دستورکار قرار دارد تا نحوه عملکرد این واحد ها در 
پیشگیری از شیوع این ویروس و رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی مورد بررسی و نظارت قرار گیرند.
بنا بر این گزارش، بازدید و نظارت های در حال انجام 
واحدهای  عملکرد  نحوه  از  اطمینان  حصول  هدف  با 
طریق  از  ابالغی  مصوبات  رعایت  درخصوص  صنفی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد مبارزه با کرونا منطقه 
فاصله  رعایت  همچون  شاخص هایی  در  ویژه  به 
و  فروشندگان  اقتصادی،  فعالین  استفاده  اجتماعی، 
مراجعه کنندگان از ماسک انجام می شود و در این میان 
جدیت  با  دستورالعمل ها  رعایت  در  که  غرفه هایی  به 
کتبی  اخطار  و  شفاهی  تذکر  نمی کنند،  برخورد  الزم 

داده می شود.
بیماری کرونا،  ابتدای همه گیری  از  شایان ذکر است، 
و  کرونا  ملی  ستاد  اعالمی  موازین  رعایت  منظور  به 
پیشگیری از انتقال بیماری، از ورود افراد فاقد ماسک 
به مجتمع های سرپوشیده جلوگیری به عمل آمده و با 
استقرار مراکز عرضه ماسک و سایر اقالم حفاظت از 
بهداشت شخصی، امکان تامین این اقالم فراهم شده 
نیز  تجاری  مجتمع های  در  مناسب  تهویه  سیستم  و 

نصب گردیده است.
منطقه  سازمان  کرونا  با  مبارزه  ستاد  است،  گفتنی 
علی رغم  که  افرادی  و  اصناف  از  تشکر  با  انزلی  آزاد 
متحمل شدن خسارت های مالی، همکاری های الزم را 
با ستاد مبارزه با کرونا سازمان انجام داده اند، به اهمیت 
همراهی و پایبندی به پروتکل ها جهت خروج از بحران 

کرونا و بازگشت به حالت عادی تاکید نمود.

سرعت بخشی به عملیات 
 تکمیل طرح ملی اتصال
 خط ریل سراسری به 

منطقه آزاد انزلی

تامین سالمت مردم، 
مهم ترین اولویت سازمان 

منطقه آزاد انزلی

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با 
معاون رئیس جمهور تاکید شد:

تداوم بازدیدهای سرزده تیم های نظارتی 
ستاد مبارزه با کرونا منطقه آزاد انزلی:
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می کند،  واحد  هدف  یک  به  نیل  را  اقتصاد  و  فرهنگ  آنچه 
و  فرصت ها  کاال،  محصول،  پذیرش  جهت  ظرفیت سازی 
اگر  البته  است؛  اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری  مزیت های 
شود،  تجاری سازی  میان  این  در  فرهنگی  کاالی  و  محصول 
داستان بر گونه ای دیگر خواهد بود، بدیم معنی که ساز و کار 

اقتصادی چراغ راه فرهنگ است. 
و دستاوردهای  کارویژه  معروف  مثال  به  میان می توان  این  در 
و  الگوسازی  برای  هالیوود،  یعنی  امریکا  سینمای  صنعت-هنر 
تصویرسازی کعبه مقصود و بهشت موعود گونه از امریکا اشاره 
کرد. در واقع از پوشیدن لباس تا نوع گذران زندگی، تعطیالت، 
و  مردم  روابط  آموزشی،  سبک  حرفه ای،  خانوادگی،  روابط 
حکومت گرفته تا هر آنچه در امریکاست، همان اتوپیایی است 
که در آن چنین زیست بشری نابی را تجربه می کنید! ساخته و 
پرورش یافته هالیوود ظرف حدود یک قرن گذشته است؛ کاری 
را  تلویزیونی آن  با ساخت سریال های  که ترکیه و کره جنوبی 

می کنند. جستجو 
ضمیر  در  مصرف کننده  من  اینکه  مقدماتی  بحث  این  نتیجه 
کاال  محصول،  مصرف  به  عالقه مند  و  متمایل  خود  ناخودآگاه 
و  زندگی ای می شوم که سلبریتی سینمایی  انتخاب سبک  یا  و 
یا تلویزیونی من، آن را در آن فیلم و سریال انتخاب و مصرف 
می توانند  تلویزیونی  و  سینمایی  قاب های  بنابراین  می کند. 
بهترین مکان جهت ایجاد خاطره، الگو، هدف سازی، انگاره ها و 
اهداف مشترک که تحت تاثیر فرهنگ بازتعریف و بازتولید شده 

از سوی جامعه هدف برای مصرف کننده باشد.
ترکیبی  تورهای  ایجاد  پیشنهادی  طرح  اجرای  داستان  اما 
گردشگری میان مناطق آزاد ایران با محوریت جذب گردشگران 
فرصت  در  مانده  مغفول  مزیت  و  ظرفیت  از  برآمده  خارجی، 
»امکان تردد بدون ویزای گردشگر خارجی در این محدوده های 

جغرافیایی ایران اسالمی« است.
بین الملل،  روابط  عرصه  در  موجود  200کشور  بر  بالغ  میان  در 
تعداد کشورهایی که از تنوع جغرافیایی، آب و هوایی و فرهنگی 
کشور  ده  به  باشند،  برخوردار  ایران  همچون  گردشگری  و 
و  متحده  ایاالت  همچون  نمونه هایی  در  حتی  نمی شود!  بالغ 
هندوستان نیز ظرف حدود دوساعت امکان تجربه سرما و برف 
در تبریز، اردبیل یا حتی تهران در ساعت صفر سفر خود و شنا 
در خلیج فارس در دو ساعت بعد امکان پذیر نیست، این امر در 

این کشورها حدود 4 تا 7ساعت زمان الزم دارد.
حال اگر این موقعیت در اختیار کشوری باشد که در ناامن ترین 
نقطه حدود شش دهه اخیر جهان، از امنیت بی مانندی بهره  مند 
و  فرهنگی  تاریخی،  جغرافیایی،  هوایی،  و  آب  تنوع  از  است، 
برخی امکانات گردشگری قابل توجهی برخوردار بوده، سئوالی 
عنوان  به  این فرصت ها  از  است که چرا  این  پیش می آید،  که 

یک مزیت بی بدیل استفاده بهینه به عمل نیامده است؟! 
قانونی  محدودیت های  وجود  به  اشاره  پاسخ،  اولین  معموال 
که  است  غربی  زندگی  سبک  قبال  در  ایران  در  اجرا  حال  در 
عرضه  کشور  این  در  خوردنی ها  برخی  و  حجاب  آن  براساس 
نمی شود؛ در حالی که رعایت دستورالعمل های قانونی و فرهنگ 
امری محال و  برای چند روز،  ایران،  ایرانی-اسالمی حاکم در 
سخت برای گردشگران نبوده و نیست. مهم ایجاد مزیت رقابتی 
در بهره گیری از مزیت ها و فرصت های پیش گفته است که در 
بدون ویزا  تردد  از طریق فراهم کردن  آزاد  این مقوله، مناطق 
رقابتی  مزیت  به  می توانند  منطقه،  هر  جغرافیایی  محدوده  در 

کشورمان در عرصه جذب گردشگر تبدیل شوند.
توجه داشته باشیم که صنعت توریسم هم اکنون جزء سه صنعت 
پردرآمد جهان است که نسبت به حوزه های پرسودی همچون 
سرمایه گذاری  میزان  از  صنعتی؛  تولیدات  و  تجارت  ترانزیت، 
کمتری برخوردار بوده و کشورها با کمترین هزینه کرد می توانند 

به سودآوری درازمدت نائل گردند. 
از سوی دیگر به دلیل تنوع موجود در انواع و سبک های مختلف 
گردشگر که از اکوتوریسم، توریسم تجاری، هتلینگ، فرهنگی، 
درمانی  و  تفریحی  ورزشی،  نمایشگاهی-جشنواره ای،  تاریخی، 
و مذهبی را شامل می شود؛ در واقع صنعت گردشگری گستره 
قابل توجهی از سالیق و عالیق جامعه هدف را دربر گرفته و 
کشورها می توانند در هر یک از تقسیم بندی های فوق، اقدام به 

جذب و میزبانی از گردشگران نمایند.
از  می تواند  گردشگران  حضور  نیز  امنیتی  و  سیاسی  منظر  از 
جمهوری  فضای  در  زیستن  تجربه  و  نزدیک  مشاهده  طریق 
اسالمی و مردمان ایران زمین، تصویر و تصور غلط غالب شده 
از ایرانیان را محو نموده و هر گردشگر به مبلغی برای کشورمان 

تبدیل شود.
اطاله  به  نیازی  نیز  درآمدزایی  و  اقتصادی  مزایای  درخصوص 
کالم نیست؛ اما اشتغال مولد که برآمده از ظرفیت های اقلیمی، 
فرهنگی موجود در نقاط مرزی کشورمان است، باعث تضعیف 
و حذف نیروهای گریز از مرکز در این نواحی که از قضا دارای 
همسایه  کشورهای  با  مذهبی  و  فرهنگی  قومی،  اشتراکات 
ساکنین  میان  در  نفس  به  اعتماد  روحیه  و  گردیده  می باشند، 
وامداری  و  دخالت  بدون  بودن  شغل  صاحب  طریق  از  بومی 
دولت  حمایتی  و  نظارتی  جایگاه  همچنین  و  دولت  به  نسبت 
منافع  بیشترین  هزینه،  کمترین  با  واقع  در  تثبیت می بخشد.  را 
و  به عنوان صاحبان اصلی کشور و مدیران دولتی  برای مردم 
حاکمیتی در مقابل خدمتگزاران و ولی نعمتان خود، پدید می آید.
پیشنهادی،  طرح  براساس  چیست؟  پیشنهادی  طرح  اصل  حال 
آزاد  مناطق  میان  داخلی  حتی  و  خارجی  گردشگری  تورهای 
تورهای  به طور مثال  راستا  این  اجرا درمی آید که در  به  ایران 
اکوتوریسم میان مناطق آزاد به منظور تجربه کوه های مریخی 
چابهار، جنگل حرا در قشم، سواحل مرجانی کیش، حور العظیم 
اروند، منشورهای بازالتی ماکو، رود ارس در ارس و جنگل های 
هیرکانی و تاالب بین المللی انزلی در انزلی به اجرا درمی آید تا 
واحد، گردشگران داخلی و  تفریحی-گردشی  تور  قالب یک  در 
روز  چند  طی  مناطق  این  اکوتوریستی  زیبایی های  از  خارجی 

بهره مند شده و آشنا گردند.
نمایشگاهی،  تورهای ورزشی،  قالب  را می توان در  این داستان 
)از پوشاک و سبک زندگی و معماری گرفته  تجاری، فرهنگی 
اجرا  به  دینی-مذهبی  حتی  و  درمانی  بوم گردی،  موسیقی(،  تا 

درآورد. 
مناطق  در  اینکه  دارد؛  وجود  اساسی  سئوال  یک  میان  این  در 

آزادی که دارای مرز هوایی )فرودگاه( نمی باشند، چه باید کرد؟ 
وزارت  انتظامی،  مرزبانی-نیروی  مابین  قراردادی  قالب  در 
امورخارجه و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری؛ 
پالک  ماشین های  با  خارجی  گردشگران  تردد  امکان  می توان 
را  کشور  داخل  به  خارجی  مرز  ورودی  مبادی  از  آزاد  منطقه 
از سوی  انعقاد  به دو صورت  را  قرارداد  قالب  این  نمود.  فراهم 
میان هر  یا  و  آزاد(  مناطق  تمام  در  اعمال  )به منظور  دبیرخانه 

منطقه با نهادهای استانی آن نهادها، می شود عملیاتی کرد.
و  شرکت ها  با  همکاری  قراردادهای  انعقاد  دیگر،  سوی  از 
مسیر  در  گام  نخستین  می تواند  داخلی  تورگردانی  موسسات 
متنوع  شرایط  از  بهره گیری  بی تردید  نماید.  عمل  صدرالشاره 
اقلیمی موجود در مناطق آزاد فعلی، در کنار امکانات گردشگری، 
تفریحی و هتل هایی با امکانات برتر نسبت به هتل های سرزمین 
تنوع فرهنگی موجود در  اصلی، می تواند فرصتی جهت معرفی 
واقع  کشور  جغرافیایی  مختلف  نقاط  در  که  آزاد  مناطق  میان 
شده اند، ایجاد نموده و در قالب تورهای گردشگری که در سطح 
مناطق آزاد کشور به اجرا درمی آید، زمینه اشتغال زایی مستمر از 

طریق وجود مسافر در طول سال را فراهم نمود.
که  داشت  توجه  نیز  ظرافت  این  به  باید  موارد،  همه  کنار  در 
چارچوب  در  که  افرادی  میان  در  سرمایه گذار  جذب  امکان 
دسترس  از  دور  می شوند،  آزاد  مناطق  وارد  مسافری  تورهای 
از هنرهای شناخت و جذب سرمایه گذار در علم  نیست و یکی 

بازاریابی قلمداد می شود.
در مورد همکاری با نهاد های بخش خصوصی به جز چند مورد 
داخلی،  تورگردانان  با  مناطق  برخی  میان  همکاری  تفاهم نامه 
این  و  نشده  استفاده  آزاد  مناطق  در  فرصت  این  از  تاکنون 
تجربه،  دلیل  به  خصوصی  بخش  نهادهای  که  است  حالی  در 
تخصص و ارتباط نظام مند با گروه های هدف داخلی، از فرصت 
ایجاد همکاری با شبکه های تورگردانی بین المللی نیز برخوردار 
مناطق  بر  حاکم  مدیریتی  الگوی  با  که  موضوعی  می باشند؛ 
آن  در  که  مدلی  است،  سازگار  نیز  ایران  تجاری-صنعتی  آزاد 
اولی بر دولتی، برتری دارد، موضوعی  جایگاه بخش خصوصی 
که از محل تامین منابع مالی سازمان های مزبور توسط فعالین 
ناشی  مناطق  این  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  و  اقتصادی 

می شود.
و  ساز  چه  فوق،  پیشنهادی  هدف  و  طرح واره  تحقق  برای  اما 

کارهایی را می توان در دستورکار قرار داد؟
ترتیب  و  فصلی  توالی  باید  نمایشگاه ها  برگزاری  در  نخست 
معنی  این  به  داد،  قرار  توجه  مورد  را  منطقه  هر  در  زمانی 
منطقه  دو  در  همزمان  صورت  به  پوشاک  نمایشگاه  مثال  که 
عرضه  جهت  نمایشگاه  فرصت  رعایت  مناطق  و  نشده  برگزار 
غنیمت  را  استان  و  منطقه  آن  بومی-محلی  پوشاک  معرفی  و 
از  بازدید  تورهای  آموزشی،  دوره های  برپایی  بی تردید  شمارند. 
کارخانجات و کارگاه های طراحی و دوخت پوشاک می تواند به 

چندبعدی سازی چنین نمایشگاه هایی کمک کند.
چون  قالب هایی  در  هنری  و  فرهنگی  جشنواره های  برگزاری 
البته  کشور،  مختلف  نقاط  فرهنگی  هفته  موسیقی،  جشنواره 
بین المللی  جشنواره های  سطح  در  برپایی  قابلیت  جشنواره  این 
مانند کشورهای عضو اکو، کریدور شمال-جنوب، حاشیه خلیج 
دی   باستانی،  تمدن های  خزر،  دریای  و  عمان  دریای  فارس، 

هشت، اوراسیا، شانگهای و راه ابریشم را دارا می باشد.
و  داخلی  ورزشی  جشنواره های  و  مسابقات  راستا  همین  در 
در  کشورمان  آزاد  مناطق  نام آوری  به  می تواند  نیز  بین المللی 
چراکه  نماید؛  توجهی  شایان  کمک  جهانی  گردشگری  عرصه 
برگزاری  دوره  در  گردشگر  جذب  در  بسزایی  نقش  ورزش 
فرصت  قراردادن  و  مختلف  رشته های  در  قهرمانی  مسابقات 
تبلیغاتی جهت معرفی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری در 

هر منطقه را دارا می باشد.
و  حضور  با  اقتصادی  گروه های  گردشگری  تورهای  برپایی 
همکاری رایزنان اقتصادی و بازرگانی سفارتخانه های حاضر در 
در دیگر کشورها، فرصت  ایران  یا سفارتخانه های  و  کشورمان 
منطقه  هر  در  سرمایه گذاری  جاذبه های  معرفی  جهت  مغتنمی 

آزاد ارزیابی می شود.
در این راستا و به منظور واکاوی فرصت ها و چالش های پیش 
روی این طرح، با برخی از معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی 
گفت وگو  به  کشور  آزاد  مناطق  سازمان های  گردشگری  و 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  موضوع،  این  مختلف  ابعاد  و  پرداخته 

است که در گزارش ذیل مالحظه می فرمایید.

 خسرو نشان، معاون گردشگری
 سازمان منطقه آزاد کیش:

عدم وجود زیرساخت ها؛ مهم ترین مانع در مسیر 
توسعه گردشگری

در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون  نشان  خسرو 
تورهای  ایجاد  با  رابطه  در  را  خود  دیدگاه  نشریه،  با  گفت و گو 
جذب  هدف  با  هفتگانه  آزاد  مناطق  میان  گردشگری  ترکیبی 
درخصوص  و  نمود  بیان  کشور  در  خارجی  گردشگران  بیشتر 
دارد،  وجود  هدف  این  تحقق  مسیر  در  که  مشکالتی  و  موانع 

سخن به میان آورد.
تورهای  برقراری  کار  و  ساز  و  فرصت ها  درخصوص  وی 
گردشگری خارجی میان مناطق آزاد کشور و همچنین منافع و 
دستاوردهای این طرح منطقه ای و ملی در حوزه توریسم، کسب 
درآمد ارزی و ارائه تصویری واقعی از ظرفیت ها و فرصت های 
از  ایران گفت: گردشگری خارجی و ورود گردشگر  گردشگری 
به طور مستقیم در  به مناطق گردشگری،  بین المللی  مرز های 
افزایش تولید ناخالص ملی یا همان »جی .دی .پی« تاثیر مثبت 
دارد و همه مقاصد گردشگری آرزوی افزایش ورود گردشگر از 
فرای مرزها را به منطقه خود دارند . لکن برای تحقق این مهم 

ابتدا به زیرساخت های الزم برای ورود فکر کرد و آنها را  باید 
برای  شایسته  نحو  به  ارزی  درآمد  این  از  بتوان  تا  نمود  آماده 

توسعه منطقه استفاده کرد . 
تامین  و  بین المللی  پروازی  مسیرهای  برقراری  افزود:  نشان 
تفریح گردشگران  و  اقامت  پذیرایی،  برای  زیرساخت های الزم 
به  باید  که  می باشد  اولیه  اقدامات  ازجمله  مختلف،  عالئق  با 
آنها توجه کرد . مشارکت در هم افزایی منابع بین مناطق آزاد و 
برقراری مسیر ها و تورهای مشترک هم می تواند به شروع این 

فرآیند کمک کند .
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه در رابطه 
با اینکه چه قوانین، مقررات و آیین نامه های اجرایی در مناطق 
تورگردانی  و  توریستی  طرح  عملیاتی سازی  راستای  در  آزاد 
مقررات  و  قوانین  نظر  از  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  بین المللی 
محدودیت خاصی وجود ندارد و قانون مناطق آزاد خصوصا در 
بخش عدم نیاز به ویزا برای مسیر های مستقیم و امکان صدور 
اصلی،  سرزمین  به  دسترسی  جهت  به  مناطق  از  ایران  ویزای 

بسیار شفاف و ساده است .
نهادی  و  زیرساختی  قانونی،  موانع  مهم ترین  درخصوص  وی 
آزاد  مناطق  میان  خارجی  گردشگری  تورهای  اجرای  جهت 
امکان  عدم  زیرساختی،  بخش  در  مانع  مهم ترین  داشت:  بیان 
سرمایه گذاری در برقراری مسیرهای پروازی، کمبود هواپیما در 
کشور و تامین منابع مالی جهت اقدامات بازارسازی و بازاریابی 

است .
جهت  شما  پیشنهاد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نشان  خسرو 
برون رفت از عدم اجرای این ظرفیت و مزیت رقابتی مناطق آزاد 
می توانند  آزاد  مناطق  گفت:  چیست،  اصلی  سرزمین  به  نسبت 
یا  ورود  نقطه  خارجی ها،  برای  ایران گردی  تورهای  مسیر  در 
خروج باشند که البته این مهم بدون ریل گذاری درست و ایجاد 
مرحله  در  هنوز  طور خالصه  به  نیست .  ممکن  الزم  تاسیسات 
تجهیز هستیم تا بتوانیم اقدامی شایسته انجام دهیم . همکاری 
با تورگردانان ورودی کشور نیز در این مهم بسیار اهمیت دارد .

در  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
دستگاه های  کدام  با  باید  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ 
انتظامی،  نیروی  فرهنگی،  میراث  )وزارت  کشور  اجرایی 
امور  وزارت  و  گمرک  فرمانداری،  استانداری،  مرزبانی، 
طرح  اجرای  از  مرحله  کدام  و  زمینه ها  چه  در  و  خارجه( 
تفاهم نامه،  و  قرارداد  انعقاد  با  آیا  اینکه  و  داشت  همکاری 
است،  تحقق  قابل  آزاد  مناطق  میان  ترکیبی  تورهای  ایجاد 
فرآیند  از  بخشی  مطرح شده  دستگاه های  داشت: همه  اظهار 
نداشته  وجود  هماهنگی  عدم  و  مشکل  امروز  تا  و  هستند 
مشخص  شفاف  را  نهادها  وظایف  قوانین،  خوشبختانه  است . 
اجرای  در  همسویی  ایجاد  بر  تمرکز  است  بهتر  و  نموده 
و  جدید  بازارهای  به  ورود  موضوع  به  واقع نگری  و  برنامه ها 
متاسفانه  امروز  تا  که  باشد  ورود  این  هزینه های  و  الزامات 
برقراری  صرفا  و  است  نبوده  مورد  این  در  صحیحی  نگاه 
فراوان  زیان  و  ضرر  با  و  پشتوانه  بدون  موردی  پروازهای 
روش،  این  که  کرده اند  تلقی  مثبت  اقدامات  عنوان  به  را 
اتالف  جز  به  و  نبوده  بین المللی  بازارهای  توسعه  درست  راه 
بازاریابی  نمود،  تاکید  باید  داشت .  نخواهد  آورده ای  منابع، 
فرآیند  و  اصول  یک  است،  علم  یک  گردشگری  مقاصد 
فرآیند  به  باید  مقاصد  آن  در  ذی نفعان  و همه  دارد  مشخص 

نمایند. در یک مسیر حرکت  و  داشته  باور 

سیدحجت مهدوی سعیدی، معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی:
گردشگری؛ منبعی سرشار از درآمدهای ارزی، 

تبادل و تعامل تجربه های ذی قیمت
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در گفت و گو با نشریه، 
دیدگاه و نقطه نظرات خود را درخصوص ایجاد تورهای ترکیبی 
کشور  در  خارجی  گردشگران  بیشتر  جذب  هدف  با  گردشگری 
بیان کرد و از چالش ها و موانع مترتب بر تحقق این امر سخن 

گفت.
تورهای  برقراری  کار  و  ساز  و  فرصت ها  درخصوص  وی 
گردشگری خارجی میان مناطق آزاد کشور و همچنین منافع و 
دستاوردهای این طرح منطقه ای و ملی در حوزه توریسم، کسب 
درآمد ارزی و ارائه تصویری واقعی از ظرفیت ها و فرصت های 
گردشگری ایران گفت: تورهای گردشگری از دیرباز  و اکنون 
امکان و فرصت بی بدیل  در دوره جدید در جهان همواره یک 
برای گردشگری بوده اند. بنده خود در سفرهای ممتدی که به 
از  نوع  این  با  همواره  داشته ام،  آسیایی  و  اروپایی  کشورهای 
و  می گیرد  شکل  متفاوت  ژانرهای  در  که  بوده ام  مواجه  تورها 
و  کشورها  برای  و  آموزنده  و  جذاب  بسیار  جهان  مردم  برای 
تبادل و  ارزی،  از درآمدهای  صنعت گردشگری منبع سرشاری 
تعامل تجربه های ذی قیمت است و ظرفیت های نهان و آشکار 

کثیری از خود را به نمایش می گذارد.
مهدوی سعیدی در ادامه در رابطه با اینکه چه قوانین، مقررات 
و آیین نامه های اجرایی در مناطق آزاد در راستای عملیاتی سازی 
طرح توریستی و تورگردانی بین المللی وجود دارد، اظهار داشت: 
این  در  و یکدستی  قواعد مستنِد خاص  و  قوانین  نمی کنم  فکر 
مورد به عنوان یک استاندارد نهایی وجود داشته باشد؛ به نظر 
می رسد هر منطقه با نگاه، سلیقه و راهبرد خود رفتار می کند و 

طی طریق می نماید.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
در  مسئولیت  حوزه  به  خود  ورود  بدو  در  هم   ما  افزود:  انزلی 
با بحران فراگیر کرونا شدیم، هر چند  انزلی مواجه  منطقه آزاد 
در همین شرایط و شدیدا با برخی از عناصر گردشگر و توریسم 
همسایه های پیرامونی و حتی مقامات سیاسی ایرانی و خارجی 

وارد شور و مذاکره شدیم و به نتایج پایداری دست یافتیم، اما 
در عین حال به سبب محدویت و مسدودیت مرزها در وضعیت 

کرونایی، عمال و در اجرا اتفاقی نیفتاد.
نهادی  و  زیرساختی  قانونی،  موانع  مهم ترین  درخصوص  وی 
آزاد  مناطق  میان  خارجی  گردشگری  تورهای  اجرای  جهت 
در  توریسم  صنعت  رواج  و  گردشگری  موانع  داشت:  اذعان 
جنبه  باشد،  بیرونی  و  عینی  آنکه  از  پیش  و  بیش  ما   کشور 
روزی  باید  ما  به هر حال  دارد ؛  ایدئولوژیک  و  ذهنی، فکری 
برخی  که  بیاییم  کنار  ضرور  واقعیت  این  با  دور  چندان  نه 
و  فوبیا  نوعی  از  برخاسته  مانع تراشی ها  و  مانع سازی ها  از 
متنوع  پارامترهای  لحاظ  به  ما  کشور  است !  مهمان هراسی 
و  تاریخی  باستانی،  علمی،  گردشگری  خاصه  گردشگری 
فرو  مغفول  امروز  که  است  برتر  کشورهای  جزء  مذهبی 

است ! افتاده 
به گفتن   نیاز  این وصف و وضع،  با  ادامه داد:  مهدوی سعیدی 
دوران  در  ما  کم بنیه  وضعیت  و  بی رمق  بنیاد  همین  که  نیست 
آن ظاهرا  است که ذکر  بسیاری شده  کرونایی دچار گزندهای 
حاجت و تقریر و بیان اینهمه نیست؛ ما باید یکبار برای همیشه 
عطف توجه و عطف عنان به این امکان عظمای فرو خفته خود 
داشته باشیم و برای سود و رفاهیت و بهبود اقتصاد گردشگری 

خویش شرایط را به نفع خود و مات خود تغییر دهیم .
وی تصریح کرد: گردشگری فقط اشاعه فساد و الابالی گری و 
اباحه گری نیست، باید توجه داشته باشیم که این طور نیست که 
همه آحاد و تمام مردم دنیا برای احیاء و اجرای تهوس و معاصی 
آزاد  منطقه  خصوصا  ما،  می گذارند؛  دنیا  کشورهای  به  پا  خود 
انزلی اگر چهارچوب های روا و بجایی را تعریف و تعیین نماییم، 
ایجاد  به  را می توانیم  تالیفی و ترکیبی  مانند همین گردشگری 
نشاط  تمهید  به  از همه  و مهم تر  کار  و  رونق کسب   و  اشتغال 
جهان  اعجاز   »هشتمین  می گوید:  انیشتن  بپردازیم .  اجتماعی 

ترکیب است«.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
انزلی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما جهت برون رفت 
نسبت  آزاد  مناطق  رقابتی  مزیت  و  این ظرفیت  اجرای  از عدم 
به سرزمین اصلی چیست، اظهار کرد: متاسفانه مدتی است که 
و  ترابط  و  گشته اند  ضعیف  قدری  گردشگری  معاونین  روابط 
نشست ها،  نمی گیرد !  صورت  کاری  زمینه های  در  دیالوگی 
در  حتی  است ،  رفته  تحلیل  به  هم افزایی ها  و  هم اندیشی ها 
تقلیل گرایانه  نغمه های  و  آوا  شاغلم،  آن  در  بنده  که  منطقه ای 
به سطح   اجتماعی و گردشگری  تنزیل معاونت فرهنگی،  برای 
محمل  هیچ  توسالتی  چنین  البته  که  می شود  شنیده  مدیریت 
خردمندانه ندارد و این افکار متّشرح نیست مگر به سبب جهل 
فرهنگی،  معاونت  اینکه  جای  به  ما  غرض ورزی ؛  حتی  گاه  و 
اجتماعی و گردشگری را بسط بدهیم و مبانی و تسهیالت آن 
در  را  ماجراهایی  ببخشیم، چنین  و تحکیم  تثبیت  و  تبویب  را  

بوق می دمیم!
مهدوی سعیدی افزود: مگر می شود یک منطقه تماما با جواذب 
و جلوات گردشگری را با اینهمه معضالت فرهنگی و آموزشی و 
اجتماعی پیرامونی تا این حد محدود کرد !؟ آیا در فضای تجاری 
نقض  کال  غیرمسوالنه ای  تشبثات  و  اصوات  چنین  صنعتی  و 

غرض نیست !؟ آیا چنین روند مرموزانه در تخالف و تقابل بارز 
مناطق  برای  معظم له  که  نیست  رهبری  تاکیدات  و  تاییدات  با 
آزاد تحرکات و اقدامات فرهنگی را ارجح و اصلح می داند؛ اگر 
قرار به اقدام و اهتمام سازمانی برای مثال چابک سازی سازمانی 
است، چرا معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری باید قربانی 
شود !؟ متاسفانه برخی از همکاران کم لطف ما در اینجا نیز پاک 
نه  غافلند؛  و گردشگری  اجتماعی  فرهنگی،  بی بدیل  کارکرد  از 
تنها خود جد و جهدی در این باب نمی کنند، بلکه در اتاق های 
در بسته در خفا و حتی به جفا چنین تصمیمات غلط و اشتباهی 
را می گیرند . بنده بر این گمان و یا باور نیستم که در دبیرخانه 
سلیقه ای  و  سست  پیشنهادات  چنین  تسلیم  ما  دوستان  تهران 
اتفاق  باید مراقب و پیگیر بود تا چنین  اما در عین حال  شوند ، 

نامیمون و نامناسبی اتفاق نیفتد .
توسعه گردشگری  و  تحقق  موانع  در مجموع  داشت:  بیان  وی 
است،  فزون  از بس  گاه کشته  و  نیست  دوتا  و  یکی  به  معدود 
است که چه  این  مقال  این   در  اصلی  نتوان کرد! پرسش  کفن 
معدومیت  بلکه  و  از مهجوریت  را  که گردشگری  کرد  می توان 
یک  حدود  بنده  نشد ؟  غافل  مخفی  کنز  این   از  واقعا  و  درآورد 
قامت  تمام  با  گردشگری  کنشگران   همیاری  با  اندی  و  سال 
سبب  به  اما  پرداختم،  راهکارهایی  و  شیوه ها  چنین  تشریح  به 
توفیق  از حوزه ها معاونت !!!  بدکاری برخی  ناکاری و  کم کاری، 
شاهد  تازه  بلکه  و  نداشتم  گردشگری  نضج  و  رشد  در  چندانی 
عینی نوعی مخفی کاری و ایذاء برای کوچک کردن این حوزه 

بوده ام .
مهدوی سعیدی تاکید کرد: به نظر من هر اقدامی برای تحدید و 
تهدید گردشگری به هر بهاء و بهانه ای، یک فاجعه است و دبیر 
خانه در این مورد باید برای پیشرفت گردشگری و رویکردهای 
ایجابی اجتماعی هر مانع و رادعی را حذف کند و اساسا زیر بار 

پیشنهادات سست و بی وجه و و اغوا اندیشانه ای نرود .
کدام  با  باید  اینکه  بر  مبنی  دیگر  سوال  به  پاسخ  در  وی 
نیروی  فرهنگی،  میراث  )وزارت  کشور  اجرایی  دستگاه های 
انتظامی، مرزبانی، استانداری، فرمانداری، گمرک و وزارت امور 
خارجه( و در چه زمینه ها و کدام مرحله از اجرای طرح همکاری 
ایجاد تورهای  تفاهم نامه،  انعقاد قرارداد و  با  آیا  اینکه  داشت و 
همه  نمود:  اظهار  است،  تحقق  قابل  آزاد  مناطق  میان  ترکیبی 
بر  را  نموده و آن  احصاء  تاسیسات مرتبط که  و  این دستگاه ها 
شمردید و حتی علل و عوامل موثر دیگر در افزایش و ارتقای 
و  تاثیرگذار  و  ذیمدخل  بسیار  گردشگری  سطح  کمی  و  کیفی 
هماهنگی های  و  تناسب بندی  و  ترابط  می دانیم.  نقش آفرین 
آزاد کشور تحقیقا می تواند  مناطق  میان  و  بین دستگاه ها  الزم 
امر  این  پرشکوه  دستاوردهای  تحصیل  برای  مناسب  طلیعه 
باشد، مدیریت در تعبیر مصطلح خود چیزی جز ایجاد اتصاالت 
و ارتباطات در راستای دستیابی به اهداف مشخص نیست، مدیر 

باید پراکندگی ها را به وحدت راهبردی تبدیل کند .
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
نیرومند  از رسانه ای  اینجا  بنده  پایان خاطرنشان کرد:  انزلی در 
دهنده  بازتاب  هم  مسئولیت،  و  آگاهی  با  که  شما  رسانه  چون 
افکار توسعه و هم تحلیل کننده نقش اقطاب سرمایه گذاران و 
و  مبلّغ  خودم   همیشه  و  می کنم  تشکر  است،  توسعه  اصحاب 

حتی توزیع کننده نشریه ای گرانسنگ چون نشریه شما هستم؛ 
از  متخصصانه  رصد گیری  با  دلسوزانه  و  دانایی  با  شما  چراکه 
خادمین توسعه با محوریت مناطق هستید . ما هم با همه قوای 
خود پرداختن به صنعت توریسم را از الزامات و واجبات توسعه 
پویایی تجارت و  و  برای نشاط  را  تعمیق آن  و  پایدار می دانیم 

همین طور ذهنی و روحی آحاد جامعه الزم می دانیم .
امکانا  اجرایی  تفاهم نامه  تقریر  و  تحقق  و  قرارداد  انعقاد  البته 
اهمیت و ضرورت راهبردی قضیه را روان تر و جدی تر می کند و 
در نهایت به هم افزایی کار را تمهید و تنظیم می نماید . راهبرد 
آن   خوان  بر  پراشتیاق  جهانی  که  گردشگری  چون  عظیمی 
را  آن  و  آلود  مبتذل  و  مبهم  اغراض  به  نمی توان  را  نشسته اند 
فرهنگ  نشر  و  معیشت  بهبود  برای  ما  گذاشت،  مهمل  بالکل 

و خود به این صنعت استراتژیک المحاله حاجت مبرم داریم.
کاری  البته  گردش  بنیه های  تقویت  مانند  کار  یک  به  عشق 
نباشد،  که  جدیت  و  عشق  است.  عاشقانه  فراتر  و  متخصانه 
احساس  و  عشق  نیست ،  ساخته  کاری  هم  انتزاعی  آگاهی  از 
تعبیر  به  دهد  ارتفاع  و  اعتالء  را  کار  فضای  می تواند  مسئولیت 

بلند مولوی :
بی غرض نبود به گردش در جهان

غیر جسم و جان عاشقان  !

یوسف داداش زاده، معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس:

توسعه گردشگری خارجی کشور با استفاده از اقلیم 
چهار فصل مناطق آزاد

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  داداش زاده  یوسف 
از فرصت ها و  با نشریه،  سازمان منطقه آزاد ارس در گفت وگو 
ساز و کار برقراری تورهای گردشگری خارجی میان مناطق آزاد 
مناطق  بودن  فصل  چهار  بر  مبنی  کشورمان  مزیت  بر  و  گفت 
آن  طبیعی  و  تاریخی  جاذبه های  و  اقلیمی  لحاظ  از  ایران  آزاد 

تاکید کرد  .
وی درخصوص ظرفیت ها و فرصت های گردشگری ایران اظهار 
داشت: مناطق آزاد ایران با اقلیم های مختلف و با زیرساخت های 
قابل توجه در حوزه گردشگری و جاذبه های متعدد و مختلف، چه 
دست ساز و چه جاذبه های تاریخی و طبیعی، دارای ویژگی های 
منحصر به فردی هستند و طبیعتا اگر بخواهیم سهم قابل توجهی 
باید در کنار هم و  ناگزیر  دنیا کسب کنیم،  بازار گردشگری  از 
در قالب بسته های گردشگری مشترک به نوعی در بازار جهانی 

حضور داشته باشیم و رقابت کنیم . 
داداش زاده ادامه داد: یکی از ویژگی های بی بدیل و منحصربه فرد 
کنید  تصور  مثال  است؛  منطقه  مختلف  اقلیم های  آزاد،  مناطق 
فردی زمستان وارد کشور ما شود، او می تواند در طی دوساعت 
پرواز،  هم برف بسیار زیبای زمستانی را در شمال غرب ایران 
اقلیم   نوعی  به  هم  و  کند  تجربه  ماکو  و  ارس  آزاد  مناطق  در 
بسیار زیبای جنوب کشور را در سواحل نیلگون خلیج فارس در 
مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار و اروند را تجربه نماید و طبیعتا 
متفاوت  اقلیم های  چهارچوب های  در  مناطق  زیبایی های  این 
گردشگران  اختیار  در  گردشگری  بسته  یک  قالب  در  می تواند 

خارجی قرار گیرد . 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ارس اذعان نمود: بنده تصور می کنم که این زیبایی که حاصل 
به  منحصر  است،  هم  کنار  در  مختلف  اقلیم های  گرفتن  قرار 
اگر  لذا  است.  واقع چهار فصل  در  کشور عزیزمان می باشد که 
با  خوبی  به  آنها  و  شود  تبلیغ  خوب  خارجی  گردشگران  برای 
این اقلیم ها آشنا گردند، به غیر از جاذبه های تاریخی و طبیعی 
دارد،  آزاد وجود  ما است و در مناطق  توجه در کشور  قابل  که 
لذا  شوند.  بهره مند  می توانند  هم  منحصر به فرد  جاذبه  این  از 
مختلف  نمایشگاه های  در  که  بررسی هایی  با  من  اعتقاد  به 
خارجی و فعالیت شرکت های بین المللی درخصوص بحث جذب 
گردشگری در دنیا بوده، ما شاهد آن هستیم که حتی کشورها 
تهیه  را  مختلفی  گردشگری  پکیج های  مشترک  صورت  به 
می کنند تا بتوانند آن جذابیت را باال ببرند؛ اما خوشبختانه ما این 
آزاد  منطقه  قالب هفت  در  داخل کشور خودمان  در  را  جذابیت 
نحو احسن  به  این فرصت  از  داریم که می توانیم  اقلیم  با هفت 

نماییم. استفاده 
برای عملیاتی سازی  این سوال که  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
مقررات  قوانین،  چه  بین المللی  تورگردانی  و  توریستی  طرح 
گفت:  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  در  اجرایی  آیین نامه های  و 
گردشگران  ورود  برای  روادید  نبود  می دانید  که  طور  همان 
آزاد مزیت محسوب می شود که موضوعی  مناطق  به  خارجی 
بسیار بسیار ارزشمند است . بنده تاکید می کنم از این ظرفیت 
این  از  می توانیم  راحت  چراکه  ببریم؛  بهره  باید  توجه  قابل 
مناطق  میان  مشترک  تورهای  و  نموده  استفاده  ظرفیت ها 

کنیم.  راه اندازی  آزاد 
کرد:  اظهار  روادید  نبود  منافع  درخصوص  همچنین  داداش زاده 
بازار  از  توجهی  قابل  سهم  که  می شود  باعث  رویه  این  طبیعتا 
جهانی را در حوزه گردشگری سهیم و به خود اختصاص دهیم. 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ارس افزود: لذا مهم ترین  قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم 
در مناطق آزاد را همان مزیت مناطق در قالب قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد می دانم که درخصوص نبود روادید برای اتباع 
از آن  ارزشمندی است و می توانیم  خارجی بحث بسیار مهم و 

ظرفیت، در بحث بازار و مزیت اقتصادی بهره مند شویم.
موانع  مهم ترین  اینکه  بر  مبنی  دیگر  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
قانونی، زیرساختی و نهادی در جهت اجرای تورهای گردشگری 
قانونی  موانع  داشت:  بیان  چیست،  آزاد  مناطق  میان  خارجی 
نداریم، بلکه عدم اجرای قانون، بزرگترین مانع اجرا است و آن 
تاکید  آزاد است که  به روادید در مناطق  نیاز  هم موضوع عدم 

می کنم به عنوان یک بستر بسیار مناسب و ارزشمند درخصوص 
می تواند  مناطق  بین  خارجی  گردشگری  تورهای  حضور  بحث 

موثر باشد. 
صورت  به  خودشان  مناطق  همه  زیرا  داد:  ادامه  داداش زاده 
در  و  دارند  دستورکار  در  را  خارجی  گردشگر  جذب  انفرادی 
سال های اخیر هم به خوبی عمل کرده اند؛ اما اینکه در کنار هم 
نیازمند  را تصاحب کنند،  بازار  از  بیشتری  تا سهم  فعالیت کنند 
این است که موضوع اجرای دقیق قوانین را در دستورکار داشته 

باشیم. 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ارس تصریح کرد: خوشبختانه در بحث زیرساختی در چند سال 
قابل  نسبت   به  زیرساختی وضعیت  نظر  از  مناطق  همه  گذشته 
از  برخی  ایجاد کرده اند.  برای جذب گردشگر خارجی  را  قبولی 
مناطق با توجه به قدمتی که دارند، زیرساخت های بسیار متنوع تر 
آزاد خصوصا  مناطق  اما سایر  و  دارند  اختیار  در  را  عالی تری  و 
مناطق نسل دوم و مناطق نوپا هم نسبتا برای جذب گردشگر 
از  اما  ندارد؛  وجود  خاصی  مشکل  و  دارند  را  حداقل ها  خارجی 
باید بگویم که طبیعتا ترسیم بسته های گردشگری  نظر نهادی 
قرار  دستورکار  در  باید  که  است  مهمی  بسیار  موضوع  مشترک 
با  نهادسازی  یا  ساختار سازی  یک  باید  کار  این  برای  و  دهیم 
این ساختار و تشکل  انجام شود که  محوریت بخش خصوصی 
طراحی  را  مناطق  میان  مشترک  گردشگری  بسته های  و  بیاید 
و ترسیم و در نمایشگاه های مختلف خارجی شرکت کند و در 
نهایت تالش بر این باشد که بتوان تورهای گردشگری خارجی 

را برای حضور در مناطق آزاد به صورت مشترک جذب کرد.
وی در پاسخ به این  سوال که پیشنهاد شما جهت برون رفت از 
آزاد نسبت به  این ظرفیت و مزیت رقابتی مناطق  عدم اجرای 
سرزمین اصلی چیست، گفت: تاکید ما در این خصوص بر اجرای 
برنامه های  دائمی  احکام  ماده ۶۵  استناد  به  است .  قوانین  دقیق 
آزاد ،  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  استناد  به  و  کشور  توسعه 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان نهاد 
هماهنگ ساز بین مناطق باید با سایر دستگاه ها خصوصا وزارت 
امور خارجه، نیروی انتظامی و مرزبانی ، وزارت میراث فرهنگی 
جلسات  هستند،  دخیل  موضوع  این  در  که  ارگان هایی  سایر  و 

متعددی برگزار کند. 
خارج  تشکل  یا  شرکت  یک  باید  حتما  داد:  ادامه  داداش زاده 
به  گردشگری  توسعه   شرکت  قالب  در  آزاد  مناطق  ساختار  از 
یک  اینکه  یا  و  شود  ایجاد  مناطق  توسط  مشترک  صورت 
ضمن  شود .  عمل  وارد  درخشان،  سوابق  با  بین المللی  شرکت 
اینکه بسته های گردشگری مشترکی بین مناطق آزاد نیز  باید 
با مدنظر قرار دادن اقلیم ها، زیرساخت ها و جاذبه های تاریخی و 

طبیعی تهیه و ترسیم شود.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ارس خاطرنشان کرد: این کار بسیار مهم است و من مهم ترین 
ضعف بازاریابی گردشگری در کشورمان  را نبود همین بسته های 
گردشگران  برای  خصوصا  که  موضوعی  می دانم؛  گردشگری 
مناطق  بین  به عنوان یک عمل مشترک  و  است  خارجی مهم 
آزاد در دستورکار همه عزیزان باید قرار بگیرد و اجرایی کنند. 

وی ادامه داد: خداوند به ما نعمت های بسیار بزرگی عطا فرموده 
و همان طور که گفتم درخصوص هفت منطقه، اقلیم های متعدد 
داریم ، جاذبه های بسیار زیبا که به راحتی می شود در عرض چند 
جاذبه  ها  و  دیگر عزیمت کرد  منطقه ای  به  منطقه ای  از  ساعت 
اقلیم های مختلف را لمس کرد و لذت برد و طبیعتا ما  را دید ، 
باید در راستای شکرگزاری از این نعمت های الهی هر آنچه که 
می توانیم در راستای هماهنگ سازی و مشارکت در اجرای این 

برنامه ها در دستورکار خود قرار دهیم  و کوتاهی نکنیم.
دستگاه های  کدام  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  داداش زاده 
همکاری  باید  امر  این  تحقق  برای  زمینه ای  چه  در  و  اجرایی 
را  وزاتخانه ها  بعضی  از  اختیار  تفویض  مقوله  ما  گفت:  داشت، 
داریم؛ مثال وزارت میراث فرهنگی به مناطق آزاد تفویض اختیار 
کرده و همکاری و همراهی خوبی هم دارد؛ برخی نهادها هم 
مثل  باشند،  داشته  تسهیل گری  نقش  کار  این  انجام  در  شاید 
استانداری ها؛ اما بعضی از دستگاه ها نقش کلیدی برای اجرای 
محترمی  همکاران  و  محترم  انتظامی  نیروی  دارند.  ایده  این 
امور  وزارت  دارند و همین طور  که درخصوص گذرنامه حضور 

خارجه می توانند کلید اجرای این ایده بسیار خوب باشند. 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس 
تاکید کرد: تصورم  این است که همه دستگاه های اجرایی مربوطه 
با محوریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید 

حضور داشته باشند تا تفاهم نامه مشترکی منعقد شود .
باید  نقشه ها  و  چهارچوب ها  خصوص  این  در  کرد:  اظهار  وی 
مشخص شود و باید از ظرفیت های بسیار ارزشمندی که خداوند 

متعال به مناطق آزاد و کشور ما عنایت کرده ، بهره مند شویم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس 
در پایان تصریح نمود: کرونا باعث شد که بسیاری از بخش های 
از  پیش  شود .  مواجه  مشکل  با  گردشگری  صنعت  و  اقتصادی 
شیوع کرونا، کشور می خواست سهم  خود را از بازار گردشگری 
شده  انجام  هم  تقریبا  باشد؛  داشته  اختیار  در  نوعی  به  خارجی 
رقابت  هم  با  بودند،  داده  صورت  که  اقداماتی  براساس  و  بود 
از  به نوعی  این تقسیم بندی  باعث شد که  اما کرونا  می کردند؛ 
بین برود. به دلیل روی دادن این اتفاق و تقسیم بندی هایی که 
از بین رفت، کشور ما چون سهم بسیار اندکی از بازار گردشگری 
و  کند  استفاده  نحو احسن  به  فرصت  این  از  باید  دارد،  خارجی 
تا  گرفته  آزاد  مناطق  قوانین  از  دارد،  اختیار  در  که  آنچه  هر 
جاذبه های تاریخی و طبیعی ، سایر زیرساخت هایی که در کشور 
وجود دارد و حتی اقلیم های و فرهنگ های بسیار متنوع که در 
ایران است، باید بهره گرفت تا با تکیه بر بسته های گردشگری 
بتوانیم در پساکرونا سهم بیشتری نسبت به قبل تصاحب کنیم. 

این امر شدنی است، اگر بتوانیم با اجرای ایده های خوبی که به 
عنوان سوال از طرف نشریه شما مطرح شده است؛ به نوعی به 
موثر جامه  و  توجه  قابل  فعالیت های  و  زیبا  بسیار  اقدامات  این  

بپوشانیم  . عمل 

علیرضا امری کاظمی، مدیر میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم:

لزوم سیستم یکپارچه و فراهم سازی بستر الزم 
برای تورهای ترکیبی میان مناطق آزاد

و  دستی  صنایع  فرهنگی ،  میراث  مدیر  امری کاظمی  علیرضا 
نشریه،  با  گفت وگو   در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
در خصوص ایجاد و برقراری تورهای ترکیبی میان مناطق آزاد 
بازخوردهایش  و  دستاوردها  و  خارجی  گردشگران  محوریت  با 
برای عملیاتی شدن  داد که  پاسخ  این سوال  به  سخن گفت و 
کشور  آزاد  مناطق  در  قانونی  زیرساخت های  چه  به  امر،  این 

نیازمند هستیم؟
میان  بتوانیم  اینکه  برای  کرد:  تاکید  گفت و گو  این  در  وی 
مناطق آزاد کشور تورهای ویژه ای تعریف کنیم تا از این جهت 
اتفاق خیلی  و  ایجاد شود  برای گردشگران خارجی مزیت هایی 
خوب رخ دهد، به یکپارچگی در این سیستم نیاز داریم؛ چرا که 
پراکنده سخت می شود .  به صورت  روند  این  مدیریت و کنترل 
بین  و  دارند  فاصله  یکدیگر  به  نسبت  آزاد  مناطق  حال  هر  به 
این سو در بحث ویزا و  از  آنها مناطق عادی کشور قرار دارد؛ 
دیگر  طرفی  از  می شود؛  ایجاد  محدودیت هایی  خارجیان  تردد 
آزاد یکسری معافیت ها و تسهیالت وجود دارد؛  هم در مناطق 
باید یک سیستم یکپارچه وجود داشته باشد تا این موضوع  لذا 

را مدیریت و کنترل کند . 
نیازمند  ابتدا  موضوع،  این  تحقق  برای  داد:  ادامه  امری کاظمی 
وزارت  فرودگاه ها ،  سازمان  ازجمله  ذیربط  ارگان های  همکاری 
امور خارجه ، معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
شورایعالی  دبیرخانه  آنها  همه  راس  در  و  گردشگری  و  دستی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که این ارتباط و تسهیالت 
را برقرار و یک مجری و اپراتور اصلی انتخاب کنند تا مسئولیت 
این کار و ایجاد هماهنگی و تسهیل این روند را برعهده بگیرد 
و با تمام سازمان های مربوطه ازجمله سازمان های مناطق آزاد 
و ارگان های مذکور ارتباطات را برقرار کنند و هماهنگی ها را به 
وجود آورند تا بشود پکیجی که ابتدا تا انتها و در طول آن مسیر 
و فرآیند آن کامال بسته باشد، فراهم گردد؛ زیرا ما می خواهیم 
از مزیت مناطق آزاد که ورود بدون ویزا است، استفاده کنیم و 
هیچ جا نباید این مزیت شکسته شود، در حالی که اگر در این 
شود،  خارج  آزاد  مناطق  از  بخواهد  گردشگری،  فرآیند  و  مسیر 
حاکم  کشور  در  که  قانونی  محدودیت های  و  الزامات  بر اساس 
اصل  صورت  این  در  و  برمی خورد  مشکل  به  ناخودآگاه  است، 
بسته  و  پکیج  نوع  یک  باید  بنابراین  می برد.  زیرسوال  را  کار 
گردشگری فراهم شود که بتواند در این چارچوب فعالیت نماید.
سازمان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
منطقه آزاد قشم  اظهار داشت:  نکته بعدی، استفاده از راهنمایان 
و تورلیدرهای خاصی است که به این منظور باید آموزش های 
در حال حاضر  اینکه  به  توجه  با  توجیه شوند .  و  ببینند  را  الزم 
تعداد تورلیدرهای کشور به چند هزار نفر رسیده است، لذا باید 
تاکید کنم که در این زمینه دستمان باز است و می شود تعدادی 
ارتباط  خارجی  گردشگران  با  که  را  باتجربه تر  تولیدرهای  از 
به  منتخب  صورت  به  دارند،  آشنایی  آزاد  مناطق  با  و  داشتند 
این چرخه وارد کرد . در نهایت یک موسسه و آژانس عامل باید 
تعریف شود که آموزش ها و توجیهات الزم را برای این دوستان 
اینکه  ضمن  شود؛  برنامه  این  مجری  نیز  خود  و  دهد  انجام 
فرهنگی  گردشگری  اجتماعی  فرهنگی  معاونت های  همکاری 

مناطق آزاد نیاز است.
مناطق  در  روند،  این  شدن  اجرایی  برای  کرد:   تصریح  وی 
و  گردشگری  مدیریت  توسط  و  نداریم  خاصی  مشکل  آزاد 
می شود؛  انجام  هماهنگی ها  امر  این  با  مرتبط  مدیریت های 
قشم صحبت های  در  البته  است.  ارتباطی  بحث  ما  مشکل  اما 
آزاد  منطقه  چند  بین  توریست  ترانزیت  درخصوص  مقدماتی 
انجام شده، ازجمله درخصوص ورودی هایی که از کشور عراق 
از  و  اروند می آیند  آزاد  منطقه  به  مرز مشترک  داشتن  دلیل  به 
آنجا ما باید پروازهای ویژه تعریف نماییم تا آنها به قشم و کیش 
بیایند و حتی تردد دریایی بین کیش و قشم را هم داشته  هم 
شدن  عملیاتی  به  که  است  راهکاری  یک  هم  این  لذا  باشند. 

تورهای ترکیبی کمک می کند. 
مسافران  این  می خواهیم  اگر  اما  گفت:  ادامه  در  امری کاظمی 
آزاد  مناطق  با  باید  کنند،  سفر  هم  کشور  دیگر  آزاد  مناطق  به 
اتفاق  این  تا  کنیم  هماهنگ  را  هوایی  خطوط  این  نیز  دیگر 
صورت گیرد.  نکته دیگر اینکه مناطق آزاد ما تقریبا به دو گروه 
اقلیمی، آب و  نظر  از  و  تقسیم می شوند  شمال و جنوب کشور 
دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  کامال  توریستی  های سیزن  و  هوایی 
توریستی که زمستان می آید طبیعتا از مناطق آزاد جنوبی کشور 
استقبال می کند و برایش توجیه دارد، مگر آنکه بخواهد یکسری 
در قشم  ببیند؛ مثال  پکیج خود  در  را هم  فعالیت های زمستانی 
از  کشور  شمال  در  یا  و  کند  استفاده  ساحل  و  دریا  از  کیش  و 
بحث زمستان و برف و ورزش های زمستانی بهره ببرد که البته 
این هم جذابیت های خاص خودش را دارد؛ اما به هر حال اگر 
را  های سیزن  این  باید  کند،  کار  تک فصلی  صورت  به  بخواهد 
در نظر بگیریم؛ چراکه از این جهت دو منطقه شمالی و جنوبی 

کامال برخالف همدیگر هستند.
سازمان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
منطقه آزاد قشم در پایان درخصوص ظرفیت های خلیج فارس 
و دریای عمان و گردشگری سواحل جنوبی کشور اذعان داشت: 
با توجه به اینکه چهار منطقه آزاد کیش، قشم ، اروند و چابهار 
را در خلیج فارس و دریای عمان داریم، می توانیم یک بخشی 
با  دریایی  گردشگری  صورت  به  را  مذکور  گردشگری  این  از 
استفاده از کشتی های کروز انجام دهیم تا ارتباط و اتصالی بین 
این چهار منطقه برای گردشگر ایجاد شود. باید یک مسیر شرق 
به غرب را در دریا برایشان تعریف کنیم که از منتهی الیه جنوب 
شرق و یا جنوب غرب کشور ایجاد و به سمت مخالف ختم شود 
و البته در این مسیر مناطق آزاد دیگر را هم بازدید کنند . البته 
دارد؛  لوکس  و  مدرن  تفریحی  کشتی های  به  نیاز  موضوع  این 
باید  مسیر  این  در  و  کند  طی  باید  را  طوالنی  مسافت  چراکه 
آسایش، تفریح و سرگرمی برای گردشگرانی که از این سیستم 

استفاده می کند، فراهم گردد.
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تکوین گردشگری ترکیبی بین مناطق آزاد، فرصتی درآمدزا در اقتصاد ملی



گفت و گو6

در گفت و گو با فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد مطرح شد:

 پیشرانی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی
 با تحقق تامین منابع مالی
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ایجاد مناطق آزاد به منظور تسهیل در توسعه اقتصادی، 
سال هاست که در دنیا و البته ایران مورد توجه بوده و برای 
این منظور تامین نیازهای سرمایه گذاری در این مناطق 

باالخص تامین نیازهای مالی ضروری است. 
بی تردید سرمایه از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه صنعتی 
برخوردار است. در همین راستا برای توسعه سرمایه گذاری 
صنعتی باید عالوه بر رفع محدود یت های عوامل تولید، به 
تامین نیازهای مالی این واحد ها توجه نمود. ضمن آنکه 
مناطق آزاد سرفصل بودجه دولتی ندارند و گاها با فروش 

زمین مجبور به تامین منابع مالی می شوند. 
در گزارش پیش روی، با جناب آقای دکتر فرزین حقدل 
کارشناس مناطق آزاد به گفت وگو نشستیم و از ایشان 
را جویا  دنیا  مالی در  تامین  نوین  چگونگی روش های 
شدیم که می توان با بهره مندی از این مدل ها، تحوالت 
زیرساختی  اقتصادی،  حوزه های  در  را  چشمگیری 

صنعتی مناطق آزاد ایجاد نمود.

تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در ایران و دنیا
ایجاد مناطق آزاد را می توان به دو دوره زمانی تفکیک  کرد. 
یک دوره به قبل از جنگ جهانی دوم و دیگری به بعد از 
جنگ جهانی دوم معطوف می شود. طبق آنچه که به عنوان 
بنادر آزاد تجاری ماقبل جنگ جهانی دوم بوده، می توان گفت 
قدیمی ترین بندر آزاد جهان را رومی ها در جزیره دلوس در 
دریای اژه به وجود آوردند، درست زمانی که امپراتوری رم ید 
و بیضایی برای خود داشت و می خواست مبادالت تجاری 
را میان یونان، سوریه، آفریقا، آسیا و مصر بیشتر کرده و داد 
و ستدها را بدون دریافت حقوق گمرکی و عوارض معمول 
افزایش دهد. پس از آن هم بنادری مثل جنوا و ونیز در ایتالیا 

و جبل الطارق به وجود آمدند. 
در قرون اخیر منطقه آزاد هامبورگ در سال ۱۸۸۸ تاسیس شد 
و می توان گفت که پیشگام تمام مناطق آزاد امروزی دنیا است. 
این بندر موفقیت های بسیار خوبی داشته است.  با استفاده از مدل 
بندر آزاد هامبورگ، کپنهاگ در دانمارک به فاصله تقریبا ده سال 
پس از آن تشکیل شد. به ترتیب در لهستان بندر دانزیگ و 
بندرهای مالمو در سوئد ، تریست در ایتالیا ، سنگاپور و هنگ کنگ 
و ماکائو در آسیا بنادری بودند که پیش از جنگ جهانی دوم 
تاسیس شدند و موفقیت های چشمگیری هم داشتند. در ایاالت 
متحده آمریکا هم بحث معافیت ها و مشوق ها در برخی از بنادر 

به کار گرفته شد که تجارت خارجی را متحول کرد. 
اما بعد از جنگ جهانی دوم سال ۱۹۵۹ در کشور ایرلند منطقه 
آزاد شانون تاسیس شد؛ در واقع یک منطقه آزاد تقریبا به 
خارجی ،  سرمایه گذاری  که هدفش جذب  امروزی  مفهوم 
انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال است، در ایرلند بود . در قاره 
آسیا، هندوستان را به عنوان کشوری که اولین منطقه آزاد 
در آن تشکیل شد، می شناسیم. در واقع منطقه آزاد کاندال در 
هندوستان بود. بعدها هند مناطق آزاد دیگری را هم تاسیس و 
اضافه کرد اما دومین کشور آسیایی برای تاسیس مناطق آزاد 
سنگاپور و پس از آن هم منطقه آزاد باتان فیلیپین بود. مالزی 
و کره و سایر کشورها هم کم کم به سوی ایجاد مناطق آزاد 
روی آوردند. علت ایجاد مناطق آزاد در این کشورها این بود که 
یک کریدوری ایجاد کنند و با ارتباط اقتصاد ملی شان با اقتصاد 
جهانی، تکنولوژی های پیشرفته را از طریق کانال مناطق آزاد 
انتقال دهند، مقررات زدایی و جلوگیری از مانع تراشی کنند و 
موانع را از بین ببرند تا این مناطق بتوانند نقش مهمی در اقتصاد 
بازی کنند و به توسعه اقتصادی آن کشور کمک کنند. اگر 
روش هایی که در این مناطق به کار گرفته می شد به موفقیت 

می رسید، قابلیت تعمیم به سرزمین اصلی را نیز داشت.
اما در کشور ما بعد از اتمام جنگ تحمیلی ۸ساله و در 
دوران سازندگی که سال ۶۸ بود، ایده ایجاد مناطق آزاد 
همان  دقیقا  و  شد  مطرح  کشور  اقتصادی  توسعه  برای 
توسعه  افزایش صادرات ،  اقتصادی،  توسعه  یعنی  اهداف 
بین  ایجاد یک کریدور  بازرگانی و تجاری،  فعالیت های 
اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی و در نهایت توسعه آن منطقه 
مطرح گردید که البته در رسیدن به این اهداف قانون بسیار 
خوبی هم مصوب شد و در نهایت مناطق آزاد اولیه به وجود 
آمدند و بعد هم تعدادی مناطق آزاد به آن اضافه شد. اما در 
همه اینها بحث توسعه اقتصادی به عنوان شاه بیت اصلی 

این مناطق مطرح بوده است  .

نیاز مبرم فعالیت تجاری به بازار سرمایه
تمامی فعالیت های تجاری و اقتصادی که باید در مناطق آزاد 
شکل گیرد، نیازمند یک بازار سرمایه است؛ بدین معنا که تا 
بازار سرمایه وجود نداشته باشد، امکان به موفقیت رساندن 
آن منطقه آزاد نیز مسلما وجود نخواهد داشت . از سوی دیگر 
طبق آنچه که قانونگذار به مناطق تکلیف کرده، این مناطق 
باید پیشران باشند، یعنی نسبت به کشور که ممکن است 
در شرایطی مقداری خمود باشد یا در بعضی از موارد نتواند با 
سرعت الزم حرکت کند، مناطق آزاد به عنوان مناطق محصور 
ایزوله ای بتوانند نقش بسیار چابکی را در توسعه  اقتصادی ایجاد 
کنند . البته همه موارد نیازمند ابزارهای نوین مالی است؛ چراکه 
با روش های قدیمی نمی شود این مناطق را نه در دنیا و نه 
در داخل کشور سرآمد کرد. بنابراین همه این موارد نیازمند 
یکسری ابزار نوین مالی است که خوشبختانه قانونگذار به 
درستی هم در قانون مناطق آزاد آن را دیده و از این موضوعات 

برای توسعه اقتصادی مناطق استفاده کرده است  .
مسلما هر سرمایه گذاری که به هر نقطه ای خصوصا مناطق 
آزاد برای راه اندازی و کسب و کار مراجعه می کند، نیازمند 
وجود راهکاری مدرن و چابک، نقل و انتقاالت مالی برای 
سرمایه اولیه و ایجاد آن کسب و کار و همچنین به عنوان 
سرمایه در گردش و تداوم آن فعالیتی که راه انداخته، است. 
در نهایت برای خرید مواد اولیه و خدمات و صادرات و 

فروش، نیازمند نقل و انتقاالت مالی پیشرفته و سریع است 
و همه اینها مشخص کننده آن است که در این مناطق که 
در واقع اسم منطقه آزاد پیشرفته ، مدرن و فراتر از قوانین 
دست و پاگیر را یدک می کشند، باید کلیه موارد فوق به 

صورت عملیاتی وجود داشته باشد   .
مجموعه قوانین مالی و پولی مناطق آزاد که آنها را از قوانین 
پولی و بانکی کشور مستثنی کرده و همه مواردی را که الزم 
است یک منطقه آزاد داشته باشد تا بتواند به عنوان یک منطقه 
آزاد چابک برای توسعه اقتصادی و همه جانبه عمل کند، 
در قانون دیده شده است؛ اعم از ایجاد صرافی، ایجاد بانک 

خارجی، بانک های آفشور و همه ابزارهای نوین مالی دیگر.
اما بحث اینکه اگر سرمایه گذاری بیاید و یک صنعتی ایجاد 
کند و یا کار خدماتی انجام دهد و بیزینس در منطقه آزاد راه 
بیندازد، پولش را چه اصل سرمایه ، چه سود حاصل از آن و چه 
سرمایه در حال گردش را چگونه انتقال دهد؟ پرداختن به آن 
نیاز به یک مثنوی هفتاد من دارد؛ اما بحث اصلی تامین مالی 
پروژه ها، هم پروژه های خود مناطق آزاد و هم پروژه های بخش 

خصوصی داخلی و خارجی در مناطق است .
در دنیا خیلی کم پیش می آید که سرمایه گذاری حتی با 
داشتن تمکن مالی خوب بخواهد از ابتدا هزینه های ایجاد 
یک کسب و کار را به صورت کامل از محل داشته های خود 
هزینه کند. مسلما  اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران 
نیازمند استفاده از ابزار نوین تامین مالی هستند که طبق 
روش های مختلف بتوانند منابع مالی مورد نیاز کسب و کار 
خود را از طریق بازار سرمایه و روش های مختلف تامین 

کنند و در نهایت آن کسب و کار را راه بیندازند.  
به صورت معمول سرمایه گذاران بیشتر از بیست تا بیست و 
پنج درصد کل هزینه اسمی سرمایه گذاری را الزم نیست 
می توانند  میزان  همان  با  یعنی  باشند؛  داشته  خودشان 
کار را شروع کنند و آن را به عنوان یک تمکن مالی به 
مسئولین مناطق آزاد و بانک ارائه دهند و در نهایت از 
محل آن اعتباری که کسب کرده اند، بتوانند مابقی منابع 
را از سیستم های مختلف تامین کرده و در طی یک دوره 
مشخص آن مبالغ با سود متعلقه را برگشت داده و آن 

فعالیت به صورت دائمی بتواند پویایی خود را داشته باشد.
بی تردید با تعریفی که از مناطق آزاد داریم، این مناطق باید در 
ابزارهای نوین مالی در کشور پیشرو باشند و مسلما باید جلوتر 
از سرزمین اصلی حرکت کنند ؛ در واقع در تامین منابع مالی 
حضور پیدا کنند و روش هایی که با آزمودن در مناطق آزاد 
متوجه می شویم که موفق خواهد بود را در داخل کشور به 
کار  بگیریم، که نتیجه آن توسعه اقتصادی ، توسعه بانک ها، 
بورس ها و بیمه ها است و می تواند اقتصاد مناطق را فعال 
و بستر مناسبی را برای فعالیت فعاالن اقتصادی در مناطق 
تامین مالی در پروژه ها در  این روش های  ایجاد کند.  آزاد 
مناطق آزاد از دیدگاه همه اقتصاددانان )چه آنانی که معتقد به  
اقتصادهای مبتنی بر بازارهای آزاد هستند چه آنهایی که معتقد 
بازارهای سرمایه اسالمی هستند و چه کسانی که دیدگاه های 

چپ گرایانه دارند( قابلیت اجرایی در مناطق را خواهند داشت.

تامین مالی به روش Bot  و زیرمجموعه های آن
تامین مالی به صورت فاینانس از دو منظر بین المللی قابل 
بررسی است. در ادبیات بین المللی، تامین مالی را به صورت 
شرکتی و تامین مالی پروژه ای تقسیم بندی می کنیم. تامین 
مالی شرکتی تعهد کامل بازپرداخت را دارد و تعهد تامین مالی 
پروژه ای محدود است . در این بحث های فاینانس می توانیم از 
این روش ها استفاده کنیم که تسهیالت با نرخ های پایین و 
مدت زمان بازپرداخت بلندمدت است، اگر از فرآیند این فعالیت، 
محصولی تولید می شود، به بازپرداخت آن فاینانس کمک 
می کند. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل نوساناتی که نرخ ارز 
دارد، یک مقداری با دقت بیشتری باید بحث های فاینانس 
صورت بگیرد؛ چراکه ریسک سرمایه گذاری را  با یک تغییر 

قیمت دالر و ارزهای بین المللی  باال می برد . 
اعتبارات از طریق فاینانس یک سرمایه گذاری فیزیکی است 
که جذب می شود و با سرمایه گذاری خارجی که با انتقال 
تکنولوژی و دانش فنی همراه است، معموال کمی تفاوت دارد. 
 ،BOT روش های دیگری هم داریم، همچون روش مالی
که همان ساخت، بهره برداری و پس از مدتی که آن منابع 
بازگشت،  واگذاری آن پروژه است که یکی از روش های خوب 
برای اجرای پروژه ها محسوب می شود. یعنی کسی که می آید 
و تامین منابع مالی را انجام می دهد، ایجاد آن پروژه را بر عهده 
می گیرد، طبق یک مدل اقتصادی میزان سرمایه گذاری و 
سود حاصل از آن را در مدت بهره برداری به مجموعه خود 
برمی گرداند و در نهایت آن زمان که گذشت، پروژه را به صورت 
کامل واگذار می کند. نمونه این روش شاید به پروژه های آزادراه، 
پل، بندر و فرودگاه برمی گردد که به این صورت انجام می گیرد 
که یکسری تفاوت هایی با موارد دیگر دارد. مثل BOO ، که به 
معنای ساخت، تملک و مالکیت و بهره برداری است یا روش

BOOT  که ساخت ، تملک، بهره برداری و واگذاری است و 
تفاوتش با BOT این است که مدت زمانی مالکیت پروژه را 
به عهده خواهند گرفت. همچنین روشBLT، که به معنای 
ساخت، اجاره و واگذاری است؛ یعنی می سازند و در یک مدتی 
بابت بازگشت آن منابع اجاره داده می شود و سپس مرحله 

واگذاری است. 
اگر بخواهیم پروژه ای را به صورت BOT  انجام دهیم، چند 
مرحله دارد که حتما باید مدنظر قرار گرفته شود: اول شناسایی 
پروژه است؛ یعنی به صورت کامل همه ابعاد آن هم برای 
سرمایه گذار و هم سرمایه پذیر، مشخص، روشن و واضح باشد. 
مسئله بعدی که باید در نظر گرفته شود، مناقصه ای است 
که برگزار می شود و نیاز به انجام این پروژه در آن ذکر 
شود ، مذاکراتی است که با سرمایه گذاران واجد شرایط در 
این زمینه انجام خواهد شد و بعد از اینکه موافقت نامه میان 
سرمایه گذاران انجام شد، موافقت نامه تامین مالی و عقد 
پیمان انجام می گیرد و در نهایت به اجرای پروژه می رسیم؛ 
بعد از آن بهره برداری و نگهداری توسط سرمایه گذار است 

و در مرحله آخر هم زمانی که اصل سرمایه و سود برگشت، 
واگذاری آن پروژه به صاحب آن پروژه خواهد بود. 

پروژه های BOT   در دنیای مدرن یک تاریخچه کوتاهی 
دارد، یعنی مدت زمان زیادی نیست که این پروژه ها رسم 
شده که از آنها استفاده کنیم. در واقع شاید بیشتر از سی 
سال نباشد و البته که در ایران هم خیلی جوان است، تا 
حدی که پروژه هایی که در این زمینه انجام شده، شاید 
هنوز در ایران به پایان نرسیده باشد. یعنی مرحله ای که 
باید دوره بازگشت سرمایه را بگذرانند و اصل پروژه دوباره 

به صاحب پروژه واگذار شود، انجام نشده است. 
مسلما روش های فوق الذکر و بقیه موارد بسیار در دسترس تر 
هستند و نسبت به مدل های قدیمی مثل استقراض خارجی 
که خیلی مرسوم بوده و دولت ها از بقیه کشورهای خارجی 
استقراض می کردند و مشکالت عدیده ای برایشان به وجود 
می آمد، بهتر است. یکی از مزایای عمده پروژه هایی که به 
صورت BOT  انجام می شوند، آن انتقال تکنولوژی نوین به 

کشور است که از طریق این روش قابل دسترس خواهد بود.

Buy back  قراردادهای
یکی دیگر از روش های تامین منابع مالی برای پروژه ها، 
قراردادهای بای بک ) Buy Back( یا بیع متقابل است 
که به نحوی قراردادهای خرید خدمت هستند . سرمایه گذار 
مبالغی  کلیه  می بندد،  را  قرارداد  این  که  زمانی  خارجی 
که برای سرمایه گذاری الزم است، ازجمله خرید ، نصب 
تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد 
و پس از اینکه راه اندازی شد، به سرمایه پذیر واگذار می کند.
بازگشت سرمایه و سود سرمایه حاصل از آن سرمایه گذاری 
که انجام شده، از طریق محصوالت تولیدی و خدماتی که بعد 
از راه اندازی طرح صورت می گیرد، قابل دستیابی خواهد بود. 
پرداخت هایی هم که در بای بک انجام می شود و سرمایه گذار 
می آورد که یا به صورت نقدی است و یا غیرنقدی، طرف 
تامین کننده منابع مالی مسئولیت اجرا، امور مهندسی، ساخت 
و نصب، انتقال تکنولوژی، آموزش، راه اندازی و سایر مواردی 
که مترتب به آن قرار داد است را برعهده می گیرد . در واقع 
یک پیمانکار عمومی طرف می شود و طرف داخلی فقط 

نظارت های فنی و مالی را به عهده دارد . 
نرخ بازده سرمایه گذاری بای بک به نسبت فاینانس باالتر 
است و به بیست درصد هم می رسد. یک مسئله ای که 
این  این است که ریسک  دارد،  بای بک وجود  در بحث 
قرارداد را هر دوطرف قبول می کنند و مسلما کسی که 
سرمایه را آورده، ریسک بیشتری خواهد داشت؛ یعنی اگر 
اتفاقی در آن کشور بیفتد و موارد غیرمترقبه ای به وجود آید، 

سرمایه گذار ریسک بیشتری را باید متحمل شود.

EPC روش تامین مالی
اما یکی دیگر از روش های تامین منابع مالی و تامین سرمایه 
برای اجرای پروژه ها، روش)EPC( »ای.پی.سی« است که 
هم بحث مهندسی، هم تامین تجهیزات و هم اجرای آن پروژه 
در روش  »ای.پی.سی« انجام می شود. مزیت چنین روشی این 
است که چون همه کارهای این پروژه و مطالعات امکان سنجی 
انجام شده، مدت زمان اجرای پروژه های »ای.پی.سی« بسیار 
سریع تر است و خیلی راحت تر قابلیت انجام دارند. البته این 
پروژه ها در کشور ایران تا حدودی موفق نبوده اند؛ علت عمده 
آن هم این است که مسئولیت مشاور و کارفرما جداست و 
این باعث می شود که هماهنگی الزم و کامل انجام نگیرد 
و پروژه ها موفق نباشند، ولی یکی از روش های تامین منابع 
مالی است و اگر همه موارد را درست ببینیم و به صورت کامل 

اجرا کنیم، »ای.پی.سی« سرعت خیلی زیادی خواهد داشت.
البته این روش یکسری پیش نیازهایی دارد: اول اینکه آن کسی 
که می خواهد اجرا کننده باشد، باید تعریف کامل و دقیق از 
پروژه داشته باشد ، تفاهم کامل با دستگاه های اجرایی و میان 
دوطرف وجود داشته باشد ، مدیریت پروژه توسط دستگاه 
اجرایی به طور کامل و دقیق اجرا ، اعتبار مورد نیاز تامین شود و 
در فواصل زمانی که باید تزریق مالی صورت بگیرد، حتما انجام 
شود، پیمانکار قوی در این پروژه باید حضور داشته باشد تا هم 
از لحاظ علمی و هم فنی و اجرایی بتواند پروژه را به خوبی اجرا 
کند و مشخصات و الزامات انجام آن پروژه به صورت استاندارد 

و واقعی لحاظ شده باشد. 
آزادی  معموال  پیمانکاران  »ای.پی.سی«  پروژه های  در 
باالتر  خیلی  پروژه ها  این  سرعت  دارند،  بیشتری  عمل 
داد.  انجام  را  اینها  زمان  کوتاه ترین  در  می شود  و  است 
در  زیادی  تاثیر  پرداخت ها  نحوه  و  مالی  توافق نامه های 
کاهش  امکان  دارد .  »ای.پی.سی«  پروژه های  اجرای 
هزینه ها به دلیل آنکه طراحی هم توسط این گروه انجام 

می شود، امکان پذیر است. 
پروژه های  نتوانستند  ما  کشور  در  که  دالیلی  از   یکی 
که  است  این  دهند،  انجام  خوبی  به  را  »ای.پی.سی« 
پیمانکارانی که در این زمینه بتوانند براساس استاندارد سه 
حوزه: مهندسی )E( ، حوزه تدارکات و تجهیزات )P(، و اجرا)C(  را 
توامان داشته باشند، خیلی کم هستند و سود خوب این پروژه ها 
به توانمندی آن شرکت پیمانکار در آن سه زمینه برمی گردد.  

این موضوع مستلزم دانش مدیریت پروژه است که تا حد اجرا ، 
اجرایی شده باشد. دانش و مدیریت پروژه در کشور ما وجود 
دارد، ولی اینکه اجرایی شده باشد، در هاله ای از ابهام است. 
پیمانکاران خوبی که بتوانند سه مرحله »ای.پی.سی« را انجام 
دهند، انگشت شمار هستند؛ ضمن اینکه تغییرات و نوسانات 
نرخ ارز در کشور ما زیاد است و این توجیه اقتصادی پروژه ها را 
زیرسوال می برد . ضعف سیستم مالی به هر حال گریبانگیر کل 
کشور و به تبع آن مناطق آزاد می شود و پروژه های بزرگ را به 

صورت »ای.پی.سی« مشکل دار خواهد کرد.
کند،  ایجاد  را  پروژه ای  بخواهد  که  سرمایه گذاری  هر 
است  یا شخصی  سرمایه  شود.  تامین  سرمایه  این  باید 
که سهام دار اصلی یا سهامداران آن را تامین می کنند، یا 
می توانند با انتشار اوراق مشارکت مجوزهای الزم را بگیرند 

و این پروژه را به سرانجام برسانند  و یا اینکه از تسهیالت 
و وام بانکی استفاده شود. 

اوراق صکوک
یک مورد دیگر که در سال های اخیر در آن بحث شد، بحث 
صکوک یا اوراق مشارکت اسالمی است. در کشورهای که 
جمعیت مسلمان زیاد است یا عمده کشور مسلمان هستند، 
برخی ابزارهای مالی متعارف که در بانک ها مورد استفاده 
دلیل  به  هستند،  بین المللی  عرصه  در  و  می گیرد  قرار 
اعتقادات مذهبی مقبولیتی ندارند . از این روی دولت ها و 
شرکت های اسالمی به دنبال روش هایی برای تامین مالی 

مدیریت منابع بر اساس اصول اسالمی بودند .
واژه صکوک در عربی به معنای چک، سفته یا قبضی 
است که به عنوان اوراق قرضه اسالمی تعریف می شود . 
قرضه ای  اوراق  از  تقلید  کارگیری صکوک،  به  از  هدف 
که در بانک های بین المللی استفاده می شود، نیست؛ بلکه 
یک ابزار ابتکاری است که براساس قوانین شریعت اسالم 
است . اوراق بهاداری که به عنوان صکوک با پشتوانه مالی 
تعریف می شود، باید خود یک ارزشی داشته باشد،   نمی تواند 
خالء  و  بیاید  وجود  به  سوداگرانه  فعالیت  یک  براساس 

ارزشی در آن صورت نگرفته شود. 
و  ترازنامه  پشتوانه  با  را  صکوک  بهادار  اوراق  معموال 
دارایی فیزیکی شرکت های خاص جذب می کنند. اما انواع 
مختلفی در کشورهای اسالمی به پیشنهاد بانک توسعه 
اسالمی ایجاد شده و از آنها تقریبا 4 یا ۵نمونه در ایران 
قابلیت اجرا و یا مقبولیت بیشتری دارد که اجاره، استثنا، 

مشارکت، مضاربه، مرابحه و... هستند. 
ابزار  صکوک را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی 
حقوق صاحبان سهام و دیگری ابزار بدهی است. صکوکی 
ابزار بدهی؛ و  یا مرابحه زیرمجموعه  استثنا  اجاره ،  مثل 
مشارکت و مضاربه زیرمجموعه حقوق صاحبان سهام قرار 

می گیرند.
آن  دارنده  که  است  بهادار  اوراق  مثل  اجاره  صکوک 
اوراق صکوک عمال مالک بخشی از آن دارایی می شود 
که منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف کننده بانی 
واگذار شده است. در مناطق آزاد هم مدتی است که بحث 
اوراق صکوک مطرح شده و براساس آنها جلساتی را با 
بخش های ذیربط که در این زمینه در کشور کار می کنند، 
دبیرخانه  بین  هم  تفاهم نامه هایی  است ،  گردیده  برگزار 
شورایعالی مناطق آزاد و آن مراکز بسته شده، اما به صورت 
اجرایی و عملیاتی دو مورد است که به این مرحله رسیده 
ولی اینکه نتیجه آن به کجا رسیده، هنوز مشخص نیست.
اوراق صکوک ریسک هایی دارد که باید آنها را در نظر 
بگیریم؛ مثل ریسک نرخ سود ، کاهش قیمت دارایی و 
حتی از بین رفتن کل دارایی است . تفاوت صکوک با اوراق 
قرضه که در بازار بین المللی استفاده می شود این است که 
صکوک نشان دهنده دارایی مالکیت مشخص است؛ در 
حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی است؛ یعنی 
با صکوک به نوعی مالک بخشی از دارایی می شوید، ولی 
در اوراق قرضه فقط صاحب دارایی به شما بدهی داده، به 
این معنا که رابطه ای بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه 
و رابطه وام دهنده و وام گیرنده وجود دارد . ضمن اینکه نرخ 
بهره های وام هم ثابت است؛ به همین دلیل، برخی اوراق 
قرضه را مصداق ربا می دانند. دارایی اوراق صکوک از نظر 
شرعی مجاز است اما اوراق قرضه از نظر اسالم پذیرفته 
اقبالی  اسالمی  کشورهای  در  سبب  بدین  نیست.  شده 

نسبت به اوراق قرضه وجود ندارد. 
اعتبار اوراق قرضه را آن کسی که صادر کرده و انتشار داده، 
تامین می کنند؛ در صورتی که اعتبار صکوک به ارزش 
دارایی بستگی دارد و چون در دارایی مشارکت می کنند، 
به ارزش آن هم بستگی دارد. اوراق صکوک را می توانی 
به عنوان بخشی از مالکیت در بازار به فروش رساند، ولی 
اوراق قرضه فقط یکسری بدهی است که خرید و فروش 
می شود. در صکوک امکان افزایش اصل وجود دارد، در 
صورتی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش 

نخواهد داشت . 
گفت  نمی شود  که  روش هایی هستند  فوق،  موارد  همه 
صرفا یک مورد آن برای مناطق آزاد خوب خواهد بود؛ به 
عقیده بنده باید تمامی روش های تامین منابع مالی را برای 
مناطق در نظر بگیریم و این را لحاظ کنیم که هر منطقه 
آزاد با شرایط منحصر به فرد خود برای پروژه های مختلف از 

چه روش های تامین مالی استفاده می کند؟  
ممکن است برای یک پروژه از روش BOT  و همزمان برای 
پروژه ای دیگر در همان منطقه آزاد از اوراق صکوک استفاده 
کرد و یا در جای دیگر استقراض و در همان منطقه از تسهیالت 
بانکی بهره برد. لذا با توجه به نوع پروژه و دوره بازگشت سرمایه 

و ماهیت پروژه می توان روش تامین منابع مالی را انتخاب کرد 
تا دوره به ثمر رسیدن آن کوتاه تر شود و در نتیجه کنار همه این 

موارد توسعه اقتصادی خوب را داشته باشیم.
اما در ایران روش های تامین مالی داخلی نیز وجود دارد، 
مثل وام که از منابع مختلف گرفته  می شود.  وام هایی که 
از بانک، اشخاص و صندوق های مختلف گرفته می شود 
و یا اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ ها و فروش اقساطی 
که مثل اجاره به شرط تملیک است. البته تفاوتشان در 
در  سرمایه  مالکیت  اقساطی،  فروش  در  که  است  این 
زمان تحویل به ذینفع منتقل می شود. بر این اساس بانک 
اعمال  با  می کند،  خریداری  را  ماشین آالت  و  تجهیزات 
درصدی سود به ذینفع می فروشد ؛ یا اینکه مشارکت در 
سرمایه گذاری است، یعنی بانک در این روش سرمایه های 
شرکت های در حال فعالیت جدید را در بخش خصوصی و 
یا عمومی مشارکت می کند. مشارکت بانک در این موارد 
یک تابعی از سرمایه ثبت شده آن شرکت است . تامین 
منابع مالی به صورت تقسیم سود است که آن هم نوعی 
مشارکت است که چند سهم برای تامین مالی آن پروژه، 
سرمایه را فراهم می کنند؛ مشارکت کنندگان هم به نسبت 

سهم شان، در سود و زیان شریک خواهند بود .

خطوط اعتباری فاینانس
مورد دیگر، خطوط اعتباری فاینانس است که بانک ها از 
طریق اعطای تسهیالت، اجاره به شرط تملیک و فروش 
یک  می گذارند.  وام گیرنده  اختیار  در  اعتباراتی  اقساطی، 
روش دیگری هم وجود دارد که »استثنا« می گویند که 
نوع جدیدی از تامین اعتبار برای اجرای طرح های صنعتی 
و تجاری، کاالهای سرمایه ای و افزایش تولیدات صادراتی 
که  است  تولیدی  کارهای  برای  قراردادی  استثنا،  است . 
براساس آن تولیدکننده تعهد می کند کاالهای مشخص 
را مطابق با ویژگی معین با نرخ مشخص در یک زمان 

خاص تولید کند. 
برخی  بانک  که  است  فنی  کمک های  دیگر،  مورد 
آوردن   فراهم  برای  وام  صورت  به  را  فنی  کمک های 
مهارت های فنی ، توسعه تولید و یا خدمات آن پروژه مثل 
نصب ،  مهندسی  طراحی  امکان سنجی ،  مطالعات  تهیه 
خدمات مشاوره و... به آن کشور، سرمایه گذار و صاحب 

پروژه واگذار می کند.
تسهیالتی هم از بانک های توسعه ای مثل بانک جهانی 
این چنینی هم  توسعه اسالمی و صندوق های  بانک  و 
است که قابلیت اجرا در مناطق آزاد دارد . استفاده از منابع 
بین المللی جاهایی مثل سازمان همکاری های بین المللی  
ایران طرح های زیادی اجرا کرده هم یکی  ژاپن که در 
از روش هایی است که می تواند تامین منابع مالی را برای 
چارچوب های  در  باید  البته  دهد،  انجام  پروژه ها  برخی 

سازمان های بین المللی قرار گیرد.

بهره مندی از روش های نوین تامین مالی به 
جای فروش زمین

تمامی موضوعاتی که عنوان شد، مواردی است که می تواند 
سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی را 
به سمت مناطق آزاد گسیل دهد تا از طریق آنها، مناطق 
در کشور  اقتصادی  توسعه  پیشروهای  عنوان  به  بتوانند 

مطرح گردند. 
طرح ها  از  بسیاری  کشورمان  عظیم  گستره  در  مسلما 
ممکن است قابلیت اجرایی نداشته باشند، ولی با استفاده 
از روش های تامین منابع مالی و آزمودن آنها در گستره 
مناطق آزاد می توانیم از روش های مختلف استفاده های 
انتقال  به سرزمین اصلی  را  ببریم و موارد موفق  خوبی 
یا  است که چهارچوب  آن  نیازمند  اینها  اما همه  دهیم. 
ساختاری را در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و همچنین 
در سازمان های عامل مناطق برای تامین منابع مالی تعریف 

کنیم. 
شبیه  که  می روند  پیش  سمتی  به  آزاد  مناطق  اکنون 
تامین  برای  اصلی  سرزمین  در  شده اند .  اصلی  سرزمین 
اجرای پروژه  ها  تا هزینه  به فروش می رسد  منابع، نفت 
تامین شود. در مناطق آزاد هم فروش زمین ها و یا منابعی 
که از محل خدمات بحث های گمرکی و بندری کسب 
می شود و در جهت توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های 

سازمان ها هزینه می گردد. 
ایجاد  مالی  منابع  تامین  برای  که  ساختاری  با  مسلما 
می شود، می توانیم پروژه های زیرساختی و اجرایی مناطق 
آزاد را به این سمت و سو ببریم که با استفاده از روش های 
نوین تامین منابع مالی بتوانیم منابع را تامین کرده و آن 
پروژه اجرایی شود، تا در نهایت داشته های اصلی مان را 

نفروشیم؛ چراکه بعدا قابل دسترس نخواهد بود  .

گفت و گو: 
طهورا کریمان



اخبار منطقه آزاد اروند

فرا  پیامی  در  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
رسیدن ایام سوگواری رحلت حضرت امام خمینی)ره( و 

سالروز قیام خونین پانزده خرداد را تسلیت گفت.
حسین گروسی فرا رسیدن سی دومین سالگرد ارتحال 
و  )ره(  امام خمینی  اسالمی حضرت  انقالب  بنیانگذار 
پانزده  همچنین پنجاه و هشتمین سالروز قیام خونین 

خرداد را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( 
و قیام خونین پانزده خرداد، دو حادثه عظیم در تاریخ کشور 

هستند که با نام انقالب اسالمی، عجین گشته اند.
تاریخ  در  اثرگذار  و  واال  شخصیتی  خمینی)ره(  امام 
به  آثار  و  رهنمودها  که  بود  عزیزمان  میهن  معاصر 
جای مانده از این بزرگ مرد و تأسی از آنها در تمامی 
عرصه های زندگی خصوصا در اتحاد و همدلی مسلمین 

جهان بسیار پراهمیت و گرانقدر است.
این  مردم  حماسه آفرینی  یادآور  نیز  ۱۵خرداد  یوم اهلل 
سرزمین در راه مبارزه با استکبار، استبداد و رسیدن به 
رهایی و در نهایت انقالب شکوهمند اسالمی است که 
به عنوان برگ زرینی از تاریخ این مملکت تا به همیشه 

در خاطره نسل های آینده ماندگار خواهد ماند.
اینک ملت هوشیار ایران که همواره از آزمون های سخت 
الهی پیروز و سرافراز بیرون آمده است، این بار نیز در رویداد 
بزرگ انتخابات پیش رو، بار دیگر به منویات امام راحل 
لبیک گفته و ثابت خواهد کرد که همچنان به آرمان های 

انقالب و اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( وفادار است.

انقالب  بنیانگذار  و خاطره  یاد  گرامیداشت  اینجانب ضمن 
اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره(، سالگرد رحلت جانگداز 
ایشان و شهدای گرانقدر پانزده خرداد را محضر اروندنشینان 

همیشه در صحنه و شهید پرور تسلیت عرض می نمایم.

حسین گروسی سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند، در 
پیامی قهرمانی تیم بانوان پاالیش نفت آبادان در لیگ 

برتر فوتسال کشور را تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:

به نام خدا
بانوان تیم فوتسال پاالیش نفت آبادان با قهرمانی خویش، 
شایستگی خود را به جامعه ورزشی ایران زمین ثابت کردند.

این شیرزنان، افتخار آفرینان با کسب عنوان قهرمانی باز هم 
نام خوزستان، آبادان و اروند را سرافراز نمودند و شور و شادی 

را برای مردم همیشه قهرمان این خطه به ارمغان آوردند.
بانوان  فوتسال  تیم  قهرمانی  تبریک  ضمن  اینجانب 
بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  در  آبادان  نفت  پاالیش 
کشور به اروند نشینان و جامعه ورزشی، خصوصا بانوان 
ورزشکار، از تالش و همت صادقانه بازیکنان متعصب 
و باغیرت، کادر فنی و مدیران این تیم کمال تشکر و 
قدردانی را دارم و برای آنها آرزوی افتخارات بیشتر و 

بهترین ها را از درگاه ایزدمنان خواستارم.

با حکمی از سوی »حسین گروسی« سرپرست سازمان 
منطقه آزاد اروند، »سیدعلی حسینی« به سمت مشاور 
خانواده  امور  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، منصوب شد.
حسین گروسی سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند ضمن 
تقدیر و تشکر از زحمات »عیسی خزینه پور« که پیش از 
این در این سمت قرار داشت، »سیدعلی حسینی« را به 
سمت مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در امور 

خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران منصوب کرد.

پیام سرپرست سازمان 
منطقه آزاد اروند به 

مناسبت سالروز رحلت 
حضرت امام خمینی)ره( و 

قیام پانزده خرداد

پیام تبریک سرپرست 
سازمان منطقه آزاد اروند به 
مناسبت قهرمانی تیم فوتسال 

بانوان پاالیش نفت آبادان

انتصاب مشاور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد اروند 

در امور خانواده معظم 
شهدا، جانبازان و ایثارگران

با حکمی از سوی سرپرست سازمان 
منطقه آزاد اروند انجام گرفت:

تجاری- آزاد  مناطق  از  صحبت  جا  همه  امروزه 
صنعتی و نقش آن در رشد اقتصادی کشور ها است؛ 
مناطقی خاص در هر کشور که مشوق های تجاری-
همچنین  و  صفر  یا  و  اندک  مالیات  نظیر  اقتصادی 
حمایت حداکثری دولتی از بخش خصوصی به منظور 

توسعه پایدار در آنها جریان است. 
در  همسایه  کشور های  موفق  تجربه  به  توجه  با 
مناطق  عنوان  به  جدید  مفهومی  پیاده سازی  زمینه 
مفهوم،  این  گسترش  با  می توان  گردشگری،  آزاد 
پروژه مناطق آزاد گردشگری را در کشور با نگاه به 
اشتراکات  به  توجه  با  خصوصا  همسایه  کشورهای 
ثبات  می تواند  که  پروژه ای  کرد؛  آغاز  فرهنگی 
و  اقتصادی  سیاسی،  همه جانبه  و  پایدار  توسعه  و 
پیوسته  بهم  ملت های  و  دولت ها  برای  را  فرهنگی 

فرهنگی- تاریخی به ارمغان آورد. 
و  اقتصادی  صنعت  یک  گردشگری  که  پذیرفت  باید 
فرهنگی است که ضریب اشتغال زایی باالیی دارد، به همین 
دلیل اکثریت کشورهای دنیا با برنامه ریزی صحیح، به دنبال 

افزایش رقابت پذیری خود در این صنعت هستند . 
ابتدا  در  آزاد تجاری- صنعتی  مناطق  درست است که 
و  تجاری  فعالیت های  تسهیل  و  توسعه  بر  تمرکز  با 
صنعتی تاسیس شده اند، اما تمامی این مناطق در برخی 
گردیده اند؛  واقع  ایران  نقاط  و خاص ترین  زیباترین  از 
از سواحل آرام کاسپین در منطقه آزاد انزلی تا ساحل 
شگفت انگیز درک در منطقه آزاد چابهار، از جنگل های 
زیبای ارسباران در منطقه آزاد ارس تا جنگل های همیشه 
سبز حرا در منطقه آزاد قشم و... این مناطق شگفتی هایی 
را در دل دارند که در سرتاسر جهان کم نظیر است. این 
زیبایی های طبیعی در کنار جاذبه های فرهنگی، تاریخی، 
تجاری- آزاد  مناطق  شده  باعث  مذهبی  و  اجتماعی 
 صنعتی ایران در حوزه گردشگری نیز از ظرفیت های 

قابل توجهی بهره مند باشند.  
این مزیت ها، زمینه ایجاد طرح توریستی و تورگردانی 
میان مناطق آزاد را فراهم می کند. طرحی که می تواند 
درآمد ارزی و منافع و دستاوردهای منطقه ای و ملی 

را در حوزه توریسم به ارمغان بیاورد.
در این خصوص با معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند به گفت و گو پرداختیم و از میزان 

موفقیت این طرح در این منطقه آگاه شدیم.
و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون  طمیمیان  قدرت اله 
با  گفت و گو  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
تورهای  برقراری  کار  و  ساز  و  فرصت ها  از  نشریه، 
گردشگری خارجی میان مناطق آزاد کشور سخن گفت 
و بر لزوم ایجاد یک شورای هماهنگی میان وزارت امور 
دبیرخانه شورایعالی  و  فرهنگی  میراث  وزارت  خارجه، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد تا زمینه برای 

عملیاتی سازی طرح توریستی و تورگردانی فراهم شود.
وی همچنین بر مزیت های مناطق آزاد و حضور گردشگران 
خارجی بدون ویزا در این مناطق تاکید کرد و از فراهم کردن 
شرایط ورود عراقی ها در منطقه آزاد اروند سخن گفت؛ 
موضوعی که باعث رونق گردشگری در حوزه بازار و اقتصاد 
اروند شده بود؛ هر چند به واسطه کرونا توقفی در این شرایط 
ایجاد گردیده، اما انتظار می رود با طبیعی شدن شرایط این 
بیماری، دیگر مناطق نیز این رویه را به واسطه مرز مشترکی 

که با سایر کشورها دارند، پیاده سازی کنند.

تبیین منافع و دستاوردهای منطقه ای در 
حوزه توریسم

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 

آزاد اروند ارزیابی خود را نسبت به منافع و دستاوردهای 
منطقه ای و ملی در حوزه توریسم، درآمد ارزی و ارائه 
تصویری واقعی از ظرفیت ها و فرصت های گردشگری 
ایران تبیین کرد و گفت: مناطق آزاد از رعایت برخی 
قوانین و مقررات جاری سرزمین اصلی معاف هستند؛ 
این مناطق قوانین خاص خود را دارند، مثال می توان 
مناطق  واقع  در  شد.  وارد  مناطق  این  به  ویزا  بدون 
وارد  تا  است  خارجی  گردشگران  برای  فرصتی  آزاد 
این مناطق شوند و بین مناطق تردد کنند. این قوانین 
امتیازی به مناطق می دهد که بتوانند بدون واسطه درآمد 
ارزی داشته باشند و چهارچوب ها و محدودیت هایی که 

در کشور وجود دارد را نداشته باشند. 
قدرت اله طمیمیان افزود: ضمن اینکه نحوه پراکندگی 
مناطق آزاد کشور مضاف بر اینکه مناطق آزاد جدید هم 
اضافه شدند، به گونه ای است که تقریبا چهار ضلع ایران 
را این مناطق پوشش می دهد و لذا از چهار اقلیمی که 

کشورمان دارد، می توان استفاده کرد . 
وی تاکید کرد: ایران تجربه یک شبکه گردشگری از 
جنس اقلیم های متفاوت را در یک زمان خاص می تواند 
داشته باشد که این جذابیت خاص خود را دارد و می تواند 

تجربه جالبی در زمینه گردشگری باشد.

 تاکید بر عدم وجود ویزا
 برای ورود به مناطق آزاد

برای که  ســـوال  این  به  پاســـخ  در   طمیمیـان 
عملیـــاتی ســـازی طرح توریستی و تورگـــردانی 
آیین نامه های  و  مقررات  و  قوانین  چه  بین المللی 
داشت:  اظهار  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  در  اجرایی 
تورگردانی  و  توریستی  طرح  عملیاتی سازی  برای 
است .  ویزا  وجود  عدم  قانون  مهم ترین  بین المللی، 
شوند؛  وارد  ویزا  بدون  می توانند  خارجی  گردشگران 
این رویه در منطقه آزاد اروند قبل از کرونا عملیاتی 
شده بود و عراقی ها می توانستند حتی با خودرو وارد 
را در گردشگری در  اتفاق رونق خوبی  این  شوند و 

حوزه بازار و اقتصاد اروند ایجاد کرده بود.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون 
منطقه آزاد اروند ادامه داد: البته نمی دانم در مناطق 
دیگر مثل ماکو و ارس این اتفاق افتاده و این رویه 
حاکم شده یا نه؛ مثال نمی دانیم که آیا نخجوانی ها  
دارای  که  انزلی  و  چابهار  در  آیا  و  بیایند ؟  می توانند 
مرز مشترک با سایر کشورها هستند، نمی دانیم  این 
قانون  این  اروند  در  اما  نه ؟  یا  است  داده  رخ  اتفاق 
امور وزارت خارجه  نماینده  آیین نامه وجود دارد و  و 
می تواند در فرودگاه مستقر باشد و همانجا ویزا صادر 
کند. ما هم طبعا دنبال این بودیم که عراقی هایی که 
وارد می شوند بتوانند ویزایشان را در فرودگاه بگیرند 
و وارد کشور شوند، یا در حقیقت به سایر نقاط تردد 

کنند؛ اما به دلیل کرونا این رویه متوقف شد.

وجود موانع قانونی در جهت اجرای 
تورهای گردشگری خارجی

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه مهم ترین موانع 
قانونی ، زیرساختی و نهادی جهت اجرای تورهای گردشگری 
خارجی میان مناطق آزاد چیست، گفت: مهم ترین موانع قانونی، 
زیرساختی و نهادی، عدم ارتباط بین دبیرخانه شورایعالی مناطق 
میراث  وزارت  و  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
فرهنگی است. به عقیده بنده یک شورای هماهنگی بین این 
سه دستگاه و البته دستگاه های امنیتی که حتما باید حضور 
داشته باشند ، بایستی تشکیل شود و در حقیقت ضرورت دارد 

این هماهنگی بین سه دستگاه به وجود آید .  
اروند  در  تصمیماتی  مثال  گاهی  ما  افزود:  طمیمیان 
می گیریم که نیازمند آن است که این تصمیمات و قسمتی 
از اتفاقات توسط وزارت امور خارجه اجرایی شود و قسمتی 
دیگر توسط وزارت میراث فرهنگی بحث گردشگری اش 
باعث  که  است  هماهنگی ها  عدم  این  و  گردد  اجرایی 
می شود بسیاری از اتفاقات خوشایند روی ندهد و شاید 

گمرک هم در این میان نقشی بسزا داشته باشد .

 لزوم تشکیل کمیته ای
 میان دبیرخانه و دو وزارتخانه

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
بین  نظرم در سطح کالن  به  اروند تصریح کرد:  آزاد 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت 
کمیته ای  باید  فرهنگی  میراث  وزارت  و  خارجه  امور 
و  کاور  را  تصمیمات  یکدیگر  با  اینها  و  تشکیل شود 
از  ناشی  که  واحدی  نتیجه  یک  به  و  کنند  پشتیبانی 
تصمیمات سه نهاد است، برسند. مثال تصمیم می گیریم 
که در منطقه ای ویزا صادر کنیم، ولی اگر که وزارت امور 
خارجه این مجوز را به ما ندهد یا وزارت میراث فرهنگی 
این کد را به آژانس ها ندهد، امکان تحقیق عملیاتی این 
تصمیم شدنی نیست. لذا باید کنار یکدیگر چهارچوب و 
آیین نامه ای تدوین کنند و ثبات قوانین وجود داشته باشد. 
طمیمیان اظهار کرد: اکنون ما در حوزه اروند در بحث 
گردشگری تورهای عراقی ، ثباتی نداریم؛ ممکن است 
یک روز کامال بسته و یک روز باز شود، یک روز زیاد 
و روز دیگر کم می کنند . لذا کسانی که می خواهند در 
این حوزه سرمایه گذاری نمایند، باید بدانند که قوانین 
این  و  نداریم  ثبات  خارجه  سیاست  در  ما  دارد.  ثبات 
بزرگترین مشکلی است که تورهای گردشگری خارجی 
با آن مواجه هستند و عمال حضور پیدا نمی کنند و مهم تر 
آنکه آنچه در تصور است، به وقوع نمی پیوندد و البته که 

سیاست های امنیتی کشور در این امر دخیل می باشد.

پیشنهادی جهت برون رفت از عدم اجرای 
ظرفیت رقابتی مناطق آزاد

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه پیشنهاد شما 

این ظرفیت و مزیت  اجرای  از عدم  برون رفت  جهت 
رقابتی مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی چیست، بیان 
داشت: همان طور که گفتم باید بین وزارت میراث به 
دلیل آنکه قواعد و ضوابطی دارند و وزارت امور خارجه 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و 
کمیته ای مشترک تشکیل شود، البته سازمان هواپیمایی 
هم در این حوزه دخیل است و باید تعریف مسیر و پرواز 
کند. به نظرم این پیشنهاد می تواند عملی شود که یک 
تیم بیاید و براساس قوانین و چهارچوب ها عمل کنند؛ 
چراکه در داخل مناطق آزاد این موضوع پذیرفته شده 
بین  ما قبال صحبت کرده ایم که گردشگری  است و 
مناطق داشته باشیم. اما اینکه  گردشگری خارجی داشته 
باشیم، باید وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی 
وظایفی را به عهده بگیرند و بدانند که تصمیمی که 
گرفته می شود، آن حوزه مقابل چه وظایفی برای اجرایی 
کردن تصمیم دارد و از همه مهم تر که این تصمیم کلی 

باید از طرف هر سه حوزه باشد.

قابلیت تحقق  یک طرح همکاری
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند در پاسخ به این سوال که با کدام دستگاه های 
اجرایی همچون وزارت میراث فرهنگی، نیروی انتظامی ، 
امور  استانداری، فرمانداری، گمرک و وزارت  مرزبانی، 
خارجه باید در چه زمینه ها و کدام مرحله از اجرای طرح 
همکاری داشت؟ آیا اصال با انعقاد قرارداد و تفاهم نامه 
این موضوع قابل تحقق است، گفت: دستگاه های اجرایی 
که در این حوزه دخیل هستند: وزارت میراث فرهنگی ، 
وزارت امور خارجه و مناطق آزاد و سازمان هواپیمایی 
فرمانداری نقش شان خیلی روتین  استانداری و  است. 
است؛ لذا وزارتخانه ها هستند که باید تصمیم بگیرند که 
اجرایی شود؛ ولی اینکه این قرارداد و تفاهم نامه قابل 
تحقق باشد، به شرایط دولت برمی گردد که فکر می کنم 
هم  دور  ارگان ها  این  کردن  جمع  آینده  سال  یک  تا 
سخت باشد؛ زیرا از خرداد و شهریورماه بحث انتخابات و 

جایگزینی مطرح است. 
مدیرعامل  آزاد  منطقه  یک  در  مثال  افزود:  طمیمیان 
جدیدی که می آید، تا افراد بشناسند و آنها را ببینند و 
بپذیرند، مدت زمانی طول می کشد؛  را  ایده های قبلی 
ولی قراردادها و تفاهم نامه ها قابل تحقق است؛ اما فکر 
می کنم برای سال بعد امکان پذیر باشد؛ چراکه آدم های 
جدید می آیند و آنها باید نظرشان بر این ایده ها مثبت 
باشد، ولی بعید می دانم که تا اواخر پاییز بشود تیم را جمع 
کرد، اما می شود راجع به آن صحبت و فکر کرد و هر 
سازمان افراد خود را را معرفی کند، البته محوریت هم باید 
با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد . 
وی تاکید کرد: در این رابطه باید دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکاتبه ای با سازمان ها کند و 
حوزه های تخصصی شان را بیاورند، حوزه های تخصصی 
بنشینند و کارشناسان چند جلسه صحبت کنند . این نتایج 
در میان مدیران میانی پخته می شود و مدیران کالن 
است.  شدنی  موضوع  این  لذا  می کنند؛  تصمیم گیری 
اینکه االن ببینیم در چه زمینه و کدام مرحله باشد، شاید 
نیازمند این است قوانین و چهارچوب ها اصالح داشته 
باشد. شروع کار این است که دبیرخانه در خودش به 
تفاهم برسد و بعد این تفاهم را با چند دستگاه دولتی  
میراث  وزارت  و  خارجه  امور  )وزارت  البته  کم  خیلی 
فرهنگی( هماهنگ کند؛ چراکه تعداد زیاد دستگاه ها، 

قوانین دست و پاگیرتری ایجاد می کنند . 
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند در پایان گفت: باید تاکید کنیم که قوانین ما 
بسیار محدود کننده است و اگر آدمی باشد که قانون را 
سفت و سخت تر بییند، اوضاع بدتر می شود. لذا با حداقل 
حوزه های تخصصی که همین سه حوزه است، می شود 
این بحث را شروع کرد و در خود سازمان های مناطق آزاد 
توافق شود و بعد سراغ عملیاتی و اجرایی شدن آن رفت.

افزایش درآمدهای ارزی با بهره گیری از 
ظرفیت گردشگری مناطق آزاد

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

با حضور مسئولین سازمان منطقه آزاد اروند صورت پذیرفت:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

افتتاح اسکله استند آپ پدل برد در منطقه آزاد اروند

ثبت آماری؛ جایگزین ثبت سفارش کاال در مناطق آزاد کشور

اروند  آزاد  نخستین اسکله تخصصی پدل برد منطقه 
در رودخانه اروند کوچک افتتاح شد.

آزاد  منطقه  در  برد  پدل  تخصصی  اسکله  نخستین 
فرهنگی،  معاون  طمیمیان  قدرت اله  حضور  با  اروند 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  ضرغامی  احمدرضا 
رئیس  گنجی زاده  مجتبی  اروند؛  آزاد  منطقه  جوانان 
و  اروند  آزاد  منطقه  ورزشی  انجمن های  هیات 

ورزشکاران و عالقه مندان به این رشته افتتاح گردید.
آن  در  که  است  لذت بخش  ورزشی  پدل،  استندآپ 
و  می ایستد  )برد(  بزرگ  تخته  یک  روی  ورزشکار 
با استفاده از پارو )پدل( حرکت می کند که در زبان 

انگلیسی Stand Up Paddle نوشته می شود.
این ورزش را در بسیاری از محیط های آبی می توان 
انجام داد؛ از دریاها و آب های آزاد گرفته، تا دریاچه ها 
و رودها و کانال ها. با این که این ورزش شباهت هایی 

این  همه  با  اما  دارد،  قایقرانی  یا  موج سواری  به 
و  تجهیزات  ویژگی ها،  و  است  متفاوت  ورزش ها 

مهارت های خاص خودش را دارد.
نکاتی ازجمله تنوع محل ورزش، نیاز به امکانات کم، 
فواید بسیار برای سالمتی و تناسب اندام و امکان پذیر 
اعضای خانواده در سنین مختلف،  تمام  برای  بودن 
باعث شده است به یکی از پرطرفدارترین ورزش های 

دنیا تبدیل شود.

آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
آبادان  مردم  نماینده  مختار«  جلیل  »دکتر  پیگیری های  با  گفت:  اروند 
در مجلس شورای اسالمی، رأی دیوان اداری فسخ و از این پس ثبت 
آماری جایگزین  ثبت  و  لغو  آزاد  مناطق  به  واردات کاال  برای  سفارش 

آن می شود.
در  وزیران  هیات  مصوبه  بر اساس  اینکه  به  اشاره  با  سالم پور  جبار 
سال ۱۳۹۷، واردات کاال در مناطق آزاد یا ترانزیت کاال بین مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به انجام ثبت سفارش بوده است، 
به نقل از معاون فنی گمرک ایران اظهار داشت: طی آخرین تصمیم اخذ 
شده و ابالغ معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت امور مجلس وزارت 
اقتصاد، ترانزیت خارجی کاال با مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 
مبدأ سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا مبادی ورودی کشور، بدون 

نیاز به ثبت سفارش انجام خواهد شد.
آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
آزاد  مناطق  سازمان های  گشته  مقرر  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  اروند 
و ویژه اقتصادی کلیه اطالعات کاالهای وارده را به صورت برخط در 
اختیار گمرک ایران قرار دهند، خاطرنشان کرد: با لغو الزام ثبت سفارش، 
واردات کاال به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا ترانزیت کاال بین مناطق 
شورایعالی  دبیرخانه  توسط  اعالم  و  کاال  آماری  ثبت  براساس  صرفا 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.
الزم به یادآوری است، تا قبل از سال ۱۳۹۷و اجباری شدن ثبت سفارش 
واردات کاال  برای  از ثبت سفارش  این مناطق  آزاد و ویژه،  در مناطق 
معاف بودند و تصویب این الزام به دلیل تغییر سیاست های ارزی اعمال 

و مناطق آزاد را نیز در برگرفت.
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گفت و گو: 
ملیحه اسناوندی



اخبار منطقه آزاد قشم

بررسی آخرین وضعیت 
 7طرح عمرانی، صنعتی
  و گردشگری سطح 

جزیره قشم

 در ادامه بازدیدهای مدیرعامل
 سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در ادامه روند بازدیدهای مستمر خود از پروژه های 
عمرانی، اقتصادی، گردشگری و... منطقه، از هفت پروژه 

سطح جزیره قشم بازدید کرد.
علی درویش پور در این بازدیدها که با حضور جمعی از 
معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد، 
دستورات الزم جهت سرعت بخشیدن به روند اجرای این 

پروژه ها را صادر نمود.
هدف از بازدیدهای عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد 
قشم و هیات همراه، بررسی آخرین وضعیت پیشرفت 
فیزیکی این پروژه ها و سرعت بخشیدن به روند اجرایی 

شدن آنها در موعد زمانی پیش بینی شده بود.
نخستین ایستگاه بازدیدهای مدیرعامل سازمان منطقه 
این  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  همراه  به  قشم  آزاد 
جنوبی  ساحلی  بلوار  احداث  عمرانی  پروژه  سازمان، 
روستای رمچاه بود. این پروژه تاکنون با همت یکی از 
خیرین روستای رمچاه و در دو باند رفت و برگشت در 

حال انجام عملیات عمرانی است.
دوم  فاز  محل  از  همراه  هیات  و  درویش پور  ادامه،  در 
از  هدف  کردند.  بازدید  ناز  جزایر  ساحلی  کمپ پارک 
این بازدید بررسی امکانات جدید پیش بینی شده برای 
تفریحی،  سایت  در  گردشگران  به  بهتر  خدمات  ارائه 
ناز واقع در ساحل جنوبی  گردشگری و ورزشی جزایر 

جزیره قشم بود.
از مجتمع فرآوری سالم غذای جزیره قشم که  بازدید 
در زمینه خشک کردن ماهی به شیوه صنعتی فعالیت 
سازمان  مدیرعامل  برنامه های  مقصد  سومین  می کند، 
منطقه آزاد قشم و هیات همراه بود. این واحد تولیدی 
پس از راه اندازی در زمینه خشک کردن ماهی به روش 
صنعتی و به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل 
زنجیره ارزش در حوزه تولیدات صادرات محور به فعالیت 

خواهد پرداخت.
آزاد قشم و هیات  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
پروژه  انجام  محل  از  خود،  برنامه های  ادامه  در  همراه 
عمرانی در محدوده اسکله کندآلو بازدید کرده و به بررسی 
پیشرفت فیزیکی این پروژه پرداختند. این بازدید با هدف 
بررسی آخرین وضعیت عملیات عمرانی و اجرای طرح 
ساماندهی اسکله گردشگری کندآلو جهت ارائه خدمات 

به گردشگران و ساکنان منطقه صورت گرفت.
درویش پور و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه 
آزاد قشم در بخش دیگری از بازدیدها، به بررسی آخرین 
ابنیه فنی  وضعیت عملیات اجرایی زیرسازی و احداث 
باند رفت اتوبان رمکان به گیاهدان پرداختند. عملیات 
رمکان  اتوبان  رفت  باند  فنی  ابنیه  احداث  و  زیرسازی 
ایمن  دسترسی  مسیر  تکمیل  هدف  با  گیاهدان،  به 
شهروندان و گردشگران از درگهان تا رمکان و در ادامه 
نهضت راه سازی در سراسر جزیره از سوی معاونت فنی 
و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در حال انجام است.

سوم  قطعه  آسفالت  عملیات  وضعیت  آخرین  بررسی 
بزرگراه خلیج فارس قشم، بخش دیگری از بازدیدهای 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان و 
مدیران این سازمان بود. باند جنوبی قطعه ۳ این بزرگراه به 
طول 7.8کیلومتر، حدفاصل اسکله کاوه تا میدان درگهان 
را به یکدیگر متصل می کند. این بزرگراه در دو مسیر رفت 
و برگشت تعریف شده که عرض هر باند به 11.5متر 

می رسد.
عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم و هیات همراه 
در آخرین مقصد از بازدیدهای خود، با حضور در محل 
انبارهای درگهان،  پیش بینی شده جهت احداث سایت 
به بررسی وضعیت این پروژه پرداختند. سایت انبارهای 
به صورت  و  مساحت ۳5هکتار  به  زمینی  در  درگهان 
بخش  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  میان  مشارکتی 
شهر  سطح  انبارهای  ساماندهی  هدف  با  خصوصی 

درگهان در حال انجام است.
رئیس  بازدید علی درویش پور  گفتنی است، در حاشیه 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیات 
همراه از طرح ساماندهی اسکله کندآلو، حاج محمد زبیری 
از بزرگان جزیره قشم و روستای دیرستان، نسخه ای از 
کتاب »گنز بپو« )گنج پدربزرگ( را به مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم تقدیم کرد. 
ادبی حاصل تالش  این شاهکار  این گزارش  براساس 
2۳ساله نویسنده آن در 216صفحه و در برگیرنده بیش 
از 1500واژه و اصطالحات اختصاصی بوده و یک مرجع 
کامل و ارزشمند برای آشنایی با زبان محلی قشمی به 

شمار می آید.

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با سرمایه گذاران منطقه عنوان کرد:

جذب سرمایه گذاران، عامل ایجاد 
حرکت فزاینده در توسعه جزیره قشم

در نشست شورای بانک های منطقه آزاد قشم اعالم شد:

با حضور مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

با هدف بررسی الحاق اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستاهای قشم انجام شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: باید با تدوین 
ساز و کارهای مناسب مبتنی بر قانون، از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان حاضر 
در این منطقه پشتیبانی کرد و بستر را برای فعالیت فعاالن اقتصادی و بخش 

خصوصی فراهم نمود.
علی درویش پور در دیدار با جمعی از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی منطقه 
آزاد قشم اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم به رونق اقتصادی 

و ایجاد اشتغال پایدار دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: با حمایت همه جانبه و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 

می توانیم در بخش تولید و اشتغال زایی در سطح جزیره نقش آفرین باشیم.
عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: حمایت از سرمایه گذاران 

در چارچوب قانون را وظیفه خود و همه مدیران می دانم.
بروکراسی های  تولیدکنندگان درگیر  تا  اجازه دهیم  نباید  افزود:  درویش پور 
اضافی شوند و برای حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار باید همگام 

در کنار سرمایه گذاران پیش برویم.
به گفته وی؛ به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی، سرمایه گذاران مانند رزمندگان 
دوران جنگ هستند و در شرایط کنونی کشور باید با رعایت قانون، تا حد امکان برای 
تسهیل و حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و همچنین رفع موانع مشکالت 

آنها تالش نمود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: با اتخاذ تدابیر 

الزم، اصالح آیین نامه ها و حذف مقاومت ها در مسیر سرمایه گذاری، نباید اجازه 
دهیم تا سرمایه گذاران درگیر پیچ و خم های اداری شوند.

درویش پور بیان کرد: جذب سرمایه گذار موجب حرکت فزاینده موتور توسعه 
جزیره می شود و باید در راستای حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار، 

از حضور سرمایه گذاران استقبال کنیم.
تامین  در جهت  بانک ها  مدیران  با  نشست هایی  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، اظهار داشت: نقش بانک ها در راستای 

رفع موانع تولید و رونق کسب و کار انکارناپذیر است  .

عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: یکی از بخش هایی که 
می تواند به تحول آفرینی در بخش های اقتصادی و تولیدی جزیره کمک کند، 
بانک ها هستند و امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده، بخشی از موانع 

جهت تامین نقدینگی فعاالن اقتصادی جزیره مرتفع گردد.
درویش پور اذعان نمود: سازمان منطقه آزاد قشم با تمام قدرت و امکانات 
موجود در کنار و همراه فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بوده 

و در چارچوب قوانین برای رونق فعالیت اقتصادی از آنان حمایت می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان گفت: 
برگزاری جلسات با سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی و پیگیری خواسته های 
اولویت های ویژه و نخست سازمان  از  آنها جهت رفع موانع و مشکالت 
منطقه آزاد قشم است که با برنامه ریزی صورت گرفته این قبیل جلسات 

استمرار پیدا خواهد کرد.
براساس این گزارش، عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم در این دیدار پس 
از شنیدن  مشکالت سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی حاضر در جلسه، دستورات 

مقتضی برای رفع موانع و مشکالت را به مدیریت های مربوطه ارجاع  نمود.
گفتنی است، این جلسه با حضور جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد 
قشم و با هدف تسریع فرآیند پاسخگویی به مشکالت، پیگیری شفاف مسائل و 
تزریق روحیه همراهی و همکاری میان سازمان و سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

حاضر در جزیره برگزار شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
روش های صید و صیادی سنتی می تواند به عنوان جاذبه ای 
نوین در حوزه گردشگری کشور به عالقه مندان و گردشگران 

معرفی شده و ذائقه ای جدید در این صنعت ایجاد کند.
صیادان  تعاونی  روسای  با  دیدار  در  درویش پور  علی 
جزیره قشم با اشاره به اینکه صیادی میراث معنوی و 
یادگار نیاکان قشم است و ارتزاق بسیاری از بومیان 
داشت:  اظهار  است،  دریا  خدادادی  نعمات  از  منطقه 
انجام  انتظاری  صورت  به  که  سنتی  روش های  در 

و  نشده  وارد  آبزیان  ذخایر  به  آسیبی  هیچ  می شود، 
کامال منطبق با ضوابط زیست محیطی می باشد  .

جایگاه  طراحی  صیادی،  اسکله های  ساماندهی  وی، 
ماهی  بازار  طراحی  و  مکان یابی  مشخص،  سوخت 
ایجاد صنایع  و  مناسب  بسته بندی  امکان  با  فروشان 
تبدیلی این حوزه را از نیازهای جزیره دانسته و بیان 
کرد: باید در این زمینه گام های موثری برداشته شود.

درویش پور، خطوط ساحلی جزیره و حریم دریا را جزء 
مردم  به همه  متعلق  و  ملی  و سرمایه های  دارایی ها 

دانسته و افزود: این قول را به مردم و ساکنان جزیره 
می دهم که تا زمانی که در قشم حضور داشته باشم، 
اجازه واگذاری زمین در خطوط ساحلی را نخواهم  داد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان توانمندسازی جوامع محلی و بومیان را از اهداف 
سازمان دانسته و تاکید کرد: تشکیل تعاونی هایی برای 
توسعه مزارع پرورش میگو در دستورکار سازمان منطقه 
اشتغال  شاهد  زودی  به  ان شاهلل  و  دارد  قرار  قشم  آزاد 

جوانان در این مزارع خواهیم بود.

در پی تاکیدات علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم مبني بر ایجاد تعامل سازنده با بانک ها 
نشست  سازمان،  اقتصادي  بازوهاي  و  مشاورین  عنوان  به 
شورای بانک های منطقه آزاد قشم به ریاست معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم و با حضور مدیران 
گمرک و بازرگانی و اصناف این سازمان و جمعی از روسای شعب 
بانک های مستقر در این منطقه در محل معاونت اقتصادی و 

سرمایه گذاری سازمان برگزار شد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در 
این نشست با اشاره به نقش اساسی بانک ها و شرکت های 
سرمایه گذاری )هلدینگ ها( در پیشبرد برنامه های توسعه بخشی 
این سازمان در جزیره قشم گفت: حجم عظیم سرمایه گذاری 
بانک پاسارگاد در پروژه های بزرگ نفت، گاز و انرژی در جزیره 

قشم، نمونه ای بارز از این نقش است.
از شرکت های  با دعوت  این خصوص  فدایی دولت در  فریدون 
سرمایه گذاری )هلدینگ ها( سایر بانک ها جهت سرمایه گذاری در 
جزیره قشم افزود: بانک ها و هلدینگ های آنها به عنوان سرمایه گذار 
و پشتوانه اقتصادی طرح ها و پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی 

می توانند در تسریع و نهایی شدن آنها بسیار موثر و گره گشا باشند.

اجرای طرح های  بانک ها در  به همکاری  وی همچنین 
اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: همکاري حوزه 
ارزي بانک های مستقر در قشم  می تواند در اجرا و استفاده 
هرچه بهتر از طرح مجوز اعطایي دولت مبنی بر اختصاص 
حدود 450میلیون دالر ارز جهت تامین کاالهاي اساسي 
توسط تجار و بازرگانان کشور موسوم به 15درصدي براي 

واردات از طریق بنادر مجاز جزیره قشم بسیار موثر باشد.
به گفته فدایی دولت، اجرای این طرح به کاهش قیمت 
کاالهاي اساسي و مشمول طرح فوق الذکر در بازار مصرف و 

سفره مردم منجر خواهد شد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
همچنین اعطاي تسهیالت به سرمایه گذاران فعال در جزیره قشم 
براي سرعت بخشیدن به پروژه هاي نیمه تمام و سایر پروژه ها را از 
دیگر اقدامات موثر بانک های مستقر در قشم خواند و یادآور شد: 
این معاونت نیز حسب درخواست بانک ها، سرمایه گذاران و مالکین 
پروژه ها را تشویق به همکاري و انتقال حساب ها و فعالیت هاي 

بانکي شرکت ها در بانک هاي جزیره خواهد کرد.
وی در این نشست اعالم کرد که با ابتکار معاونت اقتصادی و 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم، به زودی نشست مشترکی 

بین سرمایه گذاران قشم و روسای شعب بانک هاي مستقر و فعال در 
جزیره برای آشنایي و همکاري دوسویه برگزار خواهد شد  . 

فدایی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری تنگاتنگ 
و تعامل دوسویه سازنده بانک ها با سازمان منطقه آزاد قشم را 
زمینه ساز موفقیت و پیشرفت امور در هر دوطرف خواند و افزود: این 
همکاری و تعامل صورت نخواهد گرفت مگر اینکه ما ظرفیت ها 
و توانمندی های یکدیگر را بشناسیم و برای نیل به این هدف نیز 

ضروری است حداقل هر ماه یک نشست مشترک برگزار کنیم.
به گفته وی، سازمان منطقه آزاد قشم از هرگونه پیشنهاد 
سرمایه گذاری بانک ها در جزیره استقبال می کند و معتقد است 

همان طور که سازمان به اهداف خود در سرمایه گذاری بانک ها 
می رسد، بانک ها هم به سهم خود باید به سود خودشان برسند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در 
بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت های این سازمان 
در کاهش بیکاری، تامین ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی و 
افزایش بهره وری در منطقه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: 
بانک ها هم در مسیر رسیدن به این موفقیت ها با سازمان 
همکاری خوبی داشتند و ما معتقدیم هر خروجی موفق، نتیجه 

کار تیمی و همکاری همه دستگاه های ذیربط است.
براساس این گزارش، علی همایونی مدیر گمرک و هرمز امیری 
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این 
نشست با بیان نقطه نظرات شان درخصوص موارد مرتبط با 
حوزه مدیریت خود، بر همکاری و تعامل با بانک ها تاکید کردند.
گفتنی است، روسا و نمایندگان شعب بانک های ملی، مسکن، 
تجارت، پارسیان، سپه، سامان و کشاورزی در منطقه آزاد قشم نیز در 
این نشست با استقبال از برگزاری نشست های مشترک با سازمان 
منطقه آزاد قشم و طرح دیدگاه ها، پیشنهادها و مشکالت خود، برای 
هرگونه همکاری و همراهی با سازمان منطقه آزاد قشم در جهت 
پیشبرد برنامه های توسعه بخشی این سازمان اعالم آمادگی کردند.

با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
هیات  رئیس  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مدیران 
هماهنگی  جلسه  کشور،  آزاد  مناطق  سایر  عامل 
افتتاحات مناطق آزاد کشور که توسط  پنجمین دوره 

رئیس جمهور افتتاح می شود، برگزار شد.
در این جلسه که با حضور علی درویش پور و جمعی 
از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار 
و  افتتاح  قابل  پروژه های  وضعیت  آخرین  گردید، 
همچنین پروژه های جدید آماده کلنگ زنی در پنجمین 

آزاد  منطقه  در  جمهوری  ریاست  افتتاح های  رویداد 
قشم مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در این جلسه با تاکید بر ضرورت پایش مستمر وضعیت 
پنجم  دور  در  حضور  جهت  مختلف  پروژه های  آمادگی 
افتتاح های ریاست جمهوری، اظهار کرد: تامین زیرساخت ها 
و حل مشکالت مرتبط با پروژه های اقتصادی، عمرانی، 
توسط  آنها  افتتاح  و  آماده سازی  جهت  و...  گردشگری 

ریاست جمهوری باید با سرعت و جدیت دنبال شود.
براساس این گزارش، در این جلسه که با حضور مشاور 

تجاری- آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور 
مناطق  روسای  برگزار شد،  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
آزاد کشور گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های قابل 

افتتاح و آماده کلنگ زنی مناطق را ارائه کردند.
این در چهار  از  آزاد قشم پیش  گفتنی است، منطقه 
با  امید  و  تدبیر  دولت  ریاست  افتتاح های  از  مرحله 
670میلیارد  و  64هزار  بر  بالغ  اعتباری  به  6۳پروژه 
و  دالر  281میلیون  ارزی  سرمایه گذاری  و  ریال 
خصوصی  و  دولتی  بخش  دو  در  یورو  260میلیون 

حضور داشته است.

نشست راهبری شورای بهسازی سازمان منطقه آزاد قشم 
درخصوص الحاق اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستاها 
به ریاست معاون فنی و امور زیربنایی این سازمان و با حضور 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان، معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و 

جمعی از مدیران سازمانی، استانی و شهرستانی برگزار شد.
محرم بهاروند در این نشست موضوع الحاق اراضی خارج از محدوده 
طرح هادی روستاهای واقع در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم 
و  دانست  اهمیت  حائز  بسیار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  برای  را 
سازمان  این  بهسازی  شورای  اعضای  هوشیاری  ضرورت  بر 

درخصوص تصمیم گیری برای الحاق این اراضی تاکید کرد.
وی با اشاره به همکاری و هم افزایی سازمان منطقه آزاد قشم 
با بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان در بحث این 
الحاق ها تصریح کرد: با توجه به توسعه و گسترش روستاها، 
همه ما باید به نیازهای واقعی روستاها و روستاییان عزیز 
توجه کامل داشته باشیم و ضمن لحاظ کردن این نیازها، 
مانع هرگونه سوء استفاده احتمالی از سوی سودجویان شویم.

براساس این گزارش، شهریار نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان هرمزگان نیز در این نشست وجود 
جاذبه های گردشگری، جنگل های حرا و محدوده منطقه آزاد 
را در جزیره قشم از عوامل تاثیرگذار در بحث الحاق ها بر 
شمرد و گفت: قانون در این خصوص وظایف سازمان ها و 
بنیاد مسکن را در کشور مشخص کرده و در قشم نیز در 
راستای همکاری و همگرایی، تفاهم نامه سه ساله بین بنیاد 

مسکن و سازمان منطقه آزاد قشم در بحث چگونگی الحاق 
واقع در  از محدوده طرح هادی روستاهای  اراضی خارج 

محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم منعقد شده است  .
همچنین، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم در این نشست با اشاره به وجود قانون 
10ساله درخصوص این نوع الحاق ها گفت: هر 10سال 
یک بار این قانون بر طبق ضرورت ها بازنگری و محدوه 

طرح هادی روستاها افزایش می یابد.
مهدی زارعی، وجود حساسیت و وسواس در قبال این 
افزایش محدوده را در سرزمین اصلی در نزد مدیران بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی مورد تاکید قرار داد و افزود: میزان 
این حساسیت و وسواس در مناطق آزاد برای سازمان های 

این مناطق دوچندان است.
افراد  برخی  دست اندازی  را  حساسیت  این  دلیل  وی، 

این  اراضی دولتی در  به  بهانه های مختلف  به  سودجو 
مناطق دانست و تصریح کرد: این افراد در پشت برخی 
افراد با عناوین و القاب ظاهر الصالح پنهان می شوند و از 

طریق آنها اهداف نامشروع خود را دنبال می کنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
میراث  مدیریت های  مهم  نقش  بر  پایان  در  آزاد قشم 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین محیط 
مناطق  در  الحاق ها  نوع  این  قبال  در  سازمان  زیست 
نظرات  ارائه  خواستار  و  کرد  تاکید  جزیره  روستایی 

تخصصی این مدیریت ها در این خصوص شد.
گفتنی است، در ادامه این نشست موارد الحاق اراضی 
خارج از محدوده طرح هادی در 12جاذبه های گردشگری 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در 

قبال هر یک از آنها اتخاذ شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با روسای تعاونی صیادان جزیره اظهار کرد:

صیادی به روش های سنتی در جزیره قشم؛ جاذبه ای نوین در حوزه گردشگری کشور

دعوت سازمان منطقه آزاد قشم از هلدینگ های بانک ها برای سرمایه گذاری در جزیرهدعوت سازمان منطقه آزاد قشم از هلدینگ های بانک ها برای سرمایه گذاری در جزیره

برگزاری جلسه هماهنگی پنجمین دوره افتتاح پروژه های منطقه آزاد قشم توسط رئیس جمهوربرگزاری جلسه هماهنگی پنجمین دوره افتتاح پروژه های منطقه آزاد قشم توسط رئیس جمهور

برگزاری نشست راهبری شورای بهسازی سازمان منطقه آزاد قشمبرگزاری نشست راهبری شورای بهسازی سازمان منطقه آزاد قشم
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