
سرمقاله

 مناطق آزاد هفتگانه نسل چهارم؛
 آرزوهایی که رویا تفسیر می شوند

بی تردید آنچه همه موافقان و منتقدین عملکرد مناطق آزاد برآن اتفاق نظر دارند، غلط بودن 
مدل ایجاد مناطق آزاد در ایران است؛ موضوعی که انعکاسی از شناخت غلط و ناصحیح که 
برآمده از عدم وجود نگاه کارشناسی، تطبیقی و تحلیلی در طرح توجیهی ایجاد یک منطقه 
آزاد در ایران بوده و صدهزار افسوس که این کژتابی ذهنی درگیر فعل استمراری شده و درب 

کماکان بر همان پاشنه می چرخد.
آزاد نسل اول )کیش، قشم، چابهار( نسل دوم  به عبارت دقیق تر، در حالی که در مناطق 
به ترتیب در دهه های هفتاد،  امام( که  انزلی( و نسل سوم )ماکو و فرودگاه  اروند،  )ارس، 
هشتاد و نود شمسی وارد کارزار!؟ معادالت اقتصادی سیاسی ایران شدند؛ ابتدا محدوده ای به 
عنوان منطقه آزاد معرفی و سپس مدیران دولتی با همکاری نمایندگان مجلس معطوف به 
تامین سرمایه و سرمایه گذار جهت ایجاد زیرساخت شدند؛ متاسفانه این امر در مناطق آزاد 

هفتگانه جدید با شدت و ضعف وجود دارد.
موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که توجه داشته باشیم به دلیل عدم وجود ردیف 
بودجه ملی، استانی و حتی شهرستانی جهت ایجاد زیرساخت، این مناطق مجبور به اتخاذ راهبرد 
فروش زمین و یا اخذ عوارض از محل واردات کاال می شوند!! در واقع هر میزان واردات بیشتری 
جذب شود، به تبع آن با عوارض دریافتی می شود زیرساخت ایجاد کرد. این فرآیند دقیقا همان 

نقطه ای است که از دهه هشتاد بر طبل آن نواخته شده »مناطق آزاد سکوی واردات شده اند«.
معظل دوم، فرآیند ایجاد زیرساخت براساس مدل فوق، این واقعیت تلخ است که در دورانی 
یا  ثانیه و ساعت استوار شده و تالش به منظور تکمیل و  بر  که رقابت در شاخص زمان 
افزایش امکانات زیرساختی به چند هفته و ماه کاهش پیدا کرده است، هنوز مناطق آزاد نسل 
از مرحله تکمیل  از عبور مناطق نسل اول  دوم و سوم کشورمان درگیر زیرساخت بوده و 

زیرساخت )اگر به دیده اغماض تکمیل شده بپذیریم( چند سال بیشتر نمی گذرد  .
اگر عدم اجرای قانون مناطق آزاد که از ضمانت اجرایی برخودار نمی باشد را نخستین پایه، 

پاشنه آشیل ساختاری مناطق آزاد کشور قلمداد کنیم، »در رقابت با مناطق آزاد کشورهای 
همسایه و یا طرح های توسعه ای و زیرساختی که در سطح سرزمین اصلی در دهه هشتاد و 
نود شمسی ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته؛ مناطق آزاد عقب  مانده و این زمان را از 

دست داده اند«، دومین ستون این معظل شمرده می شود.
نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان  استانی،  اظهار نظرهای مدیران  بررسی  صدق مدعا 
استان هایی است که در آن فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی از تصویب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گذشته است، که فصل مشترک آنها کمبود و یا نبود زیرساخت هایی همچون 
راه، راه آهن، شبکه ارتباطی، برق، زیرساخت های خدمات و خدمات رسانی در تمام زمینه های 
کسب و کار و... می باشد. در عین حال نمی توان از اظهارنظرهایی که براساس آن امید به 
منطقه آزادی بسته شده تا آن منطقه از فقر و کمبودهای زیرساختی خالصی یابد و یا بدتر 
از آن منطقه ای که سرمایه گذاران تاکنون از آن رویگردان بوده اند با منطقه آزاد شاهد حضور 

سرمایه گذار باشد.
باید واقع گرا بود و تاکید داشت با عنایت به تورم روزافزون در حال تجربه از نیمه دوم سال 96 
اولیه از محل منابع بخش خصوصی، چاه ویلی است  تاکنون، هزینه ایجاد زیرساخت های 
توان عملیاتی سازی  با  اقتصادی  فعالین  و  مردم  انتظارات  میان  فاصله  که جز سرخوردگی 
طرح های توجیهی فعالیت هر یک از این مناطق آزاد، به وجود می آورد. به عبارت دقیق تر 

هنر تبدیل فرصت به تهدید بار دیگر تکرار می شود.
در این میان باید توجه داشت که فرآیند تهیه و تصویب اساسنامه منطقه آزاد، تعیین محدوده 
جغرافیایی و یا در برخی از این مناطق پهنه بندی های فعالیت به همراه انتخاب اعضای هیات مدیره، 
مدیرعامل و شروع به کار نهاد مسئول یعنی سازمان منطقه آزاد، گاه دو سال به درازا می کشد 
که معروف ترین نمونه این امر، منطقه آزاد انزلی است که از شهریورماه 82 تا مردادماه 84 صرف 

مجادالت تعیین محدوده، تصویب اساسنامه و شروع به کار اعضای هیات مدیره و سازمان شد.
در  ذیل  اقدامات  نیست،  صفر  دیگر  که  صفری  زمان  از  می گردد  پیشنهاد  اساس  این  بر 

دستورکار قرار گیرد:
نخست: دولت که در واقع دولت سیدابراهیم رئیسی است، مسئولیت ایجاد زیرساخت ها را در 

قالب بودجه ملی لحاظ نماید.
دوم: با عنایت به اسناد باالدستی، کارویژه و کاردهایی که مناطق آزاد می توانند در مسیر 
آزاد  مناطق  باید  درآورند،  اجرا  به  منطقه ای(  همکاری های  و  اجتماعی  )اقتصادی،  توسعه 
تجاری-صنعتی به عنوان سند و پروژه ملی مورد توجه رئیس جمهور که ریاست شورایعالی 

مناطق آزاد را نیز برعهده دارد، قرار گیرد.

تومان  هزار  چندصد  با صرف  عزیزی  هر  و  نداشته  اجرا  ضمانت  که  قانونی  معظل  سوم: 
می توان بندهایی از آن و یا مقررات اجرایی آن را از حیز انتفاع اندازد، برطرف شده و قانون 
جدیدی که ضمانت اجرایی آن از سوی همه نهادها پذیرفته شده، با پیشنهاد دولت و تصویب 

مجلس، به اجرا درآید.
بدیهی است قانونی پیشنهادی مجلس انحراف دیگری در مسیر فهم و اجرای ابرپروژه هایی 

چون منطقه آزاد تجاری-صنعتی محسوب می شود.
چهارم: الزمه بند پیشنهادی پیشین، رسیدن به تعریف واحد از مفهوم، کارویژه و کارکردهای 
مترتب بر منطقه آزاد تجاری-صنعتی است؛ این امر زمانی خطرناک می شود که حتی در 
بررسی ضرورت های مطرح شده جهت هفت منطقه آزاد جدید، هنوز مدیران و نمایندگان 
مجلس و یا کارشناسان، درگیر ادبیات دهه هفتادی هستند که مناطق آزاد جهت برون رفت 
از عقب ماندگی های توسعه ای، جلوگیری از قاچاق و در رقابت های میان استانی جهت حذف 

رقبای دیگر استان، مورد توجه قرار می گرفت.
پنجم: همه مناطق هفتگانه اینچه برون، سیستان، بوشهر، بانه-مریوان، مهران، قصرشیرین و 
اردبیل؛ به دلیل قرابت های جغرافیایی و همسایگی با کشورهای منطقه می توانند در گسترش 
همکاری های منطقه ای جمهوری اسالمی مورد توجه قرار گیرند؛ انتظار می رود سطح بحث 
و انتظار از یک منطقه آزاد به رفع مشکالت محلی تنزل پیدا ننماید! چرا؟ برای اینکه مباحث 
محلی، از ساز و کارها و بازیگران محلی بهره می برند، این در حالی است که مناطق آزاد 
الگوهای توسعه همکاری های اقتصادی در قالب ادبیات جهانی شدن می باشند که کشورها 
در بستر این مناطق، اقدام به تشکیل بلوک های اقتصادی جهت بهره برداری حداکثری از 

فرصت ها و حتی چالش های جهانی شدن می نمایند.
آیا تحریم ها، مزیت های ژئوپلتیک جغرافیایی ایران زمین که به آن مزیت رقابتی در عرصه 

ژئواکونومی هدیه می کند را نباید در عامل زمان، به سرعت مورد استفاده قرار داد؟
اما سرعت  است،  کنونی  آزاد  مناطق  عملکردی  چراغ  گذشته  آزاد  مناطق  تجربه  بی تردید 
عمل در مسیر پیش گفته، نخستین و مهم ترین راه در تغییر وضعیت بحرانی اقتصادی کشور 
ارزیابی می شود؛ موضوعی که از دهه هشتاد میالدی به عنوان یک راهبرد از سوی چین به 

اجرا درآمد و نتایج آن از اوایل قرن بیست و یکم متبلور شد. 
باشد که آیندگان بر ما خرده نگیرند که نسل انقالبی بودیم که در سیاست پیش تاختیم اما 
در اقتصاد زمین گیر ذهنیت و باورهای غلط شدیم؛ این موضوعی است که طی سال های 
ادبیات و  از طریق ترویج محورهای مختلف  تاکید مقام معظم رهبری  اخیر مورد توجه و 
فرهنگ اقتصادی در قالب هایی همچون اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ظاهر شده است.

 شماره  142-دوشنبه
 25 مرداد  ماه 1400 
  سال سوم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

بررسی فرصت های پیش روی هفت منطقه آزاد تازه تصویب شده در کشور:بررسی فرصت های پیش روی هفت منطقه آزاد تازه تصویب شده در کشور:

 سه نسل پیشین، چراغ راه سه نسل پیشین، چراغ راه  مناطق آزادمناطق آزاد  
نسل چهارم در ایراننسل چهارم در ایران

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

تخصیص تخصیص 1212میلیارد میلیارد 
تومان اعتبار جهت تومان اعتبار جهت 
تامین تجهیزات پزشکی تامین تجهیزات پزشکی 
بیمارستان کیشبیمارستان کیش

نقش بی بدیل نقش بی بدیل 
رســانه ها در توسعه رســانه ها در توسعه 
 همه جانبه منطقه همه جانبه منطقه
آزاد انزلیآزاد انزلی

ایجاد بستر آموزش های ایجاد بستر آموزش های 
فنی و حرفه ای مطابق فنی و حرفه ای مطابق 
استاندارد و کالس های استاندارد و کالس های 
بین المللی در قشمبین المللی در قشم

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش اظهار داشت: منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در
دیدار با رسانه های استان گیالن تاکید کرد:دیدار با رسانه های استان گیالن تاکید کرد:

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم بیان کرد:منطقه آزاد قشم بیان کرد:
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کیش2

جعفر آهنگران رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش به همراه عبدالنبی شرفی مدیرعامل 
شرکت عمران ، آب و خدمات کیش و جمعی از معاونان 
و مدیران شرکت و سازمان و مدیرکل صدا و سیمای 

مرکز کیش، از جزیره هندورابی بازدید به عمل آوردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از بخش های 
مختلف جزیره هندورابی به ویژه دستگاه های آب شیرین کن، 
بر ضرورت تامین برق مورد نیاز جهت افزایش تولید آب و 

توسعه فضای سبز در این منطقه تاکید کرد.
جزیره  مختلف  بخش های  از  بازدید  ضمن  آهنگران 
هندورابی، بر ضرورت افزایش تولید آب و توسعه فضای 
سبز اشاره داشت و گفت: جزیره هندورابی با برخورداری 

می تواند  گردشگری  ظرفیت های  و  پتانسیل ها  از 
زمینه ساز توسعه برخی فعالیت های گردشگری و ایجاد 

درآمد پایدار در این جزیره باشد.
وی با اشاره به این که جمعیت روستای جزیره هندورابی 
150نفر است، تصریح کرد: اجرای طرح پرورش آهو و 
ایجاد  با هدف  موثر سازمان  اقدامات  ازجمله  طاووس 
درآمد پایدار برای بومیان جزیره هندورابی پیش بینی شده 
که این مهم جایگزین دامداری در این منطقه خواهد شد.

این  به  اشاره  با  آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل سازمان 
جزیره  به  30طاووس  تعداد  گذشته  سال  دو  در  که 
هندورابی منتقل شده، اظهار کرد: هم اکنون تعداد آنها 
به 47طاووس بزرگ افزایش یافته و نگهداری 10بچه 
طاووس در فضای مخصوص، پس از بزرگ شدن در 

طبیعت رهاسازی می شوند  .
برای  مناسب  فضای  اختصاص  با  آهنگران،  گفته  به 
به  دام  اصولی  نگهداری  شرایط  منطقه  این  بومیان 

صورت محدود فراهم می شود.
وی در بازدید از کمپ های کارگری در جزیره هندورابی 
اظهار داشت: تامین برق دستگاه آب شیرین کن سازمان 
بخش  توسط  هندورابی  جزیره  در  کیش  آزاد  منطقه 
خصوصی انجام می شود که نسبت به تعیین تکلیف آن 

اقدام خواهد شد.
آهنگران با بیان این که ذخیره آب جزیره هندورابی در شرایط 
خاص 100مترمکعب است، افزود: در حال حاضر روزانه 
300مترمکعب آب قابل شرب در این منطقه تولید می شود.

ایجاد شده  اذعان داشت: در سال 94 فضای سبز  وی 
در محوطه چادرهای اقامتی گردشگران توسط بخش 
خصوصی انجام شده و برای حفظ و نگهداری آن نیاز به 
دستگاه های آب شیرین کن است که این موضوع جهت 

بررسی در دستورکار سازمان قرار گرفت.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش افزود: با بهره گیری از تعداد دو ژنراتور توان تامین 
محوطه  در  شده  احداث  سبز  فضای  شیرین کن  آب 
و  نظارت  با  که  نیست  امکان پذیر  اقامتی  چادرهای 
به کارگیری دانش فنی سازمان این مشکل حل می شود.

اینکه  بیان  با  بازدید  این  همچنین، عبدالنبی شرفی در 
اولویت بندی اجرای طرح های عمرانی به ویژه طرح هایی 
که موجب افزایش رفاه هموطنان می شود، رویکرد اصلی 
شرکت عمران، آب و خدمات کیش است، گفت: با توجه 
به اینکه ایجاد تاسیسات زیربنایی انرژی و فضای سبز این 
جزیره برعهده این شرکت است و متاسفانه این امکانات 
تاکنون در حد مطلوب و استاندارد تامین نشده است، ما 

تالش خواهیم کرد تا با تکمیل زیرساخت ها، شرایط رفاهی 
مطلوبی برای ساکنان جزیره هندورابی فراهم شود  .

وی افزود: طبیعت بکر و موقعیت خاص هندورابی فرصت 
بسیار ارزشمندی را برای توسعه گردشگری و رشد اقتصادی 
این منطقه فراهم کرده است؛ اما مهم ترین گام برای استفاده 
بهینه از این ظرفیت ها، زیرساخت های انرژی و توسعه فضای 

سبز در این جزیره است که به زودی اجرایی خواهد گردید.
خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
کیش گفت: این جزیره بکر که زیستگاه مناسبی برای 
در خلیج  انقراض  در حال  تخم گذاری الک پشت های 
فارس است، می تواند یکی از جذابیت های منحصربه فرد 
کشور و منطقه باشد . ما نیز تالش خواهیم کرد تا با ایجاد 

امکانات مناسب، گامی موثر در این مسیر برداریم.
مدیرعامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش به همراه 
دیگر مسئوالن سازمان و شرکت ، در پایان این بازدید 
با حضور در مسجد هندورابی و گفت وگو با چند تن از 
بزرگان و پیشکسوتان جزیره هندورابی، در جریان شرایط 

و مشکالت معیشتی و رفاهی آنان قرار گرفتند  .
گفتنی است، جزیره هندورابی از توابع بخش کیش، شهرستان 
بندر لنگه در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران و در حد 

فاصل بین جزیره کیش و جزیره الوان قرار گرفته است.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش، توسعه همگون شهری، تکریم مراجعان و تسریع 
طرح های شاخص عمرانی را از اولویت های هیات مدیره 

جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش برشمرد.
نخستین جلسه هیات مدیره جدید شرکت عمران، آب و 
خدمات کیش با حضور جعفر آهنگران رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، معراج نادری فصیح 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان، عبدالنبی شرفی مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات، آرش 
نیک فرجام معاون فنی و عمرانی این شرکت، میثم غفاری و 
محمدحسین آقایی سه عضو جدید هیات مدیره، غالمرضا 
کردی داریان معاون معماری و شهرسازی و غفار آقا زاده معاون 

امور شهری و محیط زیست این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه با 
تاکید بر اینکه استفاده از نیروهای درون سازمانی، مجرب 
و مقیم منطقه به عنوان یکی از مطالبات مردمی، رویکرد 
جدید سازمان برای مدیریت بهینه و ارتقاء کمی و کیفی 
عملکرد شرکت های تابعه است، اظهار داشت : انتخاب 
مدیرانی که با شرایط جزیره کیش آشنا بوده و به دلیل 
پیشینه کاری در این منطقه تجارب ارزشمندی دارند، 

عامل موثری در بهبود روند فعالیت ها است  .
آهنگران با ابراز خرسندی از اینکه اعضای جدید هیات 
مدیره شرکت عمران، آب و خدمات از میان مدیران این 
شرکت و سازمان انتخاب شده اند و رضایت ساکنان نیز از 
این روند موجب دلگرمی است، افزود : بی تردید مهندس 
شرفی و دیگر مدیران مجموعه که سال ها ساکن کیش 

بوده و با مشکالت مردم و منطقه آشنا هستند و حتی 
پس از اتمام دوران مدیریت خود در کنار ساکنان کیش 
خواهند بود، دلسوزانه تر و با جدیت بیشتری روند کارها را 

پیگیری کرده و برای توسعه کیش می کوشند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه همگون تمامی بخش های 
جزیره کیش و اجتناب از تمرکز بر روی مرکز شهر، خواستار 
گفت:  و  شد  جزیره  این  پیرامونی  بخش های  به  توجه 
خوشبختانه در حال حاضر نیز مدیریت شرکت همین روش 
را در پیش گرفته و ما شاهد اجرای طرح های عمرانی در 

نقاطی هستیم که پیش از این مغفول مانده بود.
بهسازی  طرح  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سفین را طرحی خوب و ضروری عنوان کرد و خواستار 
توجه ویژه به بومیان جزیره کیش و ایجاد شرایط رفاهی 

الزم در منطقه سفین شد.
آهنگران با بیان اینکه تکریم مراجعان و کاهش زمان 
فرآیندهای اداری ازجمله مواردی است که باید مدنظر 
قرار گیرد، اذعان داشت: استفاده از ابزارهای رسانه ای 
و کوتاه کردن زمان انتقال نظرات و مطالبات ساکنان 
طرح  شرکت ،  مختلف  بخش های  مدیران  به  کیش 
موفقی بود که ارتباطات مردمی را تقویت کرد؛ شما نیز 
باید برای پاسخگویی سریع و جامع و رفع مشکالت 

مطرح شده، اهتمام جدی داشته باشید  .
شهری  خدمات  حوزه  در  الزم  زیر ساخت های  ایجاد 
ازجمله ساخت معابر، جدول گذاری و فضای سبز با هدف 
افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
استفاده از نظرات پیشکسوتان برای پرهیز از آزمون و 

خطا، از دیگر مواردی بود که مدیر عامل سازمان منطقه 
کاری  اولویت های  و  خط مشی  عنوان  به  کیش  آزاد 

شرکت عمران ، آب و خدمات بر آن تاکید داشت.
همچنین، مدیرعامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش 
نیز با بیان اینکه همکاری مدیران توانمند و مجرب در 
هیات مدیره شرکت توان اجرایی ما را برای مدیریت بهینه 
شهری و توسعه جزیره کیش ارتقاء خواهد داد، تصریح 
کرد: صرفه جویی در هزینه ها، تسریع روند تصمیم گیری ها 
و هم افزایی بیشتر با تکیه بر شناخت کافی اعضای هیات 
مدیره از شرایط جزیره کیش ازجمله مزایای به کارگیری 
مدیران بومی است که عالوه بر اینکه صاحب نظران و 
پیشکسوتان جزیره بر آن اتفاق نظر دارند ، جزء مطالبات 
مردمی هم بود که بی تردید این رویکرد مدیریت عالی 

سازمان موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد  .
عبدالنبی شرفی با تاکید بر اینکه افزایش رفاه ساکنان و رفع 
مشکالت شهری در نقاطی از جزیره که مغفول مانده بود، یکی از 
مهم ترین اولویت های این شرکت است، اظهار کرد : توسعه متوازن 
و همگون جزیره کیش سبب ایجاد شرایط رفاهی یکسان برای 
ساکنان نقاط مختلف این منطقه شده و چهره کیش را هم در 
نظر گردشگران زیباتر می کند؛ از این رو اجرای طرح های عمرانی 

در بخش هایی که کمتر به آنها توجه شده، در اولویت قرار دارد.
وی بهسازی جنگل های سفین با حفظ زیبایی طبیعی و 
بومی منطقه با هدف ایمن سازی محیط برای تردد ساکنان 
و گردشگران، ساماندهی سایت بازیافت و زیباسازی سواحل 
شرقی را ازجمله طرح های عمرانی در دست اجرا برشمرد 
و تاکید کرد: همکاری مدیران توانمند و مجرب در هیات 

مدیره شرکت توان اجرایی ما را برای مدیریت بهینه شهری 
و توسعه جزیره کیش ارتقاء خواهد داد.

در ادامه، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش نیز نظام مند کردن فعالیت ها و الکترونیکی کردن 
ساختار اداری را مهم ترین مسئولیت هیات مدیره شرکت های 
تابعه در جهت رشد و توسعه اقتصادی جزیره برشمرد و افزود: 
این رویه عالوه بر شفاف سازی و عدالت محوری ، امکان 
نظارت دقیق و سریع بر فعالیت ها را میسر ساخته و از اعمال 

سلیقه و نظرهای شخصی جلوگیری می کند.
معراج نادری فصیح اظهار داشت: با توجه به اینکه زمان 
برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران بسیار اهمیت 
دارد، الکترونیکی کردن ساختار اداری ضمن صرفه جویی 
در زمان ، موجب کوتاه شدن روند پاسخگویی به مراجعان 

و افزایش رضایتمندی آنان می شود.
و  مدیره  هیات  رئیس  جلسه،  این  پایان  در  است،  گفتنی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش احکام اعضای جدید هیات 

مدیره شرکت عمران، آب و خدمات کیش را به آنها اهدا کرد.

عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد 
کیش ، عزت اله محمدی را به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه 

و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش معرفی کرد.
ناصر آخوندی در جلسه معارفه که در سالن اجتماعات این شرکت 
برگزار شد، گفت: با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان، علی 
عرب به عنوان معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منصوب شدند، 
بنابراین عزت اله محمدی به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه 
و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش معرفی می گردند.

وی با بیان این که بر اساس برنامه ریزی »اجرای پروژه های 
دچار  فرودگاه«  و  بندر  در  خدمات  ارائه  اقدام،  دست  در 
مشکل نشویم، اظهار داشت: با انتصاب عزت اله محمدی 
به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش، فعالیت این مجموعه با همان روش و 

شیوه تعیین شده ادامه خواهد داشت.
عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد 
کیش  از علی عرب در زمان تصدی مسئولیت این شرکت و اقدامات 

ارزشمندی که در این حوزه انجام دادند، تشکر و قدردانی کرد.
همچنین، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش 
با تاکید بر اساسنامه مصوب شده »توسعه، اجرای زیرساخت ها 
و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی« را از وظایف مهم 
مدیریت راهبردی بنارد و فرودگاه های منطقه آزاد کیش برشمرد.

علی عرب در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به 
از  موجود،  موانعی  و  تحریم ها  از  ناشی  اقتصادی  شرایط 
حداکثر ظرفیت های شرکت جهت ارائه خدمات باکیفیت به 

گردشگران در فرودگاه و بنادر که تنها مسیر ورود و خروج 
مسافران و گردشگران به جزیره است، به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه های فرودگاهی 
و بنادر اظهار داشت: بندر چارک با دریافت مجوز تجاری، به 
مرز دریایی تبدیل شد و فرودگاه کیش نیز توانست گواهینامه 
بین المللی را دریافت کند و در کتاب aip به عنوان فرودگاه 

رسمی در سطح بین المللی شناخته شود.
به گفته معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش ، 
دریافت گواهینامه فرودگاهی یکی از اقدامات مهم این شرکت 
محسوب می شود که نشان دهنده ایمنی و برخورداری از 

استاندارد های الزم در تمام فعالیت های فرودگاه است.
اظهار  اقدام  پروژه های در دست  عرب همچنین درخصوص 
داشت: فعالیت بخش های پروژه ای از 4پروژه به 30پروژه ارتقاء 
یافت که بخشی از آنها مطالعاتی و بخش زیادی نیز اجرایی است.
وی افزود: تعدادی از این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری 

رسید و تعدادی نیز مراحل نهایی ساخت را سپری می کند.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان در رابطه 
با اقدامات توسعه و زیرساختی این شرکت، بیان کرد: در مجموع 
»فرودگاه، بنادر: چارک، کیش و صیادی« توسعه خیلی خوبی از نظر 
زیرساختی، تاسیسات و امکانات داشته و این روند همچنان ادامه دارد 
و فرصت های سرمایه گذاری نیز با مطالعات گسترده شناسایی شدند 
که با اجرای فراخوان عمومی تعدادی سرمایه گذار جذب شده و در 

حال عقد قرارداد و تعدادی هم در حال اجرای کار هستند.
در ادامه، سرپرست جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاه های کیش درخصوص اقدامات زیرساختی در 
حوزه های فرودگاه و بنادر و حجم سرمایه گذاری، اظهار 
داشت: اقداماتی که در این پروژه ها انجام شده، از اولویت های 

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش است.
عزت اله محمدی با اشاره بر اهمیت درآمدی پایه و اساس 
فرصت های سرمایه گذاری گفت: حوزه درآمد هزینه ای از 
موضوعات بسیار مهم این شرکت است و در این خصوص با 

برنامه ریزی مدون شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

تخصیص 12میلیارد تومان اعتبار جهت 
تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از جزیره هندورابی مطرح شد :

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

با حضور معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش  انجام پذیرفت:

توسعه زیر ساخت های رفاهی و تاسیسات انرژی در جزیره هندورابی

توسعه همگون شهری، از اولویت های شرکت عمران، آب و خدمات کیش

معارفه سرپرست جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش
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رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های معاونت درمان 
وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور الزمه گذر از 
این شرایط سخت کرونایی را همدلی و همکاری با کادر 

درمان عنوان کرد.
بیمارستان  از  سر زده  بازدید  در  شادنوش  مهدی  دکتر 
شرایط  به  اشاره  با  کیش  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
دشواری که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور وجود 
دارد، اظهار کرد: خدمات رسانی حوزه سالمت در مناطقی 
مانند کیش مصائبی ازجمله دسترسی سخت تر به دیگر 
تنها  آن،  بودن  به جزیره  توجه  با  و  دارد  درمانی  مراکز 

بیمارستان این وظیفه را برعهده دارد.
شرایطي،  چنین  در  سختی ها  برخالف  وی،  گفته  به 
کادر بهداشت و درمان کیش با سرزندگی و طراوت به 
به ساکنان و گردشگران  توان  تمام  با  و  امور رسیدگی 
خدمات رسانی می کنند، در بخش های مختلف بیمارستان 
این  تالش  و  شده اند  مبتال  ویروس  به  شماری  نیز 
موجموعه بر آن بوده تا با جایگزینی به موقع افراد، ارائه 

خدمات به خوبی و بی وقفه انجام شود.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های معاونت درمان 
از  ادامه  در  کشور  پزشکی  آموزش  و  بهداشت  وزارت 
و  بیشتر  هرچه  همکاری  و  همدلی  با  تا  خواست  مردم 

رعایت قوانین و مقررات کادر درمان را یاري کنند. 
وي همچنین خواستار حمایت همه جانبه وزارت بهداشت 

و نهاد های مربوط از کادر درمان شد.
شادنوش با تاکید بر شرایط ویژه کادر بهداشت و درمان 
جزیره در شرایط شیوع کرونا و لزوم تداوم حمایت های 
حاکمیتی  نهاد  عنوان  به  کیش  آزا  منطقه  سازمان 
نباید  درمان  کادر  کرد:  تصریح  جزیره  بیمارستان  از 
باشند  داشته  هموطنان  به  خدمت رسانی  جز  دغدغه ای 
سربازان  عنوان  به  طاقت فرسا  جنگ  این  در  بتوانند  تا 

سالمت با تمام توان به مردم خدمت رسانی کنند.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های معاونت درمان 
وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور به بخش دیالیز 
بیمارستان اشاره کرد و گفت: این بخش با شرایط شیوع 
کرونا و حضور بیماران دیالیزی محلی پرخطر برای ابتال 
بیماران خاص است. مایه خرسندی است که بیمارستان 
بسیار  زمینه  این  در  کیش  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
خوب عمل کرده و هیچ مورد آلودگی به کرونا در این 

بخش گزارش نشده است.
داشت:  اظهار  دارو  تامین  زمینه  در  همچنین  وی 
بیمارستان کیش در شرایط مطلوبی از تامین دارو است 
و کمبودی ندارد، تدابیر الزم نیز برای خدمات رسانی به 
با تعبیه تخت بستری در تمامی  نیز  مبتالیان به کرونا 
نقاط بیمارستان در نظر گرفته شده تا از بیماران به خوبی 

مراقبت شود.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های معاونت درمان 
پایان  در  کشور  پزشکی  آموزش  و  بهداشت  وزارت 
باید  سرزمین  این  فرزندان  عنوان  به  ما  داشت:  بیان 
در کنار هم فراز و نشیب ها را به امید رسیدن روزهای 
دادن  از دست  شاهد  کمتر  تا  بگذاریم  سر  پشت  خوب 

عزیزانمان باشیم.

اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری جهاد 
دانشگاهی واحد الزهرا )س( و برخی نهادهای دیگر، جشنواره 

ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن 15 را برگزار می کند.
با  قرن 15  در  اجتماعی  حیات  و  زنان  ملی  جشنواره 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  زنان  امور  اداره  همکاری 
زنان  پژوهشکده  الزهرا )س(،  واحد  دانشگاهی  جهاد 
خانه  ایران،  حقوق شناسی  انجمن  الزهرا )س(،  دانشگاه 
دانشگاه  خانواده  پژوهشکده  انسانی،  علوم  اندیشمندان 
شهید بهشتی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، 
دانشگاه خوارزمی و دانشگاه عالمه طباطبایی به صورت 

علمی برگزار می شود.
بازشناسی  درخصوص  فرهیختگان  و  اساتید  هم اندیشی 
مختلف  عرصه های  در  بانوان  نقش  ارتقاء  چگونگی  و 
و  مدیریتی  بهداشتی،  فرهنگی،  پژوهشی،  »آموزشی، 
افزایش مشارکت زنان  توانمندسازی،  بررسی راهکارهای 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  عرصه های  در 
مدیریتی و رسیدن کشور به توسعه در خور و شایسته در 

قرن15« از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
گفتنی است، محورهای اصلی این جشنواره شامل: زنان 
و مشارکت در سیاستگذاری و برنامه های توسعه، زنان 
و مشارکت در علم و فناوری و نهضت پیشرفت زنان، 
تحول و مدیریت خانواده، زنان و راهکارهای مشارکت 

اجتماعی است.
تا  می توانند  عالقه مندان  است،  ذکر  به  الزم 
آدرس به  نام نویســـی  جهـــت   4شــهریورماه 1400 
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حمایت از کادر درمان، 
مهم ترین موضوع در شرایط 

دشوار شیوع کرونا است

برگزاری جشنواره ملی 
زنان و حیات اجتماعی در 

قرن پانزده

 رئیس مرکز مدیریت پیوند و 
بیماری های معاونت درمان وزارت 

بهداشت و آموزش پزشکی اظهار کرد:

 به همت اداره امور زنان
سازمان منطقه آزاد کیش صورت می گیرد:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش از تخصیص اعتباری بالغ بر 12میلیارد تومان جهت 
تامین و خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان تخصصی و 

فوق تخصصی کیش خبر داد.
جعفر آهنگران در آخرین جلسه هیات مدیره سازمان 
به  بیمارستان  نیاز  اعالم  بر  مبنی  کیش  آزاد  منطقه 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  پزشکی،  تجهیزات 
به  و  جامعه  کنونی  دادن ضرورت های  قرار  اولویت  با 
منظور جلوگیری از فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه؛ 
از سر جمع بودجه فرهنگی، گردشگری و عمرانی نسبت 
بالغ بر  اعتباری  پزشکی،  تجهیزات  خرید  و  تامین  به 

12میلیارد تومان را به این مهم اختصاص داده است.
وی درخصوص واردات واکسن توسط بخش خصوصی 
جهت واکسیناسیون تمام ساکنان جزیره کیش، اظهار 
داشت: سازمان منطقه آزاد کیش فقط اخذ مجوز واردات 
واکسن از طریق وزارت بهداشت و درمان را برعهده دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر تحقق پذیری این 
مهم ابراز امیدواری کرد و افزود: با ابالغ دستور مساعد از 

سوی وزارتخانه به سازمان غذا و دارو، واکسن مورد نیاز 
ساکنان جزیره توسط بخش خصوصي تامین می شود.

آهنگران ادامه داد: با توجه به هماهنگی که با مدیریت 
افزایش  با  زودی  به  آمد،  عمل  به  استانداري  عالی 
جهت  باال  به  افراد 18سال  جزیره؛  به  واکسن  انتقال 

واکسیناسیون در دستورکار قرار می گیرد.
به گفته وی، سازمان منطقه آزاد کیش همچون سرزمین 
از  هزینه  حداقل  با  عبور  را  نخست  اولویت  اصلی، 
دشوارترین گذرگاهی که در چند دهه گذشته کشور و 

جزیره با آن مواجه شده، قرار داده است.
آهنگران در ادامه سخنان خود اظهار کرد: هیات مدیره 
و ارکان سازمان منطقه آزاد کیش با تمام توان و در حد 
فعاالن  مشکالت  بار  کاهش  برای  ناکافی،  مقدورات 

اقتصادی، گردشگری و صنعتی این منطقه تالش مي کند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در پایان از 
تعامل سازنده و تالش مضاعف تمام صنوف، انجمن ها، 
صاحبان کسب و کارهای بزرگ و کوچک در شرایط 

حاکم بر جامعه، تقدیر کرد.



مدیره  هیات  اعضای  خبرنگار،  روز  مناسبت  به 
خانه مطبوعات گیالن و جمعی از مدیران مسئول 
پیشکسوت نشریات مکتوب با رئیس هیات مدیره 
و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 

گفت وگو کرند.
در این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی خبرنگار 
استان  خوشبختانه  کرد :  بیان  ایرنا  خبرگزاری 
همدل  و  توانمند  رسانه های  ظرفیت  از  گیالن 
برخوردار بوده که همواره در مسیر توسعه آبادانی و 

امید آفرینی تالش کرده اند.
از  استقبال  با  ادامه  در  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
نقد سازنده از سوی اصحاب رسانه اظهار داشت: 
از  جلوگیری  و  دقیق  اطالع رسانی  رسانه،  ماهیت 
بررسی همه  با  بوده که اصحاب رسانه  انحرافات 
ابعاد و ارائه نقد صحیح، از هدررفت منابع و زمان 
راستای  در  با مسئولین  و همگام  جلوگیری کرده 

خدمت به مردم تالش می کنند.
منطقه  همه جانبه  توسعه  در  رسانه  نقش  به  وی 
آزاد انزلی اشاره و تاکید نمود: منطقه آزاد انزلی 
به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی 
که  داشته  ملی  اقتصاد  در  مهمی  نقش  کشور 
اصحاب رسانه در این امر با آگاهی بخشی نقش 
به  توجه  با  و  دارند  امر  این  تحقق  در  موثری 
آزاد  منطقه  سهم  قطعا  شده  تدوین  برنامه های 
و  شد  خواهد  بیشتر  بین الملل  تجارت  در  انزلی 
بیش  گیالن  استان  خصوصا  کشورمان  مردم 
بهره مند  انزلی  آزاد  منطقه  مزایای  از  پیش  از 

شد. خواهند 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تکمیل  سرعت  افزایش  به  ادامه  در  انزلی  آزاد 
بیان کرد :  اشاره و  بندر کاسپین  به  راه آهن رشت 
قسمتی از این پروژه در اختیار سازمان منطقه آزاد 
انزلی بوده که زیرسازی و اقدامات فنی آن به پایان 
رسیده و به منظور ریل گذاری به شرکت پیمانکار 
تحویل داده شده و در خارج از محدوده منطقه آزاد 
پیشرفت  ۸۵درصد  زیرساخت  حوزه  در  نیز  انزلی 

فیزیکی محقق شده است.
گفتنی است، اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات 
گیالن و پیشکسوتان رسانه در این دیدار، از تعامل 
و همراهی همه جانبه سازمان منطقه آزاد انزلی در 
حوزه های روابط عمومی و اطالع رسانی از طریق 
انعکاس دقیق اخبار و آگاهی بخشی تقدیر به عمل 
رسانه  اصحاب  از  مراسم  این  پایان  در  و  آورده 

حاضر در این نشست تجلیل شد.
و  مدیره  هیات  رئیس  است،  ذکر  به  الزم 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بر  مبنی  مدیره  هیات  اعضای  درخواست 
اجرای  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری 
اختیار  در  و  خبرنگاران  آموزش  برنامه های 
دوره های  برگزاری  آموزشی،  فضای  دادن  قرار 
اعضای  معافیت  و  خبرنگاران  ویژه  تخصصی 
از پرداخت  خانه مطبوعات و رسانه های گیالنی 
آزاد  فاز تجارت و گردشگری منطقه  به  ورودی 

نمود. موافقت  انزلی، 

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دارو  و  غذا  مدیریت 
غذایی،  فرآورده های  انواع  26.3تن  امحاء  از 
تاریخ  غیرمجاز،  بهداشتی  و  آرایشی  آشامیدنی، 
در  انسانی  مصرف  غیرقابل  و  گذشته  مصرف 

منطقه آزاد انزلی خبر داد.
بازرسی های  انجام  به  اشاره  با  کوچکی  مهدی 
مستمر از مراکز خدماتی و فروشگاهی سطح منطقه 
آزاد انزلی بیان کرد : ارزش این میزان مواد غذایی، 
از ۱۴میلیارد  بیش  بهداشتی  و  آرایشی  آشامیدنی، 
ریال بوده که در پی بازرسی های مستمر کارشناسان 
سالمت  حفظ  راستای  در  و  دارو  و  غذا  مدیریت 
ساکنین و گردشگران و جلوگیری از خرید، فروش، 
توزیع و مصرف کاالهای غیرقابل مصرف، تاریخ 
مصرف گذشته و غیرمجاز جمع آوری و پس از اخذ 

مجوز از دادستان دادسرای عمومی و انقالب امحاء 
گردید.

توسط  شده  اظهار  اقالم  سهم  ادامه،  در  وی 
این  فعالین  سایر  و  تولیدکنندگان  واردکنندگان، 
اقالم  حذف  در  آنان  نقش  و  چشمگیر  را  حوزه 
نامنطبق، تاریخ مصرف گذشته و نا سالم از چرخه 
مشارکت  از  و  برشمرد  توجه  قابل  را  مصرف 
و  منطقه  ساکنین  سالمت  حفظ  در  آنان  موثر 

گردشگران خبر داد.
گفتنی است، از زمان شکل گیری مدیریت غذا و 
دارو سازمان منطقه آزاد انزلی، این نهمین نوبت 
از امحاء اقالم سالمت محور غیرقابل مصرف در 
متولیان  مشارکت  با  که  است  انزلی  آزاد  منطقه 

امر انجام شد.

مراسم  خزر،  دریای  گرامیداشت  روز  با  همزمان 
من  »همسایه  جشنواره  برگزیدگان  از  تقدیر 
حضور  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  در  تاالب« 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
پرورش  کانون  از  نمایندگانی  و  انزلی  آزاد  منطقه 
پرورش  و  آموزش  و  نوجوانان  و  کودکان  فکری 

استان گیالن برگزار شد.
این جشنواره با هدف آموزش و آگاهی بخشی در 
دو بخش کودک و نوجوان و بخش بزرگساالن 
قصه گویی،  عکاسی،  نقاشی،  مسابقه  قالب  در 
سنی  رده  دو  در  ادبی  متن  و  دلنوشته  شعر، 
6-۱۱ و ۱2 تا ۱۸سال و مسابقه قهرمان تاالب 
پنجاهمین  مناسبت  به  بزرگسال  سنی  رده  در 
روز جهانی  و  رامسر  کنوانسیون  تاسیس  سالروز 

همت  به  گذشته  سال  بهمن ماه  در  تاالب ها 
اداره  همکاری  با  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
کانون  و  گیالن  استان  پرورش  و  آموزش  کل 
سطح  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

برگزار گردید. استان 
دبیرخانه  به  ۱۱۰۰اثر  از  بیش  است،  گفتنی 
بلکه  گیالن،  استان  از  تنها  نه  جشنواره  این 
پس  و  شد  ارسال  کشور  استان های  سایر  از 
از  ۱2نفر  به  برتر  آثار  انتخاب  و  داوری  از 
یک  و  رشته  هر  سوم  تا  اول  برگزیدگان 
همراه  به  تقدیر  لوح  بزرگسال  برگزیده  نفر 

شد. اهدا  ویژه  هدایای 
این  از  دانش آموزان  خوب  استقبال  به  توجه  با 
جشنواره به غیر از برگزیدگان نفرات اول تا سوم، 

برگزیدگان رتبه های بعدی مسابقات  از  به 63نفر 
جوایز ارزنده و لوح تقدیر اهدا شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
درخصوص  مراسم  این  در  انزلی  آزاد  منطقه 
جهانی  روز  بزرگداشت  و  خزر  دریای  اهمیت 
عدیده  معظالت  به  توجه  با  گفت :  خزر  دریای 
زیست  محیط  حفظ  کشور،  در  محیطی  زیست 
توسط کلیه شهروندان چه مردم و چه مسئولین 
نیاز  اثر بخش  و  منسجم  برنامه های  اجرای  و 

است اجرا شود.
سیدحجت مهدوی سعیدی در ادامه افزود : تاالب 
ارزشمند  گنجینه  یک  عنوان  به  انزلی  بین المللی 
زیست محیطی به دالیل مختلف در حال نابودی 
آگاه سازی  و  تاالب  معضالت  اعالم  و  است 

مهم ترین  از  یکی  فرهنگی  ابزار  از  استفاده  با 
و  تخریب  افزایش  از  جلوگیری  راهکار های 
آگاهی بخشی بوده که در این راستا سازمان منطقه 
رویداد  چند  میزبان  اخیر  سال های  در  انزلی  آزاد 

ملی در این حوزه بوده است.
این مراسم دکتر معصومه  در  است،  به ذکر  الزم 
آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  مدیر  شهبازی 
انزلی به عنوان دبیر جشنواره همسایه من تاالب، 
و  مسابقات  برگزاری  نحوه  از  مختصری  گزارش 
دبیرخانه  به  ارسالی  آثار  و  شرکت کنندگان  تعداد 
اهمیت  بر  و  نمود  ارائه  برتر  آثار  انتخاب  نحوه  و 
آموزش و ایجاد زمینه برای ارتباط بیشتر و موثرتر 
زیست  محیط  و  طبیعت  با  نوجوانان  و  کودکان 

پرداخت.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با رسانه های استان گیالن تاکید کرد:

مدیریت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

همزمان با روز گرامیداشت دریای خزر صورت پذیرفت:

نقش بی بدیل رســانه ها در توسعه 
همه جانبه منطقه آزاد انزلی

امحاء ۲۶تن مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در منطقه آزاد انزلی

تقدیر از ۷۶برگزیده جشنواره فرهنگی »همسایه من تاالب« در منطقه آزاد انزلی

شرکت  مدیرعامل  سعیدی کیا  فریبرز  مهندس 
شهرک های صنعتی استان گیالن با مهندس علی 
اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت و گو کرد.
پیرامون  دیدار  این  در  گزارش،  این  بر  بنا 
توانمندی های بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی 
راکد،  واحد های  فعال سازی  سال ،  شعار  تحقق  در 
در  نیازسنجی  و  صادراتی  هدف  بازارهای  بررسی 
تولید محصوالت و شرایط تاثیر کرونا بر واحدهای 

صنعتی و تولیدی منطقه آزاد انزلی تبادل نظر شد.

عبداهلل  ابا  شهادت  سوگواری  ایام  تسلیت  با 
الحسین )ع( به آگاهی می رساند:

در راستای اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
جهت جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹ و انجام 
و  بیماری  این  از  پیشگیری  جهت  الزم  تمهیدات 
همزمان با تعطیلی سراسری در کشور؛ مراکز خرید 
و  گردشگری  مراکز  و  تجاری  مجتمع های  شامل 
آزاد  منطقه  در  نمایشگاه ها  و  بوستان ها  و  پارک ها 
انزلی از دوشنبه مورخ 2۵/۵/۱۴۰۰ لغایت پایان روز 

شنبه مورخ 3۰/۵/۱۴۰۰ تعطیل خواهد بود.
منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز  ورودی  درب های 
بسته خواهد بود و طبق شیوه نامه های ابالغی فقط 
فعالیت مشاغل گروه یک شامل فروشگاه های مواد 
و  پروتئینی  مواد  عرضه  سوپرمارکت ها،  غذایی، 
لبنیات ، نانوایی ها مجاز بوده و فعالیت رستوران ها و 
اماکن پذیرایی فقط به صورت بیرون بر امکان پذیر 

خواهد بود.
انتقال  این تصمیم بنا به ضرورت شکستن زنجیره 
نیز  بوده و هرگونه تصمیمات بعدی  ویروس کرونا 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
حضور  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شهیدان  خانواده  با  انزلی  بندر  در  شهید  منزل  در 

کریم بخش دیدار و تکریم به عمل آورد.
شهیدان  مادر  از  عیادت  ضمن  دیدار  این  در 
کریم بخش، لوح یادبود از سوی مدیرعامل سازمان 
شهیدان  معظم  خانواده  به  انزلی  آزاد  منطقه 

کریم بخش اهدا شد.
گفتنی است، برادران شهید داود و حمزه کریم بخش 
مسلم  و  رسیدند  شهادت  به  والفجر ۱۰  عملیات  در 
شهادت  رفیع  درجه  به  سال6۴  در  نیز  کریم بخش 

نائل گشت.

فعال سازی واحد های 
راکد و تولید محصوالت 
صادرات محور در منطقه 

آزاد انزلی

تعطیلی مراکز تجاری و 
گردشگری منطقه آزاد انزلی

دیدار مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با خانواده 

شهیدان کریم بخش

در نشست مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان گیالن با مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:
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مناطق آزاد در ایران با اهدافی چون جذب سرمایه گذاری، تولید و 
صادرات، انتقال تکنولوژی به داخل کشور، تسریع در اجرای امور 
زیربنایی، عمران و آبادانی ، رشد وتوسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال 
تاسیس شدند؛ اما واقعیت آن است که این اهداف به صورت صد 
درصدی محقق نشده است؛ چراکه قانون مناطق آزاد در این سال ها 
به طور کامل به اجرا درنیامد! باید اذعان داشت که آیین نامه ها و 
مصوبات متناقضی در این سال ها بر مناطق آزاد تحمیل و موجب 

ناکارآمدی مناطق شده است. 
در واقع باید تاکید نمود که خالء های قانونی در مسیر توسعه و عدم 
اجرای درست قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد، بزرگترین عامل 
بازدارنده این مناطق تاکنون بوده است. اما در عین حال می بایست 
تصدیح کرد که این موضوع در تناقض با ایجاد مناطق آزاد جدید 

در کشور نیست.
اما مروری بر شکل گیری مناطق آزاد در کشور خالی از لطف نیست. 
مناطق آزاد اولیه که شامل کیش، قشم و چابهار بودند، در شرایط 
سخت و خاصی ایجاد شدند؛ چراکه کشور در شرایط پس از جنگ 
قرار داشت و از لحاظ مالی فشار زیادی به دولت وارد بود. پس از آن 
نسل دوم مناطق آزاد ایران از دهه هشتاد شکل گرفت؛ مناطقی که 
شامل ارس، انزلی، اروند و ماکو بود ؛ با توجه به تجربه نسل اول، این 
مناطق در ایجاد زیرساخت ها و توسعه محلی شرایط بهتری داشتند  .
اما در شرایط فعلی ، مناطق آزاد جدیدی برای تاسیس در استان های 
کشور اضافه شدند، الیحه ای که توسط دولت به مجلس آمد و در 

نهایت به منجر به تصویب ایجاد 7منطقه آزاد جدید شد.
در همین ابتدا تاکید شود که در مورد ایجاد مناطق آزاد جدید در 
کشور به صورت رقابتی نباید نگاه کرد و حاال که این مناطق قصد 
دارند کارشان را شروع کنند، شرایط الزم باید فراهم و بررسی شود 
که ایجاد مناطق آزاد جدید چه کمکی به اقتصاد کشور می توانند 
کنند،  پیگیری  را  موضوع  دو  باید  آزاد  مناطق  این  باشند؟  داشته 
یکی بحث عمران منطقه ای است و دیگری این است که سرریز 

اقتصادی این عمران منطقه ای به اقتصاد کشور صورت گیرد.
در مورد مزایای الیحه ایجاد 7منطقه آزاد جدید باید خاطرنشان کرد 
که اگر مناطق آزاد به درستی و با برنامه ریزی مدیریت شوند، قطعا 
موفق خواهند بود؛ اما به شرطی که شرایط الزم برای این مناطق 

چه از نظر زیرساخت و چه اجرای کامل قوانین فراهم گردد.
باید اذعان داشت که هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتی در 
اغلب کشورها به منظور تسهیل امر صادرات و تعادل اقتصادي با 
کشورهاي دیگر، فارغ از محدودیت هاي قانوني موجود در سرزمین 
اصلی است. اما دستیابي به این اهداف، مستلزم ایجاد امکانات و 
خدمات  دسترسي،  راه هاي  برق،  آب،  )مانند  اولیه  زیرساخت هاي 
عمومي و شهري( و مهم تر از همه، تصویب و اجراي قوانین مناسب 
همه  در  دولت ها  است؛  مالي  و  اقتصادي  نظام  ثبات  تضمین  و 
کشورهای صاحب مناطق آزاد دست کم در آغاز، نقش فعالي در 

سرمایه گذاري براي ایجاد زیرساخت ها به عهده مي گیرند .
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  تاسیس  که  اینجاست  سوال  اکنون 
استانی و ملی  تغییر و تحوالتی در سطح  ایجاد چه  باعث  جدید 

می شود؟
 البته که به طوری کلی ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص 
را  ابالغیه  این   19 و  بندهای 11  می تواند  مقاومتی  اقتصاد 
برای  ایشان  توصیه  مورد  راهبردهای  با  مستقیم  ارتباطی  در 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی دانست. براساس بند 11 این ابالغیه 
به  اقدام  تا  ارشد کشور موظف شده اند  سیاستگذاران و مدیران 
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور نمایند، به 
و  گسترش  پیشرفته،  فناوری های  انتقال  به  منجر  که  گونه ای 
تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری 

و منابع مالی از خارج گردد. 
مدیران  و  سیاستگذاران  ابالغیه،  همین  بند 19  مطابق  به عالوه، 
ارشد کشور و مدیران استانی و مناطق آزاد موظف هستند تا ضمن 
شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن، به جلوگیری از فعالیت  ها و 
زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی، و نظایر آن 

اهتمام ورزند. 
بر این اساس می توان نقش های اصلی مناطق آزاد جدید را در 
فناوری های  انتقال  بحث  در  مقاومتی  اقتصاد  به  عینیت بخشی 
و  کاال  صادرات  افزایش  تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته، 
برای  خارج  از  مالی  منابع  تامین  تسهیل  مناطق،  از  خدمات 
ضروری  نیازهای  تامین  تسهیل  مناطق ،  در  سرمایه گذاری 
مناطق،  عمل  حوزه  در  فعالیت ها  شفاف سازی  خارج،  از  کشور 
پیشگیری از بروز زمینه های فسادزا و ویژه خواری دانست و البته 
به  مناطق  از  باید درخصوص هر یک  مهم  این موضوعات  که 

طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
اما در این گزارش نگاهی کلی به طرح توجیهی هر یک از مناطق 
ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر  دیدگاه  همراه  به  جدید  آزاد 
اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داریم. 
طبق اظهارات این مقام مسئول در دبیرخانه، مهم ترین وجه تمایز 
مناطق آزاد جدید در این است که این مناطق خارج از محدوده های 

مسکونی مستقر شده اند.
طبق گفته وی، سازمان منطقه آزاد به جای اینکه به اهداف اصلی 
خود بپردازد، مجبور است به اهالی و ساکنان این مناطق خدمات 
شهری و روستایی ارائه دهد و به جای سازمان منطقه آزاد عمال به 
سازمان عمران منطقه تبدیل شده است؛ اما در مناطق آزاد جدید 

محدوده های مسکونی کامال حذف شده اند.
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی 
اقتصادی، به تفاوت دیگر یعنی محدوده های  آزاد و ویژه  مناطق 

کوچک مناطق جدید اشاره کرد.  
جواد عباسپور، ممنوعیت تردد خودرو خارج از محدوده مناطق آزاد 
و فروش کاالی همراه مسافر خارجی در داخل محدوده را ازجمله 

شروط اصلی برای مناطق آزاد جدید برشمرد . 
وی در ادامه، احداث مناطق آزاد جدید را به  شرط انجام اصالحات، 

ضروری دانست . 
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی 
آزاد  تاکید داشت: کل هفت منطقه  اقتصادی  آزاد و ویژه  مناطق 
جدید در گذشته منطقه ویژه اقتصادی بودند و از زیرساخت های 

حداقلی برخوردار هستند.
در ادامه این گزارش، نگاهی کلی به طرح های توجیهی هر یک از 

مناطق آزاد هفتگانه جدید خواهیم داشت.

 
منطقه آزاد بانه-مریوان

دبیرخانه  اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  مدیر هماهنگی  گفته   طبق 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک لکه از این منطقه آزاد 
در محدوده بانه و یک لکه در محدوده مریوان مرز باشماق است. 

در منطقه بانه، منطقه ویژه اقتصادی داریم که آنجا هم طرح جامع 
منطقه ویژه اقتصادی اش تصویب شد . اما به محض اینکه اساسنامه 
منطقه آزاد تصویب شود، در محدوده ویژه می تواند به عنوان فاز اول 

شروع به کار کند و فعالیت هایش را انجام دهد.
اما تبدیل استان کردستان به منطقه آزاد تجاری-صنعتی با توجه 
به شرایط، موقعیت و امکانات موجود ازجمله همجواری با کشور 
عراق، برخورداری از 227کیلومتر مرز مشترک، وجود بازارچه مرزی 
سیرانبند بانه، سیف سقز و مرز رسمی و بین المللی باشماق که در 
سطح ملی فعالیت دارند، )سطح مبادالت خارجی در بعضی سال ها 
باالی 5میلیارد دالر بوده است(، همچنین مشارکت بخش خصوصی 
از طریق تشکیل سه اتحادیه صادراتی، 14تعاونی مرزی نشین، شش 
اشخاص  و حضور سایر  بازرگانی سنندج-سلیمانیه  اتاق مشترک 
حقیقی و حقوقی که از سنوات گذشته و تحت نظارت سازمان های 
ذیربط فعالیت خود را شروع نموده اند، می تواند متضمن بهره مندی 
از امکانات زیربنایی و روبنایی با استفاده از پتانسیل ها و امکانات 

نهفته استان باشد.
لذا استان کردستان با توجه به منابع سرشار آبی، معدنی و طبیعی 
آزاد  منطقه  به  شدن  تبدیل  جهت  الزم  شرایط  مالحظه،  قابل 

تجاری- صنعتی را دارد .
به هر حال سیاست های کلی آمایش سرزمین در استان کردستان بر 
مورادی همچون تقویت ارتباط و پیوستگی نواحی سه گانه آمایشی 
به  شمالی  ناحیه  مریوان،  کامیاران،  سنندج،  )ناحیه  استان  درون 
مرکزیت سقز، منطقه شرقی شامل بیجار و قروه و تقویت بنیان های 
خدماتی شامل خدمات اجتماعی، زیربنایی، گردشگری و نظام اداری 

و اجرایی( استوار است.
تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  تاسیس  کلی،  جمع بندی  یک  در 
کردستان آثار و پیامدهای مثبتی در حوزه های زیر بر جای خواهد 

گذاشت:
  در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی تاسیس منطقه آزاد تجاری-
 صنعتی کردستان به ارزش افزوده باالتر، جلوگیری از صدور خام و 
افزایش سطح اشتغال هم در استان و هم در درون محدوده منطقه 

آزاد منجر خواهد شد.
تجاری- آزاد  منطقه  تاسیس  نیز  صنایع  و  معادن  حوزه  در    
 صنعتی کردستان به سرمایه گذاری بیشتر از منابع داخلی و خارجی، 
ارتقای ظرفیت و پتانسیل تکنولوژیکی استان و منطقه و نیز بهبود 

شاخص های اشتغال برحسب سواد و مهارت خواهد گردید.
  در حوزه خدمات نیز فعالیت های بانکی، بیمه ای، گردشگری 
و صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های دانش بنیان می تواند 
تاسیس  از  مثبتی  تاثیرات  که  گردند  ازجمله حوزه هایی محسوب 

منطقه آزاد تجاری- صنعتی کردستان خواهند داشت.

منطقه آزاد اینچه برون
اینچه برون در مرز کشور  آزاد  اظهارات عباسپور، منطقه  براساس 
اولیه  زیرساخت های  و  شده  واقع  گلستان  استان  در  ترکمنستان 
کشور  با  مستقیم  ارتباط  منطقه  این  دارد .  وجود  منطقه  این  در 
ترکمنستان دارد و راه آهن در این منطقه لحاظ شده است. در نقطه، 
منطقه ویژه اقتصادی اترک بوده، لذا حدود 250هکتار مساحت برای 
زیرساخت های حداقلی و استقرار صنعت در این منطقه وجود دارد. 

آنکه  از  بعد  اما  نداشته،  جامع  طرح  منطقه  این  کرد:  تاکید  وی 
اساسنامه تصویب شده، سازمان منطقه آزاد باید طرح جامع را تهیه 
کند و تا بتواند سرمایه گذار جذب و در همان محدوده منطقه ویژه به 

عنوان فاز اول شروع به فعالیت کند.
منطقه اینچه برون واقع در بخش شمالی استان گلستان، با توجه 
به مزیت های نسبی، بهترین منطقه برای بدل شدن به منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی در شمال شرقی کشور می باشد. این منطقه با واقع 
شدن در گلوگاه کریدور بین المللی ریلی و جاده اي شمال- جنوب، 
قرار گرفتن در نقطه مرزي با ترکمنستان و ناحیه ساحلی دریاي 
خزر و بهره گیري از دو نوع بندر خشک و تر، داشتن وسعت کافی 
و قابلیت توسعه در سال هاي آتی، دارا بودن اراضی شور و کم بازده 
بالمعارض ارزان قیمت، نزدیکی با کشور ترکمنستان و قزاقستان 
با دارا بودن معادن غنی نفت و گاز و سنگ هاي معدنی و مازاد 
جاده هاي  گاز،  برق،  آب،  زیرساخت هاي  از  برخورداري  غالت، 
راستاي  در  هوایی  و  آب  اعتدال  مخابراتی،  تسهیالت  ارتباطی، 
کاهش هزینه هاي اقامتی، سرمایه گذاري و خدماتی، امکان ترانزیت 
و واردات غالت از کشورهاي قزاقستان و روسیه در راستاي تامین 
امنیت غذایی کشور و صرفه جویی منابع آب داخلی، توسعه ترانزیت 
پشتیبانی،  اداري،  مراکز  به  آسان  دسترسی  ارزان،  ریلی  حمل  و 
داشتن  فرودگاهی،  و  گردشگري  درمانی،  پولی،  رفاهی،  اقامتی، 
گردشگري  جاذبه هاي  از  برخورداري  ماهر،  و  ساده  کار  نیروي 
)جزیره آشوراده( و جاذبه هاي جنگلی- دریایی، همجواري با سه بازار 
مصرفی بزرگ )در شمال منطقه کشورهای CIS، در جنوب منطقه 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و ظرفیت دسترسی به کشورهاي 
همجوار مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان( و برخورداري از 
کوتاه ترین مسیر ارتباطی با این کشورها، یکی از مناطق مناسب 

ایجاد منطقه آزاد تجاري- صنعتی بشمار می رود.
یکی دیگر از مزیت های منطقه آزاد اینچه برون، نقطه اتصال کریدور 
شرق خزر یا خط راه آهن ایران، ترکمنستان و قراقستان است؛ ایجاد 
ترانزیتی  ایران در کریدورهای  قرارگیری  به  با توجه  این کریدور 
شرق- غرب و شمال-جنوب جهان، ایجاد این کریدور نه تنها نقش 
زیادي در افزایش تجارت بین المللی، منطقه اي و ترانزیت کاال و 
مسافر بین ایران و کشورهاي مستقل همسود CIS  خواهد داشت؛ 
بلکه بنا بر این پنج کشور آسیاي مرکزي در مرکز سرزمین وسیع 
اورآسیا واقع شده اند و فاقد راه هاي دسترسی مستقیم به آب هاي 

آزاد بوده و جزء معدود کشورهاي محدود در خشکی هستند؛ بدیهی 
است که در پهنه اورآسیا، ترانزیت چندین میلیون تن کاال از قلمرو 
یک کشور، منافع اقتصادي و سیاسی قابل توجهی براي آن کشور 
خاص به دنبال دارد، لذا هر یک از کشورهاي جدید واقع در مسیر 
ترانزیت سعی در افزایش سهم خود در انتقال کاالهاي مورد مبادله 
آسیاي مرکزي خواهند داشت و متقابال کشورهاي آسیاي مرکزي 
نیز حق انتخاب فزاینده اي براي ترانزیت کاالهاي مورد مبادله خود 
می یابند، با این شرایط امکان ترانزیت حدود 200میلیون تن کاال 
در سال از طریق ایران وجود دارد که نکته مهم این است که دقیقا 
همین میزان کاال در سال میان آسیا و اروپا جابه جا می شود، اما 
سهم ایران از این میزان ترانزیت کاال تنها 5.5درصد از ظرفیت هاي 
موجود است و این یعنی از دست دادن نزدیک به 95درصد درآمد 
شرق  ریلی  شبکه  ایجاد  طریق  از  که  کشور  در  ممکن  ترانزیتی 
از  می توانند  روسیه  و  مرکزي  آسیاي  کشورهاي  خرز،  دریاي 

کوتاه ترین مسیر به خلیج فارس و آب هاي آزاد متصل شوند.
از مهم ترین ویژگی های کالن منطقه آزاد اینچه برون می توان به قرار 
گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال- جنوب و ارتباط زمینی-

دریایی و ریلی با بنادر کشورهاي CIS  )ترکمنستان و قزاقستان( و 
خلیج فارس و اتصال با کشورهاي جنوب و شرق آسیا، همجواري با 
بازار پرمصرف و مناسب کشورهاي CIS، دسترسی آسان به نیروي 
کار متخصص، نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریایی خزر، 
بهره برداري از راه آهن ایران، ترکمنستان و قزاقستان که ظرفیت 
حمل بار از کشورهاي CIS  به میزان 12میلیون تن در سال را دارا 
می باشد و همچنین فراهم بودن زمینه براي تامین برخورداري از 
زیربناهاي مهم ازجمله راه هاي ترانزیتی و ارتباطی، آب، برق، گاز، 

مخابرات و شبکه هاي فیبر نوري در منطقه.

منطقه آزاد مهران
طبق اظهارات مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این منطقه در مرز مهران و 

با مساحت 7هزار هکتار واقع شده است. 
مساحت  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  این  از  پیش  کرد:  تاکید  وی 
آزاد است )دوازده درصد  800هکتار که در واقع یک نهم منطقه 
منطقه آزاد( وجود داشت، لذا آنجا زیرساخت های اولیه برای استقرار 
صنایع وجود دارد و منطقه آزاد می تواند در همانجا شروع به فعالیت 
کند. با توجه به اینکه طرح جامع منطقه ویژه مهران هم توسط 
دولت تصویب و ابالغ شده، فاز اول منطقه آزاد می تواند کار خود 

را شروع کند.
موقعیت  داشتن  به واسطه  مهران  شهر  به ویژه  و  ایالم  استان  اما 
عراق،  کشور  با  425کیلومتری  مرز  طول  بین المللی،  استراتژیک 
نزدیکی به عتبات عالیات، ضریب امنیت بسیار باال، نزدیک ترین 
پتانسیل های  منطقه،  عربی  کشورهای  به  ترانزیت  برای  منفذ 
باالی تجاری و تردد مسافری، ذخایر باالی نفت و گاز در منطقه 
و همچنین زیرساخت های مناسب موجود و در دست احداث به ویژه 
منطقه ویژه اقتصادی مهران، فرودگاه، آب و... می تواند به عنوان 
یک بندر خشکی، نقش اساسی در توسعه اقتصادی استان و کشور 

جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.
سرمایه گذاری  و  توسعه ای  باالی  بسیار  فرصت های  به  توجه  با 
با  استان  این  در  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  ایجاد  ایالم،  استان 
و  افزایش جمعیت و جذب سرمایه  از مهاجرت،  هدف جلوگیری 
افزایش تقاضای کاالها و خدمات، نقش اساسی در شکوفایی اقتصاد 

استان و اقتصاد ملی بازی خواهد کرد.
زرباطیه،  شهر  3کیلومتری  فاصله  در  مهران  بین المللی  مرز 
8کیلومتری شهر بدره و 70کیلومتری شهر کوت مرکز استان واسط 
عراق واقع گردیده است. نزدیکی به شهر بغداد، پایتخت سیاسی 
و اقتصادی کشور عراق و همچنین عتبات عالیات به نسبت سایر 

مرزها، ازجمله مزیت های فوق العاده مرز مهران به شمار می آید.
بازار عراق یک سفره گسترده تجاری و روبه افزایش است که به 
میدانی برای رقابت اقتصادهای بزرگ آمریکایی، اروپایی و آسیایی 
تبدیل شده است. اگر چه که موازنه تجاری ایران همواره مثبت و 
حجم تجارت با این کشور هم در حال افزایش بوده است، لکن با 
تنوع بخشی به رویه های تجاری و تسهیل تجارت با این کشور به 
دلیل ویژگی های متعددی مشترک بین ایران و عراق، با برنامه ریزی 
دقیق تر و به ویژه شکل گیری مناطق آزاد و تسهیل رویه ها، امکان 

بهره جستن بیش از پیش ایران در بازار عراق وجود دارد.
مهم ترین اهداف ایجاد منطقه آزاد مهران عبارت است از: عمران 
و آبادانی منطقه مرزی به منظور افزایش رفاه نسبی مردم استان 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  مرزی،  مناطق  از  مهاجرت  کاهش  و 
استان به منظور کاهش برخی از عدم تعادل های منطقه ای، جذب 
از طریق  اقتصاد جهانی  با  سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پیوند 
کشور عراق و منطقه ای، انتقال دانش، تکنولوژی و فن آوری، توسعه 
صادرات با تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی، ایجاد اشتغال 
مولد، ایجاد امنیت پایدار در این منطقه مرزی، حداکثر استفاده از 
اقتصادی  ویژه  منطقه  قبیل:  از  موجود  ظرفیت های  و  امکانات 
و  مهران، هم پوشانی  مرز رسمی  مرزی،  پایانه  و  بازارچه  مهران، 
همجواری با منطقه آزاد در استان واسط کشور عراق که در مقابل 
شهرستان مهران واقع شده است، جذب و ایجاد فرصت های شغلی 

جدید.

منطقه آزاد بوشهر
عباسپور درخصوص منطقه ویژه بوشهر گفت: ما دو منطقه ویژه 
اقتصادی داریم ؛ منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر و دیگری منطقه 
ویژه شماره دو بوشهر که فعالیت های صنعتی را پوشش می دهند. 
این دو منطقه ویژه تبدیل به منطقه آزاد شدند؛ به عالوه محدوده 
جزیره افراسک که بتواند طرح توسعه منطقه باشد و فعالیت های 
تکمیلی در منطقه آزاد در آنجا انجام بگیرد. اکثر زیرساخت ها را هم 
وجود دارد و به محض اینکه سازمان منطقه مستقر شود ، اساسنامه 
در دولت تصویب و در شورای نگهبان تایید گردد و سازمان شکل 

بگیرد و طرح جامع منطقه تایید شود، منطقه آزاد می تواند شروع 
نماید؛ زیرا زیرساخت ها کامل است و  به کار و سرمایه گذار جذب 

یکی از مناطق بدون مشکل ما خواهد بود.
کشورهای  در  آزاد  مناطق  جغرافیایی  موقعیت های  بررسی  اما 
نوار  و  حاشیه  در  مناطق  این  اغلب  که  می دهد  نشان  گوناگون، 
مرزی این کشورها به وجود آمده اند. بی تردید عامل تعیین کننده در 
این مکان گزینی، کاهش هزینه های حمل و نقل، سهولت کنترل 
گمرکی، تسهیل در رفت و آمد به این مناطق برای خارجیان بوده 
و امکان دسترسی به چند کشور از یک مکان خاص و یا دسترسی 
به بیش از یک مرز )دریایی، زمینی یا هوایی( از مزیت باالتری 

برخوردار خواهد بود. 
منطقه آزاد بوشهر از منظر مکان یابی دارای همه شرایط استراتژیک 
درخصوص بدل شدن به یک منطقه آزاد را با توجه به دسترسی به 

خلیج فارس دارا است.
راه های  به  به دسترسی  این منطقه می توان  از مهم ترین مزایای 
آبی بین المللی و نوار مرزی، دسترسی به مسیرهای عمده ارتباطی 
منطقه ای و داخلی و بین المللی و همچنین وجود فرودگاه و راه آهن 
در منطقه، دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه در حوزه خلیج 
فارس خصوصا قطر و بحرین درخصوص توسعه صادرات، وجود آب 
و برق و تاسیسات مخابراتی و امکان فراهم کردن این تاسیستات 
برای سرمایه گذاران در منطقه، وجود نیروی کار متخصص و بومی 
در منطقه، دسترسی به منابع انرژی ارزان به خصوص گاز در منطقه، 
نزدیکی و دسترسی آسان و ارزان به منابع معدنی موردنیاز صنایع 
صادراتی، وجود سابقه تجارت بین المللی در منطقه، دسترسی به 
پسکرانه قابل توسعه در منطقه و دوری از پایگاه های نظامی عمده، 

جزء ظرفیت های منطقه آزاد بوشهر به حساب می آید.
یکی از مهم ترین ظرفیت های منطقه آزاد بوشهر به جز تولید نفت و 
گاز، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، 
صنایع معدنی و توریسم، صنایع مونتاژ اولیه و صنایع بسته بندی 
اقتصادی  عمده  پتانسیل های  عنوان  به  می توان  را  فله  کاالهای 
منطقه مانند، فرآوری خرما، صیفی جات و آبزیان را نیز نام برد که 
در توسعه جوامع محلی و اشتغال زایی نقش بسیار بزرگی در منطقه 

خواهد داشت.

منطقه آزاد سیستان
اما در مورد منطقه آزاد سیستان مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه 
اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار 
داشت : این منطقه که در مرز با کشور افغانستان واقع شده است، در 
2لکه است که از طریق نوار مرزی به هم متصل هستند؛ یکی در 
خود مرز میلک است و محدود دیگر هم که کنار شهر جدید رامشار 
سازمان  و  دارد  وجود  حداقلی  زیرساخت های  هم  آنجا  که  است 
منطقه آزاد بعد از تصویب اساسنامه باید طرح جامع تهیه و شروع 

به فعالیت کند.
درخصوص ویژگی موقعیتی این منطقه باید تاکید کرد که استان 
سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب 
شرقی کشور واقع شده است. این استان 1210کیلومتر مرز خاکی با 
دو کشور پاکستان و افغانستان و 370کیلومتر مرز آبی در کرانه های 
شمالی دریای عمان دارد و از شمال به استان خراسان جنوبی، از 
جنوب به دریای عمان، از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان 

و از غرب به استان های هرمزگان و کرمان محدود شده است.
منطقه آزاد سیستان در شرق کشور نقش بسیار پررنگی در ایجاد 
کمربند مناطق آزاد در کشور را ایفا می کند؛ اهمیت ایجاد منطقه 
سیستان عبارت است از: توسعه محور شرق و جایگاه آن در سند 
منطقه  این  پررنگ  نقش  و همچنین  افق 1404 کشور  چشم انداز 
در پایداری امنیت منطقه، اهمیت توسعه بخش تجارت و ترانزیت 
با کشورهای همسایه شرقی کشور، جلوگیری از موج مهاجرت از 
پایانه مرزی  بزرگترین  توسعه منطقه ای، وجود  به واسطه  منطقه 
شرق کشور در منطقه و فعالیت تجاری مرز میلک، وجود فرودگاه 
زابل در تبدیل شدن این فرودگاه به فرودگاه بین المللی در جهت 
توسعه اقتصادی منطقه، طرح ایجاد بزرگراه ترانزیت زابل- زاهدان 
و اتصال مرز میلک به بندر چابهار در جهت توسعه ترانزیتی منطقه 

حائز اهمیت است.
شرق،  محور  توسعه  طرح  بر  مترتب  اهداف  مهم ترین  ازجمله 

می توان به افزایش نقش و سهم کشور در ترانزیت کاال و حمل 
و نقل بین المللی، تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و امنیتی با کشورهای همجوار شرق و شمال شرقی، ارتقاء سطح 
متوسط درآمد و شاخص های توسعه در نواحی شرق کشور، کاهش 
فعالیت های غیررسمی اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کاال و مواد 
مخدر، افزایش سهم چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت 

کاال، اشاره نمود.
دارای  خارجی،  و  داخلی  محورهای  سایر  به  نسبت  شرق  محور 
برای  محور  این  بودن  مناسب تر  که  است  نسبی  مزیت  چندین 
ارتباط نیمه غربی افغانستان، ترکمنستان و تا حدودی ازبکستان و 
نیمه غربی قزاقستان )از طریق ترکمنستان( با آب های آزاد جهان، 
وضعیت نسبتا مناسب شبکه بزرگراهی ایران، تسهیالت رفاهی و 
خدمات پشتیبانی موجود در محور، وجود امنیت نسبی در طول مسیر 

و... ازجمله آنها است.
از مهم ترین خروجی های محور شرق در استان سیستان و  یکی 
با  تجارت  فعالیت رسمی  بوده که  میلک  مرز خروجی  بلوچستان 
کشور افغانستان و ترانزیت کاالهای تجار افغانی و آسیای مرکزی 
از مسیر ایران و افغانستان را به مقصد افغاستان با آسیای مرکزی 

را دارا می باشد.

منطقه آزاد قصرشیرین
طبق گفته عباسپور، پیش از این در منطقه آزاد قصرشیرین منطقه 
در  حداقلی  زیرساخت های  لذا  است،  داشته  وجود  اقتصادی  ویژه 
محدوده 100هکتاری توسط سازمان منطقه ویژه آماده شده است، 
ولی متاسفانه به دلیل آنکه طرح جامع نداشته، سازمان منطقه آزاد 
باید همانند بوشهر طرح جامع تهیه و بعد بتواند سرمایه گذار جذب 

نماید.
اما بررسی طرح جامع منطقه آزاد قصرشیرین قابل توجه است. این 
منطقه به دلیل وجود مرز پرویزخان که پرحجم ترین مرکز کشور با 
عراق است، موقعیت مکانی قصرشیرین به دلیل دسترسی به مرکز 
و مناطق شمالی کشور عراق موقعیت بسیار استراتژیکی برای کشور 
ما درخصوص افزایش تجارت با کشور عراق و ایجاد زنجیره اتصال 

مناطق آزاد غربی کشور بسیار حائز اهمیت است.
قصرشیرین به دلیل نخل های بلند و همچنین محصوالت متنوع 

کشاورزی همیشه موردتوجه بوده  است.
شهر قصرشیرین در 1۶۶کیلومتری غرب شهر کرمانشاه واقع شده 
 است. این شهر بین طول جغرافیایی 45درجه و 35دقیقه شرقی و 
عرض 34درجه و 31دقیقه شمالی قرار دارد که ارتفاع آن از سطح 
دریا 333متر می باشد. منطقه جنوب قصرشیرین آب و هوای بیابانی 
گرم و خفیف، مرکز آن آب و هوای خشک و نیمه معتدل و شمال 
و شرق آن آب و هوای نیمه خشک سرد دارد. قسمت های مرتفع 
نیز دارای آب و هوای نیمه مرطوب سرد هستند. میانگین سردترین 
ماه سال بین 2.5 تا 5درجه سانتیگراد و میزان بارندگی بین 350 تا 

450میلی متر در نوسان است.
اقتصاد قصرشیرین بیشتر به کشاورزی وابسته است. با این حال در 
اطراف شهر منابع نفتی نیز وجود دارد که به میزان کمی استخراج 

می شوند.
مرز  18۶کیلومتر  جمعیت،  نفر  27هزار  با  قصرشیرین  شهرستان 

مشترک با کشور عراق دارد.
بازارچه  و  پرویزخان  و  رسمی خسروی  مرز  دو  با  این شهرستان 
سومار، محور نیمی از صادرات 2میلیارد دالری ایران به همسایه 
آزاد  منطقه  ایجاد  با  رقم  این  می رود  انتظار  که  است  غربی 

قصرشیرین جهش قابل توجهی داشته باشد.
کرمانشاه نزدیک ترین و بهترین مسیر ایران به عراق است و در 
کمتر از 2.5ساعت به حدود 18میلیون نفر از جمعیت آن دسترسی 

دارد.
البته روشن است که اگر زیرساخت های صادراتی تکمیل و امکان 
تولید و شکوفایی ظرفیت های متعدد کشاورزی،  معدنی، دارویی و 
یک  زمینه  گردد،  ایجاد  کرمانشاه  نفری  2میلیون  استان  صنعتی 

جهش بلند اقتصادی فراهم می شود.
از:  است  عبارت  قصرشیرین  آزاد  منطقه  ایجاد  اهداف  مهم ترین 
عمران و آبادانی منطقه مرزی به منظور افزایش رفاه نسبی مردم 
استان و کاهش مهاجرت از مناطق مرزی ، رشد و توسعه اقتصادی 

استان به منظور کاهش برخی از عدم تعادله ای منطقه ای، جذب 
از طریق  اقتصاد جهانی  با  سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پیوند 
کشور عراق، افزایش ظرفیت های سیاسی منطقه در جهت تحقق 
به  دسترسي  دریایي،  بنادر  به  واسطه  با  دسترسي  پایدار،  توسعه 
بین المللي، دسترسي  ارتباطي منطقه اي، داخلي،  مسیرهاي عمده 
مطمئن  دسترسي  ترکیه،  و  عراق  ازجمله  منطقه اي  بازارهاي  به 
ارزان،  کار  نیروي  به  دسترسي  زیربنایي،  امکانات  و  خدمات  به 
ساختار و توان اقتصادي مناسب، برخورداري از شرایط آب و هوایي 
مناسب، دوری از پایگاه هاي نظامي عمده، دسترسي به نوار مرزي و 
همجواري با مرزهاي بین المللي، امکان دسترسي به اراضي مناسب 
براي ایجاد منطقه آزاد ازجمله مزیت های استان کرمانشاه و منطقه 

قصرشیرین است.

منطقه آزاد اردبیل
طبق اظهارات مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در منطقه آزاد اردبیل منطقه 
ویژه نداشتیم، ضمن اینکه هنوز هم محدوده آن مشخص نیست؛ 
چراکه  طبق مصوبه مجمع تشخیص محدوده اش را باید بعدا دولت 
مشخص کند، اما هنوز این اتفاق رخ نداده و محدوده منطقه آزاد 

اردبیل مشخص نیست کجا باید باشد.
اما در مورد ویژگی های منطقه آزاد اردبیل ذکر این نکات قابل توجه 
است. ارتباط کشور ما با کشور آذربایجان از طریق منطقه آزاد ارس، 
زیرا  اردبیل صورت می گیرد،  استان  بیله سوار در شمال  از منطقه 
منطقه مناقشه انگیز بین مرز آذربایجان و ارمنستان قرار دارد و تنها 
راه عبور کاال توسط منطقه آزاد ارس به آذربایجان از منطقه بیله سوار 
است؛ از این رو در شمال استان اردبیل در سه محدوده متصل به 
هم منطقه آزاد در نظر گرفته شده است که شامل پارس آباد که 
کشت و صنعت مغان را بخشی در برمی گیرد که می توانیم با ایجاد 
ظرفیت منطقه آزاد اردبیل با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی احیا 
کشت و صنعت مغان را کنیم و با توجه به نیازی که کشور روسیه 
و کشورهای باالدست به محصوالت گلخانه ای و کشاورزی ایران 

دارند توان از این ظرفیت بهره الزم را برای اقتصاد کشور برد.
وجود گمرک بیله سوار در منطقه آزاد اردبیل و همچنین بخشی از 
شهرستان گرمی که نزدیک است به شاهراه بین آستارا و باکو قرار 
گرفته است که این سه نقطه به هم متصل هستند و منطقه آزاد 

اردبیل را شکل می دهند.
مناطق  از  یکی  خود  جغرافیایی  موقعیت  لحاظ  به  اردبیل  استان 
مستعد در زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی می باشد و مردم 
و مسئوالن این استان، به آن به عنوان یکی از راهکارهای توسعه 

منطقه چشم دوخته اند.
داشتن 380کیلومتر مرز خشکی با جمهوری آذربایجان، برخورداری 
از گمرک بین المللی بیله سوار مغان، قابلیت های غنی کشاورزی و 
گردشگری ازجمله ظرفیت هایی است که استان اردبیل برای ایجاد 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی از آن برخوردار است.
توجه نظام و دولت به منطقه ازجمله اختصاص یک میلیارد دالر 
برای مهار آب های مرزی و تبدیل حدود 83هزار هکتار از اراضی 
دیم منطقه به آبی، شرایط ویژه ای در افزایش تولید کشاورزی و 
از  و بی شک یکی  ایجاد خواهد کرد  زنجیره ای  ایجاد صنایع  نیز 
زمینه های شکل گیری این مهم می تواند ایجاد منطقه آزاد تجاری-
 صنعتی در شمال استان اردبیل باشد؛ چراکه برای تحقق برنامه های 
توسعه ای نیاز به سرمایه و نیز بازارهای جدید است و منطقه آزاد 

ازجمله مهم ترین ابزارهای عملی سازی آن است.
امروز بیش از هر زمان دیگر بستر و زمینه مناسب برای ایجاد منطقه 
وجود شرکت  و  مهیا شده  اردبیل  استان  در  تجاری- صنعتی  آزاد 
کشت و صنعت مغان، وجود اراضی پایاب سد خداآفرین، فرودگاه 
پارس آباد مغان و وجود اراضی حاصلخیز در بیله سوار و پارس آباد 
این مزیت ها  ظرفیت عظیمی است که در کمتر استانی می توان 

را پیدا کرد.
و  کشاورزی  بخش  در  مستعد  استان های  از  یکی  اردبیل  استان 
این  در  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  ایجاد  که  است  گردشگری 
استان به دلیل همجواری با کشورهای حوزه قفقاز می تواند عالوه 
بر رونق اشتغال زایی، سرمایه گذاری های کالنی را در بخش های 

مختلف اقتصادی به دنبال داشته باشد.

مشکالتی مناطق آزاد فعلی در مناطق آزاد جدید وجود ندارد
اما جواد عباسپور مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت وگو با نشریه، به 
تبیین مناطق آزاد جدید و شرایط الزم برای سرمایه گذاری و شروع 

فعالیت این مناطق پرداخت.
طبق گفته وی، شش منطقه از 7منطقه آزاد جدید ، قبال منطقه ویژه 
اقتصادی تبدیل به منطقه  اقتصادی بوده و در واقع منطقه ویژه 

آزاد شده است. 
عباسپور به سمت و سوی مناطق آزاد جدید در توسعه اقتصادی 
و  دارند  مخالفانی  ما  فعلی  آزاد  مناطق  گفت:  و  پرداخت  کشور 
ایراداتی به آنان مطرح می شود؛ این موضوع دو مورد اصلی دارد. ما 
در مناطق آزاد جدید سعی کردیم هم در جانمایی و هم در قوانین 
و مقررات این دو موضوع را رعایت کنیم تا به مشکالتی که وجود 
داشته، برنخوریم و یا در صورت برخورد توان حل مشکل را داشته 

باشیم. 
شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر 
و  کوچک  بسیار  محدوده ها  افزود:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
محدود هستند و خارج از مناطق مسکونی قرار گرفته اند؛ یعنی مراکز 
جمعیتی داخل محدوده مناطق آزاد جدید وجود ندارد که بخواهد این 

مشکالت به وجود بیاید. 
بزرگی هم  خیلی  محدوده های  مناطق  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
است،  هکتار  دوازده  مناطق حدود  این  مساحت  میانگین  نیستند، 
یعنی مساحت های کوچکی هستند که معضالت مناطق قبلی را 

ندارند . 

عباسپور افزود: مورد حائز اهمیت دیگر این است که خارج از منطقه 
مسکونی قرار دارند، یعنی هیچ منطقه مسکونی در این محدوده 

نیست و ما این معضالت را نخواهیم داشت.
شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد به جای 
اینکه به اهداف اصلی خود بپردازد، مجبور است به اهالی و ساکنان 
این مناطق خدمات شهری و روستایی ارائه دهد و به جای سازمان 
منطقه آزاد عمال به سازمان عمران منطقه تبدیل شده است؛ اما در 

مناطق آزاد جدید محدوده های مسکونی کامال حذف شده اند.
جدید  آزاد  مناطق  برای  که  دیگر  موضوعی  وی،  گفته  طبق 
محدودیت صورت گرفت این است که تردد خودرو با پالک منطقه 
آزاد خارج از محدوده این مناطق ممنوع می باشد و این پیشنهاد 
داخل  هم  خارجی  و  مسافر  همراه  کاالی  فروش  بود .  دبیرخانه 
این مناطق شبیه  این زمینه  محدوده مناطق محدود می باشد در 
مناطق ویژه اقتصادی ما که معضالت و مشکالت کمتری دارند، 
هستند؛ در واقع تردد خودرو کاالهای همراه مسافر و مشکالتی که 

در مناطق فعلی داشتیم در این مناطق جدید نخواهیم داشت .
عباسپور ادامه احداث مناطق آزاد جدید را به شرط انجام اصالحات، 
ایجاد  عدم  و  صورت مسئله  پاک کردن  گفت:  و  دانست  ضروری 
مناطق آزاد جدید به خاطر ایراداتی که در مناطق آزاد قبلی وجود 

دارد مشکلی را حل نمی کند.
شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: همه این مناطق در راستای 
ارتباط حداکثری با کشورهای همسایه ایجاد شدند و در راستای 
بند12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در آنجا رهبری 
اعالم کردند که ارتباط حداکثری با همسایگان داشته باشیم، در 
همین راستا این 7منطقه آزاد برای ارتباط حداکثری با همسایگان 

ایجاد ش ند.
اما وی درخصوص زیرساخت های مناطق آزاد جدید اظهار داشت: 
بنابراین  داشتند،  وجود  استان ها  این  در  قبال  ویژه  مناطق  چون 

زیرساخت های اولیه فراهم است و از این جهت مشکلی نیست. 
عباسپور ادامه داد: برای راه اندازی مناطق آزاد جدید همانند منطقه 
ویژه عمل نکردیم، وارد سازوکاری شدیم تا از شرکت های تامین 
سرمایه بتوانیم برای تامین نیازهای اولیه استفاده کنیم . پس از اینکه 
منطقه به درآمدزایی رسید، درآمدهای پایداری باید برایش پیش بینی 
شود و این شرکت های تامین سرمایه به عنوان مشاور کنار منطقه 

باشند . 
شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که 
محل درآمد منطقه از واردات و فروش زمین باشد، اکنون سازوکار 
در حال انجام است و از طریق طرح جامع و هم شرکت های تامین 

سرمایه باید این کمک ها صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: ما برای ایجاد مناطق آزاد جدید باید مشکالت 
را شناسایی می کردیم و بعد سازوکار طراحی می نمودیم؛ لذا بر این 
اساس مشکالت را شناسایی کردیم و دیدیم مشکل اصلی مناطق 
آزاد موجود در محدوده و جانمایی هایشان بوده است؛ بنابراین سعی 
باشد .  آزاد جدید مشکل جانمایی وجود نداشته  کردیم در مناطق 
مثال اینکه هیچ محدوده سکونتی داخل مناطق وجود نداشته باشد، 
این موضوع بسیاری از مشکالت را مرتفع می کند. بحث هایی که 
به مناطق آزاد مانند بحث قاچاق منتسب می کنند را وقتی منطقه 
نخواهد  وجود  نیز  مشکالت  این  دیگر  نباشد،  داخلش  مسکونی 
داشت. مورد بعدی بزرگ بودن مناطق و عدم توانایی محصور کردن 
مناطق بزرگ بود. ما در این مورد سعی کردیم مناطق آزاد جدید را 
کوچک ببینیم تا قابلیت محصور کردن را خیلی ساده داشته باشند. 
مورد دیگر اینکه مناطق آزاد فعلی از روز اول طرح جامع نداشتند و 
به پیشنهاد خود دبیرخانه در قانون ذکر شد که این مناطق یکسال و 
نیم فرصت دارند که طرح جامع را آماده و ارائه دهند؛ در همین راستا 
هم شرح خدمات تهیه طرح جامع را با کمک گرفتن از مشاورهای 
مختلف نهایی کردیم و این را برای استان ها فرستادیم تا آنها هم 
نظر بدهند و ان شاهلل طی دو هفته آینده این طرح خدمات نهایی 
شود و ما هم شروع به گرفتن مشاور برای تهیه طرح جامع می کنیم 
تا از روز اول که منطقه بخواهد کار خود را آغاز کند، طرح جامع 

مصوب داشته باشد و براساس همان پیش برود.
عباسپور درخصوص همکاری میان نهادها برای اجرای بهتر قانون 
این  در  نمی کنم  فکر  کرد:  تصریح  جدید  آزاد  مناطق  مورد  در 
مناطق جدید مشکلی از این بابت داشته باشیم؛ درحال حاضر برای 
راه اندازی مناطق هم یک گروهی تشکیل شده متشکل از مسئولین 
و مدیران استان و دبیرخانه و با هم کمک می کنیم و مشکالت و 
چالش های موجود مناطق را می سنجیم و ان شاهلل در این مناطق 

مشکالت مناطق آزاد فعلی به وجود نیاید.
شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص تغییر دولت و استاندار و 
به کارگیری توانمندی نمایندگان گفت: کاری که ما انجام می دهیم 
با شخصیت حقیقی افراد کار ندارد. شخصیت حقوقی برای ما مهم 
است .  وقتی با استاندار یا معاون استاندارد و مسئولین دستگاه های 
مختلف استان موضوعی را نهایی می کنیم و تصمیم سازی می شود، 
فرد بعدی هر کسی باشد اگر مشکل قانونی وجود نداشته باشد، آن 
تصمیمات قطعا باید ادامه پیدا کند و لذا از این جهت مشکلی پیش 
نمی آید؛ هر چند نمایندگان مجلس هم راستا و هم پای ما کمک 

می کنند.
عباسپور در رابطه با مدل همکاری این مناطق با کشورهای همسایه 
اظهار کرد: این موضوع در طرح جامع استخراج و توسط مشاورین 

تدوین می شود.
شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر 
ویژه  مناطق  با  رابطه  در  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
سازوکار  ویژه  مناطق  برای  کرد:  خاطرنشان  نیز  جدید  اقتصادی 
متفاوت است. مناطق ویژه باید یک متولی داشته باشد که توانمندی 
اثبات شود و سپس سازمان مسئول  مالی و فنی آن برای دولت 

زیرساخت ها  دارد  وظیفه  سازمان  این  گردد.  نهایی  و  مشخص 
بعد  و  تهیه  جامع  طرح  باید  اول  مرحله  در  البته  کند.  تکمیل  را 
بهره داری  پروانه  این که  بعدی  زیرساخت ها تکمیل شود. مرحله 

بگیرد و شروع به جذب سرمایه گذار نماید.

توسعه اقتصادی و اشتغال زایی با ایجاد مناطق آزاد
توسعه  آزاد جدید،  مناطق  مثبت  ویژگی های  از  یکی  بدون شک 
اقتصادی و اشتغال زایی با ایجاد امنیت مرزی است. واقعیت آن است 
که ایران به دلیل موقعیت استراتژیکی که در جهان دارد، همیشه 
در دوره های مختلف تاریخی با مشکالت و ناامنی هایی در مرزهای 
به کشورهای همسایه می شود  با نگاهی  بوده است.  خود روبه رو 
بر این امر در شرایط کنونی دنیا مهر تاییدی گذاشت؛ بدون شک 
می توان اذعان نمود که عنصر امنیت قادر است زمینه شکوفایی 
استعدادها و تکامل یک جامعه را فراهم نماید و اگر امنیت به ویژه 
در مناطق مرزی محقق نشود، خالقیت ها فعلیت پیدا نخواهد کرد.

اشتغال زایی و توسعه  امنیت مرزی،  از مهم ترین مؤلفه های  یکی 
اقتصادی این مناطق می باشد که با وجود این دو مؤلفه می توان گفت 
امنیت در این مناطق ارتقاء پیدا خواهد کرد، ایجاد مناطق آزاد در 
نقاط عمدتا مرزی کشور فرای همه مزیت ها و محرومیت زدایی هایی 
منطقه ای  اقتصادی  توسعه  ایجاد  با  دارد،  مناطق  این  در  که 
خالی شدن  و  مهاجرت  بزرگ  جریان  از  می توانند  اشتغال زایی  و 
مرزهای کشور از سکنه و به تبع آن بروز ناامنی در نوار مرزی کشور 

جلوگیری کنند.
با نگاهی گذرا به مناطق آزاد کشور با مناطق پیرامونی خود می توان 
به نقش و تاثیر این مناطق در سرزمین پهناور ایران رسید؛ شاید این 
نکته بسیار مهم و کلیدی باشد که سهم مناطق آزاد فعال فعلی از 
مساحت کل کشور کمتر از سه دهم درصد است، ولی تاثیرگذاری 
ایجاد  در  مقیاس مساحت کل کشور  در  این حجم مساحتی کم 

امنیت در مرزها بسیار باال و مهم است.
امنیت  و  مرزنشینان  برای  اقتصادی  توسعه  و  اشتغال زایی  بین 
عمومی رابطه مستقیم وجود دارد و از میان متغیرهای اشتغال زایی 
و توسعه اقتصادی، شاخص جذب و اشتغال بومیان محلی و رونق 

اقتصادی منطقه بیشترین تاثیر را در امنیت مرزها داشته است.
مسلما داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش و 
بحران، در برقراری امنیت و اعمال حاکمیت دولت در هر کشور، 
نقش کلیدی و هدایت کننده داشته و از سوء استفاده و دخالت دشمنان 
داخلی و خارجی می کاهد. همان طور که می دانیم امروزه یکی از 
مسائلی که تاثیر مستقیم و بدون واسطه بر امنیت استان های مرزی 
دارد، مسئله اشتغال زایی و توسعه اقتصادی آن استان ها می باشد و 
امنیت اقتصادی و رفاه عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که 
به عنوان یکی از زیرشاخه های امنیت ملی هر کشور قابل بررسی 
است؛ به طوری که توسعه نیافتگی هر کشور به مراتب می تواند 

تهدیدی برای امنیت ملی آن کشور باشد.
استان های مرزی کشور دارای ویژگی های خاصی همچون انزوای 
صنعتی- قطب های  از  دوری  مرکز،  از  بودن  دور  و  جغرافیایی 
ابعاد مختلف  در  توسعه  فرهنگ سنتی، عدم   اقتصادی، حاکمیت 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین عدم امنیت پایدار می باشد. 
این مناطق با داشتن این ویژگی ها از نقاط حساس و استراتژیک 
کشور به شمار می آیند. تجارت جهانی، امروزه به عنوان موتور توسعه 
هر کشوری محسوب می گردد و کشورهای در حال توسعه ای مانند 
بازارهای  در  حضور  دنبال  مهم،  این  به  رسیدن  منظور  به  ایران 
تجاری می باشند و یکی از روش های رسیدن به آن توسعه مناطق 
مرزی و گسترش مبادالت منطقه ای به واسطه ایجاد مناطق آزاد 
می باشد که از مهم ترین فواید این مبادالت، ایجاد اعتماد و کاهش 

اختالفات مرزی است.
مناطق آزاد با توجه به ایجاد منافع اقتصادی مشترک با کشورهای 
اجتماعی  وضعیت  ارتقای  چون  اهدافی  تحقق  در  خود  همسایه 
را  مناسبی  موفقیت  مرزی،  مناطق  در  امنیت  احساس  و  ایجاد  و 
داشته اند. به عبارت دیگر اهداف اجتماعی و سیاسی ایجاد مناطق 

آزاد در طول نزدیک به سه دهه گذشته در حد انتظار بوده است.
با وجود مشکالتی که در مناطق آزاد فعلی کشور وجود دارد اما ایجاد 
اصولی مناطق آزاد جدید یکی از مسئولیت های مهم دولت سیزدهم 
با  پیوند  محسوب می شود. توسعه توان تجارت خارجی کشور در 
اقتصاد کشورهای همسایه مهم ترین هدف از تاسیس این مناطق 
جدید محسوب می گردد. ضمن اینکه استفاده از فرصت ها در شرایط 
فعلی کشور موضوع قابل توجهی است که باید از آن بهره برد. مثال 
در استان هایی مثل ایالم نفت و گاز تا معادن و منابع طبیعی وجود 
دارد، همچنین نزدیکی ایالم به مرکزیت عراق یک فرصت بزرگ 

برای رونق اقتصاد آن استان و کل اقتصاد کشورمان است.
منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان 
نیز می تواند تکمیل کننده نقش منطقه آزاد چابهار باشد؛ به دلیل 
وجود فرودگاه بین المللی و همچنین ارتباط نزدیکی که این منطقه 
افغانستان  با  را  دارد، می تواند تجارت کشورمان  افغانستان  با مرز 

تقویت کند.
در  بانه- مریوان  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  ایجاد  اینکه  ضمن 
استان کردستان و نیز ایجاد منطقه آزاد در قصرشیرین در استان 
کرمانشاه که هر سه شهر از مزیت همسایگی عراق برخوردارند، 
می تواند فرصت های قابل توجهی اقتصادی در ارتباط با شمال عراق 

برای این دو استان و کل کشورمان ایجاد کند.
مضاف بر اینها، منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر که با یک فاصله 
دریایی کوتاه 300-200کیلومتری با همسایگان متعددمان در خلیج 
فارس ازجمله کویت، قطر و امارات ارتباط دارد، می تواند باعث رونق 
با همسایگان  اقتصاد استان های مرزی و رشد تجارت کشورمان 

شود.
که  نیز  اردبیل  استان  در  اردبیل  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه 
دارد،  آذربایجان  جمهوری  اصلی  شهرهای  تا  کمی  فاصله ای 
می تواند عالوه بر کمک به اقتصاد استان، به کل اقتصاد کشور 
مثل  دیگری  سرمایه گذاران  هستیم  شاهد  اکنون  کند.  کمک 
ترکیه آمده اند و در جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرده اند. 
آمادگی  آن کشور،  مردم  اکثریت  و  آذربایجان  کشور جمهوری 
دارند تجارت با ایران را گسترش دهند و امیدواریم منطقه آزاد 
این  از  استفاده  زمینه  اردبیل  استان  اقتصادی  فعاالن  و  اردبیل 

فرصت را فراهم کنند.
و ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه برون در استان گلستان، 
بسیار کلیدی است و می تواند زمینه تجارت زمینی با کشورهای 

مختلف به ویژه ترکمنستان را فراهم نماید.
به هرحال  کشور ما و دولت، نیازمند یک اصالحات جدی در مناطق 
اصالحات  این  جدید،  مناطق  در  ظاهرا سعی شده  که  است  آزاد 

اعمال شود تا شاهد مشکالت ناشی از مناطق آزاد فعلی نباشیم  .
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

بررسی فرصت های پیش روی هفت منطقه آزاد تازه تصویب شده در کشور:

سه نسل پیشین، چراغ راه مناطق آزاد نسل چهارم در ایران



یادداشت

اهمیت و نقش صنعت گردشگری چه از نظر 
گردشگران،  منظر  از  چه  و  سرمایه گذاران 
گرفته  قرار  توجه  مورد  دیگر  صنایع  از  بیش 
دولتمردان  بین  حتی  توجه  این  و  است 
بسیاری  که  طوری  به  بوده؛  مشهود  نیز 
ویژه  به  جهان  سراسر  در  سیاستمداران  از 
رسیدن  برای  گردشگرپذیر  کشورهای  در 
بهره  صنعت  این  از  اهداف شان  برخی  به 
توجه  با  را  کشور  قوانین  بیشتر  و  می گیرند 
رونق  در  صنعت  این  تاثیرگذار  نقش  به 

می کنند. تصویب  کشورشان  اقتصادی 
به هر حال رشد و گسترش یکی از پردرآمدترین 
صنایع امروزی یا همان گردشگری، آنچنان با 
که  خورده  گره  امروزی  دنیای  تکامل  و  رشد 
از  اقتصاددانان  و  سرمایه گذاران  از  بسیاری 
تاثیرگذاری  و  صنعت  این  موجود  قابلیت های 
آن در روند تغییرات دهکده جهانی در شگفت 
گردشگری  صنعت  رونق  برای  و  هستند 
نداشته های  و  داشته ها  با  کشورها  از  بسیاری 
صنعت  موقعیت  ارتقای  در  سعی  خود 
گردشگری کشورشان داشته و دارند و در این 
گردشگران  برای  تشویقی  سیاست های  راستا 
استرداد  خرید،  جشنواره های  برگزاری  مثل 
مالیات خرید گردشگران یا همان قانون بدون 
مالیات و البته بسترسازی مناسب برایش جذب 
حداکثری گردشگران همه در جهت تکامل و 
رشد این صنعت نوپا در کشورها اتفاق افتادند. 
گردشگری  مسئوالن  توجه  مدتی،  از  پس  اما 
بیشتر کشورها به این نکته جلب شد که پس 
از گسترش زیرساخت ها و جلب توجه مسافران 
چگونه می توان نام کشور را در ذهن آنها زنده 
نگه داشت و گردشگران را به مسافرانی وفادار 
و  کرد  تبدیل  کشور  گردشگری  امکانات  به 
از گردشگران ورودی به داخل  جریانی دائمی 

مرزها داشت؟
این  تحقق  یا  هدف  این  به  رسیدن  برای 
پیشنهادی  راهکارهای  از  یکی  بزرگ،  آرزوی 
دست اندرکاران صنعت  و  کارشناسان  از سوی 
صنعت  برای  ملی  برندی  تولید  گردشگری، 
در  را  برند  افراد  این  بود.  آنها  گردشگری 
کرده اند:  تعریف  این گونه  گردشگری  صنعت 
برند؛ جمله، شعار، آرم، موسیقی یا قطعه فیلمی 
کشوری  گردشگری  توانمندی های  با  مناسب 
خاص است که همیشه در ذهن مصرف کننده 

یا همان گردشگر باقی بماند.
چنان  از  گردشگری  ملی  برند  داشتن  امروزه 
منابع  دولت ها  که  می باشد  برخوردار  اهمیتی 
گردشگری  ملی  برند  را صرف ساختن  زیادی 
می نمایند و حتی بارها استراتژی خود را صرف 
آن  اجرای  بابت  از هزینه های کالنی که  نظر 
یک  ساختن  با  بتوانند  تا  می دهند  تغییر  شده، 
برند قوی گردشگری در دنیا سهم بیشتری از 
گردش مالی عظیم این صنعت کسب نمایند و 

اقتصاد خود را رونق بخشند.
برند یک مفهوم ذهنی است که در ذهن افراد 
دارایی  برند  خالصه  طور  به  می گیرد.  شکل 
نامشهود یک محصول یا یک خدمت است که 
شامل پارامترهای زیادی ازجمله نام، اصطالح، 
عالئم، نماد، آرم، طرح، سابقه ذهنی مشتریان 
اصالت  بازار،  در  ماندگاری  و مصرف کنندگان، 
و داشتن اعتماد و اعتبار ماندگار نزد مشتریان 
نمی باشد،  کاال  و  سازه  برند مختص  می باشد. 
محصولی  برمی گیرد.  در  نیز  را  خدمات  بلکه 
و  اعتباری  ارزش  از  نامید که  برند  را می توان 
اجتماعی باال برخوردار باشد و با رعایت اصول 
متنوعی که منجر به رضایت مستمر مشتریان 
جلب  خود  به  را  مصرف  بازار  اعتماد  می شود، 

کرده است.
با  نشست هایی  و  حرکت ها  شاهد  روزها  این 
محوریت  با  آزاد  مناطق  برندیگ  محوریت 
از  کیش  آزاد  منطقه  هستیم؛  گردشگری 
بین  در  گردشگری  نقطه  عنوان  به  دیرباز 
پیدا کرده  ویژه ای  آزاد کشور جایگاه  مناطق 
مناطق  تجربه موفق  از  نشان  این موضوع  و 
آزاد در رسیدن به این هدف است؛ جاذبه های 
گردشگری طبیعی و تاریخی بی مثال موجود 
و  قومی  تنوع  کنار  در  کشور  آزاد  مناطق  در 
توسط  شده  ایجاد  جاذبه های  نیز  و  فرهنگی 
در  گردشگری  حوزه های  در  سرمایه گذاران 
مناطق آزاد اهمیت نگاه ویژه به این موضوع 

را صدچندان می کند.
به  رسیدن  برای  مسیر  کوتاه ترین  بی شک 
درآمدهای پایدار در مناطق آزاد، تقویت حوزه 
که  است  کشور  از  مناطق  این  در  گردشگری 
با  حرفه ای  اصول  و  موازین  رعایت  مستلزم 
توجه به نیاز گردشگران از جنبه های تفریحی 
مناطق آزاد است و نه لزوما نگاه و تعریف ما از 

حوزه گردشگری برای گردشگران. 
مسلما زیرساخت های ما در مناطق آزاد بسیار 
و  داخلی  گردشگران  توقع  سطح  از  پایین تر 
خارجی می باشد و الزم است سازمان ها با یک 
برای  نگاهی  با  و  هدفمند  و  منسجم  برنامه 
تبدیل شدن به برند ملی در حوزه گردشگری، 
بازسازی  و  تکمیل  به  نسبت  سریع تر  چه  هر 
قدم  گردشگری  حوزه های  زیرساخت های 

بردارند.

مناطق آزاد، پایلوت 
توسعه گردشگری کشور

گزارش6
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در دنیای امروز بهترین رویکرد تبلیغ و ترویج فرهنگ 
مردمان کشورهای مختلف، در حوزه صنایع دستی آن 
کشورها و مناطق به سراسر جهان تعریف و خالصه 
المان هایی  جهان  آزاد  مناطق  عمده  امروزه  می شود؛ 
معروف از هنر مردان و زنان خود در قالب صنایع دستی 
دارند که به خودی خود این هنرها جزئی از برندینگ 
منطقه و عاملی مهم در حوزه معرفی و شناخت بیشتر 

آن منطقه محسوب می شود.
هنرمند ایرانی همواره با کار هنری اش به هنگام حک 
کردن نقشی بر سنگ یا فلزی و یا ترسیم نقش های 
پیکرها  تراشیدن  یا  و  بافت ها  بر  نمادین  و  هندسی 
به هر حال مقصودی را بیان و رمز و رازی را آشکار 
ساخته است. تسلط هنرمندان این سرزمین در ساختن 
تکنیک و  آثار شگفت انگیز است. همواره  پرداختن  و 
روش های پیچیده در خدمت بیان معنای نقش ها بین 
تکنیک و احساس قرار گرفته و میان شکل و عاطفه 

توازن برقرار شده است. 
تجدید  اعصار  و  قرون  طی  در  که  ایرانی  طرح های 
را  ایران  تزئینی  هنرهای  رکن  مهم ترین  یافته اند، 
تشکیل می دهند. این طرح ها با کمی تفاوت در غالب 
هنرهای ایرانی مانند فلزکاری، کاشی سازی و سفالگری، 
قالیبافی و دیگر  مینیاتور،  حجاری، گچ بری، تذهیب، 
شاخه های صنایع دستی ایران گاه به سادگی و گاه به 
تفصیل تکرار شده اند و سطح های مزین به طرح های 
انتزاعی و یا طرح های مجرد نباتات و گل ها با زیبایی 

هرچه تمام تر عرضه شده اند.
در صنایع دستی ایران، ذوق هنری، بردباری و وسواس 
نیز در  ایرانی در ریزه کاری فنون هنری و  هنرمندان 
به  را  آزمودن روش های گوناگون  اولیه،  انتخاب مواد 

همراه نقش های متنوع سبب شده است.
خط های حیرت آور اسلیمی و ختائی، اشکال قوی هندسی، 
گل و برگ و پرنده و با مهارت بی مانندی نقش شده اند 
زیبایی  و  نو  زمانی سبکی  در هر  که  این  و عجیب تر 
و  یافته اند. هر چند شیوه ها  و شاعرانه ای  شگفت انگیز 
روش های قراردادی این فنون، که برای انجام آنها مدت 
زیادی وقت صرف می شود، از زمان های بسیار قدیم به 
یادگار مانده است، ولی زیبایی و ظرافت آنها بیشتر بستگی 
به چگونگی الهام گیری هنرمندان هر دوره دارد؛ اما آن چه 
به این دقت و ریزبینی عظمت بخشیده، خصایص روحی 
و معنوی است که خالقیت های هنری این ملت را چنین 
شکوفا کرده است؛ این نیروی اخالق شگرف و پایدار در 
طی قرن های متمادی هنرمندان ایرانی را تربیت کرده، 
الهام بخشیده و این تمدن عظیم بشری را راهبری کرده 
است. دگرگونی های تاریخی هر قدر سخت و جانکاه است، 
اما رشته سنت ها را در این سرزمین کهنه نگسسته است، 
هر چند وقفه هایی را به وجود آورده ولی روح کلی فرهنگ 
ایرانی در این مجموعه همواره پایدار مانده و بارزترین نمود 
آن در هنرهای دستی تجلی یافته است؛ در صنایع دستی 
ایران به نحوی اسرارآمیز تصویر یک زندگی نهفته است. 
یک زندگی با شکل های بسیار توأم با شوق و زیبایی، هنر 
ایرانی بیش از هر چیز در اشیای مصرفی کاربرد دارد، از 
سفال، شیشه و فلز تا کتاب های مصور و ابزارهای علمی، 
همه به صورت اشیایی آشنا با زندگی عادی در می آیند و 
این یکی از درس های عمقیق است که هنرمندان ایرانی 
به جهانیان آموخته اند، ویژگی بارز فرهنگ ایرانی استقالل 

فکری آن بوده است.
و  رسوم  و  آداب  از  مجموعه ای  ملت  هر  سنت های 
جنبه های معنوی است که مبانی زندگی اجتماعی بر آنها 
استوار است و از مجموع این سنت هاست که فرهنگ 
ساخته می شود و به واسطه فرهنگ ملت ها از یکدیگر 
متمایز می شوند. یکی از پایه های استقالل فرهنگی و 
مقابله با هجوم فرهنگ های بیگانه، حفظ، احیا و معرفی 
هنرهای ملی در میان مردم هر کشور است که به همان 
اندازه که بر شخصیت مستقل هنری یک جامعه افزوده 
در  ملی  و همبستگی  اتحاد  اندازه  به همان  می شود، 

زمینه های فرهنگی استوارتر می گردد. 
مانند  حقیقت  در  هنری  آثار  عرضه  نمایشگاه های 
پل ارتباطی میان گذشته و حال عمل می کنند و به 
صورت منبع بسیار غنی جهت بهبود و تکامل طرح ها، 
همواره با حفظ اصالت های بومی و نیز به عنوان عاملی 
برای جلوگیری از انحراف و انحطاط طرح ها و اشکال 
محسوب می شوند. تمدن جدید در زندگی دوران معاصر 
تاثیری عمیق بر جای نهاده و اوضاع اقتصادی، سیاسی 

و اجتماعی را دگرگون کرده است. 
شکی نیست که این تحول موجب دگرگونی هایی در زندگی 
هنرمندان ما و به تبع آن آثار هنری آنان شده است؛ در این 
حال تقلید صرف از گذشته هدف نیست، بلکه ارزش ها، 

افکار و ایده های هنرمندانه مورد توجه است.
به طور کلی باید بپذیریم که هنرها با گذشت دوره های 
به  دوره ای  از  و  نشیب هستند  و  فراز  دارای  تاریخی 
این  از  برخی  زوال  از  مي شوند  دگرگون  دیگر  دوره 
اما  می خوریم،  افسوس  دلپذیر  و  زنده  دستاوردهای 
همچنان می توان تداوم اشکال و نقش های گوناگون 
فرش ها،  گلیم،  روی  را  جانوران  و  پرندگان  گیاهان، 

بافته ها و سفالینه های امروزی سراغ گرفت. در ورای هر 
یک از این دست آفریده های دلنشین، روح بزرگ ملتی 
با درایت و با قوه پندار و ذوق شعر و بلندمنشی راستین 
فرمان می راند، این نسیمی است که از سمت گذشتگان 

ما وزیدن گرفته و در جان های ما پراکنده شده است.
بی تردید نقش جوامع محلی در خلق این هنرهای جاودانه 
در نقاط مختلف کشور خصوصا مناطق آزاد بسیار مهم 
و حیاتی است؛ جوامع عمدتا محروم و آسیب پذیر در 
مناطقی مرزی که همانند شاهرگ هایی طالیی هستند 
که پس از شناسایی و حمایت ها می توانند گنجینه هایی 
ارزشمند از هنر، فرهنگ و تمدن ایران زمین را در کالبد 

آثاری شگرف به جهانیان عرضه کنند.
با توجه به بافت مناطق آزاد کشور و وجود جوامع محلی 
مناطق، صنایع  این  در  با فرهنگ ها و سنن مختلف 
دستی یکی از بزرگترین ظرفیت ها به حساب می آید 
که با توجه به قرارگیری صنایع دستی در حوزه صنایع 
خالق می توان نگاه اقتصادی کالنی به این عرصه از 

هنر مردان و زنان هنرمند مناطق آزاد داشت.

یاشار احمدی کارشناس حوزه صنایع دستی:
ایجاد خودباوری در جوامع محلی، رمز 

توسعه اقتصاد صنایع دستی
یاشار احمدی کارشناس حوزه صنایع دستی درخصوص 
اهمیت توجه به جوامع محلی در مناطق آزاد در جهت 
توسعه اقتصادی صنایع دستی و به تبع آن ایجاد چرخه 
اقتصادی برای این افراد بیان داشت: یکی از مهم ترین 
محورهای تولید صنایع دستی در کل دنیا، منشا در جوامع 
محلی و عمدتا کمتر برخوردار دارد؛ بی تردید توجه دولت ها 
و سازمان ها به این ظرفیت ها در این جوامع می توان کلید 

توسعه صنایع دستی در این مناطق باشد.
وی افزود: با عنایت به تاریخ کهن ایران و نیز تنوع 
اقوام  اقوام در کشور و به تبع آن وجود فرهنگ ها و 
مختلف، خود بستر بسیار مناسبی را در جهت خلق آثار 
هنری مختلفی در کشور برای ما ایجاد کرده است که 
با توجه به نیاز به برنامه ریزی در این خصوص می توان 
چرخه بسیار مطلوبی از منظر اقتصادی هم برای توسعه 
با محوریت صنایع دستی که مورد توجه  گردشگری 
هم  و  کرد  ایجاد  است  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
می توان کمک شایانی به اقتصاد جوامع محلی کمتر 

برخوردار و عمدتا ساکن مناطق محروم کرد.
این کارشناس حوزه صنایع دستی با اشاره به خال ء های 
این صنعت در کشور اظهار داشت: یکی از مهم ترین و 
بزرگترین مشکالت ما در این صنعت در کشور، شامل 
عدم ارائه در حد و اندازه بین المللی آثار صنایع دستی 
کشورمان در بازارهای برون مرزی است که بسته بندی، 
بازاریابی مناسب، حضور در نمایشگاه های بین المللی 
صنایع دستی و گردشگری دنیا، تبلیغ آثار هنری صنایع 
مراکز عرضه صنایع  از  ویژه  و حمایت  ایجاد  دستی، 
دستی و آموزش در این حوزه را جز مهم ترین مشکالت 
ما در این عرصه به شمار می آید که باید با تغییر نگرش 
در حوزه صنایع دستی و استفاده از ظرفیت های اساتید 
برجسته این صنعت در کشور، در پویایی هرچه بیشتر 
این حوزه و بدل کردن آن به صنعتی نوین و خالق در 

کشور گام برداریم.
مهم ترین  از  یکی  را  ایران  دستی  صنایع  احمدی ، 
جاذبه های کشور برای گردشگران خارجی برشمرد و 
گفت: صنایع دستی، جزء آثار هنری و ارزشمند در دنیا 
محسوب می شود؛ ما در ایران اصفهان را ثبت جهانی 
شهر صنایع دستی یونسکو داریم و این خود نشان از 
فرهنگ غنی ایران در این حوزه است و به دفعات شاهد 
عالقه گردشگران خارجی به صنایع دستی کشورمان 
نیز  و  ایران  مختلف  شهرهای  به  سفرهایشان  در 
نمایشگاه های گردشگری در جهان بوده ایم و بی تردید 
ما می توانیم این عالقه را در کنار توسعه گردشگری 
در کشور به توسعه اقتصادی صنایع دستی در ایران و 
ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی در اقصاء نقاط 

کشور بدل کنیم.

هنر و هنرمند تحریم پذیر نیستند
ظرفیتی که در ساختار فرهنگی، بومی، هنری و اجتماعی 
در مناطق آزاد کشور به دلیل تنوع جوامع محلی وجود 
دارد، خود یک پتانسیل و سرمایه ای است که به هیچ 

عنوان تحریم پذیر در مسیر توسعه روابط و رویدادهای 
بین المللی نیست؛ بی شک فشار تحریم ها با نگاه فلج 
کردن اقتصاد ایران که توسط آمریکا برنامه ریزی شده 
است، نمی تواند شامل بعد فرهنگی کشور ما باشد و 
کشور  کل  در  موجود  غنی  ظرفیت  این  می توانیم 
خصوصا در مناطق آزاد را در مسیر توسعه ارتباطات و 
تعامالت فرهنگی بین کشورهای مختلف به اشتراک 
بگذاریم و از این مسیر راهکارهای توسعه اقتصادی را با 

محوریت مناطق آزاد برنامه ریزی و اجرایی کنیم.
هر  ملی  سرمایه های  جزء  فرهنگ  و  هنر  بی تردید 
قابل  عنوان  هیچ  به  و  می شوند  محسوب  کشوری 
توانمندی های هنری و  به  نگاهی  با  نیستند؛  تحریم 
صنایع دستی جوامع محلی در مناطق آزاد می توانیم به 
این مهم برسیم که توسعه هنرهای بومی و صادرات 
فرهنگ جوامع محلی در کنار توسعه اقتصادی منطقه ای 
می تواند ابزار بسیار مهمی در مسیر توسعه خانوارهای 
کم برخوردار بومی در این مناطق هم باشد. برگزاری 
نمایشگاه های  در  حضور  و  همایش ها  جشنواره ها، 
بین المللی در سطح داخلی و خارجی می تواند کمک 
شایانی به ایجاد روابط فرهنگی و بومی بین مردمان 

مناطق با کشورهای همسایه باشد.
با نگاهی به اشتراکات فرهنگی میان جوامع محلی هر 
منطقه آزاد با کشورهای همسایه می توان به این نکته 
مهم دست یافت که این خود یک ظرفیت بی بدیل در 
مسیر توسعه روابط در ابتدا در بستر منطقه ای و سپس در 
سطح بین المللی می تواند باشد؛ توسعه صنایع دستی هر 
منطقه با یک مدیریت یکپارچه بر پایه معرفی و تبلیغات 
و همچنین بسته بندی مناسب در کنار بهره بردن از افراد 
متخصص در حوزه طراحی و ارائه مدل های نوین روز 
دنیا می تواند کمک شایانی به توسعه و ایجاد بسترهای 

صادرات صنایع دستی مناطق آزاد داشته باشد.
مسلما توجه به ظرفیت های ذاتی جوامع محلی و هدایت 
آن در مسیر فعالیت تجاری می تواند کلید رونق اقتصادی 
خانوارها باشد و در کنار این توسعه می توان امید به صادرات 

فرهنگ غنی ایران را نیز در افق آینده دید. 
بی شک هر هنری نشان دهنده فرهنگ، تاریخ و تمدن 
هر منطقه ای است و هر یک از مناطق آزاد کشور ما 
دارای هنرمندانی از جنس مردم همان منطقه هستند 
که می توانند با ایجاد و خلق آثار هنری و عرضه آن در 
جوامع بین المللی، سفرای کشور و منطقه ما در عرصه 

جهانی باشند.
شاید تنها خالء در این مسیر، عدم برنامه ریزی و تشکیل 
ساختارهای ستادی در راه رسیدن به این آرمان در دل 
هر یک از مناطق آزاد باشد؛ بی تردید برای رسیدن به 
هدف نهایی باید کار را به دست جوامع محلی سپرد 
و در کنار اعتماد به توانمندی های ذاتی این مردمان 
بستر آموزش و طراحی های مدل های روز دنیا را به 
هنرمندان مهیا کرد تا بتوان در بازارهای جهانی بیشترین 

توفیق را به دست آورد.

 در هم شکستن مرزها
 با توسعه تجارت دیجیتال

مهم ترین نکته در حوزه تجارت و به تبع آن باال بردن 
ظرفیت تولید که به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل 
هستند، مبحث معرفی، تبلیغات و بسته بندی است؛ سه 
عنصر بسیار مهم که متاسفانه در کشور و به خصوص 
حوزه تولید در مناطق آزاد از آنها غافل بوده ایم و صرفا 
به نقطه تولید تمرکز کرده ایم و در بعضی از موارد هم 
تولیدات را به صورت فله به کشورهای صاحب صنعت 
بسته بندی مانند ترکیه فروخته ایم و ارزش افزوده اصلی 
که همانا بسته بندی و فروش کاال است را به رقبای 

همسایه خود سپرده ایم.
بی تردید در حوزه معرفی توانمندی ها در عصر کنونی 
و در جهان صنعت، اینترنت بسیار می تواند به توسعه 
تجارت کمک کند. با نگاهی سطحی به شرکت ها و 
فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، به این نکته می رسیم 
که اغلب نه وب سایتی دارند و یا آن دسته هم که سایت 
بسیار  ایجاد کرده اند،  برای محصوالت خود  اینترنتی 
قدیمی و صرفا از سر باز کردن است. لزوم توجه و حتی 
تشکیل ستادی در سازمان های مناطق آزاد در جهت 
ایجاد بسترهای مناسب در فضای تجارت الکترونیک 
برای توسعه تولید با توجه به نامگذاری امسال به سال 

»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زادیی ها«، یکی از مهم ترین 
اهدافی است که باید دنبال شود. 

مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  سازمان ها  بی تردید 
از  مهم  بخش  این  می توانند  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
به  بخشیدن  رونق  جهت  در  مناطق  در  بسترسازی 
تجارت الکترونیک را ساماندهی کنند و حتی خود اقدام 
به راه اندازی سایت هایی در جهت معرفی محصوالت 
تولیدی هر منطقه و به روزرسانی آنها و نیز پاسخگو 
بودن ارسال درخواست ها به این واحدها از طریق بستر 

اینترنت باشند.
صرفا حضور در نمایشگاه های خارجی و ارائه محصوالت 
مخاطبین  دادن  رفرنس  بدون  نمایشگاه  فضای  در 
ازجمله  مختلف  اینترنتی  به ظرفیت های  مشتریان  و 
سایت و فضای مجازی و عدم پیگیری درخواست های 
بدون  اینترنت،  ارتباطی  فضای  در  خارجی  مشتریان 
شک یکی از مهم ترین ضعف های تجارت خارجی ما 
در کل کشور و مناطق آزاد می باشد. ما همیشه حضور 
خارجی  نمایشگاه های  در  باشکوهی  و  خوب  بسیار 
این  در  ایران  پاویون  از  بزرگی  سهم  شاهد  و  داریم 
دست نمایشگاه ها هستیم، اما به زمان سهم خواهی و 
حضور در بازارها مشاهده می کنیم که بسیار ضعیف و 
کوچک می توانیم در بازارهای بین المللی حضور پیدا 
کنیم. به یقین مهم ترین مشکل در این مسیر، عدم 
سرمایه گذاری در توسعه تجارت اینترنتی و معرفی و 
ایجاد راه های ارتباطی با شرکای خارجی پس از پایان 

نمایشگاه ها است. 
دنیای امروز، دنیای دیجیتال است، همه نیازهای ما از 
بزرگترین تا کوچک ترین نیازها در بستر دیجیتال در حال 
رفع است، پس باید بتوانیم صنعت و تولید خود را نیز با 
این معقوله جهانی بیش از پیش گره بزنیم و بتوانیم با 
ایجاد ارتباطات مستمر و معرفی ظرفیت های بسیار باالی 
تولیدی در کنار تنوع محصوالت و بسته بندی های به روز، 
حضوری پررنگ تر و صد البته ماندگارتر در تجارت دیجیتال 

و بازارهای هدف داشته باشیم.
باور داشته باشیم که حذف تجارت دیجیتال از عرصه 
تولید و صنعت، مساوی با نابودی فعالین اقتصادی است .

انسجام اجتماعی، شاه کلید توسعه اقتصادی
سرعت پیشرفت در عمده مناطق آزاد، ما را از همسویی 
توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی غافل کرده است 
و هیچ توازنی در مسیر ترقی اقتصادی در کنار بسط 
اجتماعی در این مناطق نمی بینیم و از دیدگاه بسیاری 
از کارشناسان، یکی از نقاط بسیار پررنگ ضعف مناطق 

آزاد کشور، عدم توسعه و انسجام اجتماعی است.
بی تردید زمانی که از توسعه و انسجام در حوزه اجتماعی 
صحبت می کنیم، نقش جوامع محلی در مسیر رشد همسو 
با توسعه اقتصادی بسیار مهم و کلیدی است؛ اگر در اهداف 
و برنامه های کالن پیشرفت در مناطق آزاد در دهه های 
گذشته اهمیت توسعه اجتماعی این مناطق را با محوریت 
شرایط  مسلما  امروز  بودیم،  کرده  لحاظ  محلی  جوامع 

اقتصادی مناطق آزاد رویکرد دیگری داشت.
اجتماعی  در حال رشد، مبحث  در کشورهای  امروزه 
و فرهنگی وزنه بسیار سنگینی را در راستای توسعه 
اقتصادی دارا می باشد و تمامی برنامه های توسعه گرا، بر 
محور ساختار جمعیتی آن مناطق طراحی و برنامه ریزی 
می شود تا با ایجاد منافع مشترک بین جوامع محلی، 
سرمایه گذاران و گردشگران بتوان اهرمی خود ساخته از 
ظرفیت جوامع محلی با دیدگاه رشد اجتماعی در جهت 

پویایی آن مناطق به دست آورد.
بی شک بدون ایجاد انسجام اجتماعی در بدنه مناطق 
اقتصادی و منطقه ای رسید،  به توسعه  آزاد نمی توان 
شاید باید در این خصوص بازنگری جدید در این مناطق 
کارشناسان  ظرفیت های  از  استفاده  با  و  گردد  ایجاد 
صاحب نام در این حوزه، سرعت دوچندان به این رشد 
و به تعبیری عقب افتادگی این بخش در بدنه مناطق 
آزاد داد. در حال حاضر قسمت بسیار بزرگی از ایجاد 
و  نگاه  به  سرمایه گذاری،  حوزه های  در  امنیت  حس 
اقبال جوامع محلی نسبت حضور فعالین اقتصادی در 
مناطق آزاد بستگی دارد، باید بتوانیم زنجیره پیشرفت 
در مناطق آزاد را با انسجام اجتماعی گره بزنیم تا شاهد 

رشد توسعه گرای همه عرصه ها در این مناطق باشیم.
سطح زندگی در مناطق آزاد با مناطق پیرامونی خود یک 
معضل بسیار بزرگ در مدیریت اجتماعی و فرهنگی در این 
مناطق است که باید با تدبیر و برنامه بتوان این دست تفاوت 
اجتماعی را در مناطقی که چسبندگی با جوامع محلی خارج 
از محدوده مناطق دارند، رفع کرد؛ قطعا رویکرد افزایش 
وسعت در قالب اضافه شدن شهرها و روستا ها به مناطق 
نیز عدم  تبعات سرمایه ای و  آزاد بدون در نظر گرفتن 
تخصیص بودجه فرهنگی و اجتماعی می تواند پیامدهای 
بسیار سنگینی در آینده برای این مناطق داشته باشد؛ شاید 
یکی از بزرگترین مشکالت مناطق آزاد ایران در مقایسه 
با مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا، همین موضوع وجود 
شهرها و روستاها در محدود های مناطق آزاد کشور است  که 
به تبع آن می تواند در کنار ایجاد ظرفیت های بسیار بزرگ 
انسانی، مخاطرات زیادی هم با توجه به عدم تعریف بودجه 
دولتی برای توسعه شهری در این مناطق در دراز مدت و 

شرایط سخت اقتصادی و تحریمی داشته باشد.
امید است که اهمیت انسجام اجتماعی را بیش از پیش 
درک نموده و در مسیر رسیدن به این اجماع از هیچ 

کوششی دریغ نکنیم.

گزارش: 
فریبا شیخی



در 15اردیبهشت  ماه 1400 خبری مهم از جلسه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به رسانه ها رسید و غالمرضا 
مصباحی مقدم از اعضای مجمع، تصویب ۷منطقه آزاد 
جدید در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعالم 

نمود.
در  جنجالی  سابقه  جدید،  آزاد  مناطق  تصویب  الیحه 
مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و حتی مجمع 
این الیحه  بهمن ماه سال 1394  از  و  داشت  تشخیص 
متعدد  مخالفت های  با  و  شده  طرح  مجلس  در  بارها 

روبه رو شده بود. 
بند 1۷  با  تضاد  در  مخالفین اش  دیدگاه  از  الیحه  این 
نظام  )اصالح  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
مالیاتی(  درآمد های  سهم  افزایش  با  دولت  درآمدی 
30اردیبهشت ماه  علنی  جلسه  در  باالخره  داشت.  قرار 
با  و  گرفت  قرار  مجلس  تصویب  مورد  سال 1399 
به  پرونده  مجلس  اصرار  و  نگهبان  شورای  مخالفت 
تصویب  مورد  یک سال  از  بعد  و  گردید  ارسال  مجمع 

مجمع قرار گرفت.

 اتحاد مسئولین استانی
 در مطالبه آزادی قصر شیرین

همگام با پیگیری های مجدانه دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی؛ در سال های گذشته مسئولین استان 
استاندار  بازوند  هوشنگ  مهندس  خصوصا  کرمانشاه 
کرمانشاه، به صورت خستگی ناپذیر و از مجاری مختلف، 
الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید و منطقه آزاد قصر شیرین را 
دنبال می کرد و ضمن تاکید بر آمادگی زیر ساخت های الزم 
برای توسعه استان کرمانشاه؛ ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین 
ایجاد  و  صادرات  توسعه  سرمایه گذاری،  رشد  باعث  را 
اشتغال موثر و پایدار برای مردم محروم و مقاوم کرمانشاه 

اعالم می نمود.
استان  نمایندگان  و  کرمانشاه  استان  مسئولین  اتحاد 
شدن  آزاد  منطقه  پیگیری  و  طرح  در  استاندار  با 
قصرشیرین نیز نمونه بسیار جالبی در زمینه اجماع در 
مدیریت کالن را رقم زد؛ چراکه هر مسئول کرمانشاهی 
در هر فرصتی، تسریع در تصویب مناطق آزاد جدید را 
خواستار بود. این اتحاد باعث تقویت سرمایه اجتماعی 
موضوع و افزایش مطالبات عمومی شده بود، به طوری 
از  بازدیدی  طی  سال99  دی ماه  رضایی  محسن  که 
استان کرمانشاه و منطقه قصرشیرین گفت: نباید همه 
هشت منطقه آزاد مطرح شده در مجمع را با یک چوب 
راند و من حداکثر تالشم را برای تصویب منطقه آزاد 

تجاری قصرشیرین به کار می گیرم.

ظرفیت های درون زا و برونگرای استان کرمانشاه 
در خدمت توسعه و اعتالی قصر شیرین

کهن  تمدنی  و  تاریخی  سابقه  با  کرمانشاه  استان 
عرصه  در  تالشگر؛  و  مقاوم  نجیب،  مردمان  و 
است.  ایران  پرظرفیت  استان های  از  یکی  اقتصادی 
اندک  سهم  داشتن  وجود  با  کرمانشاه  که  صورتی  به 
طول  در  دولتی  و  خصوصی  سرمایه گذاری های  از 
در  ممتاز  رتبه های  دارای  انقالب،  از  پس  سالیان 
و  دامپروری  کشاورزی،  استراتژیک  محصوالت  تولید 

محصوالت صنعتی است. 
همان طور که در سطور باال عنوان گردید، اتحاد مسئولین 
اخیر  سال های  استان طی  مسائل  پیگیری  در  استانی 
موجب شده در کنار دولت نهادهای حاکمیتی نیز )بنیاد 
توسعه  در  امام)ره((  فرمان  اجرایی  و ستاد  مستضعفان 
ظرفیت های اقتصادی استان کرمانشاه به خصوص بعد 
از حادثه زلزله بزرگ به صورت جدی وارد شوند و حتی 
زیرساخت های جاده ای استان در راستای توسعه شبکه 

مواصالتی برونگرا به خوبی توسعه یابد.
سطح  در  موجود  توجه  قابل  پتانسیل های  این  فلذا 
استان نیازمند دروازه صادراتی نظام یافته ای مانند یک 
منطقه آزاد است تا بتواند با ایجاد سیستم جامع تولید، 
فرآوری و صادرات از موقعیت راهبردی استان خصوصا 
بازارهای حوزه  به  در دسترسی  شهرستان قصر شیرین 
عراق و شامات نهایت بهره وری را با مدیریت هدفمند 

اقتصاد منطقه ای، ایجاد نماید.

قصرشیرین چرا باید منطقه آزاد می شد؟
طی سال های اخیر و با رشد حجم و ارزش محصوالت 
صادراتی ایران به عراق از دروازه های خسروی و پرویز خان، 
شاهد یک ظرفیت ملی بی نظیری بودیم که می توانست 
از نظر مدیریت  تعّین یافته و معتبری  با یک ساز و کار 
مواهب  از  بهره مندی  در  عدالت  بسط  موجب  اقتصادی 

اقتصادی موجود در سطح شهرستان- استان باشد. 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  به  منطقه  تبدیل  فلذا 
اقتصادی  فعالیت های  در  شفافیت  ایجاد  با  می تواند 

مسیر  در  نیز  را  منطقه  توسعه  موجود،  سرمایه های 
یک  به  تبدیل  قصر شیرین  و  نماید  هدایت  سازنده ای 

دروازه صادراتی ملی و استانی قوی گردد. 
براساس آخرین آمار ها، بیش از نیمی از صادرات ساالنه 
ایران به عراق از مرزهای استان کرمانشاه و قصرشیرین 
انجام می شود؛ رقمی که با تکمیل زیرساخت های مرزی 
و حذف برخی قوانین دست و پاگیر، استعداد یک جهش 

بلند و چندبرابری را دارد.
اقتصاد  کالن  مدیریت  دیدگاه  از  ضرورت  این  کنار  در 
منطقه ای ، مردم محروم شهرستان قصرشیرین سال هاست 
با وجود زندگی در قصر، شیرینی بهره مندی پایدار و فزاینده 
کشاورزی،  بخش های  در  موجود  خدادادی  مواهب  از 
گردشگری، تجاری و ترانزیتی را به خوبی نچشیده اند و 
استقرار منطقه آزاد و طراحی یک نقشه کالن توسعه ای 
نمودن  بالفعل  ضمن  می تواند  بخش ها  این  در  متوازن 
ظرفیت های ناب منطقه، چهره آزاردهنده محرومیت را از 
در و دیوار قصرشیرین باستانی ایران بزداید و عدالت در 

توزیع مواهب اقتصادی را به وجود آورد  .
بید است که یکی  و  دیار همنشینی نخل  قصرشیرین 
نماد مقاومت و سخت کوشی و دیگری سمبل طراوت 
و انعطاف می باشد و این خود نشان دهنده اقلیم بسیار 
فعالیت  و  کار  هم  و  زندگی  برای  هم  منطقه  خاص 

اقتصادی است. 
البته یکی از مهم ترین مشکالت موجود در قصر شیرین، 
قانونی  چارچوب های  زمینه  در  کافی  آگاهی های  عدم 
طوری  به  است؛  آزاد  مناطق  راه اندازی  مقتضیات  و 
قصرشیرین  می کنند  فکر  منطقه  مردم  از  بخشی  که 
نمی تواند منطقه آزاد شود؛ زیرا فرودگاه و یا مسیر ریلی 
ندارد در حالی که این دو الزمه فعال تر شدن منطقه آزاد 
هستند، اما در وهله اول، شرط ضروری نیستند؛ چراکه 
به جز تعداد محدودی از مناطق آزاد کشور، بقیه مناطق 
فعالیت  دهه  سه  به  نزدیک  از  بعد  هنوز  فعلی  فعال 
شروط  به  عمومی  افکار  ارجاع  پس  ندارند.  فرودگاه 
سخت، دادن آدرس غلط به افکار عمومی برای حفظ 
وضع موجود به نفع جریان های ذیفع و خاص می باشد.

 سرمایه اجتماعی؛ 
مهم ترین شرط موفقیت قصر شیرین

استان کرمانشاه که خود  بازرگانی  اتاق  کاشفی رئیس 
منطقه  پیگیر  استانی  از مهم ترین شخصیت های  یکی 
اهمیت  با  ارتباط  در  است،  قصر شیرین  شدن  آزاد 
سرمایه اجتماعی در موفقیت قصر شیرین می گوید: در 
حال حاضر پس از ابالغ مصوبه مجمع تشخیص نظام، 
سه مسئله بسیار مهم است. اول ترکیب هیات مدیره 
دوم  دارد.  اهمیت  خیلی  که  آزاد  منطقه  مدیرعامل  و 
تخصیص بودجه الزم برای تامین زیرساخت ها و سوم 
پذیرش  و  برای جلب  اجتماعی منطقه  تقویت سرمایه 

سرمایه های مالی داخلی و خارجی.
سرمایه اجتماعی حاصل امید و اعتماد به یک سیاست 
و سیاستگذار است. پس فقط میزان درستی یک تصمیم 
مالک  اجتماعی  سرمایه  تامین  در  سیاست  یک  یا  و 
مردم  که  است  اعتمادی  و  امید  مالک،  بلکه  نیست؛ 
نسبت به درستی و نتیجه بخشی آن پیدا می کنند و این 
امر در نتیجه بسیاری از اتفاقات پیشینی و پسینی است. 
و  فرهنگی  نخبگان  جلب نظر  میزان  راستا  این  در 
اجتماعی و اقناع آنها برای حمایت از یک سیاست در 
اجتماعی  دنیای حکمرانی شبکه های  که  امروز  دنیای 
فضاسازی های  در  شخصی  و  غیردولتی  چهره های  و 
حمایت  در  فلذا  می باشد.  مهم  بسیار  است،  اجتماعی 
استان  کل  در  است  الزم  قصر شیرین  آزاد  منطقه  از 
از جامعه رسانه ای بومی، در مورد  با تقویت و حمایت 

تامین سرمایه اجتماعی برنامه ریزی نمود.

محدوده منطقه آزاد قصرشیرین
بر اساس سخنان تجری نماینده سابق گیالنغرب ، سرپل 
ذهاب و قصرشیرین، حدود 40درصد از مساحت 25هزار 
کیلومتر مربعی استان کرمانشاه زیرپوشش منطقه آزاد 
شهرستان  بر  عالوه  یعنی  می گیرد.  قرار  قصرشیرین 
ذهاب،  سرپل  گیالنغرب،  شهرستان های  قصرشیرین، 
ثالث باباجانی، اسالم آباد غرب، پاوه، جوانرود و احتماال 
آزاد می شوند؛ حتی  روانسر هم شامل محدوده منطقه 
در  کرمانشاه  شهرستان  غربی  بخش  تسامح  اندکی  با 

منطقه ماهیدشت هم در این نقشه قرار می گیرد.
در  اورامانات  و  پاوه  دهم  دوره  نماینده  نادری  شهاب 
مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با ایرنا عنوان کرده 
تا  قصرشیرین  تجاری  آزاد  منطقه  »محدوده  که  بود 
فاصله 20کیلومتری از مرز عراق« است؛ یعنی احتماال 

فقط شهرستان قصرشیرین در این نقشه می گنجد. 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  اما محمدرضا 
مجلس شورای اسالمی گفته: دولت نقشه هشت منطقه 
پس  کرده؛  تقدیم  مجلس  به  مهرماه 9۷  را  جدید  آزاد 
تعیین  هم  قصرشیرین  آزاد  منطقه  دقیق  مرز  واقع  در 

شده است.
ولی به نظر می رسد اگر محدوده منطقه آزاد قصر شیرین، 
مانند منطقه آزاد ارس، در زون های منفصل و در امتداد 
بزرگراه کرمانشاه-قصر شیرین به صورت آرایش پیکانی 
تنظیم شود، می تواند در یک فرآیند درون زا و برونگرا، 
ضمن تقویت ارتباط بدنه اجتماعی استان با قصر شیرین 
آزاد  منطقه  غیراصولی  و  غیرمنطقی  بودن  گسترده  از 

قصرشیرین ممانعت نماید. 
شهر  غرب  در  ماهیدشت  دشت  چارچوب؛  این  در 
خود  و  ذهاب  سرپل  اسالم آباد،  کرند،  کرمانشاه، 
قصرشیرین تا خسروی به عنوان زون مرکزی و اصلی 
می تواند  تبعی  و  منفصله  زون های  زون ها،  بقیه  و 

محدوده منطقه آزاد تعیین شود  .

منطقه آزاد ارس؛ معین منطقه آزاد 
قصر شیرین

حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  که تصویب الیحه مناطق 
آزاد جدید مدیون درایت و هوشمندی او در جلب حمایت 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و البی موثر با افراد 
متخصص و متنفذ است؛ در بازدید اخیر خود از منطقه آزاد 
و  اقتصادی  معاون  شاسفند  همراه صفر  به  قصرشیرین 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرده که: با 
توجه به اینکه منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس از مناطق 
صنعتی، پیشرو و خوب کشور است و عملکرد بسیار موفقی 
داشته است، مقرر شده تا این منطقه آزاد معین و متولی 
منطقه آزاد قصرشیرین باشد تا در انجام امور زیرساخت، 
تهیه و تدوین اساسنامه، طرح جامع و ساز و کار اداری 

اقدامات الزم را شروع کند.
و  جامع  نقشه  ترسیم  و  ارس  مدیریتی  پیشینه  در 
یافته آن، در جایگاه مدیرعاملی ، یکی  توسعه سازمان 
از مدیران تاثیرگذار مهندس علی جلیلی است که اهل 
کرمانشاه بود. گردش ایام و تناسب مولفه های تاثیرگذار 
ماموریت های  تشابه  و  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
به   را  شرایطی  امروز  قصرشیرین،  و  ارس  منطقه  دو 
وجود آورده است که ارس می تواند با در اختیار گذاشتن 
تجارب مدیریتی و توسعه ای خود در ترسیم نقشه جامع، 
زیرساخت های سرمایه گذاری و سامان اداری به مردم 

نجیب و وطن دوست استان کرمانشاه خدمت نماید. 
شاید مهم ترین بخش از مساعدت مهندس محسن نریمان 
به  ارس  آزاد  منطقه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قصرشیرین، انتقال تجربه مدیریت زون های منفصله برای 

فرار قصر شیرین از افتادن در چاه بزرگ گستردگی باشد.

نتیجه گیری:
و  موجود  اجتماعی  و  اقتصادی  به ظرفیت های  توجه  با 
شناسنامه فرهنگی و تمدنی استان کرمانشاه و مشخصا 
قصر شیرین، شاید اعالم پیوستن منطقه آزاد قصرشیرین 
به جرگه مناطق آزاد ایران حداقل 20سال پیش باید اتفاق 
می افتاد. همزمان با تالش ایران برای حضور امنیتی در 
فراتر از مرزهای غربی اش تا امروز همگام با امنیت، اقتصاد 
ایران نیز دارای پایگاه ثابت و متعّین منطقه ای بود. البته در 

خاورمیانه امنیت از نان شب واجب تر است.
اما هنوز هم دیر شده است و واقعا دیر شده است، هم 
به  خوبی  به  باید  فلذا  دولت؛  برای  هم  و  مردم  برای 
از همه  فراتر  آزاد قصر شیرین  اهمیت منطقه  و  ارزش 

جوسازی های موجود بر علیه مناطق آزاد واقف بود. 
باید با نگاهی ژرف به پتانسیل های اقتصادی، تمدنی، 
اجتماعی و فرهنگی موجود در منطقه، نسبت به ترسیم 
نقشه جامع منطقه آزاد قصر در پیوند ناگسستنی با بطن 
منطقه ای،  اقتصاد  تحوالت  با  مرتبط  و  استان  اقتصاد 
دانا،  افرادی  به  اساسی  و  ابتدایی  کار  کنار سپردن  در 
امین و متعّهد و تامین سرمایه اجتماعی با تقویت جامعه 

رسانه ای بومی اقدام کرد.
قصر شیرین  آزاد  منطقه  راه اندازی  در  معضل  مهم ترین 
سهم خواهی های منطقه ای و فراموشی اجماع استانی در مرحله 
پس از تصویب منطقه آزاد شدن قصر شیرین، عدم توجه به 
مصالح کالن استان، عدم ترسیم نقشه جامع اصولی و علمی و 

عدم توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی است. 
امید است با رفع این نگرانی های مهم، بستری مناسب 
برای توسعه منطقه آزاد قصر شیرین و استان کرمانشاه 

فراهم گردد.

یادداشت

 پیوند تجارت روز
قصر؛ منطقه ای بکر و پرظرفیت که  با اقتصاد آزاد در مناطق آزاد

حکم شیرین آزادی آن دیر صادر شد

بررسی ظرفیت ها و چالش های منطقه آزاد تازه تصویب قصرشیرین:

7 گزارش

گزارش:
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مناطق آزاد مزیت ها و ظرفیت هایی در دل توسعه اقتصادی، تجاری 
این  شکوفایی  برای  محرک هایی  به  نیاز  که  دارند  خود  تولیدی  و 
مزیت ها به نام پیوند با تجارت و اقتصاد روز در بازار داخل و خارج از 

سرزمین های خود را می طلبد.
بی شک با نگاهی به مزیت ها و ظرفیت هایی که در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی بر پایه قانون جامع این مناطق وجود دارد، فعالیت 
امتیازاتی  با  اصلی  سرزمین  نسبت  به  را  تولیدی  و  اقتصادی 
عدم  جهانی،  بازارهای  به  دسترسی  اولیه،  مواد  تامین  در  باال 
با  پرداخت عوارض گمرکی و ده ها مزیت دیگر روبه رو می کند و 
درخصوص  اقتصادی  فعالین  بین  در  که  شدیدی  رقابت  به  توجه 
پایین آوردن قیمت تمام شده کاالها وجود دارد، هیچ شکی برای 
نخواهد  وجود  آزاد  مناطق  و  اقتصادی  فعالین  بین  پیوند ها  این 
داشت، حال اینکه چرایی عدم دستیابی به این اهداف در مناطق 
از  یکی  که  برمی گردد  موضوع  چندین  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
این  تاثیرگذار  و  صحیح  معرفی  عدم  موضوعات،  این  مهم ترین 
و  است  سازمان ها  این  در  موظف  مجموع های  جانب  از  مزیت ها 
در  قبال فرصت سوزی ها  در  پاسخگویی  و حتی  برنامه  نداشتن  یا 
این راستا می تواند از عوامل مهم عدم دستیابی به این پیوند مهم 

و تاثیرگذار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
شاید به تجربه بتوان دومین دلیل این عدم پیوند را، نبود نیروی 
در  رویکرد  عدم  و  داشت  بیان  کشور  آزاد  مناطق  در  متخصص 
دهه های  در  بی تردید  آزاد  مناطق  در  متخصص  نیروی  تربیت 
گذشته باعث وجود عمده نیروهای بدون تخصص در این مناطق 
که  اقتصادی  فعالین  از  تعدادی  گفته  به  که  جایی  تا  است،  شده 
این  این مناطق در حال فعالیت هستند،  حوزه تولید تخصصی در 
فعالین  این  برای  مقاطعی  در  بحران  یک  به  خالء،  و  موضوع 

اقتصادی بدل شده است.
سومین دلیل مهم عدم این پیوند که می تواند در توسعه اقتصاد کالن 
اقتصادی  بنگاه های  مالی  تامین  عدم  کند،  نقش آفرینی  هم  کشور 
در مناطق آزاد توسط بانک ها می باشد؛ اقتصاد تولیدمحور یک نکته 
کلیدی دارد و آن هزینه حقوق و جاری تولید نیست، بلکه هزینه در 
گردش تامین مواد اولیه در مسیر تولید است و با توجه به عدم تامین 
به  اقتصادی  فعالین  اعتبار توسط  برپایه  از سایر کشورها  اولیه  مواد 
واسطه مشکالت تحریمی کشور، این خالء نیز حجم بسیار بزرگی 
از نقدینگی و سرمایه فعالین اقتصادی که می تواند در مسیر توسعه 
فعالیت بنگاه اقتصادی هزینه شود، در مسیر تامین مواد اولیه همراه 
با نوسانات بسیار زیاد نرخ عرض از کف فعالین اقتصادی می رود و 
شاید کند بودن توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی در مناطق آزاد 

به این دلیل است.
فراوان  مزیت های  و  پررنگ  نقش  بر  تردیدی  هیچ  مجموع  در 
رسیدن  اما  نیست؛  کشور  اقتصادی  توسعه  مسیر  در  آزاد  مناطق 
به پیوند پایدار بین تجارت روز که توسط فعالین اقتصادی بخش 
برنامه  یک  نیازمند  آزاد  مناطق  در  می گیرد،  صورت  خصوصی 

منسجم و با ثبات است.

تولید، فرصتی در دل تهدید تحریم
طرح ها و الگوهای چیدمانی جدید در مناطق آزاد رنگ و بویی پررنگ 
در مسیر توجه و اهمیت بخشیدن به تولید با محوریت صادرات به 
خود گرفته است و با نگاهی به آمارهای صادرات و واردات در مناطق 
از  مناطق  این  در  را  رویه  تغییر  این  وضوح  به  می توان  کشور  آزاد 

کشور مشاهده کرد.
خود  به  واردات  از  بزرگتر  عددی  میزان صادرات  مناطق،  بیشتر  در 
گرفته و این نویدبخش تبدیل تهدید تحریم به فرصت در جهت تولید 
در مناطق آزاد با محوریت صادرات است که اصلی ترین رکن مناطق 

آزاد را در این عملکرد نمایان می کند.
آزاد  مناطق  سازمان های  منسجم  برنامه ریزی های  و  هدفگذاری ها 
در مسیرهای تعیین شده، گواهی مدل جدیدی از مدیریت است که 
برای  را  امنی  ساحل  کنونی،  اقتصادی  بحران  شرایط  در  می تواند 

فعالین اقتصادی مناطق آزاد فراهم نماید.
مشکالتی  همه  کنار  در  ارز  نرخ  گریخته  افسار  بی تردید جهش 
که در کشور از باب تورم و افزایش قیمت ایجاد کرده، فرصتی 
به  نیم نگاهی  با  آورده که  به وجود  نگاه صادرات  با  تولید  برای 
می توان  آزاد  مناطق  در  تولیدی  شرکت های  و  واحدها  رویکرد 
تفسیری صحیح  و  درست  رویکردی  با  که  رسید  نتیجه  این  به 
آزاد  مناطق  در  تولیدکنندگان  عمده  اقتصادی،  شرایط  از 
هدفگذاری های  برای  را  خود  همسایه  کشورهای  دروازه های 
بازارهای جدید گشوده و در حال تعامل و صادرات کاال با این 
جهش  و  تحرک  نویدبخش  موضوع  این  که  هستند  کشورها 
به  و  است  گذشته  نسبت  به  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  پویای 
این  در  متنوع  فرصت های  وجود  داشت  بیان  می توان  تعبیری 
سرمایه گذاران،  برای  دیگر  بیشمار  مزیت های  کنار  در  مناطق، 
سرزمین  با  قیاس  در  آزاد  مناطق  ظرفیت های  بهترین  از  یکی 
می توان  مناطق  در  صادرات  میزان  به  نگاهی  با  و  است  اصلی 

کرد. درک  را  مولفه  این  روشنی  به 
در کنار رونق صادراتی در مناطق آزاد با توجه به افزایش نرخ ارز و 
ایرانیان، شاهد حضور  از سفرهای گردشگری خارجی  کاسته شدن 
گردشگران بیشتر داخلی در مناطق آزاد هستیم که این نیز خود نشان 
با برنامه ریزی و  از رونق گردشگری این مناطق دارد که امیدواریم 
تکمیل زیرساخت های حوزه گردشگری در این مناطق، شاهد توسعه 

بیشتر این ظرفیت در مناطق آزاد کشور هم باشیم. 
سفری  تجربه  کنار  در  داخلی  گردشگری  که  کنیم  توجه  باید 
تامین  و  بازارها  به  هم  نیم نگاهی  آزاد،  مناطق  به  لذت بخش 
می طلبد  که  دارد  هم  خرید  گردشگری  قالب  در  خود  مایحتاج 
سهمیه  مشکل  بتوان  زودتر  هرچه  هدفگذاری  و  برنامه ریزی  با 
واردات کاالهای مصرفی و مسافری در مناطق آزاد را حل کرد تا 
گردشگران  مقاصد  عنوان  به  کشور  آزاد  مناطق  جایگزینی  شاهد 

باشیم. داخلی 
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد:

ایجاد بستر آموزش های فنی و حرفه ای مطابق 
استاندارد و کالس های بین المللی در قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار سوزا عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست با اصحاب رسانه جزیره عنوان کرد :

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
از خبرنگاران به  عنوان رکن اساسی توسعه و تحول در 

جزیره یاد کرد.
علی درویش پور در نشستی که به مناسبت روز خبرنگار 

برگزار شد؛ ضمن  با حضور اصحاب رسانه جزیره قشم 
و  توسعه  داشت:  اظهار  خبرنگاران  به  روز  این  تبریک 
رونق جزیره با وفاق و همراهی خبرنگاران و مسئوالن در 

کنار مردم محقق می شود.
وی بر لزوم تجلیل از خدمات شایسته خبرنگاران در طول 
سال تاکید کرد و گفت: برای دستیابی به مفهوم توسعه 
این  برای  مردم  و  است  مردم الزم  مشارکت  اجتماعی، 
دارند  خود  حقوق  با  آشنایی  و  آگاهی  به  نیاز  همراهی 
و  قوی  اطالع رسانی  شبکه  یک  داشتن  آن،  الزمه  که 

شفاف است.
عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به نقش 
حقوق  و  واقعیت ها  کردن  بازگو  در  خبرنگاران  ارزنده 
مدیران  کنار  در  آگاه  و  منصف  خبرنگاران  افزود:  مردم 
و مسئوالنی که به این ظرفیت ارزشمند واقف اند، زمینه 

پیشرفت و بهبود زندگی مردم را رقم می زنند.
درویش پور، پیش شرط رونق گردشگری جزیره را معرفی 
رسانه های سراسری کشور  در  قشم  جاذبه های  شایسته 
و دنیا دانست و بر لزوم همراهی اصحاب رسانه در این 

زمینه تاکید کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
برای  بارز معجزه  به عنوان مصداق  از همدلی  پایان  در 
در  نمود:  خاطرنشان  و  کرد  یاد  سخت  شرایط  از  عبور 
ساخت  در  قشم  آزاد  منطقه  کرونا،  بیماری  حاد  شرایط 
بیمارستان  نیازهای  و  تجهیزات  تامین  و  درمانی  اماکن 
خبرنگاران  نقش  اکنون  و  بوده  درمان  کادر  کنار  در 
رعایت  بحث  در  اطالع رسانی  و  آگاهی بخشی  در 
پاندمی،  این  مهار  برای  کرونا  ملی  ستاد  پروتکل های 

بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  جلسه،  این  ادامه  در 
داشت:  بیان  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
به  دستیابی  آگاهی،  و  دانش  ترویج  با  رسانه  اصحاب 

مرزهای توسعه و پیشرفت را اماکن پذیر می کنند.
بهتر  عملکرد  برای  دلیلی  را  شایسته  خبررسانی  زارعی، 
گفت:  و  دانست  مردم  به  خدمت  زمینه  در  مسئوالن 
می شود  باعث  مورد  این  در  رسانه  اصحاب  همکاری 
به  را  خود  ماموریت  بهتر  دولتی  نهادهای  و  دستگاه ها 

انجام برسانند.
گفتنی است، در نشست رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم با اصحاب رسانه که به مناسبت 
و  رسانه  اصحاب  شد،  برگزار  خبرنگار  مقام  از  تجلیل 
خبرنگاران جزیره ضمن دیدار با علی درویش پور، به بیان 

نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

علی  حضور  با  کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد  ویژه  جلسه 
درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، حجت االسالم حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، 
و  عمومی  دادستان  صفایی  رضا  فرماندار،  نصری  علیرضا 
انقالب این شهرستان و جمعی از مسئوالن نظامی، انتظامی و 
مدیران اجرایی قشم در محل مرکز بین المللی رشد برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه گفت: رفع 
نیازهای شبکه بهداشت قشم در اولویت این سازمان است و همه 
معاونت ها و منابع این سازمان آماده تامین کمبودها و امکانات 

ضروری مورد نیاز بخش بهداشت و درمان هستند.
در  موجود  تمامی ظرفیت های  داد:  ادامه  درویش پور  علی 
قطع  جهت  درمانی  مراکز  توسعه  و  تجهیز  برای  منطقه 
زنجیره کرونا، درمان و واکسیناسیون در اختیار ستاد کرونای 

شهرستان قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از ماسک کاهش یافته 
است، تاکید کرد: امروز به جای افزایش تعداد تخت، باید به 
فکر آگاهی رسانی، فرهنگ سازی و کاهش شیوع بیماری در 

جزیره قشم باشیم.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: 
تمامی بخش ها و سازمان باید با هم افزایی، همه توان خود 
را برای تشویق مردم به رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی 

به کار گیرند تا سریع تر زنجیره شیوع بیماری قطع شود.
به گفته درویش پور ، برای کنترل بیماری، رعایت شیوه نامه ها 
و تشویق مردم به واکسیناسیون الزم است تا معتمدان و 

بزرگان جزیره مشارکت کنند.
وی با اعالم آمادگی سازمان منطقه آزاد قشم برای تامین 
واکسن، اظهار کرد: این سازمان بارها آمادگی خود را برای 
جزیره نشینان،  برای  کرونا  واکسن  دوز  500هزار  تامین 
اعالم کرده  استان  و حتی شهرهای همجوار  گردشگران 
است؛ اما تاکنون مجوز الزم از سوی وزارت بهداشت صادر 

نشده است.
درویش پور با تاکید بر لزوم افزایش پایگاه های تزریق واکسن 
و اصالح نحوه نوبت دهی، افزود: کمبود کادر درمان باید با 
برنامه ریزی و استفاده از نیروهای دوره دیده جمعیت هالل 
احمر، نیروهای سپاه و ارتش و مربیان بهداشت آموزش و 

پرورش تامین شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات ستاد کرونای شهرستان 
قانون است و با متخلفان برخورد جدی می شود و باید کسانی 
که در اداره ها مصوبات را اجرا نمی کنند، توبیخ و اصنافی 
که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکردند، پلمب شوند.

سیاسی کردن مسائل بهداشت و درمان به 
صالح هیچ کسی نیست

همچنین، امام جمعه شهرستان قشم در این جلسه گفت: 
سیاسی کردن مسائل مربوط به بهداشت و درمان به صالح 

هیچ کسی نیست و نباید با انتقاد نادرست از کادر درمان، 
زحمت های این افراد را زیرسوال برده شود.

حجت االسالم غالمرضا حاجبی ادامه داد: ضعف هایی در 
عملکرد علوم پزشکی استان و قشم وجود دارد، اما باعث 
نمی شود در مورد فعالیت شبانه روزی و زحمات کادر درمان 

بیمارستان خالف واقع بیان شود.
وی اضافه کرد: در مورد واکسیناسیون عمومی افراد باالی 
18سال در صورت تایید شبکه بهداشت و درمان، مصلی 

شهر قشم در اختیار این امر مهم قرار گیرد.
امام جمعه قشم افزود: پیشگیری و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی به همه مداحان و سخنرانان مراسم محرم سفارش 
شده و مقرر است مراسم محرم امسال در کمترین زمان 
دستورالعمل های  رعایت  مناسب،  فاصله گذاری  با  ممکن، 

بهداشتی، استفاده از ماسک و در فضای باز انجام شود.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی در پایان تصریح کرد: در 
بحث تامین اقالم مورد نیاز و معیشت خانواده های آسیب دیده 
از کرونا نیز کمیته ای با حضور فرماندار و فرماندهی سپاه 
تشکیل می شود و با تشکیل این کمیته، از ظرفیت خیران، 
استفاده  معیشتی  بسته های  اهدای  برای  نهادها  و  ادارات 

خواهد شد.

مردم نباید درباره بیماری کرونا ساده انگاری کنند
فرماندار شهرستان قشم نیز در این جلسه گفت: هیچگونه 
کمبودی در زمینه اکسیژن، دارو و تجهیزات در قشم وجود 
ندارد و باید از ایجاد و انتشار هرگونه شایعه در جامعه که 

باعث نگرانی مردم می شود، دوری کرد.
علیرضا نصری ادامه داد: از ابتدای آغاز طرح واکسیناسیون 
تاکنون 27هزار دوز واکسن در قشم تزریق شده که از این 

تعداد، 23هزار دوز در نوبت اول تزریق شده و 24درصد افراد 
باالی 18سال نیز واکسینه شده اند.

رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا شهرستان قشم تصریح 
کرد: برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در جامعه باید 

رقم واکسیناسون به باالی 80درصد برسد.
وی ادامه داد: اخبار ناصحیح و غلط باعث التهاب در جامعه 
و خستگی بیشتر کادر درمان می شود و البته مردم نیز باید از 
ساده انگاری درباره این بیماری پرهیز کنند تا سالمت خود، 

خانواده و جامعه به خطر نیفتد.
فرماندار شهرستان قشم در پایان گفت: مراکز تزریق واکسن 
و  افزایش  حال  در  قشم  جزیره  روستاهای  و  شهرها  در 
آماده سازی است تا پس از تامین واکسن، طرح واکسیناسیون 

افراد باالی 18سال در قشم آغاز شود.
در ادامه، رضا صفایی دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
قشم نیز در این جلسه بر لزوم رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشتی و درمانی برای قطع هرچه سریع تر زنجیره ویروس 

کرونا در تمام نقاط جزیره تاکید کرد.
همچنین، سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده سپاه ناحیه قشم 
نیز با اشاره به تاثیر طرح شهید سلیمانی در کنترل پیک های 
قبلی شیوع ویروس کرونا، نسبت به تداوم فعالیت و نظارت ها 
در این طرح با هدف قطع شدن زنجیره شیوع ویروس کرونا در 

شهرستان اعالم آمادگی کرد.
با  مقابله  ستاد  جلسه  از  دیگری  بخش  در  است،  گفتنی 
ویروس کرونا شهرستان قشم، دکتر جابر زرنگ معاون شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان قشم و دکتر مریم هروآبادی 
رئیس بیمارستان پیامبر اعظم )ص( گزارشی از آخرین آمار 
و  قشم  جزیره  سطح  در  کرونا  بیماری  شیوع  به  مربوط 

همچنین وضعیت بیمارستان ارائه کردند.

تسهیل فرآیند واگذاری زمین برای تامین مسکن جوانان جزیره قشمتسهیل فرآیند واگذاری زمین برای تامین مسکن جوانان جزیره قشم

اصحاب رسانه، رکن اساسی توسعه و تحول در جزیره قشماصحاب رسانه، رکن اساسی توسعه و تحول در جزیره قشم

استفاده از تمام ظرفیت ها و منابع منطقه آزاد قشم در جهت قطع زنجیره کرونااستفاده از تمام ظرفیت ها و منابع منطقه آزاد قشم در جهت قطع زنجیره کرونا

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در  قشم  جزیره  و  شهر  پیشرفت  و  توسعه  برای  گفت: 
این شرایط خطیر ما بیش از هر چیز به همدلی، وفاق، 

پرکاری، خوش کاری و جهادی کار کردن نیاز داریم.
شورای  اعضای  و  رئیس  با  دیدار  در  درویش پور  علی 
اسالمی شهر قشم افزود: اگر می خواهیم قشم به مقصد 
دست  باید  همه  شود،  تبدیل  کشور  گردشگری  اول 
و  بزنیم  پیوند  بهم  را  دل هایمان  و  دهیم  در دست هم 

24ساعته کار کنیم.
انتخاب اعضای جدید شورای شهر قشم  با تبریک  وی 
به  بهینه  خدمات  ارائه  در  آنها  برای  موفقیت  آرزوی  و 
در  همگان  همکاری  و  همگرایی  بر  قشم،  شهروندان 
نهایی  هدف  گفت:  و  کرد  تاکید  قشم  شهر  مدیریت 
سازمان منطقه آزاد قشم، شورا و شهرداری قشم نیز در 

این راستا توسعه و رونق شهر و جزیره قشم است  .
نظام  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  درویش پور 
خواند  صدساله  چند  سابقه ای  دارای  دنیا  در  را  شورایی 
22سال  از  بیشتر  ما  کشور  در  نظام  این  شد:  یادآور  و 
نواقصی در عملکرد آن  ندارد و طبیعی است که  سابقه 
این  مناسب،  انجام اصالحات  با  دیده شود که می طلبد 

نواقص برطرف شود.
نحوه  تشریح  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
قشم،  آزاد  منطقه  در  قشم  شهرداری  و  شورا  فعالیت 
از  عدول  و  شهری  حوزه  در  برنامه  از  عدول  خسارت 
شهروندان  و  شهر  برای  را  شهرسازی  حوزه  در  ضوابط 
قشم بسیار سنگین خواند و تصریح کرد: هرگونه عدول 
از این برنامه و ضوابط می تواند تا پنج برابر هزینه روی 

دست مدیریت شهری و در واقع شهروندان بگذارد.
در  بی بدیل  ظرفیت  دارای  را  قشم  جزیره  و  شهر  وی، 
تبدیل  ضرورت  بر  تاکید  با  و  دانست  گردشگری  حوزه 
جایی  به  باید  ما  گفت:  ایران،  عروس  و  نگین  به  قشم 
برسیم که در قشم حتی یک حادثه ترافیکی روی ندهد، 
کسی بدون کمربند و کاله ایمنی رانندگی نکند و اثری 
از سد معبر، کودکان کار و سگ های ولگرد در این شهر 

وجود نداشته باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم رسیدن به این اهداف را منوط به همدلی و اتحاد 
دستگاه های مستقر  و  ازجمله شورای شهر  نهادها  همه 
شورا  این  جایگاه  من  کرد:  تصریح  و  دانست  جزیره  در 
ارتقاء  و  توسعه  برای  آن  از ظرفیت  استفاده  و ضرورت 

زندگی شهروندان قشم را باور دارم.
و  فنی  معاون  بهاروند  محرم  گزارش،  این  براساس 
با  دیدار  این  در  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی 
بیان اینکه قراردادهای امور شهری این سازمان بالغ بر 
80میلیارد تومان می شود بر ضرورت تالش و همت شورا 
و شهرداری قشم برای جذب بودجه های ملی متعلق به 

قشم تاکید کرد .
مریم  رئیس،  قشمی  بازماندگان  حبیب  است،  گفتنی 
مریم  بی بی  اسالمی،  محمدرضا  و  رئیس  نایب  خادمی 
اسالمی  شورای  اعضای  تاریانی  شب  احمد  و  پیرزنده 
شهر قشم و صالح محمدپور سرپرست شهرداری قشم 
نیز در این دیدار با استقبال از رویکرد مدیرعامل سازمان 
بر  قشم،  شهرداری  و  شورا  قبال  در  قشم  آزاد  منطقه 
آمادگی خود جهت تعامل و هم افزایی جدی و همه جانبه 
قشم  شهر  پیشرفت  و  توسعه  جهت  در  سازمان  این  با 

تاکید کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
ارباب رجوع  تکریم  بررسی شیوه خدمت رسانی،  با هدف 
از  مراجعان،  و  کارکنان  وضعیت  بررسی  همچنین  و 
جزیره  در  مستقر  ادارات  سایر  و  سازمانی  مدیریت های 

قشم بازدید کرد.
حقوقی  مدیریت های  از  برنامه  این  در  درویش پور  علی 
شرکت ها،  ثبت  مستغالت،  و  امالک  قراردادها،  امور  و 
امور هنگام، تشریفات، بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
و همچنین دبیرخانه سازمان منطقه آزاد قشم بازدید به 

عمل آورد.
دفتر  همچنین  و  حکومتی  تعزیرات  مجموعه  از  بازدید 
برنامه  از  دیگری  بخش  خارجه،  امور  وزارت  نمایندگی 
بازدیدهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با هدف 
بررسی وضعیت کارکنان و مراجعان این مجموعه ها بود.

تکریم  که  کرد  تاکید  بازدیدها  این  در  درویش پور 
درخواست های  به  پاسخگویی  و  رسیدگی  و  ارباب رجوع 
مطرح شده از سوی مراجعه کنندگان در کوتاه ترین زمان 

ممکن، از اولویت های سازمان است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم همچنین رضایت از خدمات را یکی از شاخص های 
آزاد  منطقه  سازمان  مجموعه  کار آمدی  سنجش  اصلی 
در  دقت  و  مانند سرعت  مواردی  گفت:  و  دانست  قشم 
با  مناسب  برخورد  و  شایسته  رفتار  مراجعان،  کار  انجام 
ارباب رجوع، از عوامل جلب رضایت مردم عزیز جزیره و 

سرمایه گذاران است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
شناسایی و شناخت کامل از ظرفیت های هر منطقه، یکی از 
عوامل مهم تاثیرگذار برای توسعه متوازن و پایدار است و اعضای 
شورای شهر و شهرداری در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند.
علی درویش پور در دیدار با اعضای شورای اسالمی و شهردار 
شهر سوزا اظهار کرد: شهر سوزا از نظر تاریخی، عمرانی و 
توسعه صنعت گردشگری از جایگاه ویژه ای در جزیره قشم 

برخوردار است.
وی ادامه داد: زمان مسئولیت برای همه خدمتگذاران محدود 
است و در این مدت باید با تکریم مردم، به شیوه ای فعالیت 
انجام شود که حتی در کوتاه مدت نتیجه اقدامات شایسته و 
ماندگاری برای جامعه به یادگار بماند و زمینه را برای توسعه 

هرچه بیشتر فراهم کنیم.
و  وفاق  کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
همدلی میان اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری در 
اجرای طرح های مهم می تواند زمینه ساز پیشرفت منطقه و 

ایجاد جذابیت برای حضور سرمایه گذاران بخش های مختلف 
اقتصادی و گردشگری در شهر سوزا باشد.

به گفته درویش پور، سازمان منطقه آزاد قشم با تمام توان 
خود به دنبال توسعه متوازن و پایدار در تمامی نقاط جزیره 
قشم است و رونق و توسعه شهر سوزا نیز به شرط هدفمند 

بودن در همین راستا بوده و مورد حمایت است.
توسعه  برای  نو  ایده های  از  استفاده  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
در  نو  طرح های  و  ایده ها  از  استفاده  کرد:  اظهار  شهری، 
حوزه شهری، آموزش های شهروندی جهت افزایش آگاهی 
طرح های  با  محلی  جامعه  همراهی  و  مردم  همسویی  و 
توسعه ای می تواند، موجب رونق و توسعه صنعت گردشگری 

در این منطقه شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به لزوم 
تهیه و تدوین طرح جامعه برای شهر سوزا، تصریح کرد: 
تهیه یک برنامه جامع و در برگیرنده نیازهای امروز و آینده 
پایدار، تسهیل شرایط جهت حضور  ایجاد اشتغال  جامعه، 

سرمایه گذاران و کارآفرینان جزء نیازهای اساسی برای ایجاد 
توسعه و پیشرفت هر منطقه ای است.

درویش پور در ادامه گفت: توسعه ظرفیت های گردشگری 
شهر سوزا و افزایش زمان ماندگار گردشگران و مسافران در 
این شهر می تواند به افزایش درآمد و حل مشکالت اقتصادی 

شهر کمک شایانی  کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان با اشاره به اراده جدی سازمان منطقه آزاد قشم برای 
حل مشکل مسکن جوانان در شهر سوزا و سایر نقاط جزیره 
قشم خاطرنشان کرد: با تشکیل یک تعاونی ویژه می توان 
فرآیند واگذاری زمین برای تامین مسکن جوانان این منطقه 

را تسهیل نمود.
براساس این گزارش، در ابتدای این جلسه اعضای شورای 
و  تالش ها  از  قدردانی  با  سوزا  شهردار  و  شهر  اسالمی 
حمایت های مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم به ویژه نگاه 
خاص مدیرعامل این سازمان به موضوع توسعه متوازن و 

پایدار، به بیان برخی از مشکالت و مطالبات خود پرداختند.
گفتنی است، تسهیل روند واگذاری زمین جهت تهیه مسکن 
ظرفیت های  از  استفاده  برای  هدفمندسازی  جوانان،  برای 
گردشگری منطقه، ساماندهی و جانمایی انبارهای صیادان و 
حل مسائل مربوط به پمپ بنزین و زمین چمن ورزشگاه شهر 

سوزا مهم ترین خواسته های مطرح شده در این جلسه بو د.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با 
کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بستر آموزش های 
فنی و حرفه ای مطابق استاندارد و کالس های بین المللی در 

جزیره قشم ایجاد می شود.
تفاهم نامه  امضاء  آیین  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
همکاری مابین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان 
منطقه آزاد قشم افزود: قشم در همه حوزه ها خصوصا در جامعه محلی 
کامال به مهارت های فنی و حرفه ای نیازمند است و این تفاهم نامه 
می تواند از طریق توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به کاهش 

بیکاری نه تنها در قشم بلکه در سرزمین اصلی کمک شایانی کند.
درویش پور در بخش دیگری از سخنان خود آموزش های فنی و 
حرفه ای را حلقه مفقوده اشتغال و کارآفرینی خواند و گفت: این 
حلقه زمانی یافت می شود که مدیران دولتی و بخش خصوصی به 
این آموزش ها باور داشته باشند و در کنار مدرک دانشگاهی افراد، 

به مهارت های فنی و حرفه ای آنها نیز بهاء الزم و کافی بدهند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
تشریح مفهوم و فاکتورهای توسعه اقتصادی، از آموزش های فنی 
و حرفه ای به عنوان یک گام از هفت گام برای رسیدن به این 
توسعه نام برد و تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم این نگاه 
و باور را دارد که این آموزش ها نقش اساسی در نیل به توسعه 
اقتصادی و تبدیل قشم به مقصد اول گردشگری دارد و می تواند 
به کاهش بیکاری نه تنها در قشم بلکه در سرزمین اصلی نیز 

کمک بسزایی داشته باشد.
براساس این گزارش، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز در این آیین با تشکر از 
اهتمام مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم به مقوله آموزش های 
فنی و حرفه ای در توسعه بخشی قشم زمینه تبدیل قشم به 
پایلوت سنجش مهارت در کشور را تشریح کرد و گفت: قبل 
از هر چیز باید مشخص شود که کسبه و اصناف قشم برای اخذ 

پروانه کسب تا چه حد مهارت های الزم را به دست آورده اند و 
نیاز وضع فعلی این منطقه بر پایه فعل و انفعاالت حاصل از موج 

پنجم انقالب صنعتی دنیا چیست.
علی اوسط هاشمی، قشم را مستعد تبدیل شدن به شهر دیجیتال 
دانست و افزود: گرچه ممکن است ما نتوانیم کشور دیجیتال 
داشته باشیم، ولی قشم دیجیتال را می توانیم ایجاد کنیم و اگر 
این هدف تحقق یابد همه امور این جزیره تحت تاثیر آن قرار 

می گیرد و تغییرات مدیریتی تاثیری در تداوم آن نخواهد داشت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان 
خود خواستار تشکیل شورای مهارت در قشم شد و اظهار داشت: این 
شورا مهارت هایی را که قشم می تواند میزبانی کند مشخص می نماید 

تا زمینه میزبانی این جزیره در مسابقات جهانی مهارت فراهم گردد.
همچنین، علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم نیز در این آیین با 
تشریح ظرفیت های جزیره قشم در حوزه های مختلف، بر ضرورت 
برقراری آموزش های فنی و حرفه ای در هر حوزه متناسب و بر مبنای 
ظرفیت های آن حوزه تاکید کرد و خواستار پیدا کردن راهکاری برای 

به کارگیری افراد آموزش دیده در مجموعه های مرتبط  شد.
در پایان این آیین، تفاهم نامه همکاری مابین سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور و سازمان منطقه آزاد قشم به امضای علی 
درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و علی اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور رسید  .
گفتنی است، در این آیین علیرضا طاهرپور مدیرکل دفتر بهسازی و 
هدایت شغلی سازمان فنی و حرفه ای کشور، رضا احمدی مدیرکل 
سنجش و ارزشیابی صالحیت حرفه ای فنی و حرفه ای کشور و 
اسما کریمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان و 
همچنین عرفان نصرتی معاون توسعه مدیریت و سلیمان رنجبري 
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي  سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی 

از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم حضور داشتند.
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