
سرمقاله

 قانون مناطق آزاد و الزامات
 برساخت رژیم جدید قانونی قرن پانزدهم

»حق« از آن مفاهیمی است که به دلیل بدیهی بودن، معنا و مصداق آن متفاوت می شود؛ اما در 
فرهنگ سخن از آن به قدرت و اختیار، یا امکان برخوداری از چیزی و یا انجام دادن کاری بنا به 
حکم قانون، شرع، عرف یا طبیعت تعریف شده است. از سوی دیگر »حق« واژه ای عربی بوده که 

بر آن معانی ای چون ثبوت و تحقق مترتب است.
در این میان مفهوم حق از بار ارزشی نیز برخوردار می باشد؛ موقعیتی که در برابر ناحق و امری باطل معنا 
پیدا می کند، البته نمی توان از حق گفت و به خروجی معروف آن یعنی حقیقت که امر ذهنی، انضمامی و 
مبتنی بر برداشت و فهمی ارزشی براساس تعلق خاطر فرد متبلور می شود، سخن نگفت. حقیقت زمانی که 
در قاعده زمان و مکان معنا شود، در برابر واقعیت، ظاهری گوناگون به خود می گیرد که براساس آن هر 
امر حقانی ردای واقعیت به خود نمی گیرد و در عین حال هر واقعیتی می تواند برای عده ای امری حقیقت 
مبنا بوده و در مقابل به دلیل اینکه حقی از دیگران ضایع نموده، برای آنها محرومین از حق مستفاد گردد.

برای ورود به بحث اصلی باید متوجه فرازهای از نامه53 نهج البالغه؛یعنی عهدنامه امام علی)ع( 
برای مالک اشتر نََخعی شد، تا به صورت بی واسطه با سیره علوی و نبوی در این حوزه آشنا گردیم.
و  قاضیان و کارگزاران  تبیین هایی درخصوص ویژگی های لشکرها، رعیت،  از  امام علی)ع( پس 
دبیران؛ تصریح می کنند که: »و اینها که برشمردم، استوار نمانند مگر به بازرگانان و صنعتگران 
که گردهم می آیند و تا سودی حاصل کنند، بازارها را برپای می دارند و به کارهایی که دیگران در 

انجام دادن آنها ناتوان اند، امور رعیت را سامان می دهند«.
در ادامه امام با تاکید براینکه »داد و ستد باید آسان باشد و بر موازین عدالت صورت گیرد و به نرخی 
معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود«، اضافه می کنند: »درباره تاجران و صنعتگران 
در یک جا  آنان که  بین  بدون فرق  نیکی کن،  آنان سفارش  به  نسبت  و  باش  پذیرای سفارش 
مقیمند، و آنان که با مال خود در رفت و آمدند و آنان که با هنر دست خود در پی کسب و سودند، 

چه اینکه اینان مایه های منافع و اسباب راحت جامعه و جلب کننده سودها«.
حال با عنایت به این اصل که قانون انعکاسی از هنجارها، عرف و در مورد کشورمان احکام دینی 
است و کارویژه اصلی آن تنظیم کننده روابط و ضوابط رفتاری میان ارکان جامعه )توده های مردم، 
بخش خصوصی، ارکان حکومت و....( عنوان می شود که ضمانت اجرای آن عالوه بر قدرت فائقه 

حاکمیت یعنی دولت، وجود پیش نیازهایی چون برآمده و تامین کننده نیازهای جامعه است؛ در نتیجه 
در مسیر انشای قانون جدید مناطق آزاد تجاری-صنعتی پیشنهاد ات ذیل تقدیم حضور می شود:

1( نظام و رژیم حقوقی جمهوری اسالمی ایران و آیین حکمرانی ایرانیان ظرف چهاردهه گذشته 
متفاوت از دیگر نقاط جهان است؛ در نتیجه لزوم رسیدن به یک رژیم اقتصادی و مدل اقتصادی 
مبتنی بر فرصت ها و چالش های کشورمان الزامی حیاتی و امنیتی است؛ در نتیجه می توان این 

الگو را از مناطق آزاد آغاز کرد.
2( مناطق آزاد متصف به دو کارویژه تجاری و صنعتی می باشند؛ در نتیجه این مناطق به منظور 
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد نمی شوند؛ چرا؟ چون 
منطقه ای که فاقد زیرساخت است چگونه می تواند با معافیت ها و مزیت های دیگر، نقطه جذابی 

برای سرمایه گذار باشد؟ 
3( باید به ماده 11 سیاست کالن اقتصادی مقاومتی که مقام معظم رهبری در بهمن ماه 1392 ابالغ 
فرموده به عنوان یک مبنای هویتی و کاربردی عنایت شود و در عین حال توجه داشت مناطق 
آزاد در مواد 7، 9، 10، 12، 13، 15، 16، 19، 20 نیز از قابلیت های قابل توجهی برخوردار می باشند  .

تشکیل  منطقه ای،  همکاری های  منطقه گرایی،  چون  مفاهیمی  از  آزاد  مناطق  تعریف  در   )4
و  ژئوپلتیک  حوزه های  در  ایران  نسبی-رقباتی  مزیت های  به  عنایت  با  اقتصادی  بلوک های 

ژئواکونومیک استفاده شود  .
5( در تهیه و تدوین قانون، حضور فعالین اقتصادی که ظرف یک دهه گذشته از عدم اجرای قانون 

و اتهامات دروغین وارده بسیار متضرر شده اند، حیاتی ارزیابی می شود.
6( جهان از سال 1372 تا 1400 بسیار تغییر کرده؛ عنصر زمان و مکان در قالب تکنولوژی های 
موجود در تلفن های همراه به ویژه شبکه های اجتماعی دستخوش تحول ماهوی و ماهیتی شده و 
به منظور تقابل با اثرات مخرب جهانی شدن، کشورها به تشکیل بلوک های اقتصادی منطقه ای با 
دولت های همسایه و همسود اقدام نموده اند؛ این مهم در مورد ایرانی که با تحریم زندگی می کند و 
این تحریم زندگی روزمره و آینده توسعه ایرانیان را مورد هدف قرار داده را باید در کنار راهبردهای 
تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری همچون گام دوم انقالب و شعارهای سالیانه ایشان تئوریزه 

نمود و چه مکان و موقعیتی بهتر و واالتر از مناطق آزاد.
7( بی تعارف حضور دکتر سعید محمد که آخرین تجربه مدیریتی وی فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
است، بهترین فرصت جهت ارتقای جایگاه مناطق آزاد و رفع مهم ترین مشکل قانون یعنی عدم ضمانت 
اجرا و تحویل موقعیت اداری و حاکمیتی دبیرخانه است؛ چراکه حضور ایشان یعنی ایران برنامه بلند مدتی 
دارد که وی را دبیر کرده و پیش از حضور او، تعداد مناطق آزاد خود را به تمام نقاط مرزی خویش افزایش 
داده است، برند قرارگاه نیز نیازی به توضیح ندارد. پس براساس اصل »َیا أَُیَّها الَِّذیَن آَمُنوا أَْوُفوا بِالُْعُقوِد«؛ 
برعهد و قول خود با سرمایه گذارانی که جوانی، آبرو و سرمایه خود را از دهه هفتاد در نقاط مرزی و محروم 

کشور متمرکز کرده اند بمانیم، که باعث رضایت خلق و خدای خلق و امام زمان)عج( خلق می شود.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

درخشش ورزش ایران زمین بر بلندای درخشش ورزش ایران زمین بر بلندای 
سکوی قهرمانی سکوی قهرمانی مناطق آزادمناطق آزاد

واکاوی اقتصاد ورزش در گفت وگو با معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد کشور: واکاوی اقتصاد ورزش در گفت وگو با معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد کشور: 

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

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

 مشا ور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مشا ور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

 بررسی نقش و جایگاه مناطق آزاد  بررسی نقش و جایگاه مناطق آزاد 
در جهت رونق صنعت گردشگری کشور:در جهت رونق صنعت گردشگری کشور:

گزارشی از چهارمین سفر بازدید دوره ای مشاور گزارشی از چهارمین سفر بازدید دوره ای مشاور 
رئیس جمهور به منطقه آزاد ارس:رئیس جمهور به منطقه آزاد ارس:

 در جلسه مشترک روسای اتاق بازرگانی در جلسه مشترک روسای اتاق بازرگانی
 ایران-چین و ایران-روسیه مقرر شد: ایران-چین و ایران-روسیه مقرر شد:

 ساماندهی اسکله ساماندهی اسکله
صیادی جزیره در صیادی جزیره در 

دستورکار سازمان دستورکار سازمان 
منطقه آزاد کیشمنطقه آزاد کیش

 پل خلیج فارس پل خلیج فارس
زمینه ساز شکوفایی، زمینه ساز شکوفایی، 
تحول اقتصادی و رشد تحول اقتصادی و رشد 
گردشگری جزیره قشمگردشگری جزیره قشم

گردشگری مناطق آزاد؛ گردشگری مناطق آزاد؛ 
دروازه ای جدید به سوی دروازه ای جدید به سوی 

دیپلماسی اقتصــادیدیپلماسی اقتصــادی

اهتمام در جهت ایجاد اهتمام در جهت ایجاد 
دیپلماسی اقتصادی در دیپلماسی اقتصادی در 
مناطق آزاد کشورمناطق آزاد کشور

افزایش انتقال کاال از افزایش انتقال کاال از 
کریدور چین، قزاقستان، کریدور چین، قزاقستان، 

ایران با محوریت ایران با محوریت 
منطــقه آزاد انـزلیمنطــقه آزاد انـزلی
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش از رسیدگی به خواسته های صیادان و ساماندهی 

اسکله صیادی و پایگاه دریابانی کیش خبر داد.
هیات  رئیس  آهنگران  جعفر  حضور  با  بازدیدی  در 
به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  پورعلی  سعید  همراه 
این سازمان، زیرساخت ها ی پایگاه دریابانی و اسکله 
صیادی ، مجوز فعالیت صیادان و ساماندهی قایق های 

صیادی بررسی شد.
تالش های  از  تشکر  و  تقدیر  با  نیز  آهنگران  جعفر 
شبانه روزی صیادان را قشر زحمتکش کیش خواند و 
رسیدگی به مشکالت ساکنان و بومیان جزیره کیش 

را از اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه صیادی اصلی ترین 
مشکالت  باید  است،  کیش  جزیره  بومیان  شغل 
موجود در اسکله صیادی هر چه سریع تر مورد بررسی 
قرار گیرد و نسبت به رفع این مشکالت اهتمام داشته 

باشیم.
کرد:  تصریح  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ازجمله مشکالتی که از سوی صیادان در این بازدید 
نصب  شامل  بندرگاهی  امکانات  به  نیاز  شد،  عنوان 

کارخانه  و  سردخانه  ساخت  مداربسته،  دوربین های 
مجزا  محل  صیادی،  قایق های  سوخت  تامین  یخ، 
در  واسطه ها  حذف  همچنین  و  سوختگیری  برای 
حوزه صیادی بود که سازمان منطقه آزاد کیش این 

مباحث را  به جد مورد بررسی قرار خواهد داد.
آهنگران اظهار داشت: تالش مسئوالن سازمان منطقه 
اسکله  امکانات  افزایش  با  تا  است  آن  بر  کیش  آزاد 
صیادی کیش و ساماندهی این حوزه، مشکالت بومیان 

و صیادان جزیره کیش را هر چه سریع تر مرتفع سازند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در ادامه از پایگاه دریابانی اسکله صیادی بازدید 

پایگاه  استقرار  محل  زیرساخت های  ایجاد  و  کرد 
دریابانی را یکی از مهم ترین امور این حوزه برشمرد 
و بیان داشت: ایجاد ارتباط، همانگی و انسجام بیشتر 

کیش  فرودگاه های  و  بنادر  و شرکت  دریابانی  میان 
دریایی در حال  ترددهای  بیشتر  برای کنترل هرچه 

پیگیری می باشد.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش، توریسم سالمت را از اولویت های این منطقه برای 
ارائه خدمات درمانی به مسافرانی که مقصد گردشگری 

خود را جزیره کیش انتخاب می کنند، خبر داد.
جعفر آهنگران در جمعه های خدمت و بازدید از بیمارستان 
تاکید  بر  اشاره  با  کیش،  فوق تخصصی  و  تخصصی 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مبنی بر اجرایی شدن طرح توریسم سالمت 
در منطقه آزاد کیش، گفت: با وجود زیرساخت های مورد 
نیاز و ایجاد بسترهای الزم، این منطقه در حوزه توریسم 

سالمت نقش آفرینی خواهد کرد.
سالمت  توریسم  یافتن  تحقق  برای  وی؛  گفته  به 
در منطقه آزاد کیش باید از فرصت های اکسپو دبی 
برای معرفی ظرفیت های درمانی و گردشگری جزیره 

کیش استفاده کرد.
این  آزاد کیش درخصوص  منطقه  مدیرعامل سازمان 
مهم که در دو سال گذشته بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصیی کیش در مقابله با بیماری کرونا و ارائه خدمات 
شایسته به بیماران جزیره خوش درخشید، افزود: در آینده 
نزدیک بیمارستان کیش پیشران ارائه خدمات شایسته در 

حوزه توریسم  سالمت در منطقه خواهد بود.
آهنگران بر ضرورت تدوین بودجه بیمارستان کیش 
اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به این که سازمان 
مطلوبی  مالی  منابع  وضعیت  از  کیش  آزاد  منطقه 
برخوردار است، در این زمینه دغدغه ای وجود ندارد و 

باید توجه ویژه ای به بودجه بیمارستان شود.
وی اذعان کرد: در شش ماه گذشته با وجود این که بیمارستان 
درآمدی نداشت، از محل منابع مالی سازمان خدمات رایگان 

به مراجعه کنندگان مبتال به بیماری کرونایی ارائه شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش، تامین منابع مالی بدون فروش زمین را یکی 
برشمرد  خود  متبوع  سازمان  اصلی  های  رویکرد  از 
توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  کرد:  خاطرنشان  و 
قابل  مالی  منابع  بورس،  در  شدن  پذیرفته  با  کیش 
توجهی را متوجه سازمان خواهد کرد؛ از این رو با قرار 
می توان  هلدینگ،  این  در  کیش  بیمارستان  گرفتن 

هزینه های این مجموعه را تامین نمود.
همچنین، رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
بیماران  به رسیدگی مشکالت درمانی  اشاره  با  کیش 
داشت:  اظهار  کیش،  بیمارستان  به  مراجعه کننده 
و  بهداشتی  رعایت دقیق ضوابط  کنار  در  خوشبختانه 
تسریع در واکسیناسیون ساکنان جزیره کیش، در حال 

حاضر دچار پیک ششم نشده ایم.
از  برخورداری  اهمیت  لزوم  بر  نادعلی نژاد  مصطفی 
با  مقابله  برای  کیش  آزاد  منطقه  در  الزم  آمادگی 
بحران های طبیعی و غیرطبیعی گفت: مجموعه فیاک 
برای ارائه خدمات درمانی آماده سازی شده است و در 

شرایط بحرانی می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم  .
وی اظهار کرد: با تصویب هیات مدیره سازمان منطقه 

آزاد کیش، تعداد 2دستگاه آمبوالنس جدید به تعداد 
اورژانس فوریت های  آمبوالنس موجود در  4دستگاه 

پزشکی بیمارستان کیش افزوده خواهد شد.
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش  رئیس 
کیش  بیمارستان  محیط  60درصدی  آماده سازی  از 
در حوزه پزشکی خبر داد و گفت: باید تیمی توانمند 
گسترده  سطح  در  بیماریابی  هدف  با  متخصص  و 
جغرافیایی به ویژه در اکسپو 2020 دبی تشکیل شود.

مهم  اولویت های  از  یکی  را  اعتماد سازی  نادعلی نژاد، 
بیمارستان کیش در میان ساکنان و گردشگران عنوان 
کرد و افزود: تشکیل کمیته اقتصاد درمانی می تواند نقش 

مهمی در بازدهی توریسم سالمت ایفا کند.
سرپرست  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  ادامه،  در 
معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، با بیان 
این که تسریع در واکسیناسیون اقشار مختلف جامعه 
کیش در دستورکار است، اظهار داشت: تاکنون بیش 
از 32هزار نفر نوبت دوم و بیش از 52 هزار نفر نوبت 

اول واکسن کرونا را در این منطقه دریافت کرده اند.
اولویت نخست آموزش  این که  بیان  با  سعید پورعلی 
تعداد  و  است  مجازی  و  حضوری  آموزش  پرورش  و 
مشخصی از دانش آموزان با فاصله های مناسب در کالس 
سیستم  همچنان  گفت:  یافت،  خواهند  حضور  درس 
آموزشی مجازی نیز فعال خواهد بود و کسانی که تمایل 
به حضور در کالس درس ندارند، همزمان می توانند به 

صورت آنالین به کالس درس متصل شوند.
وی با اشاره به این که تراکم دانش آموزی در دوره های 
اول و دوم ابتدایی است، تصریح کرد: فضاهای بسته 
آموزشی در دوره های اول ودوم ابتدایی به ازای سرانه 
هر دانش آموز حدود 4متر است و این مشکل را کمتر در 

دوره های اول و دوم دبیرستان داریم.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در 
رابطه با وضعیت و چشم انداز روشن بهداشت و درمان در 
طرح جامع جزیره به دو موضوع مهم »پنج خدمات منتخب 
و سه حوزه مکمل« اشاره کرد و اظهار نمود: باید 5حوزه 
تخصصی جزیره برای بیمارستان کیش پیش بینی شود و 
آمادگی داشته باشد که به عنوان مرکز شناخته شده در سطح 

کشور عمل کند و این مهم نیاز به اهتمام ویژه دارد.
کیش  برای  مکمل  حوزه  سه  داد:  ادامه  پورعلی 
برای  الزم  آمادگی  جزیره  که  است  شده  پیش بینی 

ارائه خدمات را داشته باشد.
معاونت  سرپرست  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ، بر لزوم اهمیت 
فعال شدن بخش مدد کاری بیمارستان کیش تاکید و 
خاطرنشان کرد: با اختصاص اعتبار می توان مددکاری 
این مجموعه را فعال کرد و کسانی که نیازمند دریافت 
خدمات مدد کاری هستند، از این خدمات بهره مند گردند.

همچنین، سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در این جلسه با بیان این که طی 
نشستی با مقامات، ایده دانشگاه علوم پزشکی غرب 
هرمزگان مطرح و دستور مساعد دریافت شد، گفت: 
با تحقق این مهم، بیمارستان کیش مهم ترین بخش 

علوم پزشکی غرب هرمزگان خواهد شد.
به گفته محمد ثاقب فرد، با تحقق این مهم می توانیم 
درمان و توریسم سالمت را در جزیره کیش به صورت 
اصولی ساماندهی و نسبت به جذب دانشجو اقوام کنیم.

سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار داشت: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش 

مسئول پیگیری این مهم در وزارت بهداشت خواهد بود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش  کتاب  نمایشگاه  سومین  کار  به  آغاز  کیش 
بزرگترین  را  جزیره  در  آبان  سیزده  روز  با  مصادف 

رویداد فرهنگی در سطح کشور عنوان کرد.
سومین  گشایش  آیین  در  حضور  با  آهنگران  جعفر 
نمایشگاه کتاب در مرکز نمایشگاه های دائمی جزیره 
رویدادهای  بزرگترین  از  یکی  را  رویداد  این  کیش، 
فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: استقبال کم نظیر، 
افتتاح  آیین  روز  در  سرزندگی  و  هیجان  و  شور 
نمایشگاه، یک بار دیگر فرهنگ مداری و فرهیختگی 

ساکنان کیش را به تصویر کشید.
با  کیش  کتاب  نمایشگاه  سومین  وی،  گفته  به 
عرضه بیش از ۱2هزار عنوان کتاب در معرض دید 
رسالت  از  دیگري  صحنه ای  بیانگر  بازدیدکنندگان، 
ارزش ها، تشخص،  از  با نمادی  الگو سازی  کیش در 

دیانت، صفا و صمیمیت است.
اظهار  ادامه  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
داشت: اهتمام قابل تحسین سرمایه گذاران و فعاالن 
دغدغه مند در حمایت از این کار مقدس و همراهی 

سازمان ستودنی است.
آهنگران با بیان این که برپایی چنین نمایشگاه بزرگ 
نمایشگاه  چنین  گفت:  می نهیم،  ارج  را  باشکوهی  و 
حیات بخش کتاب را می ستایم و همت بلند برپاکنندگان 
همه  و  رادمند  داوود  به  را  رستاخیزگونه  رویداد  این 
فرهنگ دوست  خصوصی  بخش  از  ایشان  همکاران 
تا عزیزانمان در وزارت ارشاد و همکاران بی ادعایم در 

سازمان منطقه آزاد کیش دست مریزاد می گویم.
این  در  تمام دست اندرکاران  کرد: حضور  اظهار  وی 
نمایشگاه ضروری بود تا مشاهده می کردند و سرشار 
از این همه شور و شوق و شعور فرهنگی  می شدند 

جزیره زیبای کیش.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان سخنان خود بیان داشت: با سپاس از 
رسانه های گروهی و شبکه های  در  دوستاران خوبم 
اجتماعی، می دانم این بار هم مسئولیت مهم خود را 
در اطالع رسانی به عالقه مندان کتاب و کتابخوانی به 

انجام می رسانیم.
تقدیر  لوح  اهداء  با  نمایشگاه  این  در  است،  گفتنی 
برگزاری  دست اندرکاران  تالش  از  ویژه  تندیس  و 

سومین نمایشگاه کتاب کیش قدردانی شد.

مشاور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
 جزیره کیش در 

کانون تعامالت بین المللی فرهنگی
مشاور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جزیره کیش 
معرفی کرد که  فرهنگ پذیر  و  قانون مدار  را شهری 
اقتصادی و گردشگری می تواند به  بر توسعه  عالوه 

عنوان منطقه بین المللی فرهنگی مطرح شود.
علیرضا اسماعیلی در آیین گشایش سومین نمایشگاه 
رئیس  آهنگران  جعفر  حضور  با  که  کیش  کتاب 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
برگزار شد؛ بر ضرورت اهتمام ویژه به ترویج کتاب و 
کتابخوانی تاکید کرد و گفت: کتاب، ابزار مهم ارتقاء 

توسعه فرهنگی در جامعه است.
اشاره  جامعه  در  کتاب  جایگاه  اهمیت  لزوم  بر  وی 
داشت و افزود: توجه به کتاب، دانش و علم به معنای 

مبارزه با استکبار جهانی است.
داشت:  اظهار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مشاور 
آثار  هم  هنوز  که  بزرگی  اندیشمندان  به  کتاب  وجود 
آنها در اقصی نقاط دنیا و در مجامع بزرگ علمی مورد 

بهره برداری قرار می گیرد، باید به این مهم توجه شود.
نظر گردشگری  از  اسماعیلی؛ جزیره کیش  به گفته 
در  ویژه  و  اصلی  پایلوت  عنوان یک  به  اقتصادی  و 

کشور مطرح است  .
وی با بیان این که توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه 
شهر  به  کیش  جزیره  داد:  ادامه  است،  اقتصادی 
این رو  از  است؛  معروف  فرهنگ پذیر  و  قانون مدار 
می توانیم کیش را به عنوان مرکز فرهنگی در سطح 

کشور معرفی نماییم.
مشاور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این آمادگی را دارد 
و  وزارتخانه  در  مهم  این  برای  دبیرخانه  یک  که 

جزیره کیش راه اندازی کند و جزیره به عنوان پایلوت 
فرهنگی در سطح کشور به فعالیت خود ادامه دهد  .

نمایشگاه  دنبال  به  اگر  کرد:  تاکید  اسماعیلی 
بین المللی کتاب هستیم، طبق تفاهم نامه ای که امضا 
شده است، باید زمینه ای ایجاد کنیم که جزیره کیش 

خیلی بهتر از نمایشگاه های دیگر ظاهر شود.
برای  بود  خواهد  آغازی  مهم  این  کرد:  اظهار  وی 
اساسی  کارهای  و  فرهنگی  بهتر  رخدادهای  تحقق 

که در دستورکار قرار می گیرد.
ترویج  برای  مهم  رخدادهای  از  یکی  اسماعیلی، 
کتابخوانی را برگزاری نمایشگاه کتاب استانی عنوان 
کرد و اذعان نمود: یکی از اقدامات مهم و ارزشمند در 
این نمایشگاه، دریافت پسماند بود و همین می تواند 

مبنا و الگوی خوبی برای شهرهای دیگر ما باشد.
پایان  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مشاور 
مدیران  به  توجه  با  ظرفیت  این  کرد:  خاطرنشان 
دلسوز و مدیرانی با افق بلند که در این جزیره حضور 

دارند، حتما عملیاتی خواهد شد.

امام جمعه کیش:
لزوم تقویت دریچه فهم و دانش میان 

اقشار مختلف جامعه
و  دانش  و  فهم  دریچه  را  کتاب  کیش،  جمعه  امام 
کتابخوانی را مسیری ارزشمند به سمت ارتقاء دانش، 

توسعه و پیشرفت جامعه عنوان کرد.
در  حسن زاده  احمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مرکز  در  که  کتاب  نمایشگاه  گشایش سومین  آیین 
به کار  آغاز  برگزار شد؛  دائمی جزیره  نمایشگاه های 
سومین نمایشگاه کتاب کیش را اقدامی ارزشمند در 

حوزه فرهنگی برشمرد.
را گامی  نمایشگاه های متنوع فرهنگی  وی، برگزاری 
دیگر برای مبارزه با اسکتبار جهانی معرفی کرد و افزود: 
فعالیت های فرهنگی و برگزاری نمایشگاه کتاب به ویژه 
تقویت  در  موثری  نقش  می تواند  فرهنگی  فضاهای 

روحیه اقشار مختلف جامعه داشته باشد.
این که کتاب دریچه فهم  بیان  با  امام جمعه کیش 

و  فهم  به  بخواهد  که  جامعه ای  و  است  و   دانش 
دانش برسد باید کتابخوانی را مورد توجه قرار دهد، 
از ظرفیت های  بهره مندی  با  داشت: محققین  اظهار 
این مهم  باید  کتابخوانی به درجات عالی رسیدند و 

مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
حسن زاده،  المسلمین  و  االسالم  حجت  گفته  به 
می توانیم دریچه فهم و درک را تقویت کنیم و  توجه 
کتاب  چراکه  باشیم؛  داشته  کتاب  حوزه  به  خاصی 

می تواند در زندگی نقش مهمی ایفا کند.
وی، بر لزوم اهمیت آغاز کتابخوانی در سنین پایین 
باید با کتاب مانوس  تاکید کرد و گفت: فرزندان ما 
با  ارتباط  ساعت  می تواند  مهم  این  تحقق  و  شوند 

کتاب و سرانه مطالعه را افزایش دهد.
بهره مندی  ضرورت  بر  پایان  در  کیش  جمعه  امام 
مسابقات  باشکوه تر  هرچه  برگزاری  از  مردم  عموم 
فرهنگی در کیش اشاره داشت و خاطرنشان کرد: از 
اهتمام ویژه سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه های 

فرهنگی و مذهبی قدردانی می کنم.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، معاونان، 
مشاوران و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، علیرضا 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مشاور  اسماعیلی 
جمعه  امام  حسن زاده  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تسنن،  اهل  جمعه  امام  شمس  یعقوب  شیخ  کیش، 
دولتی  مختلف  بخش های  و  نهادها  ادارات،  روسای 
و خصوصی کیش، فعاالن اقتصادی، تجار، بازاریان و 
افتتاحیه سومین  بازارگانان و اصحاب رسانه در آیین 

نمایشگاه کتاب در کیش حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

ساماندهی اسکله صیادی جزیره در 
دستورکار سازمان منطــقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

اهتمام سازمان منطقه آزاد کیش در جهت توسعه توریسم سالمت 

برگزاری بزرگ ترین رویداد فرهنگی »نمایشگاه کتاب« در جزیره کیش
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پایدار  توسعه   اصلی  شاخص  را  زیست  محیط  کیش، 
عنوان کرد و اظهار داشت: تمام مشکالت جزیره کیش 
به علت دوری از طرح جامع می باشد و تمام موضوعات 

اصلی در آن دیده شده است.
جعفر آهنگران در نشست با رئیس و کارشناسان اداره های 
محیط  زیست و دامپزشکی کیش، حوزه های محیط زیست 
و دامپزشکی را از بخش های زیرساختی دانست و گفت: 
در شرایطی که جزیره کیش در بحث محیط زیست باید 
شاخص کل کشور باشد، در حداقل امکانات هم کمبود دارد.
وی تصریح کرد: هویت جزیره کیش به میزان رعایت 
قضایی  امنیت  و  بهداشت  زیست  محیطی،  معیارهای 
جزیره  است،  مطرح  سالمت  که  آنجا  و  است  وابسته 

کیش باید نمونه و کامل باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که هر طرح 
و قراردادی برای اجرا باید پیوست محیط زیست و فرهنگی-
اجتماعی داشته باشد، افزود: تاکید دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد بر مباحث اینچنین نیز می تواند نویدبخش جلوگیری از 

آسیب های زیست محیطی در آینده  مناطق آزاد باشد.
آهنگران برای آموزش، جایگاه ویژه ای قائل شد و ادامه 
باید از دوران  اینچنین  داد: فرهنگ سازی در حوزه های 

کودکی آغاز شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
برای  امکاناتی  و  برنامه ریزی شرایط  از  پایان  در  کیش 
تامین خودروهای موردنیاز بخش های مختلف خبر داد و 
اظهار کرد: با توجه به دیدگاه های ایجاد شده در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد، یکسان سازی شرایط استخدامی 

در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
از اجرای برنامه فرهنگی براساس جایگاه اقشار مختلف 
جامعه در حوزه فرهنگی و هنری جزیره کیش خبر داد.

سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش در آیین گشایش سومین نمایشگاه کتاب که با حضور 
و مدیرعامل سازمان  رئیس هیات مدیره  آهنگران  جعفر 
منطقه کیش، در مرکز نمایشگاه های دائمی جزیره برگزار 
شد؛ کیش را جامعه ای متدین و مذهبی معرفی کرد که 
برنامه های فاخر و تجمعات باشکوهی به مناسبت مراسم ها 

و اعیاد مختلف در این منطقه برگزار می شود.
کند  احساس  نباید  کیش  در  قشری  هیچ  گفت:  وی 
جایگاهی در حوزه فعالیت های هنری و فرهنگی برای 

آنها تعریف نشده است.
با  معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
بیان این که تعیین برنامه ها با رعایت دقیق و توجه به تنوع 
فرهنگی موجود در کیش، رمز شکوه فرهنگی این منطقه 
و رمز حیات جوشان فرهنگی جزیره است، اظهار داشت: با 
تحقق این مهم می توانیم باقدرت، پایگاه های فرهنگی خود 
را شناسایی کنیم و شاهد رویدادهای بزرگی همچون رویداد 

نمایشگاه کتاب در جزیره کیش باشیم.
فرهنگ  وزارت  آمادگی  اعالم  با  کرد:  اذعان  پورعلی 
المللی  بین  دبیرخانه  اندازی  راه  برای  اسالمی  ارشاد  و 
منتخب این وزارت در جزیره کیش؛ خبر مسرت بخشی 

برای عموم مردم جزیره است.
وی با اشاره به این که امسال سومین نمایشگاه کتاب کیش 
باشکوه تر از سال های گذشته در حال برگزار است، گفت: 
میانگین نرخ مطالعه در کشور ۱6دقیقه و سی و نه ثانیه است، 
این در حالی است که با سنجش مصرف فرهنگی ساکنان 

کیش در سال98 نرخ مطالعه در جزیره 20دقیقه بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در 
ادامه تصریح کرد: با توجه به این که جزیره کیش را به 
کهن  و  ریشه دار  فرهنگ مدار،  فرهنگی،  اقلیم  عنوان 
معرفی می کنند، به خاطر این است که با عناصر فرهنگی 

و مولفه های فرهنگی انس و همجواری و همنشینی دارد.
پورعلی درخصوص رفتارهای فرهنگی  که امروز به عنوان یکی از 
جاذبه های جزیره کیش قلمداد می شود و فقط در بحث آموزش، 
آمد و شدها، مسائل نظم شهری، ویژگی های فیزیکی و سنت 
قوی فرهنگی بومیان اشاره می کنند، خالصه نمی شود؛ اظهار 
داشت: جزیره کیش، سرزمینی بسیار متدین و مذهبی، خدامدار 
و سرزمینی است که می تواند از آن الگوهای بسیاری را برگرفت 

و یکی از عوامل مهم آن، انس گرفتن جامعه با کتاب است.
به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
بیشتری  آرامش  و  امن تر  کتاب  با  کیش  جزیره  کیش؛ 
دارد و هر چقدر بتوانیم پند، دانایی و آگاهی این جزیره را 
ارتقاء ببخشیم، به این معناست که به پیشواز و استقبال 

رویدادهای بزرگتری برای آینده کیش رفته ایم.

محیط زیست، شاخص اصلی 
توسعه  پایدار در جزیره کیش

اجرای برنامه های فرهنگی، 
متناسب با نیاز عموم مردم 

جزیره کیش

 مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

 معاون فرهنگی و اجتماعی
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:



مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان نشستی 
که با همکاری دکتر هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و روسیه، با حضور مجیدرضا 
چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  حریری 
برگزار  تهران  در  ایران  بازرگانی  اتاق  ساختمان  در 
شد؛ راهکارهای افزایش بهره برداری از کریدور چین، 
قزاقستان، ایران با محوریت منطقه آزاد انزلی را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با 
ارائه تحلیلی از کریدورهای شمال-جنوب و چین، قزاقستان، 
ایران که با محوریت و مرکز ثقل نخستین منطقه آزاد 

شمال کشور به ترتیب فعال سازی و ایجاد شده اند؛ به بیان 
زیرساخت ها و امکانات موجود در دو بندر محدوده منطقه 
متبوع خود یعنی مجتمع بندری کاسپین و انزلی پرداخت و 
اظهار داشت: از ویژگی های متمایز مجتمع بندری کاسپین، 
اتصال آن به خط ریل سراسری است که در آینده نزدیک 
محقق می شود و تا ابتدای سال آتی تمام زیرساخت های 
الزم در حوزه ریلی و بندری به منظور نقل و انتقال مستقیم 
کاال از قطار به کشتی و برعکس آماده بهره برداری می گردد.

با این  با بیان اینکه همزمان  علی اوسط اکبری مقدم 
طرح، اسکله رو- رو نیز در حال ساخت می باشد تا با افتتاح 
بنادر جنوبی  اتصال  بر  زیرساختی، عالوه  دو طرح  هر 
سرعت  و  حجم  افزایش  زمینه  منطقه،  این  به  کشور 

بخشیدن به نقل و انتقال کاالهای ترانزیتی در مسیرهای 
افزایش  نیز  کشورمان  از  عبوری  بین المللی  تجاری 
چشمگیری پیدا کند، تصریح کرد: هدف اصلی برگزاری 
چنین نشست های تخصصی از سوی سازمان منطقه آزاد 
انزلی، بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های 
بخش خصوصی کشور در عرصه های داخلی و بین المللی 
مزایا و  از  اصلی  بهره برداران  و  است؛ چراکه ذی نفعان 
معافیت های قانونی و زیرساخت ها و امکانات ایجاد شده، 

جهادگران اقتصادی کشورمان می باشند.
همچنین، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، 
با استقبال از حضور مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان 
منطقه آزاد انزلی با همراهی فعالین اقتصادی بخش 
خصوصی به منظور تسهیل در امور تجاری بین المللی، 
اظهار کرد: توسعه صادرات یکی از مهم ترین برنامه های 
سخت  شرایط  دلیل  به  که  است  بازرگانی  اتاق  این 
قرنطینه ای کشور چین ظرف دو سال اخیر با کندی 
برای  راهبرد فرصت خوبی  این  اما  رفته است،  پیش 

همکاری دو و چندجانبه می باشد.
مجیدرضا حریری با اشاره به وجود مشکالت برای حمل 
و نقل دریایی بین المللی کشورمان، از تشکیل کارگروهی 
میان اتاق متبوع وی با همراهی سازمان توسعه تجارت 
به منظور توسعه و تنوع بخشی به مسیرهای حمل و نقل 
کاال خبر داد و افزود: توجه به مسیرهای ریلی با اولویت 
در دستورکار قرار دارد که در میان مسیرهای موجود در 
کشورمان ازجمله اینچه برون، سرخس و انزلی از جایگاه 
ویژه ای در نقل و انتقال کاالهای وارداتی و صادراتی 

فعالین اقتصادی ایران برخوردار می باشند.
وی با بیان این امر که در مورد کریدور چین، قزاقستان، 
ایران که با محوریت منطقه آزاد انزلی مشغول فعالیت 
می باشد، تمایل دو کشور مزبور مبنی بر توسعه ترانزیت 
کاال از این مسیر به عنوان نقطه قوت آن حائز اهمیت 
است، تصریح کرد: نکته چالش برانگیز در کریدورهای 
بین المللی، تامین کاال در مسیرهای رفت و برگشتی 
است که با عنایت به اینکه حدود ۹۰درصد از کاالهای 
صادراتی به چین توسط شرکت های دولتی و یا وابسته 
به نهادهای دولتی صورت می گیرد، باید ایجاد ارزش 
افزوده و برگزاری جلسات کاری با مدیران دولتی این 

حوزه را در دستورکار قرار داد.
حریری با ارائه تحلیلی از میزان و حجم صادرات و موقعیت 
جغرافیایی صادرکنندگان عمده کشور به چین، اولویت 
مناطقی مانند منطقه آزاد انزلی را شرکت های پتروشیمی 
عنوان نمود که در نیمه شمالی کشور قرار دارند و گفت: 
گرچه تغییر عادت مدیران دولتی و شبه دولتی به دالیلی 
همچون عدم ثبات مدیریتی و ریسک باالی هر گونه تحولی 

در مسیرهای اداری طی شده در طول سالیان گذشته، امری 
سخت ارزیابی می شود؛ اما می توان در قالب توافق هایی با 
شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی، سازمان توسعه 
تجارت و منطقه آزاد انزلی، زمینه تمایل شرکت های مزبور 
را برای انتقال کاالهای صادراتی خود از طریق کریدور مورد 

بحث را فراهم نمود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پایان با 
بیان اینکه اگر بتوان فقط ۱۰درصد از حجم ۱۲۰میلیون 
چین،  کریدور  طریق  از  را  چین  به  صادرات  تنی 
قزاقستان، ایران منتقل کرد، قطعا حجم حمل و نقل 
کاال در بنادر انزلی و کاسپین تکمیل می شود و تاکید 
کرد: اتاق ایران و چین آمادگی خود را جهت برقراری و 
حمایت از هرگونه ارتباطی که منجر به معرفی امکانات 

و ظرفیت های منطقه آزاد انزلی گردد، اعالم می دارد.
گفتنی است، در این نشست هادی تیزهوش تابان رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و روسیه، اصغر امانی رئیس انجمن 
سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی، امین افقی 
عضو موظف هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه 
خزر و وحید طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
و  زمینه ها  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
فرصت های همکاری دوجانبه به اظهارنظر پرداخته و 
اشکان پوررشید فعال بخش خصوصی که با خرید بالغ 
بر هزار دستگاه کانتینر این منطقه را به قطب ترانزیت 
کاالهایی تبدیل کرده، به بیان تسهیالت و معافیت هایی 
انتقال کاال از مسیر تجاری  که برای افزایش نقل و 
مابین چین و ایران با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی 

تعیین شده است، پرداخت.

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه 
مدیران مجتمع بندری کاسپین و تجار فعال در این مجتمع بندری، 
این  معاونین  و  مدیرعامل  با  خزر  دریای  کشتیرانی  در  حضور  با 

شرکت دیدار و گفت وگو کردند .
امین افقی در این دیدار با اشاره به اقدامات سازمان متبوع خود در 
توسعه دیپلماسی اقتصادی و تکمیل زنجیره حمل و نقل چندوجهی 
اظهار کرد: با توجه تفاهم نامه های منعقده سازمان منطقه آزاد انزلی 
با مناطق ویژه »سن پترزبورگ« و »لوتوس« روسیه، آکتائو قزاقستان 
و همچنین ظرفیت های موجود در بنادر آستراخان؛ به دنبال افزایش 

میزان ترانزیت و صادرات از بنادر منطقه آزاد انزلی هستیم.
وی با بیان اینکه با سرمایه گذاری کشتیرانی دریای خزر در بندر سالیانکا 
روسیه ، یکی از مهم ترین ظرفیت های کشورمان برای مبادله کاال با 
بندرآستراخان به عنوان یکی از دروازه های ورود ایران به اروپا، افزود: 
با توجه اقدامات انجام شده در راستای تسریع و تسهیل خدمات رسانی 
به فعاالن دریایی و  بندری و تجار در بندر کاسپین، به دنبال توسعه 
همکاری ها با کشتیرانی دریای خزر به عنوان بزرگترین ناوگان دریایی 

کشورهای منطقه در دریای خزر هستیم.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
شمال- جنوب  کریدور  کاسپین،  بندر  به  ریل  اتصال  با  اینکه  به 
اقتصادی  تحریم های  به  توجه  با  داد:  ادامه  می شود،  عملیاتی 
اقتصاد دریامحور در حوزه کاسپین  به  نگاه ویژه ای  باید  ظالمانه، 
ویژه  به  ترانزیتی  و  لجستیکی  ظرفیت های  توسعه  و  اوراسیا  و 

کریدورهای عبوری از کشور داشته باشیم.

افقی با اشاره به کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری در بنادر منطقه 
آزاد انزلی برای کاالهای وارد شده از مسیر کریدورهای عبوری تصریح 
کرد: معافیت ها و  مزایای قانونی منطقه آزاد انزلی در حوزه تجارت 
فرامرزی، باعث جذب کاالهای جدید و  متنوع در بندر کاسپین شده و 
کاالهای کانتینری و ترانزیتی جهت حمل به کشورهای حوزه خزر و 
اوراسیا و همچنین عراق، افغانستان و سوریه، ازجمله مواردی است که 

بیشتر مورد توجه تیم بازاریابی بندر کاسپین قرار دارد.
انزلی در پایان  معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
با اشاره دستاوردهای راه اندازی شاخه ایرانی ابرپروژه »یک کمربند؛ 
یک راه« و مبادله بیش از ۱۰هزار تی ای یو کانتینر از این کریدور از 
بندرک اسپین، افزایش صادرات و ترانزیت از این مسیر را از اولویت های 
سازمان منطقه ازاد انزلی اعالم و خاطرنشان کرد: توسعه صادرات و 
 ترانزیت کاالی کانتینری در دریای کاسپین از مهم ترین برنامه های 
سازمان منطقه ازاد انزلی بوده و در چندماه اخیر اقدامات و مذاکرات 

خوبی در این خصوص صورت پذیرفته است.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر:
با صادرات از بندر کاسپین می توان فضای رقابت در 

تجارت دریایی را احیاء کرد
کشتیرانی  مدیرعامل  تفتی  داوود  کاپیتان  جلسه،  این  ادامه  در 
مرزهای  در  ناپایدار  تجارت  و  چالش ها  به  اشاره  با  خزر  دریای 
خشکی و تمایل تجار به تجارت از طریق دریا، اظهار کرد: در تمام 
دنیا داد و ستد اصلی از دریا و مازاد آن از طریق راه آهن و در نهایت 

حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.
بنادر  از  کانتینری  کاالی  تی ای یو  ۴هزار  انتقال  به  اشاره  با  وی 
تجارت  افزایش  روبه  روند  عالوه بر  داد:  ادامه  شمال  به  جنوبی 
ناوگان  توسعه  و   نوسازی  برای  برنامه ریزی  حال  در  کانتینری، 
شناورهای کشتیرانی دریای خزر هستیم و شناورهای فعلی ما هم 

از استانداردهای جهانی برای تردد دریایی برخوردار هستند.
کاپیتان تفتی با اظهار عالقه مندی به تقویت تجارت کانتینری با 
هم افزایی ظرفیت کشتیرانی دریای خزر و بنادر منطقه آزاد انزلی 
گفت: سیاست کشتیرانی دریای خزر ، مشتری محور بودن است و بر 

همان اساس، سبد حمل خدمات را به بنادر ارائه می دهد.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر در پایان با اعالم آمادگی برای اختصاص 
دو فروند شناور تجاری آن شرکت جهت برقراری خطوط منظم کشتیرانی 
از مجتمع بندری کاسپین اظهار نمود: با صادرات از بندر کاسپین می توان 
فضای رقابت را احیاء کرد و معتقد هستم بندر کاسپین به دلیل استفاده 
از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و مزیت های قانونی موجود، 

می تواند کمک شایانی به توسعه صادرات در حوزه خزر کند.
گفتنی است، در این جلسه مقرر شد به منظور رفع موانع تجارت 
و افزایش سرعت ترانزیت کاال از مسیر مجتمع بندری کاسپین در 
کشتی های وارده از مسیر کریدور چین، قزاقستان، ایران )مجتمع 
اولویت پهلودهی قرار داده شوند و  همچنین  بندری کاسپین( در 
کاسپین  بندری  مجتمع  از  صادرات  توسعه  جهت  الینر  خطوط 

توسط شرکت کشتیرانی دریای خزر اختصاص یابد .
الزم به ذکر است، یکی از تجار فعال در حوزه کاسپین و کریدور تجاری 
چین، قزاقستان، ایران و همچنین مدیر یکی از شرکت های کشتیرانی 
فعال در حوزه کریدور شمال- جنوب و  رئیس انجمن سرمایه گذاران و  
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در این جلسه حضور داشتند و در این 
نشست گزارشی از اقدامات و  ظرفیت های بخش خصوصی منطقه در 

جهت توسعه مبادالت تجاری و  ترانزیتی از بندر کاسپین ارائه کردند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َواَل تَْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقتُِلواْ ِفی َسبِیِل اهلّلِ أَْمَواتًا بَْل 

أَْحَیاء ِعنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن
هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته 
نزد  و  زنده اند  آنان  بلکه  مردگانند،  شدند 

پروردگارشان روزی داده می شوند.
طول  در  که  مردانی  دالور  بر  خدا  درود 
استواری  استقامت،  مجاهدت،  خویش  زندگی 

و  نگاشته  زرین شان  پرونده  در  را  پایداری  و 
کشور  سربلندی  راه  در  پرافتخار  و  سرافراز 
شهامت  با  ایران  ملت  عظمت  و  اسالمی 
دفاع  سرزمین  این  مرزهای  از  و  ایستادند 

کردند.
هدایتی ،  رضا  وطن  سرباز  مظلومانه  شهادت 
اسالمی  ایران  پاک  خاک  مرزهای  مدافع 
جنایات  از  دیگری  سند  سردشت،  منطقه  در 

و  دل  کور  اشرار  ضداسالمی  و  ضدانسانی 
به میهن عزیزمان است که لحظه ای  خائنان 
این  برنداشته و در  از شرارت و خیانت  دست 
راه مرزبانان با گذشتن از جان خود امنیت را 

مردمان این سرزمین هدیه می کنند.
این  مظلومانه  و  پرافتخار  شهادت  اینجانب 
شهید واالمقام را به محضر حضرت ولیعصر 
مقام  الشریف«،  فرجه  تعالی  اهلل  »عجل 

خانواده  و  ایران  رهبری، ملت شریف  معظم 
معظم و معزز آنان و به ویژه مردم شهیدپرور 
انزلی  بندر  شهرستان  و  گیالن  استان 
حشر  و  درجات  علو  و  نموده  عرض  تسلیت 
اباعبداهلل  حضرت  شهیدان  ساالر  و  سید  با 
الحسین)ع( برای این شهید سرافراز و برای 
عزیزان  این  بزرگوار  و  عزادار  خانواده های 

صبر و اجر مسألت دارم.

آزاد  منطقه  در  حضور  با  ایران  در  ترکیه  کشور  بازرگانی  رایزن 
انزلی با معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون توسعه 

همکاری های دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در این نشست عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر 
سازمان منطقه آزاد انزلی با تشریح ظرفیت های موجود در این منطقه 
به منظور توسعه مبادالت تجاری، اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی به 
لحاظ قرارگیری در موقعیت جغرافیایی ممتاز به عنوان شاهراه تجارت 
در بین کشورهای همسایه شناخته شده و این منطقه از ظرفیت دو بندر 

بزرگ و قدیمی انزلی و بندر نوین کاسپین برخوردار است.
امین افقی با اشاره به فراهم سازی ظرفیت های افزایش مبادالت 
تجاری از سوی مقامات دو کشور افزود: یکی از راهکارهای توسعه 
مبادالت تجاری، تقویت کریدور چین، قزاقستان، ایران و کریدور 
نستراک بوده و کشور ترکیه می تواند به عنوان حلقه واسطه بین 

کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خزر فعالیت نماید.
وی، تقویت گردشگری دریایی را یکی دیگر از راهکارهای توسعه 
همکاری های دوجانبه دانست و خاطرنشان کرد: کشور ترکیه در 
بخش گردشگری دریا محور بسیار موفق عمل کرده و با توجه به 

حجم باالی گردشگران داخلی و خارجی که منطقه آزاد انزلی را 
به عنوان مقصد سفرهای خود انتخاب می کنند، فعالین اقتصادی 
نیز در منطقه  کشور ترکیه می توانند در حوزه گردشگری دریایی 

آزاد انزلی فعالیت داشته باشند.
در ادامه این نشست، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد انزلی به سرمایه گذاری های انجام شده از سویی فعالین اقتصادی 
کشور ترکیه در این منطقه اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته 
بسیاری از سرمایه گذاران ترکیه در حوزه صنعت، تجارت و گردشگری 
در محدوده منطقه آزاد انزلی سرمایه گذاری کردند و پروژه شاخص این 
سرمایه گذاران مجموعه گردشگری و تفریحی آکواریوم بوده که مورد 

استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
قانونی  معافیت های  و  مشوق ها  ارائه  به  ادامه  در  طالب پور  وحید 
طبق قوانین مناطق آزاد به سرمایه گذاران خارجی اشاره و اظهار 
کرد: طبق قوانین، کلیه مزایا و معافیت های قانونی که در اختیار 
مناطق آزاد قرار دارد به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه خواهد 
شد تا با کمترین بروکراسی اداری فعالیت اقتصادی خود را دنبال 
کنند و با توجه به پایین بودن قیمت انرژی و بهره مندی از نیروی 

کار متخصص، بسیاری از کشورها منطقه آزاد انزلی را به عنوان 
محل سرمایه گذاری و بستر صادرات به کشورهای حاشیه دریای 

خزر و اروپایی انتخاب کرده اند.
از  تقدیر  با  نیز  ایران  در  ترکیه  کشور  بازرگانی  رایزن  همچنین، 
اقدامات انجام شده به منظور تحکیم همکاری های دو جانبه بیان 
کرد: آمادگی الزم به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری بین منطقه 
آزاد انزلی و مناطق آزاد ترکیه در راستای کاهش بروکراسی اداری 
انزلی ظرفیت  آزاد  منطقه  و  داریم  را  تجاری  تعامالت  افزایش  و 
از سرمایه گذاران کشور ترکیه در حوزه  به منظور دعوت  مناسبی 

تجارت، تولید ، شرکت های بیمه و خدماتی برخوردار است.
طاهر دیگلی خاطرنشان کرد: ظرفیت های موجود در این منطقه را به 
سرمایه گذاران کشور ترکیه معرفی خواهم کرد و امیدواریم بتوانیم در 

حوزه های مختلف شاهد افزایش همکاری های دوجانبه باشیم.
گفتنی است، در پایان این نشست، مقرر شد نمایشگاه توانمندی های 
منطقه  بین المللی  همایش های  و  نمایشگاه ها  مرکز  در  کشور  دو 
در  اقتصادی  فعالین  و  برترین سرمایه گذاران  با حضور  انزلی  آزاد 

حوزه های مختلف برگزار گردد.

در جلسه مشترک روسای اتاق بازرگانی ایران-چین و ایران-روسیه مقرر شد:

در نشست مشترک معاونت بندری منطقه آزاد انزلی و مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر مطرح شد:

در نشستی با حضور رایزن بازرگانی ترکیه در منطقه آزاد انزلی توافق شد:

افزایش انتقال کاال از کریدور چین، قزاقستان، 
ایران با محوریت منطــقه آزاد انــزلی

راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی با هدف توسعه صادرات و ترانزیت از بندر کاسپین

 پیام تسلیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
به مناسبت شهادت مظلومانه سرباز وطن، شهید رضا هدایتی

توسعه همکاری های تجاری ترکیه و ایران از مسیر منطقه آزاد انزلی
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انواع گردشگری که بسیار مورد عالقه و استفاده مردم  امروزه یکی از 
گذراندن  برای  هم  که  گردشگری  است؛  ورزشی  گردشگری  دنیاست، 
اوقات فراغت و بهبود آمادگی جسمی و کسب چهارچوب روحی و ذهنی 
هم اینکه  و  است  موثر  ورزش  طریق  از  اجتماعی  روابط  ایجاد  و  سالم 

می تواند در توسعه اقتصادی کشور کمک کننده باشد. 
در واقع در کنار تاثیرات توریسم ورزشی بر صنعت گردشگری، نکته که 
در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، تاثیر ورزش بر اقتصاد 
باید تاکید داشت که برگزاری تورنمنت های ورزشی در  کشورها است. 
فرهنگی  ورزشی ،  اقتصادی،  عظیم  تحوالت  بین المللی،  باالی  سطوح 
ارمغان می آورد و این موضوع به  و اجتماعی را برای کشور میزبان به 
یافته و مترقی دارای اهمیت  برای دولتمردان کشورهای توسعه  حدی 
است که برای دست  آوردن میزبانی رقابت های بین المللی نظیر المپیک، 

جام جهانی و... به انواع راه ها و روش ها متوسل می شوند .
با برگزاری مسابقات مختلف در اقصی نقاط جهان، عالقه مندانی برای شرکت 
در این مسابقات به کشور میزبان سفر می کنند که این خود موفقیتی اقتصادی 
برای آن کشور محسوب می گردد؛ البته مزایای دیگری نیز وجود دارد و اینکه 
در این رویداد، گردشگران با فرهنگ ها، ظرفیت ها، قابلیت ها و جاذبه های 

گردشگری کشور میزبان نیز آشنا می شوند . 
قابل توجهی  ویژگی های  از  نیز  ایران  آزاد  مناطق  میان  این  در  اما 
برخوردارند که می توانند جایگاه ویژه ای در این صنعت به دست آورند. با 
عنایت به توانمندی های بالقوه موجود در حوزه توریسم ورزشی در کشور 
نیازمند  این صنعت مهم،  در جهت جذب گردشگران ورزشی و توسعه 
یک برنامه ریزی مبتنی بر نگرش علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی 
است تا بتوان به نحواحسنت از توریسم ورزشی و فرصت های آن برای 
رشد و توسعه ورزش و گردشگری کشور استفاده کرد و شرایط و فضای 

مناسب را برای آن فراهم نمود.
اجتماعی  معاونین فرهنگی،  با  به همین منظور، در گزارش پیش روی، 
و گردشگری مناطق آزاد کیش، قشم و ارس به گفت وگو نشستیم و از 
ایشان درخصوص توانمندی و جاذبه های ورزشی این مناطق و اقداماتی 
که در حوزه ورزش در این سال ها صورت گرفته، سوال نمودیم که در 

ادامه این گفت و گوها را مالحظه می فرمایید.
 

مهدی زارعی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم:

لزوم تقویت زیرساخت های ورزشی مناطق آزاد در جهت 
توسعه ورزش های قهرمانی

مهدی زارعی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم در گفت وگویی با نشریه، به بیان حوزه های همکاری منطقه متبوع 
خود با وزارت ورزش و اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان اشاره کرد 
و از همکاری های این منطقه با فدراسیون ها و ادارات در جهت توسعه 

توریسم ورزشی سخن گفت  .
در  ورزش  با  آزاد  مناطق  مشترک  همکاری های  درخصوص  وی 
وجود  به  توجه  با  آزاد  مناطق  در  ما  داشت:  اظهار  مختلف  حوزه های 
یکسری مزایا مانند معافیت هایی که در حوزه مالیاتی، بخشودگی سود ، 
داریم،  غیره  و  ارزی  پاگیر  و  دست  غالبا  تشریفات  و  گمرکی  عوارض 
یکسری تسهیل گری هایی نیز در حوزه کار، واردات و صادرات و بحث 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام می دهیم تا بتوانیم در توسعه 

و رشد ارتقای ورزش با محوریت مناطق آزاد اقداماتی را صورت دهیم.
اماکن  و  ورزشی  زیرساخت های  توسعه  مهم،  بحث  افزود:  زارعی 
آزاد  مناطق  مهیا کنیم که  بتوانیم شرایطی  اگر  واقع  در  است؛  ورزشی 
و  احداث  سمت  به  دارند،  قرار  کشور  جنوب  در  که  مناطقی  ویژه  به 
برای  که  مجهز  کامال  ورزشی  مجموعه های  و  کمپ های  ساخت 
برگزاری اردوهای مختلف ورزشی مناسب است، بروند؛ هم باعث توسعه 
را  قهرمانی  و  حرفه ای  ورزش  نحوی  به  هم  و  می شود  ورزشی  سرانه 
می توانند توسعه دهند و حمایت نمایند. لذا در ظرفیت مناطق آزاد چنین 
فرصت هایی را می شود دید و این همکاری های مشترک می تواند چنین 

نتایجی را به دنبال داشته باشد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه 
در رابطه با همکاری با اداره کل تربیت بدنی و جوانان استان هرمزگان 
گفت: با توجه به اینکه بیشتر مناطق آزاد کشور در مناطق مرزی واقع 
شده اند و قشم هم در واقع جزیره است و بزرگترین جزیره غیرمستقل 
خلیج فارس محسوب می شود، لذا تا حدودی یکسری توانمندی هایی را 
هم در حوزه ارتباطات دریایی ، ارتباطات هوایی و حتی بحث های زمینی 
و ریلی داریم . از یکسو نزدیکی به بندر عباس و فاصله بسیار کمی که با 
سرزمین اصلی وجود دارد و از طرف دیگر موقعیت سوق الجیشی که در 
ایجاد شرایط خیلی خوبی برای  تنگه هرمز و خلیج فارس دارد، موجب 
پتانسیل هایی که  و  این ظرفیت  به  با عنایت  است.  جزیره قشم شده 
این منطقه داریم، در زمینه ورزش های مختلف ازجمله ورزش های  در 
آبی و تمام مشتقات آن ، خصوصا بحث های رزمی در برگزاری مشترک 
و  داشته ایم  استان  با  خوبی  تعامالت  بین المللی  و  ملی  مسابقات 
اینکه در بحث  استفاده کنیم. ضمن  از ظرفیت های موجود  توانسته ایم 
رشد و پیشرفت ورزش های قهرمانی همکاری های خوبی صورت گرفته 
آزاد قشم  میزبانی منطقه  به  است، مثال مسابقات پدل برد کشوری که 
به  گفت  می شود  که  بود  خوبی  خیلی  اتفاقات  از  یکی  که  شد  انجام 
دلیل تعامالت بین ورزش جزیره و ورزش استان بوده و حضور تیم های 
معرفی  و  ورزش  رشد  و  توسعه  باعث  آزاد  منطقه  در  استانی  مختلف 
بسیاری از استعداد های ورزشی شده است و در واقع ما از این تعامالت 

همیشه استفاده کردیم و سود برده ایم.
ویژه  فدراسیون خاصی همکاری  با  آیا  این سوال که  به  پاسخ  در  وی 
تعریف شده و یا به اجرا درآمده است، اذعان کرد: شاید بتوان این گونه 
نداشته  دراز مدتی  و  طوالنی مدت  سابقه  خیلی  جزایر  ورزش  که  گفت 
متمرکز  اصلی  سرزمین  در  نگاه شان  تاحدودی  هم  فدراسیون ها  است. 
بوده و چند مدتی است که نیم نگاهی به مناطق آزاد می کنند و مناطق 
این  اخیرا  ما  می دهند.  انجام  را  بحث هایی  یکسری  متقابال  نیز  آزاد 
موضوع  در  به ویژه  کرده ایم،  شروع  قشم  آزاد  منطقه  در  را  موضوع 
کردیم،  آغاز  فوتبال  فدراسیون  با  ما  شد.  هم  رسانه ای  که  جام جهانی 
اما در سال های گذشته شاید بیشترین تعامل و همکاری بین فدراسیون 
عنوان جزیره  به  قشم  و  بوده  قشم  آزاد  منطقه  و  ورزش های همگانی 
فعال در سطح کشور در این حوزه مطرح شده است؛ در واقع شاید بتوان 
گفت خیلی این سابقه همکاری ها قوی و ریشه دار نبوده است؛ اکنون به 
بعد دنبال این هستیم که چنین فضایی را گسترش دهیم تا مناطق آزاد 
تعامل  ارتباط و  این  باشند. قطعا  این زمینه پیش رو و پیش قدم  هم در 
باعث می شود که اتفاقات مثبتی در رشد و هم جذب گردشگری ورزشی 
و هم در بحث ورزش های قهرمانی اتفاق بیفتد. از زمانی هم که تفویض 
اختیار وزارت ورزش به مناطق آزاد صورت گرفته، ارتباط و تعامل خوبی 
با فدراسیون های ورزشی توانستیم برقرار کنیم و این موضوع تاثیر مثبت 

بر ورزش استان و حتی کشور داشته است  .
زارعی ادامه داد: برخی از هیات ها اکنون زیرنظر منطقه آزاد قشم تشکیل 
و شروع به فعالیت کرده اند و دفتر در اختیار آنان قرار دادیم و توانستند 
یکسری فعالیت ها را در جزیره آغاز کنند که نتایجش دلچسب و خوب 
اتفاق  این  پیش قدم  فدراسیون ها  اینکه  از  بیش  گفت  می شود  و  بوده 
با موضوع  که  بودیم  این  متقاضی  و  آزاد خواهان  منطقه  در  ما  باشند، 
ارتباط مان با فدراسیون های ورزشی اتفاق مطلوبی را رقم بزنیم تا بتوانیم 

کاری به نفع مردم و ورزش منطقه انجام دهیم  .
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص 

فرصت هایی از قبل ورزش در مسیر جذب گردشگر در قشم ایجاد شده 
است، گفت:  جزایر قشم و کیش فرصت های ویژه ای دارند و با توجه به 
ظرفیت هایی خوبی که در این مناطق وجود دارد می شود گفت به عنوان 
قطب ورزش کشور می توانند مطرح شوند . برای برگزاری رویدادهای بزرگ و 
بین المللی و جشنواره های ورزشی این مناطق می توانند توریسم ورزشی خیلی 
خوبی را ایجاد کنند؛ البته یک تحول عظیمی در زیرساخت های ورزشی و 
اماکن و امکانات ورزشی باید ایجاد کرده باشیم و فضایی را به وجود بیاوریم 
که خصوصا اقامتگاه های استاندارد در آن دیده شود تا در نهایت بتوانیم این 
رویدادهای بزرگ ملی و بین المللی را در این مناطق مدیریت کنیم . در واقع 
برگزاری این رویدادها کار چندان سختی نیست، اما وقتی زیرساخت ها در 
مناطق آزاد انجام گرفته باشد، تحقق این خواسته و تقاضا را خیلی راحت 
و آسان تر می کند و به نوعی ما هم در این رویکرد سهم خواهیم داشت، 
به ویژه اینکه جناب آقای درویش پور مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد 
قشم بر روی این موضوع بسیار تاکید دارند که ما در حوزه برگزاری رویدادها 
و جشنواره های ورزشی بتوانیم تعامالت خوبی داشته باشیم و این اتفاق را 

بتوانیم رقم زنیم  .
پنج  و  و شصت  پانصد  و  یکهزار  با وسعت  قشم  جزیره  کرد:  اظهار  وی 
کیلومترمربع، یکی از بزرگترین پتانسیل ها و ظرفیت ها مطلوب برای برگزاری 
بسیار  پروازی  در قشم سایت های  است.  رویدادها  و  از ورزش ها  بسیاری 
خوبی داریم، ژئوپارک جهانی قشم، بزرگترین ژئوپارک خاورمیانه است؛ طی 
سال های اخیر در همین ژئوپارک مسابقات بزرگ ورزشی و دوچرخه سواری را 
بین 35ژئوسایت برگزار  کردیم که در آخرین رویدادی که برگزار شد، استقبال 
بسیار زیادی شکل گرفت. مسابقات موتورسواری با توجه به پیست هایی که 
در منطقه داریم، مسابقات قایقرانی، کایت بردینگ و بسیاری از مسابقات دیگر 
که جزیره قشم می تواند یکی از بهترین پایگاه ها و پایلوت  برای برگزاری 
این رویدادها در سطح ملی و بین المللی باشد؛ در واقع فرصت بسیار مناسبی 
برای کشور و منطقه خلیج فارس است که ما آغازکننده و میزبان بسیاری از 
این مسابقات باشیم و این ظرفیت کامال مهیا است . ان شاهلل با رویکرد خوب 
و مثبت هم از سوی وزارت ورزش و جوانان و هم فدراسیون ها، با استقبال 

خوبی که از سوی مردم از منطقه آزاد قشم داریم، این اتفاق ها رقم بخورد.
حول  ورزش  اقتصاد  درخصوص  که  سوال  این  به  پاسخ  در  زارعی 
محورهای تولید و بحث اسپانسر ورزشی چه اقداماتی انجام شده است، 
گفت: ما در مناطق آزاد معافیت هایی در حوزه های مالیاتی داریم، ضمن 
اینکه یکسری امتیازهایی در این مناطق برای سرمایه گذاران و کسانی 
که تمایل دارند به مناطق به عنوان محصوالت ورزشی ، تولید کننده ها 
و اسپانسرها بیایند و کاری را انجام دهند، وجود دارد. برای کسانی که 
داشته  سرمایه گذاری  حوزه  در  فعالیت هایی  آزاد  منطقه  در  می خواهند 
باشند، برایشان مسئولیت اجتماعی تعریف می کنیم که در حوزه ورزش و 
بحث های اجتماعی متمرکز شوند و اتفاقات خوبی را رقم بزنند . در منطقه 
و شیالت شرکت های خوبی  پتروشیمی  نفتی،  در حوزه های  قشم  آزاد 
داریم که می توانند با ورود به این حوزه و بحث مسئولیت های اجتماعی، 
اتفاقات بزرگی را رقم زنند و کارهای خوبی را انجام دهند. به نظر بنده 
این رویدادها و اعزام هایی که ما می توانیم در بحث های ورزشی اعم از 
جزیره به جاهای مختلف و هم از نقاط مختلف به جزیره در بحث های 
حوزه  این  در  خوبی  بسیار  باشیم، کمک  داشته  جشنواره ها  و  رویدادها 
می تواند انجام دهد؛ در واقع می توانیم برای ورزش های قهرمانی در این 
حیطه جایگاه خاصی ایجاد نماییم. البته باید با سرمایه گذاران این حوزه 
ارائه  نشست های مستمر و مداوم داشته باشیم؛ در واقع آماده کردن و 
ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی های جزیره به کسانی که هنوز واقعا 
جزیره قشم را آن طور که باید بشناسند، نشناختند؛ یکی از رسالت های 
اصلی ما می باشد. بنده معتقدم اگر بتوانیم قشم را به بسیار از کسانی که 
مطمئنا  بشناسانیم؛  نداشتند،  قشم  از  عمیقی  شناخت  و  دقیقی  درک 
عالقه مندی ها و انگیزه های بسیاری برای اسپانسرینگ و سرمایه گذاری 
و ورود به حوزه زیرساخت ها ایجاد خواهد شد و این موضوع می تواند در 

آینده جزیره قشم و ورزش های قهرمانی کشور تاثیرگذار باشد.
فرصت های  و  ورزشی  فعالیت های  از  ناشی  سالمت  درخصوص  وی 
همکاری میان مناطق آزاد و فدراسیون های ملی و جهانی اظهار کرد: 
قابل  رشد  آزاد  مناطق  در  جمعیت  که  هستیم  این  شاهد  ساله  هر  ما 
برآورد  طبق  تقریبا  کیش  و  قشم  در  به ویژه  می کند،  پیدا  مالحظه ای 
مالحظه ای  قابل  جمعیت  افزایش  یک  با  ساله  هر  داریم  که  آماری  و 
این  نیازمند  منطقه  جغرافیایی  و  اقلیمی  خاص  شرایط  هستیم .  روبه رو 
است که ما یکسری اماکن ورزشی متناسب با اقلیم و جغرافیای منطقه 
افزایش  برای  سالن ها  و  روبسته  و  روباز  فضای  لذا  باشیم؛  داشته  نیز 
از بحث های جدی ما و گذراندن  سرانه ورزشی و اماکن ورزشی یکی 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است؛ چراکه یکی از بحث های جدی 
ما موضوع سالمت است که اگر این مسئله با حوزه ورزش تامین شود، 
یکی از مهم ترین اهداف فدراسیون ها خواهد بود؛ اما اگر نتوانیم در این 
حوزه موفق عمل کنیم و نتایج خوبی خصوصا در جنوب کشور نداشته 
مسائل  و  درمان  حوزه های  در  باشیم  ناچار  فردا  است  ممکن  باشیم، 
پزشکی جبران کنیم . لذا یکی از اولویت های کاری ما توسعه ورزش و 
زیرساخت های آن در این منطقه بوده و در این بخش نیازمند این هستیم 
که فدراسیون ها توجه بهتر و بیشتری داشته باشند، خصوصا در گام اول 
فدراسیون های خودمان در سطح کشور و بعد اگر بتوانیم این زیرساخت ها 
را در حد قابل قبولی فراهم کنیم، مطمئنا توجه فدراسیون های خارجی 
نیز به منطقه آزاد به ویژه قشم و کیش به دلیل امتیازات این دو منطقه 
و  مهم  اتفاق  سمت  به  می توانیم  آهسته  آهسته  و  شد  خواهد  جلب 
آزاد در جنوب کشور  آتی مناطق  تا در سال های  شگرف حرکت کنیم 
پایگاه بسیاری از ورزش های خوب و سالمت محور به ویژه در حوزه های 
مختلف توریسم ورزشی و سالمت باشد. این موضوع هم فدراسیون ها 
را با رویکرد جدیدی مواجه می کند و هم مناطق آزاد کشور را؛ در واقع 
پنجره جدیدی به سوی سالمت ، توسعه سالمت در جنوب کشور ایجاد 

خواهد کرد  .
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
درخصوص فرصت های مناطق آزاد جهت ارتقاء ورزش های حرفه ای و 
همگانی خاطرنشان کرد: ظرفیت های مناطق آزاد و تنوع آب و هوایی 
لحاظ  به  ما  است .  روشن  کامال  بین المللی  مسابقات  برگزاری  برای 
جغرافیایی و سوق الجیشی در شرایطی قرار گرفتیم که در شش ماهه دوم 
سال جزایرمان موقعیت مناسبی برای فصل زمستان دارند؛ چراکه تقریبا 
آب و هوایی معتدل و مطلوبی در جزایر حاکم است و این یک فرصت 
بسیار مناسب برای ما به وجود می آورد تا بتوانیم برای برگزاری مسابقات 
که  است  حالی  در  این  باشیم.  پیش قدم  ورزشی  بزرگ  رویدادهای  و 
امکان برگزاری بسیاری از مسابقات ورزشی و رشته ها در استان هایی که 
با فصل سرد زمستان با بارش برف و سرما روبه رو هستند، وجود ندارد؛ 
اما این فرصت در اختیار جنوب کشور به ویژه جزایر خلیج فارس است که 
بتوانند با برگزاری مسابقات ملی و بین المللی یکسری از توانمندی ها و 
فرصت های بزرگ را در رشته هایی همچون اسکی ، قایقرانی، ورزش های 
ساحلی و... به بهترین نحو اجرا نمایند و اگر تفویض اختیار کاملی در 
و  توسعه  برای  این همکاری  انجام گردد،  آزاد  مناطق  به  حوزه ورزش 

ارتقای حوزه ورزش باعث پیشرفت می شود و کمک بزرگی می کند . لذا 
این فرصت می تواند برای ما بسیار ارزشمند باشد تا از قبل این موضوع، 
و  ایده آل  خیلی  شرایط  کشور  کل  برای  هم  و  آزاد  مناطق  برای  هم 
اقلیم های  به  توجه  با  ما  کشور  در  ورزش  که  کنیم  فراهم  را  مطلوبی 
متفاوت، همچنان در برگزاری ، پویا و بانشاط و بدون تعطیلی باشد. لذا 
ضروری است که این فرصت ها را مغتنم بدانیم و بهترین بهره و سود را 

از این فضا و موقعیت ببریم .
 

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

وزارت ورزش و جوانان باید به مناطق آزاد به عنوان یک 
فرصت نگاه کند

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  داداش زاده  یوسف 
از  اجمالی  تعریف  به  ابتدا  نشریه،  با  گفت و گویی  نیز  ارس  آزاد  منطقه 
منطقه آزاد و بحث ورزش و تاثیر آن در حوزه های مختلف پرداخت و 
پس از آن به چارچوب مناطق آزاد کشور اشاره کرد که می توانند به دلیل 
یکسری مزایا، به کمک ورزش بیایند و در نهایت الگوی برای سرزمین 

اصلی محسوب شوند. 
وی همچنین حضور برندهای ورزشی و جذب اسپانسرهای بنام در جهت 

توسعه ورزش و مناطق آزاد را ضروری دانست  .
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
درخصوص مناطق آزاد کشور گفت:  مناطق آزاد با ماموریت های مختلف 
و با رویکرد الگوسازی به وجود آمده اند؛ اگر تاریخچه مناطق آزاد را نگاه 
در  بودند،  بسته  اقتصاد  دارای  که  کشورهایی  اکثر  که  می بینیم  کنیم، 
راستای جهانی شدن و تمرین اقتصاد آزاد این مناطق را تشکیل داده اند 
هم  ما  کشور  در  می دهند.  حیات  ادامه  تخصصی  صورت  به  اکنون  و 
به این شکل است. یکی از مهم ترین کارکردهای این مناطق، مبحث 
مطلوبی  نتایج  اگر  که  است  کارهایی  انجام  برای  تمرین  و  الگوسازی 
داشته باشند، می توانیم به سرزمین اصلی تسری دهیم؛ بنابراین مناطق 
آزاد همچون یک پلتفرم و چهارچوب است که تمام فعالیت های مشروع 
و قانونی که در کشور ما قابل انجام است را می توان با حداقل بروکراسی 

و انعطاف پذیری بسیار باالیی در این مناطق اجرا کرد  .
وی در ادامه به تعریفی از مقوله ورزش پرداخت و اظهار داشت: موضوع 
ورزش و کارکردهای مختلف  آن را به عنوان یک فعالیت با رویکرد های 
و  پیاده سازی  آزاد  مناطق  در  می توان  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
به حدی  اما مقوله ورزش یک موضوع عام است و  نمود.  بهره برداری 
مبحث جامعی است که می توان از حداقل های این حوزه استفاده کرد؛ 
چراکه کارکردهای مختلفی اعم از سالمت روح و جسم و مباحث مربوط 
به کاهش آسیب های اجتماعی تا مباحث اقتصادی و موضوع برندینگ 
را می تواند دربر بگیرد؛ در نتیجه هم مناطق آزاد یک نقش بسیار عام 
و جامع دارند و هم مقوله ورزش بحث عام و جامعی است. مناطق آزاد 
پلتفرم خوبی هستند برای تحقق بسیاری از موارد و مقوله ها؛ بنابراین در 
این پلتفرم با هر رویکردی چه تجاری و صنعتی و چه رویکرد فرهنگی، 
ازجمله  مختلف  فعالیت های  می توان  محلی  جامعه  اقتصاد  و  اجتماعی 
مدنظر  آزاد  مناطق  ماموریتی که هر  و  براساس هدف  را  بحث ورزش 

دارند، مورد استفاده قرار داد  .
داداش زاده تاکید کرد: ورزش به هیچ عنوان یک بحث محدود و مقطعی 
نیست، بلکه انعطاف پذیری بسیار باالیی دارد؛ از این جهت می شود این 
انعطاف پذیری را در همان پلتفرم مناطق آزاد بگنجانیم تا قوانین، مقررات 
و ضوابطی که در این مناطق وجود دارد، به نوعی به کمک ورزش بیاید 

و الگوی بسیار خوبی برای سرزمین اصلی باشد  .
در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
از  بیان کرد و گفت: یکی  آزاد را  ادامه، چندین مولفه و مزیت مناطق 
روادید  به  نیاز  بدون  خارجی  اتباع  خروج  و  ورود  آزاد،  مناطق  مزایای 
برگزاری  ورزش،  حوزه  در  مباحث  پردرآمد ترین  از  یکی  اکنون  است؛ 
است.  و سایر حوزه ها  مربیگری  داوری،  در حوزه  کالس های حرفه ای 
و  است  سبک  صاحب  تکواندو  و  کشتی  مثل  رشته های  در  ما  کشور 
ارس  همچون  منطقه ای  در  طرفی  از  دارد؛  جهان  در  ویژه ای  جایگاه 
کشورهای همسایه ای قرار دارند ازجمله ارمنستان، جمهوری آذربایجان 
و ترکیه که در مباحثی مثل تکواندو و کشتی سرمایه گذاری های بسیار 
خوبی انجام دادند؛ لذا می توان از این فرصت استفاده و در همین منطقه 
دوره های آموزشی و حرفه ای در سطح بین الملل را با حضور یک یا چند 

نفر از اساتید بین المللی برگزار کرد.
برای  همسایه  کشورهای  بنام  چهره  چند  که  کنید  تصور  افزود:  وی 
باشند،  داشته  حضور  ارس  آزاد  منطقه  در  آموزشی  دوره های  گذراندن 
همان  واقع  در  می شود.  نصیب مان  مزایایی  چه  که  می بینیم  آن وقت 
تکواندو  والیبال ،  فوتبال ،  از  اعم  ورزش  ستاره های  با  سابقا  که  کاری 
امکان  انجام دهیم.  باید  ما  اکنون  بردند،  بهره  و کشتی سایر کشورها 
تمام  آن  در  و جامعی مثل ورزش که  مقوله عام  از یک  بتوانیم  اینکه 
مباحث فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، گردشگری و اقتصادی تعریف شده 
و قابل حل است و وقتی در دنیا بررسی می کنیم می بینیم که در همه 
شاخص ها کشورهای مختلف موفقیت های چشمگیری داشتند، لذا باید 
ما هم بخشی از این فعالیت ها را داشته باشیم و در مناطق آزاد با توجه 
به قابلیت هایشان آنها را به کار گیریم. مناطق آزاد ذاتا براساس تحلیل 
اینکه  یا  نسبی هستند  مزیت های  دارای  بیرونی خود،  و  درونی  محیط 
می توانیم با توجه به آن قابلیت هایی که در قوانین و مقررات این مناطق 
بنابراین قرار گرفتن مناطق  وجود دارد، مزیت های رقابتی ایجاد کنیم. 
آزاد در کنار مبحثی بسیار جامع همچون ورزش و همکاری این دو حوزه، 

فعالیتی بسیار ارزشمند و سالم در تمامی حوزه ها است.
صنعتی  مختلف  حوزه های  در  آزاد  مناطق  در  کرد:  اظهار  داداش زاده 
برندهای مختلف و بنام از کشورهای مختلف شعبه خود را ثبت کرده اند 
حوزه  در  پس  می دهند؛  انجام  مناطق  این  در  را  تولیدشان  از  برخی  و 
ساالنه  که  مشهور  و  معروف  برندهای  حضور  از  می توانیم  هم  ورزش 
المللی  این شرکت ها در عرصه های بین  تبلیغات  میلیاردها دالر هزینه 
برند  که  می گیرند  برعهده  را  مطرحی  بسیار  تیم های  اسپانسر  و  است 
خود را به بهترین شکل پوشش بدهند و به گوش همه برسانند، استفاده 
کنیم . در واقع می توانیم با جذب این برندها در حوزه های صنعتی ، هم 
به نوعی اقدامات قابل توجهی داشته باشیم و هم در بحث خدمات یعنی 
هم  و  مربیگری  عرصه های  در  بین المللی  آموزشی  دوره های  برگزاری 
داوری، از جذب چهره های بسیار معروف دنیای ورزش در مناطق آزاد 
استفاده نماییم؛ یعنی می تواند کارکردی چندبخشی برای مناطق داشته 
باشد و متقابال هم حوزه ورزش می تواند از این قابلیت ها و پتانسیل های 
اسم  به  مقوله ای  ما  کند.  استفاده  بهترین شکل ممکن  به  آزاد  مناطق 
کاالی مسافر داریم که می توانیم با اختصاص سهمیه برای حوزه ورزش ، 
تولید  را که در داخل کشور  را تشویق کنیم که تجهیزاتی  ورزشکاران 
نمی شود و به نوعی باید وارد شود، خیلی راحت تر این تجهیزات را در 
با  کنند. می توانیم  آزاد خریداری  مناطق  در  قالب کاالی همراه مسافر 
استناد به کاالهای مصرفی در مناطق آزاد، فدراسیون ها را ترغیب کنیم 

که برای خودشان کمپ ، مرکز آموزشی و به نوعی خانه های ورزشی دایر 
کنند. رشته های مختلف می توانند یک منطقه آزاد را بر اساس قابلیت و 
پتانسیلی که دارد، انتخاب کنند و بخشی از فعالیت حرفه ای خود را در 
بخشی از فعالیت حرفه ای در منطقه پیاده نمایند. لذا مناطق آزاد به نوعی 
یک فضا و محدوده بسیار جامع هستند که تمامی فعالیت های قانونی 
می تواند در این مناطق اجرا شود؛ چراکه نقش الگوسازی برای سرزمین 
اینکه قابلیت این را دارند که با حداقل هزینه و با  اصلی دارند؛ ضمن 

بروکراسی کمتر ، آن فعل در مناطق آزاد اجرا شود  .
در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ادامه در رابطه با همکاری با اداره کل تربیت بدنی و جوانان استان گفت: 
 همکاری های پراکنده بسیار زیادی داشتیم و نتایج خوبی هم به دست 
یکپارچه  مدیریت  زمانی که موضوع  تا  که  است  این  اما مشکل  آمده؛ 
نگیرد  قرار  توجه  مورد  تمرکززدایی  بحث  نشود ،  پیاده  آزاد  مناطق  در 
و قوانین مناطق در این مقوله پیاده نشوند، طبیعتا ما با سرزمین اصلی 
اداره کل ورزش و جوانان استان  با  تفاوت چندانی نخواهیم داشت. ما 
در حوزه های مختلفی همکاری های بسیار خوبی داشتیم. همه ساله یک 
استان  ورزش  شناسنامه  که  آذربایجان  بین المللی  تور  از  مرحله  دو  یا 
و  برگزار می شود  ارس  آزاد  منطقه  میزبانی  به  است،  آذربایجان شرقی 
طبق ارزیابی ها نیز میزبانی خوبی را به نمایش گذاشتیم؛ اما مسئله این 
بر اساس  اداره کل ورزش و جوانان ملزم هستند که  است که دوستان 
قوانین خود برخی از سیاست هایشان را در شهرستان های مختلف انجام 
دهند . منطقه آزاد ارس هم در بخشی از شهرستان جلفا و خداآفرین واقع 
شده و از طرفی هم ما به دنبال اعمال سیاست ها و قوانین و مقررات 
قرار می گیرد.  با هم  تقابل  در  مقوله  دو  این  گاها  که  خودمان هستیم 
و  داشته  تعامل  ورزشی  فدراسیون های  با  که  هستیم  این  دنبال  به  ما 
میزبان مسابقات بین المللی مختلف باشیم؛ می خواهیم دوره های آموزشی 
مختلف را در منطقه برگزار کنیم؛ لذا باید از این دوستان استفاده کنیم 
و پیشنهاد بدهیم که برخی از فعالیت های سخت افزاری را خودشان در 
قالب کمپ ها و خانه های ورزشی مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند ، حتی 
باشگاه های حرفه ای را هم به این شکل پیش می بریم. اما از طرف دیگر 
انجام  ورزش   حوزه  در  فعالین  را  کارهایی  سخت افزاری  بعد  از  شاید 
می دهند، ولی برای اخذ مجوز باشگاه یا یک مجموعه ورزشی به ناچار 
مجبور هستند به اداره کل استان و یا اداره شهرستان مراجعه کنند. بنده 
قانون  قالب ماده ۲۷  نه در  تصور  می کنم که در حوزه ورزش متاسفانه 
چگونگی اداره مناطق آزاد و نه در قالب ماده ۱۱۲ برنامه پنجم و نه در 
نشده  رفتار  توسعه کشور خوب  برنامه های  دائمی  احکام  ماده ۶5  قالب 
است؛ ضمن اینکه تفویض اختیار در حوزه ورزش باید بسیار سریع تر از 
سایر حوزه ها انجام گردد؛ چراکه قرار گرفتن مزایای مناطق آزاد در کنار 
ظرفیت های ورزش می تواند اتفاقات بسیار بزرگی را رقم بزند. بنابراین به 
دلیل اینکه تفویض اختیارات صورت نگرفته و ممانعتی در تفویض اختیار 
دیده می شود، شاید ما به صورت ویژه ارتباط سازمان یافته ای با وزارت 
ورزش و جوانان نداشته باشیم، ولی ارتباط بسیار خوبی با استان داریم، 
همکاری های مقطعی و موردی بسیار خوبی هم داشتیم . بنده موضوع 
سایر  در  اما  کردم،  بیان  را  آذربایجان  بین المللی  دوچرخه سواری  تور 
رشته ها هم به همین شکل بوده است، ولی در کل بیشترین همکاری ما 
با فدراسیون ها بوده که کارهای بسیار خوبی را در حوزه های همگانی هم 
در حوزه قهرمانی و هم بحث برگزاری اردوهای مختلف تیم های ملی 
در منطقه آزاد ارس انجام گرفته است، تا حدی که گاها به عنوان اولین 
منطقه ای بودیم که برای اولین بار در کشور یک رویداد را برگزار کرده 
است که ازجمله از این رویدادها می توانیم به بحث مسابقات بین المللی 
تیروکمان سنتی در ارس اشاره کرد که چند سال برگزار شده است؛ در 
واقع قبل از شیوع کرونا هم به  صورت مستمر هر سال برگزار می شد 
و یک جشنواره فرهنگی- ورزشی بود که درخصوص مبحث برندسازی 

بسیار برای ما اثربخش و نتایج بسیار مطلوبی را به همراه داشت  .
ویژه  فدراسیون خاصی همکاری  با  آیا  این سوال که  به  پاسخ  در  وی 
تعریف شده و یا به اجرا درآمده داشته اید، اذعان نمود: درخصوص بحث 
فدراسیون ها  مجموعه  با  را  خوبی  بسیار  همکاری های  ما  فدراسیون ها 
را  هیات ها  روسای  نوعی حکم  به  فدراسیون ها  از  هم  بعضا  و  داشتیم 
یک  جوانان  و  ورزش  وزارت  و  فدراسیون ها  با  همکاری  اما  گرفتیم؛ 
موضوع مکمل هم هستند، نمی شود به صورت مجزا با هر کدام همکاری 
کرد. به نظر بنده اثربخشی مناطق آزاد در حوزه ورزش و جوانان زمانی 
می تواند اتفاق بیفتد که هم تفویض اختیار انجام شود و هم فدراسیون ها 
فدراسیون  با  مثال  برود .  پیش  خوبی  به  همکاری ها  تا  بیایند  کار  پای 
آزاد  منطقه  تکواندوی  تیم  دوره  چهار  است؛  بوده  ارتباط  این  تکواندو 
ارس در لیگ دسته اول باشگاه ها حضور داشتند و در هر چهار دوره نایب 
قهرمانی این دوره از مسابقات شدند. ما در این مسابقات بیشتر قهرمانان 
این قهرمانان به  را به کار گرفتیم ،  تیم ملی در رده نوجوانان و جوانان 
عنوان پشتیبان های تیم ملی اغلب مورد حمایت منطقه آزاد در قالب تیم 
ارس قرار گرفت و نتایج بسیار خوبی را با این عزیزان به دست آوردیم. 
از برگزاری تور آذربایجان، امسال  با فدراسیون دوچرخه سواری به غیر 
مسابقات  در  خصوصی  بخش  حمایت  با  را  ارس  آزاد  منطقه  از  تیمی 
در  قبل  هفته  چند  مرحله  اولین  که  داریم  هم  جوانان  لیگ  کشوری 

میزبان  ارس  آزاد  منطقه  و ۲۹مهرماه  انجام شد، ۲۸  ارس  آزاد  منطقه 
دوچرخه سواران جوان بودند . ما سابقه میزبانی مسابقات تنیس روی میز 
نوجوانان و جوانان کشور را هم داریم؛ همین طور میزبان اردوی تیم ملی 
بودیم .  کشورمان  بانوان  قایقرانی  تیم ملی  اردوی  و  کشور  وزنه برداری 
هفته قبل مسابقات اندرو با فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشور 
نیز انجام شد و ما با فدراسیون والیبال یک همکاری بسیار خوبی را در 
زمینه پیاده سازی ورزش های ساحلی با محوریت والیبال ساحلی انجام 
می دهیم. یک مجموعه بسیار خوبی را در کنار رود پر آب ارس در نقطه 
صفر مرزی که نماد اقتدار و امنیت کشور عزیزمان است، در حال احداث 
هستیم که با نظارت کمیته والیبال ساحلی فدراسیون انجام می شود. لذا 
انتظار داریم که در عرض دوماه آینده این مجموعه به بهره برداری برسد 

و شاهد حضور تیم های بنام بین المللی در این منطقه باشیم  .
داداش زاده ادامه داد: بخش خصوص در ارس حمایت های بسیار خوبی 
از تیم ها دارند؛ تیم فوتبال و فوتسال منطقه در رده های مختلف حضور 
کاراته  حوزه  در  مثال  کرده اند؛  کسب  را  خوبی  بسیار  امتیازات  و  دارند 
اتفاقات بسیار  فعالیت های بسیار چشمگیری داشتیم و در بخش ووشو 
مثبتی در منطقه آزاد ارس اجرا شده است . در حوزه ورزش های زورخانه 
مربوطه  فدراسیون  با  و  کردیم  احداث  مدرن  بسیار  مجموعه  یک  نیز 
همکاری های خوبی داریم. همین طور با فدراسیون ورزش های همگانی 
به  خاطرات  از  که  دادیم  انجام  ارس  در  را  مطلوبی  بسیار  رویدادهای 

یادماندنی در این منطقه محسوب می شود.
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
درخصوص فرصت هایی از قبل ورزش در مسیر جذب گردشگر در این 
بحث  منطقه   مزیت های  یکی  وقتی  گفت:   است ،  آمده  به دست  منطقه 
گردشگری است و مقوله گردشگری که ما به اسم صنعت گردشگری 
شاخص هایش  از  یکی  که  دارد  مختلفی  شاخه های  می کنیم،  معرفی 
توریسم ورزشی است و از طرفی مناطق آزاد هر کدام قابلیت خاص خود 
را دارند که اگر پتانسیل این مناطق در حوزه ورزش در کنار همکاری های 
ورزشی  توریسم  رونق  خروجی های  از  یکی  دهیم،  قرار  ورزش  بخش 
بودیم،  کشور  وزنه برداری  تیم ملی  اردوی  میزبان  ما  زمانی  می شود. 
حضور  منطقه  در  رضازاده  حسین  آقای  همچون  مطرحی  چهره های 
برندینگ و هم  نظر  از  ارس هم  آزاد  در منطقه  ایشان  داشتند؛ حضور 
از لحاظ جذب گردشگر مهم بود. هر رویداد ورزشی که در عرصه ملی 
همراهان  اجرا کننده،  تیم  ورزشکار  جاذب  می شود،  برگزار  بین المللی  و 
ورزشکار و جاذبه عالقه مندان به حوزه ورزش است که در منطقه حضور 
پیدا کنند و از نزدیک مشاهده کنند . ورزش یک فعالیت بسیار سالم است، 
بنابراین خروجی فعالیت های ورزشی در مناطق آزاد و در هر نقطه ای از 
کشور هم در عرصه فرهنگی و اجتماعی و هم در حوزه سالمت و هم 
حوزه  در  همچنین  است.  کارآمد  بسیار  اجتماعی  آسیب های  شناسایی 
اقتصاد محلی نیز با محوریت توریسم ورزشی و تقویت این ورزشکاران 
به نوعی بسیار محرک هستند . این نکته را نیز اشاره کنم که ما چندین 
داشتیم،  مربوطه همکاری  فدراسیون  با  اسب سواری  مسابقات  در  دوره 
شما تصور کنید یک فردی برای شرکت در مسابقه اسب سواری در این 
منطقه حضور پیدا می کند، ما بررسی کردیم به ازای حضور یک اسب و 
یک سوارکار، حداقل ۱۰نفر با خود همراه در منطقه جذب می کند. لذا 
این مناطق دارای پتانسیل های جغرافیایی بسیار ویژه هستند، مثال برخی 
جزایر در جنوب کشور می توانند در فصول سرد سال پذیرای تیم های 
مختلف باشند، یا مثال در منطقه آزاد ارس سدی به اسم خداآفرین است 
که مخزن این سد دریاچه بسیار بسیار بزرگی دارد که تیم ملی قایقرانی 
بانوان کشور که برای مسابقات جهانی آب های آرام در این منطقه اردو 
زدند. هفته قبل در همان محدوده خداآفرین در کنار جنگل های بسیار 
زیبای ارسباران شاهد برگزاری مسابقات اندرو بودیم و بیش از ۱5۰نفر 
ورزشکار به همراه مربیان و داوران را در منطقه داشتیم . اگر همه اینها 
را در کنار هم قرار دهیم، ناگزیر یکی از خروجی های بخش همکاری 
توریسم ورزشی  آزاد و حوزه ورزش چه بخواهیم چه نخواهیم  مناطق 

خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که درخصوص اقتصاد ورزش حول محورهای 
تولید و بحث اسپانسر ورزشی چه اقداماتی انجام شده است، اظهار کرد: 
شاید یکی از پیشروترین فعالیت ها در ورزش، در حوزه مباحث اقتصادی ، 
اسپانسر شدن و برندینگ است . اگر ارزش های برند های مختلف را در 
قالب تیم های باشگاهی که در بخش تولیدات صنعتی بسنجیم، به این 
نتیجه می رسیم که هم باشگاه های ورزشی و هم تولیدات حوزه ورزش 
از نظر برند، دارای ارزش های بسیار باال و قابل توجهی هستند و حوزه ای 
است که بسیاری از انسان ها فارغ از سطح سواد و جایگاه اجتماعی، با این 
برند ها آشنا هستند و طبیعتا جذب این برندها چه در قالب بحث تیم های 
باشگاهی چه در قالب بحث فعالیت های تولیدی و چه در قالب برگزاری 
رویدادهای ورزشی، یک ارزش افزوده بسیار ویژه ای را برای مناطق آزاد 
دهم:  ارائه  پیشنهاد  تا  چند  می خواهم  این خصوص  در  داشت.  خواهد 
اتفاق  این  که  است  این  ورزشی  رویدادهای  درخصوص  اول  پیشنهاد 
باشگاه های  یا  تولیدی  معتبر  برندهای  جذب  مقوله  از  سهل الوصول تر 
بنام در عرصه های ورزشی در کشورهای مختلف است. درخصوص بحث 
باید در رشته های ورزشی که دارای مزیت  رویدادسازی طبیعتا مناطق 

نظر  از  هم  و  جغرافیایی  نظر  از  هم  یعنی  کنند؛  برنامه ریزی  هستند، 
ایجاد  برای  کنند.  ارزیابی  را  موقعیت ها  دارند،  که  شرایطی  و  امکانات 
زیرساختی  حوزه  در  را هم  خوبی  اولیه  رویداد، سرمایه گذاری های  این 
سخت افزاری و نرم افزاری باید داشته باشند و هم در حوزه های تبلیغاتی 
و بحث رسانه ای کارهای خوبی را انجام بدهند . ما در منطقه آزاد ارس 
درخصوص  مثال  می بریم،  پیش  را  مسیر  این  رویدادسازی  درخصوص 
و...  موتورسواری  مثل  هیجانی  ورزش های  و  ماجراجویانه  ورزش های 
پتانسیل های بسیار مطلوبی داریم. با توجه به کوهستانی بودن بخشی 
از منطقه و شرایط بسیار خاصی که دارد، در کنار جنگل های ارسباران 
سرمایه گذاری کرده ایم و از برند تور بین المللی آذربایجان نیز بهره بردیم 
و در حوزه دوچرخه سواری نیز رویدادهایی را با این محور انجام می دهیم .
را  ما  کشور  در  حضور  تقاضای  مختلف  کشورهای  افزود:  داداش زاده 
وضع  از  ما  نداشت؛  نیاز  توجهی  قابل  زیرساخت  اینکه  ضمن  داشتند، 
تنیس  مسابقات  حوزه  در  می کردیم .  استفاده  داشته هایمان  و  موجود 
هم  موضوع  این  و  کردیم  برگزار  را  خوبی  بسیار  رویدادهای  روی میز، 
ادامه خواهد یافت. از نظر سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات و امکانات 

الزم را فراهم کردیم و می توانیم این رویداد ها را ادامه دهیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: 
پنج ساله  برنامه  یک  آزاد  مناطق  باید  ورزشی  رویدادهای  درخصوص 
فدراسیون  و  کنند  فعالیت  به  در یک جزیره ای شروع  باشند که  داشته 
سطح  از  را  رویداد  یک  مدت  این  بعد  تا  نماید  همکاری  هم  مربوطه 
انتقال  را  مختلفی  تجربیات  رویداد،  این  برسانند.  بین المللی  به  منطقه 
داشت  نگه  جذب،  مختلف،  اسپانسرهای  از  استفاده  تجربه  می دهد، 
رویداد  رسانه .  بحث  از  کارساز  استفاده  و  اینها  از  بهره برداری  نحوه  و 
بدون تبلیغات و بدون اطالع رسانی، رویداد قلمداد نمی شود. درخصوص 
مشوق هایی  کنار  در  آزاد  مناطق  اگر  بنده  نظر  به  ورزشی  محصوالت 
ازجمله معافیت های مالیاتی و مباحث مختلفی که به عنوان مزیت های 
مناطق قلمداد می شود، یک شرکت صاحب برند را جذب کند و در تولید 
محصوالت ورزشی که شهره جهانی و بین المللی دارند و یا مزایای قابل 
توجه تری را عرضه می کنند، مشارکت داشته باشد؛ یکی از مترقی ترین 

فعالیت های بخش های اقتصادی را انجام داده اند .
وی تاکید کرد: مطمئن باشیم که اگر بتوانیم با تعریف مزایای قابل توجه 
برای جذب این فعالیت ها در مناطق آزاد ، یک یا دو تولیدکننده را در این 
زمینه جذب کنیم، ناخودآگاه بسیاری از رویدادها و بسیاری از تخصص 
در  و  اسپانسر  اسپانسر شدن ، جذب  بحث  در حوزه  افراد  این  تجربه  و 
حوزه های مربوط به رویدادهای ورزشی قهرمانی، خود به خود به مناطق 
نتیجه  این  به  بررسی می کنیم  را که  آزاد  آزاد منتقل می شوند . مناطق 
می رسیم که این مناطق با این که دارای مزیت های بسیار خوبی هستند، 
اما دارای خال در جذب فعالین یا تولیدکننده های محصوالت ورزشی که 
برنامه  باید یک  کار  این  برای  بنابراین  برند هستند، می باشند.  صاحب 
دقیقی انجام گیرد. حتما با این دوستان رایزنی شود که چه مزیتی باعث 
ایجاد جذابیت برای حضور این افراد می شود و بنده مطمئن هستم اگر 
یک برند صاحب نام در مناطق آزاد حضور داشته باشد، با خود بسیاری از 
رویدادها، تجربه و تخصص در مباحث مربوط به اسپانسر شدن و سایر 
حوزه ها را انتقال می دهد و ارزش افزوده بسیار خوبی برای مناطق آزاد 
این عرصه ها شویم و  این موضوع ارزش دارد که وارد  به همراه دارد. 
به نوعی اقداماتی را درخصوص برگزاری رویدادهای ورزشی قهرمانی یا 

بحث جذب واحدهای تولیدی محصوالت ورزشی داشته باشیم  .
داداش زاده اذعان نمود: منطقه آزاد ارس در حال آماده سازی دهکده ای به اسم 
ورزش در زمینی به وسعت صد هکتار است. بسیاری از باشگاه های صاحب 
برند در داخل و خارج کشور پیشنهاد سرمایه گذاری در این دهکده ورزشی را 
ارائه نموده و خوشبختانه با اقبال خوبی هم مواجه بوده است. زیرساخت های 
اولیه  و معابر تمام شده و در مرحله آماده سازی سایت ها هستیم . به نظر من 
با جذب تیم های معتبر باشگاهی جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد که 
برند این تیم ها ناخودآگاه به مناطق تسری پیدا می کند و هر موقع اسم تیم 
و محصول به میان می آید بحث برند مناطق آزاد ارزش افزوده خاص خود را 

پیدا می کند، یک اتفاق بسیار میمون و مبارک رخ خواهد خورد.
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
درخصوص سالمت ناشی از فعالیت های ورزشی و فرصت های همکاری 
میان مناطق آزاد و فدراسیون های ملی و جهانی گفت: ورزش برای ما 
هدف غایی نیست، ورزش ابزاری برای رسیدن به بسیاری از اهداف مان 
است. ورزش به دلیل جامعیتی که دارد و یک مقوله بسیار عام است، 
بر روی تمامی عوامل و شاخص های محیطی تاثیرگذار است. یکی از 
کارکردهای ورزش، تاثیر روی مباحث سالمت روح و جسم انسان هاست، 
اما به همین سبب سرمایه گذاری های بسیار خوبی در ورزش همگانی را 
انجام داده ایم. با احداث بوستان ها و پارک های مختلف و تجهیز تمامی 
پارک ها به لوازم و تجهیزات ورزش همگانی، در این زمینه موثر بودیم . 
برگزاری مستمر ورزش همگانی در بوستان ها انجام می گرفت که البته 
پس از شیوع کرونا با محدودیت های خاصی مواجه شده ایم؛ اما اقدامات 

خوبی در حوزه ورزش انجام داده ایم .
و  جوانان  حوزه  در  را  سرمایه گذاری ها  از  بسیاری  ما  داد:  ادامه  وی 
خوبی  بسیار  اتفاق  یک  این  و  داده ایم  انجام  عزیز  بانوان  و  نوجوانان 

اینکه درخصوص  انجام شده است؛ ضمن  آزاد ارس  بود که در منطقه 
بحث الگوسازی، معرفی ورزشکاران موفق اقدامات مطلوبی انجام شده 
و با فدراسیون ورزش های همگانی کارهای مشترکی ازجمله پیاده روی 
خانواده ها برگزار شده است. لذا باید تاکید کنم که ما از ورزش به عنوان 
استفاده  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  اجتماعی  نشاط  برای  ابزاری 
ارس  آزاد  منطقه  سالمت  برنامه های  الینفک  جزء  ورزش  می کنیم  . 
با  بودجه ساالنه  در  از حوزه هایی می باشد که همه ساله  یکی  و  است 
وجود پروژه های عمرانی و جهادی ، جایگاه خاصی برای آن درنظر گرفته 
همگانی  ورزش های  زیرساخت  توسعه  حال  در  سال  هر  ما  می شود. 
فضاهای  در  می سازیم،  که  پارک هایی  در  بوستان ها،  دل  در  هستیم، 
به  مقوله  این  از  را  خوبی  نتایج  امروز  به  تا  و  می کنیم  ایجاد  که  سبز 
دست آورده ایم. اکنون طرح بسیار ارزشمندی را به اسم جاده سالمت 
پیگیر هستیم تا در کنار خیابان های اصلی و معابر منطقه آزاد، جاده ای 
را طراحی کنیم که بحث پیاده روی، دوچرخه سواری بدون دغدغه های 
خاص ذهنی انجام شود . باید تاکید داشت که جلفا عضو شبکه جهانی 
ایمن شده و در شرف پیوستن به شبکه جهانی شهرهای سالم است؛ لذا 
این منطقه، در شاخص های ایمن و شهرهای سالم، جایگاه بسیار پررنگ 
و قابل توجهی را دارد و ما این دو موضوع بین المللی را پیگیری می کنیم؛ 
چراکه ارس در مقوله ورزش جایگاه بسیار بسیار ارزشمندی در مباحث 

همگانی و حوزه های سالمت برای خود کسب کرده است.
جهت  آزاد  مناطق  موقعیت های  از  استفاده  درخصوص  داداش زاده 
و  اقلیم  زیرساخت ها،  به  توجه  با  گفت:  بین المللی  مسابقات  برگزاری 
مختلفی  رشته های  در  می توانیم  دارد،  ارس  که  جغرافیایی  موقعیت 
فعالیت های بسیار خوبی داشته  باشم. زمینه اجرای بسیاری از رشته های 
را  دارد  ساحلی  ورزش های  مثل  را  شدن  بین المللی  قابلیت  که  جدید 
نمی شود؛  انجام  یکبار  فعل،  یک  ارس  آزاد  منطقه  در  می کنیم .  فراهم 
در  که  می کنیم  تالش  و  می نگریم  مباحث  به  رویدادسازی  نگاه  با  ما 
حوزه هایی گام برداریم که هم توان آن را داریم و هم آن حوزه بتواند 
برای ما درآمد خوبی داشته باشد؛ از برند سازی گرفته تا معرفی ارس و 
جاذبه های ورزش ، مباحث مربوط به اقتصاد محلی، بحث های مربوط به 
جذب اسپانسر های مختلف، بحث های مربوط به حوزه سالمت و کاهش 
آسیب به مباحث مربوط به حوزه فرهنگ سازی و ... همه این موارد را باید 
درنظر بگیریم و وارد سرمایه گذاری در رشته های خاصی شویم تا نتایج 

بسیار خوبی را به دست آوریم .
به  باید  جوانان  و  ورزش  وزارت  می کنم  تصور  بنده  داشت:  اظهار  وی 
مناطق آزاد به عنوان یک فرصت نگاه کند؛ هم بسیاری از رویدادهای 
جدید را خلق کند و هم بسیاری از ورزش های نوپا را در این مناطق به 
نوعی پرورش دهد؛ ضمن اینکه می تواند در بسیاری از زمینه های اقتصاد 
ورزشی به درآمدی که می خواهند برسند و از ظرفیت مناطق آزاد که از 
ظرفیت های بسیار خوبی است، استفاده و خدمت بسیار خوبی به جوانان و 
ورزش انجام گیرد. این خالء همکاری تنگاتنگ وزارت ورزش و جوانان 
با مناطق آزاد کامال به صورت مشهود و محسوس دیده می شود. دوستان 
باید پای کار بیایند ، از ظرفیت مناطق استفاده کنند. مناطق آزاد رقیب 
هیچ وزارتخانه نیستند، بلکه پلتفرمی هستند که وزارتخانه های مختلف 
را می توانند کمک کنند تا برخی از ماموریت ها و الگوهایی که فعال دیده 

نشده، در این مناطق تمرین شود و به سرزمین اصلی تسری پیدا کند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در پایان 
جهت  را  مزیت هایی  و  فرصت ها  چه  ورزش  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
برندسازی مناطق آزاد ایران در سطح داخلی و بین المللی نصیب مناطق 
می کند، خاطرنشان کرد: ما بسیاری از قهرمانان ورزشی را داریم صاحب نام 
و جایگاه ارزشمندی هستند و یا هنوز به فعالیت حرفه ای ادامه می دهند 
یا از فعالیت حرفه ای خود بازنشسته شده اند، اما از آنها به عنوان شهروند 
افتخاری می توانیم استفاده نماییم، این موضوع هم برای اشخاص حقیقی که 
ورزشکاران مربیان صاحب نام هستند، مفید است؛ هم برای اشخاص حقوقی 
مناسب است. فعالین بسیار معتبر و صاحب جایگاهی در ورزش وجود دارند 
که یا باشگاه داری می کنند یا صاحب صنعت هستند؛ ما باید برنامه بلندمدت 
داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف با آنها مذاکره و بررسی کنیم که در 
چه شرایطی این عزیزان در مناطق آزاد حضور خواهند داشت؛ یعنی این کار 
تحقیقی و میدانی باید انجام گردد و برای آنان مزایای مکمل وضعیت های 
قانونی مناطق آزاد باید تعریف شود تا این افراد حضور داشته باشند و پیشنهاد 
بنده این است که حتما دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد لیستی از این برندهای 
معتبر را با همکاری فدراسیون ها و یا وزارت ورزش و جوانان تهیه کند و 
اشخاص حقیقی یعنی ورزشکاران ، مربیان و داوران حضور داشته باشند تا 
بتوانیم این افراد را جذب نماییم و به نوعی از حضورشان در مناطق آزاد بهره 
ببریم. برای اشخاص حقوقی اعم از فعالین حوزه صنعتی ورزش نیز تصورم 
این است که چون رقابت بسیار تنگاتنگ است و ارزش افزوده حضور این 
افراد صاحب نام در مناطق آزاد بسیار باالتر است، باید در یک فضای دیگر 
با این عزیزان مذاکره کنیم و با تحلیل رفتار و صحبت هایشان به این نقطه 
برسیم که در چه شرایطی مناطق آزاد برای این عزیزان دارای جاذبه خاصی 
خواهد شد و اینها حضور خواهند داشت. ما در مناطق آزاد در سایر حوزه ها 
بسیار خوب ورود کرده ایم، ولی در حوزه ورزش چه در جذب باشگاه های 
صاحب نام و جذب فعالین مختلف عرصه تولیدات محصوالت ورزشی و 
رویدادهای ورزشی در عرصه بین المللی شاید به توفیقات چندان نرسیده ا یم 
و این نشان می دهد که رویکردمان نسبت به این حوزه باید کمی متفاوت تر 
از سایر حوزه ها باشد؛ چراکه ارزش افزوده ناشی از فعالیت در این زمینه بسیار 
ارزشمند  است، خصوصا برای برند مناطق آزاد ارزش افزوده قابل توجهی را 

به دنبال خواهد داشت.
 

 سعید پورعلی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش:

ارتقاء، بازسازی و تجهیز زیرساخت های ورزشی برای 
رسیدن به شرایط روز دنیا

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  پورعلی  سعید 
آزاد   مناطق  در  توریسم ورزشی  به بحث  نشریه،  با  نیز در گفت وگویی 
اشاره کرد و زمینه های همکاری منطقه آزاد کیش را با وزارت ورزش 

و جوانان برشمرد. 
و  آسیایی  بین المللی  مسابقات  میزبانی  مسئول،  مقام  این  گفته  طبق 
جهانی، میزبانی سمینارهای بین المللی و کشوری ، از اقدامات منطقه آزاد 

کیش در تعامل و همکاری با فدراسیون ها می باشد.
ملی  ورزش  با  آزاد  مناطق  مشترک  همکاری های  درخصوص  پورعلی 
همکاری  زمینه های  از  یکی  گفت:  مختلف  حوزه های  در  بین المللی  و 
جذب  برای  مناسب  بستر  ایجاد  جهان،  و  کشور  ورزش  با  مشترک 
به  توجه  با  به کیش است که  داخلی و خارجی  تیم های  و  ورزشکاران 
فراهم بودن بسیاری از شرایط )هتلینگ، حمل و نقل ، تفریحات سالم ، 
برای  منطقه  ورزشی  زیرساخت های  است  الزم  و...(  ویزا  به  نیاز  عدم 
گیرد .  قرار  تجهیز  و  بازسازی  ارتقاء ،  مورد  دنیا  روز  شرایط  به  رسیدن 
ایجاد شرایط مناسب به منظور تشویق و ترغیب حامیان ورزشی با هدف 
که  است  همکاری  زمینه های  از  دیگر  یکی  کیش،  در  سرمایه گذاری 

درآمده  اجرا  به مرحله  آزاد کیش  منطقه  از سوی سازمان  آن  مقدمات 
با فدراسیون های مختلف  با عقد قرارداد های همکاری  است. همچنین 
ورزش  مختلف  حوزه های  در  نیز  آنها  موجود  ظرفیت های  از  می توان 

همگانی و قهرمانی سود جست  .
جوانان  و  بدنی  تربیت  اداره کل  با  با همکاری  رابطه  در  ادامه  در  وی 
در حیطه  بودن کیش  لحاظ مستقل  به  داشت:  استان هرمزگان  اظهار 
کلیه  و  شده  معرفی  کشور  در  استان  یک  مانند  منطقه  این  ورزش ، 
برنامه ها و رویداد های ورزشی مستقیما از طریق این منطقه در ارتباط با 
فدراسیون های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان به مرحله اجرا درمی آید 
و تیم ها و ورزشکاران با عنوان منطقه آزاد کیش در رقابت های کشوری 
آموزش  ساختار  به  توجه  با  لیکن  دارند .  حضور  مختلف  برنامه های  و 
در  و  بوده  استان  زیرمجموعه  دانش آموزی  ورزش  کیش ،  پرورش  و 
کلیه مسابقات استانی و قهرمانی کشور ورزشکاران کیش با نام استان 
هرمزگان شرکت می نمایند. در حیطه آموزش و دوره های مربیگری و 
داوری، با استان تبادل نیرو وجود دارد . همچنین در پاره ای از ایام سال، 
به  نیز  و  می باشد  استان  ورزش  مختلف  تیم های  میزبان  کیش  جزیره 
اقالم  تامین  و  نوسازی  و  ساخت  در  مجاور  شهرستان های  از  تعدادی 

ورزشی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش کمک صورت گرفته است .
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به این 
به  یا  و  شده  تعریف  ویژه  همکاری  خاصی  فدراسیون  با  آیا  که  سوال 
موقعیت  لحاظ  به  کیش  آزاد  منطقه  نمود:  اذعان  است،  درآمده  اجرا 
جغرافیایی و آب و هوایی ، اماکن ورزشی و نیز سایر مزایایی که دارد، 
همواره موردتوجه فدراسیون های مختلف قرار گرفته است که می توان 
به فدراسیون های فوتبال ، تیراندازی با کمان ، تنیس ، دو و میدانی ، ورزش 
جانبازان و معلوالن اشاره نمود، که با امضای تفاهم نامه به صورت سالیانه 
فوتبال ،  جام جهانی  ) انتخابی  آنها  مختلف  اردوهای  برگزاری  میزبان 
المپیک و پارا المپیک( بوده است.  همچنین میزبانی مسابقات بین المللی 
از دیگر  آسیایی و جهانی و میزبانی سمینارهای بین المللی و کشوری، 
در  می باشد.  فدراسیون ها  با  همکاری  و  تعامل  در  منطقه  این  اقدامات 
حال حاضر نیز با عقد تفاهم نامه همکاری با فدراسیون فوتبال، ان شاهلل 
کیش به عنوان پایگاه فوتبال کشور بتواند به رشد و توسعه این ورزش 

کمک بسزایی نماید.
پورعلی در ادامه، درخصوص فرصت هایی از قبل ورزش در مسیر جذب 
گردشگر در منطقه آزاد کیش فراهم شده است، اظهار کرد: با توجه به 
زیرساخت ها و امکانات ورزشی موجود می توان فرصت های گردشگری 
با  ایران  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  شرایط  با  متناسب  ورزشی، 
همکاری وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان 

در این منطقه داشته باشیم. 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا می توان با دعوت از سفرای کشورهای 
مختلف و معرفی ظرفیت و توان منطقه آزاد کیش، در جذب گردشگر تالش 
نمود. به عنوان نمونه با توجه به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ، دعوت از 
سفیر این کشور جهت ارزیابی امکانات ورزشی و سایر شرایط میزبانی در 
دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است که در صورت نظر 
اقدامات الزم و تعامالت سازنده  با کمک بخش خصوصی،  مساعد وی، 

صورت پذیرد و جزیره کیش بتواند میزبان شایسته ای در این رویداد باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: همچنین با 
همکاری و تعامل بخش خصوصی و فدراسیون های ورزشی و نیز کمیته 
ملی المپیک و وزارت ورزش می توان در جهت توسعه ورزش قهرمانی و 
همگانی تالش نمود و در رشته های آبی و غواصی ، رشته های ساحلی ، 
رشته های رزمی و توپی و راکتی، با ایجاد پایگاه های متمرکز، مسابقات 

کشوری ، آسیایی و جهانی را میزبانی کرد.
حول  ورزش  اقتصاد  درخصوص  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پورعلی 
محورهای تولید و بحث اسپانسر ورزشی چه اقداماتی انجام شده است، 
گفت: پتانسیل های داخلی خوب و زیادی در ایران وجود دارد تا بتوان 
از آن بهره جست. در این راستا  در رشته ها و حوزه های متنوع ورزش 
خوب  شرایط  به  توجه  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  معاونت 
سرمایه گذار  جذب  جهت  در  می بایست  منطقه  این  در  سرمایه گذاری 
ورزشی اهتمام ورزد و با معرفی و اطالع رسانی شرایط سرمایه گذاری در 
کیش، صاحبان صنایع و تجار را جهت معرفی برند و محصوالت خود 
وارد عرصه اسپانسری نماید . در کشور نیز بسیاری از شرکت ها و بانک ها 
در مقوله ورزشی جهت معرفی خدمات خود، بر روی رشته های ورزشی 
تمامی  از  کیش  جزیره  به ویژه  آزاد  مناطق  نموده اند .  سرمایه گذاری 
شرکت ها که تمایل به سرمایه گذاری در حوزه ورزش را دارند، استقبال 

نموده و شرایط الزم را مهیا خواهد کرد.
فرصت های  و  ورزشی  فعالیت های  از  ناشی  سالمت  درخصوص  وی 
همکاری میان مناطق آزاد و فدراسیون های ملی و جهانی اذعان کرد: 
با  کرده ایم  تالش  کیش  آزاد  منطقه  در  همگانی  ورزش  توسعه  برای 
همه  در  بتوانند  مردم  که  شود  فراهم  شرایطی  زیرساخت ها،  گسترش 
نقاط جزیره ورزش کنند؛ در کلیه پارک ها ، سواحل ، مجتمع های مسکونی 
کارگری و همه بخش های ورزشی تالش شده استفاده عمومی از اماکن 
در اولویت قرار گیرد. مجوز تاسیس و راه اندازی چندین مجتمع ورزشی 
با سرمایه بخش خصوصی در سواحل و اماکن کیش از دیگر اقدامات در 
جهت توسعه ورزش عمومی است و در برنامه پیش روی به ایجاد جاده 
تندرستی در نوار ساحلی اقدام خواهد شد و امید است در آینده شرایطی 
فراهم شود که همه مردم از این جاده برای پیاده روی و انجام حرکات 
با  همچنین  یابد.  افزایش  کیش  سالمت  سرانه  و  کنند  استفاده  بدنی 
اهمیت  و  نقش  درخصوص  مختلف  همایش های  و  برگزاری سمینارها 
ترویج  بیشتر در جهت  بانوان و کودکان، هرچه  بین  به ویژه در  ورزش 
راه های کشف  از  یکی  شد .  خواهد  تالش  تندرستی  و  ورزش  فرهنگ 
استعداد های ورزشی از طریق ورزش همگانی است که در این راستا در 
کلیه رشته های ورزشی ، بخش همگانی آن را در اماکن عمومی راه اندازی 

و از وجود مربیان مجرب استفاده خواهد شد.
درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
استفاده از موقعیت های مناطق آزاد جهت برگزاری مسابقات بین المللی 
با  آزاد، می توان  اقلیمی مناطق  و  تنوع آب و هوایی  به  توجه  با  گفت: 
فدراسیون های مختلف با توجه به تقویم سالیانه آنها و برنامه های ارسالی 
مالی هر  با جذب حامیان  آسیایی و جهانی،  از سوی کنفدراسیون های 

منطقه در جهت اجرای برنامه ها و رویدادهای ورزشی همکاری نمود.
پورعلی تاکید کرد: همچنین با توجه به شرایط بسیار خوب منطقه آزاد 
کیش، در امر میزبانی بعضا فدراسیون ها تمایل به برگزاری رویدادهای 
به درخواست  با توجه  این اساس و  بر  را دارند؛  این منطقه  ورزشی در 

فدراسیون ها، ما آماده میزبانی خواهیم بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان در پاسخ 
به این سوال که ورزش چه فرصت ها و مزیت هایی را جهت برندسازی 
مناطق آزاد ایران در سطح داخلی و بین المللی نصیب این مناطق می کند، 
خاطرنشان کرد: برندسازی در ورزش می تواند به عنوان مهم ترین ابزار 
سازمان ها برای ایجاد و گسترش فرصت های جدید کسب و کار شناخته 
به  استفاده قرار می گیرد،  برندسازی در ورزش مورد  شود. هنگامی که 
یا یک رویداد یا شخص ورزشکار و  این معناست که یک نوع ورزش 
یا یک سازمان می تواند به عنوان برند درنظر گرفته شود؛ بنابراین برند 
ورزشی باید الهام بخش بوده تا سرمایه گذار این برند را به محصوالت یا 
خدمات خود اضافه نماید. به عنوان مثال در نوع اول، ورزش قایقرانی 
با استفاده از ظرفیت آب های نیلگون خلیج همیشه فارس ایران که در 
دنیا کم نظیر است ، در نوع دوم، ورزش فوتبال که عالقه مندان بیشماری 
در سراسر جهان دارد و در نوع سوم، استفاده از ورزشکار پر آوازه در یکی 
از رشته های ورزشی مثل علی دایی در فوتبال ، رضازاده در وزنه برداری 
و...؛ همچنین، جهت جذب اسپانسر و سرمایه گذار ورزشی می توان با نشر 
بروشور ظرفیت های تجاری، صنعتی، گردشگری و ورزشی، مناطق آزاد 
را به مراکز فرهنگی و تجاری سفارت و کنسولگری کشورهای مختلف 

و در سطح داخلی معرفی نمود .
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

واکاوی اقتصاد ورزش در گفت وگو با معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد کشور: 

درخشش ورزش ایران زمین بر بلندای سکوی قهرمانی مناطق آزاد



گزارش6

بررسی نقش و جایگاه مناطق آزاد در جهت رونق صنعت گردشگری کشور:

گردشگری مناطق آزاد؛ دروازه ای جدید 
به سوی دیپلماسی اقتصــادی
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جهانگردی، پدیده ای است که از دیرباز در جوامع مختلف 
به  مدرن  به عصر  ورود  با  اما  است،  داشته  انسانی وجود 
صورت یک صنعت سودده در حوزه های مختلف باالخص 
از  بسیاری  توجه  مورد  حیث  این  از  و  درآمده  اقتصادی 

کشورهای دنیا قرار گرفته است.
این  به  را  ما  دنیا  در  این صنعت  توسعه  به  اجمالی  نگاهی 
دنیا  امر رهنمون می کند که چشم انداز کشورهای مختلف 
اهداف مختلف سیاسی، فرهنگی،  با  به توسعه گردشگری 
اجتماعی و... کامال متفاوت بوده است؛ اما اکثر این کشورها 
توسعه ابعاد اقتصادی را در اولویت خود قرار داده اند، به همین 
جهت گردشگری به سرعت رشد یافته و در حال تبدیل شدن 
به بزرگترین صنعت دنیا است و می تواند منافع عظیم اقتصادی 

را به اقتصاد ملی کشورها وارد کند. 
منابع  بودن  دارا  لحاظ  به  غنی  کشوری  عنوان  به  ایران 
توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های 
آب و هوایی و... می تواند به کشوری فعال در این صنعت 
تنظیم  و  گردشگری  رویکرد  بر  تمرکز  با  و  شده  تبدیل 
خود  وابستگی  منسجم،  و  منظم  برنامه های  و  راهبردها 
درآمدی  منابع  به سمت  و  داده  نفتی کاهش  منابع  به  را 
جایگزین خصوصا گردشگری حرکت کند و به عنوان یک 

منبع پایدار از آن بهره مند گردد.
افراد  برای  شغل  ایجاد  گردشگری،  مزیت  مهم ترین 
از طریق فروش کاال و خدمات به  ارزآوری  کم مهارت و 
گردشگران است. ویژگی مهم دیگر گردشگری، ارزآوری 
کاالهای غیرقابل صادرات مثل مسکن در کشور پذیرای 
یافته،  توسعه  کشورهای  از  برخی  در  است.  گردشگران 
صنعت گردشگری عالوه بر موارد فوق، یک منبع عمده 
به  نیز  زیرساخت  توسعه  و  خصوصی  بخش  رشد  برای 
شمار می رود. در واقع به دلیل آنکه گردشگری نسبت به 
سایر فعالیت های اقتصادی، بسیار بیشتر وابسته به طیف 
وسیعی از خدمات زیرساختی نظیر فرودگاه، راه آهن، جاده، 
مهمی  بسیار  نقش  است،  خرید  مراکز  و  رستوران  بندر، 
دیگر  عبارت  به  دارد.  عهده  به  عوامل  این  توسعه  در 
است،  اقتصاد  در  جدا  شاخه  یک  خود  گردشگری  گرچه 
اما این شاخه ارتباط نزدیکی با سطح توسعه و رشد سایر 
وابسته  آنها  به  شدت  به  و  داشته  اقتصادی  بخش های 
از مزیت های  برای بهره مندی  اقتصاد  توانایی یک  است. 
سرمایه های  بودن  دسترس  در  به  بستگی  گردشگری، 
الزم برای توسعه زیرساخت های ضروری و امکان عرضه 

نیازهای گردشگران دارد.
باید به این نکته توجه داشت که مزایای گردشگری تنها به 
مزیت اقتصادی محدود نمی شود و در برخی مطالعات تاثیرات 
محیطی،  زیست  اقتصادی،  گروه  هفت  به  را  گردشگری 
فرهنگی و اجتماعی، ترافیک و حمل و نقل، خدمات، مالیات 
و نگرش جامعه طبقه بندی می کنند که خود نمایانگر نقش و 

اهمیت گردشگری در کلیه شئون جوامع است.

توسعه گردشگری، عامل افزایش رفاه اجتماعی
راستای  در  که  است  چندوجهی  فعالیتی  گردشگری  مقوله 
به  می بایست  صنعت  این  توسعه  و  پویایی  برنامه ریزی ، 
موازات این فعالیت، سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی 
صنعت  توسعه  دیگر  بیان  به  یابد،  بهبود  میزبان  جوامع 
گردشگری در یک مکان عالوه بر شرایط خاص اجتماعی، 
و  حمل  می طلبد؛ صنعت  را  ویژه ای  اقتصادی  ویژگی های 
نقل مناسب، صنعت ساختمان پیشرفته، تکنولوژی اطالعاتی 
به روز، زیرساخت های قابل قبول و خدمات بهداشتی و مالی 
مطمئن، پاره ای از این ویژگی ها هستند که توسعه صنعت 
فوق  بخش های  با  متقابل  ارتباطات  خاطر  به  گردشگری 
موجب رشد و توسعه این موارد خواهد شد. به نوعی توسعه 
صنعت گردشگری به جهت همین ارتباط متقابل خود، عاملی 
برای توسعه سایر بخش های اقتصاد کشور می شود که این امر 

پویایی اقتصاد را در پی دارد.
اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت های شغلی و 
درآمد محدود نمی شود. در صورت برنامه ریزی و توسعه از 
پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم 
محیطی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  غیرمستقیم  و 
توسعه  در  را  توجهی  قابل  سهم  و  ایجاد  را  سیاسی  و 
عدالت  شاخص های  بهبود  به  عبارتی  به  کند؛  ایفا  ملی 
و  تعادل  و  عمومی  رفاه  زندگی،  سطح  ارتقاء  اجتماعی، 
توازن منطقه ای منجر شود. در مواردی کارشناسان اقتصاد 
منطقه ای، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع 

و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته دانسته اند.
یک  مناطق  و  جوامع  سطح  در  گردشگری  منافع  اگر 
را  مردم  زندگی  می تواند  شود،  توزیع  درستی  به  کشور 
ویژه  به  گردشگری  توسعه  دلیل  همین  به  بخشد؛  بهبود 
در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری در مقابله 
مختلف،  قشرهای  درآمد  افزایش  موجب  و  است  فقر  با 
کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت 

زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود.

گردشگری، عاملی مهم در رونق و توسعه 
اقتصادی کشور

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

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

بسترها را فراهم می آورد.
تنوع فعالیت هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده 
اقتصاد  بر کالن  اثرگذاری چشمگیری  این حوزه،  رونق  تا 

کشورها در مقایسه با سایر بخش هاي اقتصادي داشته باشد. 
مطالعات انجام شده نشان داده اند توسعه این صنعت، نقش 
موثري در کاهش بیکاري و همچنین بهبود توزیع درآمد و 
افزایش درآمدهاي دولت ها دارد. این موضوع خصوصا از آن 
جهت که در کشور ما بیکاري به عنوان اصلي ترین مشکل 
به صورت جدي تري  اقتصادي مطرح می باشد، الزم است 

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

سهم ایران حدود یک دهم درصد می باشد. 
نهادینه کردن فرهنگ گردشگری و توسعه آن به عنوان 
از  پایدار می باشد.  از مولفه های مهم توسعه  یک صنعت، 
آثار  و  بناها  رسوم،  و  آداب  آیین ها،  امروزه  دیگر،  سوی 
باستانی یک کشور نه فقط ثروت ملی، بلکه میراثی جهانی 

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

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

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

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

مناطق آزاد و کمک به بهبود صنعت گردشگری
موضوع  یک  به  باید  شده،  ذکر  موارد  به  توجه  با  حال 
کلیدی اشاره کرد و آن نقش مناطق آزاد کشور در رونق و 

شکوفایی صنعت نحیف گردشگری ایران است.
که  است  این  آزاد  مناطق  مزیت های  مهم ترین  از  یکی 
این  به  می توانند  روادید  اخذ  بدون  خارجی  گردشگران 
مناطق از کشور سفر کرده و هنگامی که به ورودی مناطق 
رسیدند، برای آنان ویزا صادر می شود. بنابراین مسائل و 
به  ورود  و  ویزا  دریافت  برای  اصلی  چالش های سرزمین 

کشور برای آنان از بین می رود.
امکانات جذاب  و  امکان  فضا،  توجه،  قابل  موضوع  دیگر 
برای یک توریست است که در بیشتر مناطق آزاد کشور 

مهیا و آماده است. 
 همان گونه که همگان مطلع هستند، جزیره زیبای کیش 
به عنوان قدیمی ترین و اولین منطقه آزاد تاسیس شده در 
محسوب  کشور  گردشگری  نقاط  برترین  از  یکی  ایران، 
می شود و با گذشت بیش از سه دهه از عمر منطقه آزاد آن، 
زیرساخت ها، هتل ها، مراکز خرید و تفریحی-تجاری بسیاری 

با استانداردهای روز دنیا در آن احداث شده است.
نیز  درمانی  توریست  سیاحتی،  توریست  بخش  بر  عالوه 
پیدا کرده است؛  به جایگاه خوبی دست  در جزیره کیش 
اروپایی  هنرمندان  و  ستارگان  از  بسیاری  که  جایی  تا 
به  را  خود  سالمت  و  زیبایی  طیب خاطر،  با  امریکایی  و 

پزشکان بیمارستان تخصصی کیش می سپارند.
از کیش، جزیره منحصربه فرد قشم در آب های   پس 
نیلگون خلیج فارس به عنوان یکی از زیباترین جزایر دنیا 
خودنمایی می کند؛ جزیره ای که به لحاظ مساحت از بیش 
از 22کشور دنیا وسیع تر و یکی بزرگ ترین جزایر در این 
انبوهی از جاذبه های طبیعی گردشگری  با  دهکده خاکی 

در دل خود است.

در  نگینی  به  را  آن  جزیره  این  بی بدیل  زیبایی های 
نزدیکی تنگه هرمز تبدیل کرده است، ضمن این که در 
سال های اخیر مجددا به جمع خانواده ژئوپارک های جهانی 
ژئوپارک در خاورمیانه  تنها  به عنوان  بازگشته و  یونسکو 

فخرفروشی می کند.
چاهکوه،  دره  ستاره ها،  دره  نمکی،  غار  حرا،  جنگل های 
خربس،  غارهای  دلفین ها،  کنار  در  قایق سواری  لذت 
جزایر ناز و هنگام و ده ها مورد دیگر که قشم را به جزیره 
شگفتی ها بدل کرده است. البته با وجود گذشت نزدیک به 
سه دهه از عمر منطقه آزاد قشم، انتظارها از این منطقه در 
حوزه گردشگری بیش از چیزی است که امروز وجود دارد، 
اما باز هم زیبایی ها و طبیعت بی نظیر این جزیره چیزی از 

ارزش های گردشگری آن نمی کاهد.
سرزمینی  چابهار؛  یعنی  ایران  آزاد  منطقه  سومین   
سراسر اعجاب و شگفتی، شهر بندری چابهار در منتهی الیه 
و  بلوچستان  و  استان سیستان  در  و  جنوب شرقی کشور 
کو ه های  تا  مکران  کرانه های  از  عمان،  دریای  کنار  در 
گویی  که  کوه هایی  و  خارق العاده  سواحلی  با  مینیاتوری، 
تکه ای جدا شده از سیاره مریخ هستند و در این نقطه از 

ایران فرمانروایی می کنند.
ژئوتوریسمی  پدیده عجیب  به رنگ صورتی،  لیپار  تاالب 
نزدیکی  در  نقطه ای  در  آنها  مهم ترین  که  گل افشان ها 
کنارک موسوم به  بندر تنگ واقع شده است. دریایی که 
ساحل آن کویر و کوه است و صدها پدیده حیرت انگیز و 
آثار باستانی و دیدنی دیگر که قلب هر گردشگری را به 

تپش در می آورد.
آزاد  منطقه  چهارمین  عنوان  به  ارس  آزاد  منطقه   
از خوش آب و هواترین  ایران، در یکی  تاسیس شده در 
نقاط شمال غربی کشور و در آذربایجان شرقی واقع شده 
است. منطقه سرسبز و زیبا با مردم اصیل آذری که همانند 
نامش در کنار رود خروشان ارس قرار گرفته است. وجود 
مفرح  سفرهاي  منشاء  ارس  تاریخي  و  پربرکت  رودخانه 
دریاچه هاي  در  قایقراني  ازجمله:  بسیاري  هیجان انگیز  و 
پشت سد ارس، سد خداآفرین و سد گلفرج؛ رافتینگ در 
پشت  در  آب  روي  اسکي  و  اسکي  جت  مهر؛  نوجه  رود 
سد های ارس، خداآفرین و گلفرج؛ بادسواري در پشت سد 
در  پدالي  تفریحي  قایق هاي  گلفرج؛  و  خداآفرین  ارس، 

دریاچه پارک کوهستان است.
همچنین از جلفا می توان به عنوان شهر کلیساهای قدیمی 
عنوان  به  سنت استپانوس  کلیسای  که  همان گونه  برد،  نام 
یکی از مهم ترین کلیساهای ارمنه در این شهر و منطقه واقع 
شده است. پل های تاریخی خداآفرین، کوه گئچي قاالسي، 
کوهستان کیامکی، پارک کوهستان، روستای اشتبین، منطقه 
آبشار  جلفا،  تاریخی  حمام  )اینالو(،  ارسباران  شده  حفاظت 
کاروانسراي  و  چوپان  کلیساي  کردشت،  مجموعه  آسیاب، 
خواجه نظر )عباسي( از دیگر جاذبه های این منطقه است که 
با توجه به آمارهای ارائه شده، جزء گردشگرپذیرترین مناطق 

آزاد کشور محسوب می گردد.
 یکی دیگر از مناطق آزاد کشور در استان باران واقع 
پس  که  گیالن  استان  در  انزلی  آزاد  منطقه  است؛  شده 
آزاد  مناطق  از  یکی  عنوان  به  بودن،  ویژه  منطقه  تجربه 
ایران فعالیت خود را آغاز کرد. شاید به دلیل محل قراگیری 
این منطقه، به واقع نیازی به توضیح جذابیت های طبیعی، 
آزاد،  مناطق  میان  در  تنها  نه  آن  درمانی  و  گردشگری 
بلکه در کل کشور نباشد. حضور در کنار دریای خروشان 
کاسپین و بهره بردن از آب و هوای مطبوع و دلپذیر آن در 
جوار جنگل های زیبای گیالن خود دلیلی قانع کننده برای 
روانه شود؛  منطقه  این  به سمت  تا  است  گردشگری  هر 
کنیم،  اضافه  بدان  اگر  را  سهل گیری ها  و  مزیت ها  حال 
تبدیل به تکه ای از بهشت می شود با نام منطقه آزاد انزلی.
در چند سال اخیر تحوالت شگرفی در این منطقه آزاد به 
وجود آمده که از مهم ترین آن می توان به مجتمع بندری 
در  شده  ایجاد  زیرساخت  بزرگ ترین  عنوان  به  کاسپین 
که  کارکرد  چند  با  بندری  نمود.  اشاره  آزاد  مناطق  میان 
در این متن بخش گردشگری آن حائز اهمیت است. بندر 
کاسپین و مارینای ایجاد شده در کنار آن می تواند انقالبی 
در گردشگری دریایی ایران ایجاد کند و زودی اتوبوس ها 
و گردشگری دریایی برای اولین بار در دریای خزر در این 
بزرگ ترین  که  این  ضمن  شد؛  خواهد  راه اندازی  منطقه 
و جذاب ترین آکواریم کشور در فاز تجارت و گردشگری 

منطقه آزاد انزلی واقع شد که در نوع خود بی نظیر است.
 در محل تالقی دو رودخانه اروندرود و کارون، منطقه 
آزاد اروند واقع شده است. منطقه ای که در اواسط دهه8۰ 
در شهرهای آبادان و خرمشهر احداث شد؛ شهرهایی که 
زیباترین  جزء  آنها،  اصالت  و  تاریخی  ریشه  به  نگاه  با 
شهرها و مردمان آن به لحاظ صفا و خونگرمی مثال زدنی 
هستند. از قدیم االیام رود کارون را با ساز و آوازهای محلی 
بچه های  رقص  و  کارون  نورانی  شب های  می شناختند، 

آبادان همراه با نی انبان و تمبک شادی وصف ناپذیری را 
در میان مردم این شهر ایجاد می کند.

داشتن مرز مشترک با کشورهای عرب زبان عراق و کویت 
زیرساخت های  کنار  در  عراق  بصره  شهر  به  نزدیکی  و 
درمانی  مراکز  خرید،  مراکز  هتل ها،  ازجمله،  شده  ایجاد 
بدون  گردشگران  انضمام حضور  به  تفریحی  و همچنین 
داشتن روادید به این منطقه، منطقه آزاد اروند را به یکی 
بدل  کشور  آزاد  مناطق  میان  در  مناطق  پررونق ترین  از 
ارامنه  کرده است. بازارهای آبادان، موزه آبادان، کلیسای 
)کلیسای قاراپت مقدس(، مسجد )موزه( رانگونی ها، سینما 
جزیره  و  کارون  رود  اروندرود،  آبادان،  کابلی  پل  نفت، 
مینو ازجمله مکان های زیبای این منطقه است که بستر 

مناسبی را برای جلب گردشگران فراهم کرده است.
 و اما می رسیم به بزرگ ترین و جوان ترین منطقه آزاد 
کنونی ایران و همچنین دومین منطقه آزاد دنیا به لحاظ 
وسعت که در منتهی الیه شمال غربی کشور، در آذربایجان 
واقع شده؛  ایران  غربی و در صورت گربه دوست داشتنی 

منطقه آزاد ماکو.
این منطقه از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد؛ از طرف 
شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق 
به جلگه های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد. 
غنی  تاریخی  آثار  و  کهن  تمدن  از  برخورداری  با  ماکو 
یکی  عنوان  به  طبیعی  و  فرهنگی  متعدد  جاذبه های  و 
در  فراوانی  بالقوه  توان  گردشگری  مهم  قطب های  از 
بهره گیری از صنعت گردشگری دارد؛ شرایط آب و هوایی 
مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، 
جانوری،  و  گیاهی  مختلف  گونه های  دژها،  و  قلعه ها 
اطراف  باغات  و  دستی،  صنایع  تاریخی،  ابنیه  و  اماکن 
از گل های وحشی، دست  پر  دامنه های  و  جلگه ها  شهر، 
بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهم تر 
جذب  برای  مناسبی  زمینه  مهمان نواز،  و  خونگرم  مردم 
خدماتی  تفریحی  مراکز  ایجاد  و  جهانگردان  و  مسافران 

را فراهم آورده است.
این پهنه وسیع در سال های اخیر، تحوالت و زیرساخت های 
عظیمی را در خود ایجاد کرده، همچون فرودگاه ماکو که 
پس از سال ها مردمان این خطه به راحتی می تواند به همه 
جای کشور سفر کنند و به زودی نیز این فرودگاه تبدیل 
به یک فرودگاه بین المللی خواهد شد و هم مردم منطقه و 
نیز گردشگران دیگر کشورها به راحتی می توانند به ماکو 

و خارج از آن سفر کنند.
کلیسای مریم مقدس، دریاچه سدبارون، آبشار قلعه جوق، 
آق گل،  تاالب  باغچه جوق،  موزه  کاخ  قلعه جوق،  پل 
کلیسا،  قره  قره کورپو،  پل  مقدس،  گئورک  کلیسای 
روستای گردشگری رند، منطقه شکار ممنوع آغگل، تاالب 
بورآالن، دخمه سنگی فرهاد و عمارت کاله فرنگی ماکو 
ماکو  آزاد  توریستی منطقه  و  دیدنی  اماکن  از  نمونه هایی 
است که شاید حتی مردم ایران هم از آنها اطالعی نداشته 
درخصوص  امر  متولیان  و  مدیران  تا  است  نیاز  و  باشند 
شناساندن این منطقه به مردم کشور و همین طور سایر 

کشورها تالش بیشتری داشته باشند.

 گذر از بحران اقتصادی
 با توسعه گردشگری مناطق آزاد

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و فشار تحریم های خصمانه 
بر علیه کشورمان و وجود بحران ویروس کرونا در کشور که 
بخش عظیمی از کسب و کارها خصوصا در حوزه گردشگری 
را تحت تاثیر قرار داده و محدودیت ها و مشکالتی را بر مردم 
و اقتصاد رقم زده است؛ اما به نظر می رسد بهترین زمان برای 
جراحی زخم کهنه اقتصاد کشور که همانا وابستگی بیش از 

حد به صادارت نفت بوده را مهیا نموده است. 
اقتصاد مقاومتی  نقش ویژه صنعت گردشگری در تحقق 
تحریم ها  تهدید  تبدیل  برای  مناسب  فرصتی  می تواند 
تدبیری  و  راهبرد  یک  مقاومتی  اقتصاد  باشد .  فرصت  به 
اقتصادی  فشار  کاهش  منظور  به  جهادمحور  و  عقالیی 
است.  حساس  شرایط  این  از  برون رفت  برای  مسیری  و 
در همین راستا گردشگری به عنوان صنعت پیشرو، نقش 
موثری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع داشته و یکی از 
مصداق های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
مقام  توسط  راهبرد  یک  عنوان  به  مقاومتی  اقتصاد 
پایه  بر  اصوال  که  است  گردیده  مطرح  رهبری  معظم 
ظرفیت  و  توان  از  بهره مندی  و  نفت  به  وابستگی  قطع 
با  غنی  کشوری  عنوان  به  ایران  می افتد.  اتفاق  داخلی  
فرهنگ،  سبب  به  و  گردشگری  توسعه  منابع  بودن  دارا 
معضالتی  با  که  و...  هوایی  و  آب  ویژگی های  تمدن، 
و  ارزی  منابع  محدودیت  باال،  بیکاری  میزان  همچون 
کشوری  به  می تواند  است،  مواجه  تک محصولی  اقتصاد 
بر  تمرکز  با  و  شود  تبدیل  گردشگری  صنعت  در  فعال 
رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه های منظم 
و منسجم وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به 
سمت منابع درآمدی جایگزین حرکت کند و به عنوان یک 

منبع پایدار از این فرصت ها بهره مند شود.
و  توسعه  قطب های  مهم ترین  از  یکی  گردشگری  صنعت 
درآمدزایی محسوب می شود که به ایجاد اشتغال و  خوداتکایی 
کمک می کند و با ارتقاء جنبه های فرهنگی و اقتصادی، تاثیر 

شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می گذارد. 
این صنعت پولساز، از مهم ترین قطب های توسعه به شمار 
همین  به  دارد،  باالیی  سوددهی  و  درآمدزایی  که  می رود 
در  صنعت  این  جاذبه های  از  کشورها  از  بسیاری  منظور 
راستای برون رفت از معضالت و مشکالت جامعه و ایجاد 
فرصت های شغلی استفاده می کنند. این امر سبب شده است تا 
کشورهای توسعه  یافته، به گردشگردی و جهانگردی رویکرد 
ویژه ای داشته باشند و با سرمایه گذاری مناسب به نتیجه های 

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

مردم کمک شایانی خواهد نمود .

مناطق آزاد ایران همواره فرصتی مناسب جهت برون رفت از 
تنگناهای به وجود آمده در اقتصاد کشور بوده اند و نقش مهمی 
در ایجاد روابط جدید بازرگانی و گسترش آن با همسایگان 
خود داشته اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت جهانی در 
سال های گذشته بوده اند. اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده 
نیست و در این برهه حساس زمانی، این مناطق می توانند 

نقش موثر و کلیدی در برون رفت از این موارد را ایفا نمایند.
گردشگری در مناطق آزاد ازجمله برنامه ها و اهداف مهم 
در استراتژی مدیران این مناطق بوده است؛ در این راستا 
خوشبختانه گام های بلند و مفیدی در تحقق اهداف نظام 
این  به همین سبب،  است.  برداشته شده  آزاد  مناطق  در 
مناطق  اقتصادی  رشد  در  می تواند  منحصربه فرد  فرصت 
آزاد و جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ایجاد 
دیپلماسی  جدید  دروازه   عنوان  به  و  موثر  پایدار  اقتصاد 
به  رسیدن  برای  مطمئن  پلی  عنوان  به  و  بوده  تاثیرگذار 
کشور  تاریخی  تنگنای  این  از  عبور  و  جهانی  بازارهای 

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

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

رفاهی گردشگری نیز به شکل مناسبی افزایش یابد.

 بهبود کسب و کار در مناطق آزاد 
با رونق حوزه گردشگری

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

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

گفت و گوها بین دو کشور مدنظر قرار گیرد.

سخن پایانی
و  برنامه ریزی  نیازمند  گردشگری،  توسعه  بی تردید 
فرهنگی،  حوزه های  در  مناسب  سیاست های  به کارگیری 
این  در  مدیریت  و  است  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
حوزه حساس باید بتواند با هدفگذاری های بنیادی و پایدار، 
بسترسازی های متوازن و سرمایه گذاری های خرد و کالن، 
ایجاد  هماهنگی  مردم  و  خصوصی  بخش  دولت،  میان 
کرده و به رشد و گسترش این صنعت جامه عمل بپوشاند.
و  ملموس  میراث  و  مفاخر  و  آثار  به  توجه  راستا  این  در 
فرهنگ  نهادینه سازی  فرهنگی،  پل  عنوان  به  ناملموس 
پایه  بر  برنامه ریزی  جهانگردان،  میزبانی  و  گردشگری 
عنوان یک  به  پذیرش گردشگری  اقتصادی،  آینده نگری 
غیردولتی،  و  دولتی  دستگاه های  سوی  از  پاک  صنعت 
صنعت،  این  توسعه  برای  آنها  میان  هماهنگی  برقراری 
کارآمد  تبلیغات  و  خارجی  تعامالت  در  باز  فضای  ایجاد 

رسانه ای می تواند راهگشای گردشگری کشور باشد.
در شرایط کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و همین طور 
قرار گرفتن در هجمه تحریم ها و همچنین رکود اقتصادی 
که به سبب شیوع بیماری کووید۱9 ایجاد شده است، حتما 
و قطعا بهترین، منطقی ترین و حتی آسان ترین راه ورود ارز 
به کشور و عبور از این کمبود نقدینگی، جذب گردشگر به 
کشور از طریق مناطق آزاد است. شاید در این برهه زمانی، 
بیشترین  باید  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران 
بر روی  را  انرژی خود  و مدیرانشان  و  پتانسیل  از  بخش 
این حوزه متمرکز کنند و یا بهتر باشد معاونین و مدیران 
بخش گردشگری کمی پویاتر از گذشته عمل نمایند تا هم 
خدمتی به سازمان خود کرده و هم اینکه بتوانند کشور را با 

قدرت بیشتری از این مرحله سخت عبور دهند. 
بی شک بنابر اعالم نظر کارشناسان و دانشمندان، ویروس 
مقابله  راه  تنها  و  ماند  خواهد  بشریت  با  پس  زین  کرونا 
است،  بهداشتی  پروتکل های  و  توصیه ها  به  عمل  آن  با 
به همین سبب می شود متصور بود که در همین ایام نیز 
امن  سفری  ایمنی،  و  بهداشتی  نکات  رعایت  با  می توان 
داشت و تمامی واحدها و تاسیسات گردشگری را از این 

سفر منتفع ساخت.

گزارش: 
فریبا شیخی



مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
چهارمین  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
سفر دوره ای خود به مناطق آزاد کشور، به منطقه 

آزاد ارس سفر کرد.
سعید محمد در سفر دو روزه خود به منطقه آزاد 
کشاورزی  عمرانی،  پروژه های  از  بازدید  ارس، 
اقتصادی،  فعاالن  با  نشست  زیرساختی،  و 
حضور در جلسه شورای اداری و بازدید از پایانه 
در  را  خداآفرین- قلی بیگلو  زون  و  نوردوز  مرزی 

دستورکار داشت.

طرح موضوعات واردات و قاچاق در 
مناطق آزاد، مطلبی بی اساس است

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
اقتصادی گفت: مطالبی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
که در مورد واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح 

می شود مطلبی بی اساس است.
سعید محمد در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی 
مناطق  از  یکی  ارس  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با 
باید  کرد:  تاکید  است،  توسعه  قابل  و  رشد  روبه 
شرایطی ایجاد کنیم که کل استان از مزایای این 

منطقه بهره مند شود.
اینکه عدم درک صحیح نسبت  به  اشاره  با  وی 
به مناطق آزاد، مهم ترین مشکل این حوزه است؛ 
قاچاق  و  واردات  درخصوص  که  مطالبی  افزود: 
سطحی  مطلبی  می شود،  مطرح  آزاد  مناطق  در 

و بی اساس است.
بیشترین  داد:  ادامه  رئیس جمهور  مشاور 
کنترل های گمرکی در مناطق آزاد اتفاق می افتد 
و بیشتر مناطق آزاد ما تراز تجاری مثبت دارند و 
اتفاقا در شرایط فعلی کشور، مناطق آزاد می توانند 
در حمایت از صنایع نوپا و نیازمند حمایت اثرگذار 

باشند.
در  نادرست  تصمیمات  از  محمد همچنین  سعید 
این حوزه انتقاد کرد و گفت: نوع نگاه به مناطق 
آزاد و عدم توجه به قانون، موجب ایجاد موانعی 
برای فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری 

در این مناطق شده است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی تصریح کرد: مقدمات الزم برای 
جهش مناطق آزاد را فراهم کرده ایم و امیدواریم 
با کمک مسئوالن استانی بتوانیم در توسعه این 

مناطق و خدمت به مردم اثرگذار باشیم.
لزوم استفاده از ظرفیت های مرزی جهت 

افزایش صادرات در منطقه آزاد ارس
دیدار  این  در  نیز  شرقی  آذربایجان  استاندار 
از  استفاده  بر  رئیس جمهور  تاکید  به  اشاره  با 
ظرفیت های مرزی جهت افزایش صادرات، جذب 
سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب  و کار اظهار 
از مناطق همواره  آزاد ارس یکی  داشت: منطقه 

فعال، پرتحرک و در حال ارتقاء است.
عابدین خرم با اشاره به افزایش چشمگیر صادرات 
از منطقه آزاد ارس در سال جاری افزود: توسعه 
و  به صورت جدی  با کشورهای همسایه  روابط 
هدفمند دنبال می شود و باید موانع موجود را در 

این زمینه برطرف کنیم.
نقاط  در  دخیل  متعدد  دستگاه های  حضور  وی، 
مرزی، نامناسب بودن زیرساخت های ارتباطی و 
حمل  و نقل و کمبود تجهیزات و امکانات نظارتی 
ارس  آزاد  منطقه  مشکالت  ازجمله  را  ایمنی  و 
ذکر کرد و گفت: به شرط رفع این موانع و ایجاد 
شاهد  مدیریت ها،  اصالح  همچنین  و  تسهیالت 

اتفاقات خوبی در این منطقه خواهیم بود.
به  اشاره  با  پایان  در  شرقی  آذربایجان  استاندار 
از  یکی  که  خداآفرین  مرز  بازگشایی  اهمیت 
مطالبات جدی رئیس جمهور نیز است، اظهار کرد: 
این کار از جهات مختلف برای دو کشور همسایه 
تاثیرگذار است و با توجه به اینکه زیرساخت های 
مورد نیاز در حد قابل قبول وجود دارد، باید موانع 

تحقق آن برطرف شود.
تراز تجاری منطقه آزاد ارس مثبت است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
دیدار  این  در  نیز  ارس  تجاری- صنعتی  آزاد 
استعدادهای  و  ظرفیت ها  نظر  از  ارس  گفت: 
ارتباط  و  است  کشور  آزاد  مناطق  سرآمد  بالقوه، 

این منطقه با کشورهای همسایه، زمینه را برای 
تعامالت اقتصادی برد- برد فراهم کرده است.

محسن نریمان با اشاره به اینکه استان آذربایجان 
شرقی نقطه امن و مناسبی برای توسعه مناسبات 
آذربایجان  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
است، اذعان نمود: منطقه آزاد ارس اعالم کرده 
و  بوده  خداآفرین  مرز  بازگشایی  آماده  که  است 
تقبل  را  مرز  این  در  دوستی  پل  احداث  هزینه 

نموده است.
با  پایان  در  ارس  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
مثبت  ارس  آزاد  منطقه  تجاری  تراز  اینکه  بیان 
منطقه  این  ظرفیت های  کرد:  خاطرنشان  است، 
بسیار مناسب است و می توانیم این ظرفیت ها را 
قرار  کشور  و  استان  اقتصادی  رونق  خدمت  در 

دهیم.

 نمانیده ولی فقیه در
 استان آذربایجان شرقی اظهار داشت:
منطقه آزاد ارس، فرصتی طالیی برای 

اقتصاد خطه آذربایجان
و  آذربایجان شرقی  استان  در  فقیه  ولی  نمانیده 
صنعتی،  پتانسیل های  گفت:  تبریز  جمعه  امام 
کشاورزی و اشتغال زایی منطقه آزاد ارس فرصتی 
طالیی برای شکوفایی اقتصادی خطه آذربایجان 

است.
سیدمحمدعلی  المسلیمن  و  االسالم  حجت 
مشاور  محمد  سعید  با  دیدار  در  آل هاشم 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
بر  تاکید  با  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
اینکه باید برکات منطقه آزاد ارس به همه مناطق 
و  زیربنایی  اقدامات  داشت:  اظهار  برسد،  استان 
اقتصادی بسیار خوبی در منطقه آزاد ارس انجام 
همه  در  خوبی  بسیار  پیشرفت های  و  گرفته 
حوزه ها را شاهد هستیم و باید از این برکات همه 

مناطق استان بهره مند شوند.
تولید  گلخانه  بزرگترین  وجود  به  اشاره  با  وی 
ظرفیت های  افزود:  منطقه  این  در  صفی جات 
تولیدی و صادراتی چنین مجموعه هایی که سهم 
اشتغال زایی  و  ملی  تولید  رونق  در  هم  بزرگی 
بازارهای جهانی عرضه  به  را  ایرانی  برند  دارند، 

می کنند.
حجت االسالم و المسلمین آل هاشم با تاکید بر 
اینکه ظرفیت های اقتصادی منطقه آزاد ارس مرز 
توسعه  برای  مناسب  بستری  به  را  ایران  جلفای 
ادامه  است،  کرده  تبدیل  بین المللی  مناسبات 
توسعه  به  اقتصادی،  دیپلماسی  بودن  فعال  داد: 

دیپلماسی خارجی می انجامد.
شرقی  آذربایجان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
راه اندازی کارخانه  با  تصریح کرد: همان طور که 
استان  توسعه  است  قرار  ذوب در مس سونگون 
را از ظرفیت های سرشار معدنی شاهد باشیم، در 
مورد منطقه آزاد ارس هم انتظار می رود با رونق 
باالتر،  اشتغال آفرینی  و  صادرات محور  تولیدات 
مرز  این  فرصت های طالیی  از  آذربایجان  خطه 

بهره مند شود.

همچنین، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در 
انجام  فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  با  دیدار  این 
شده جهت توسعه همه جانبه مناطق آزاد و ویژه 
فرصت های  با  سرزمینی  ارس،  گفت:  اقتصادی 
برای  که  است  کشاورزی  و  صنعتی  بسیار 
برای  باید  آن  بخش های  همه  در  تولید  رونق 

سرمایه گذاران شرایط ایده آل فراهم کرد.
و  پاگیر  و  دست  قوانین  افزود:  محمد  سعید 
و  اصلی  سرزمین  در  اداری  زائد  بروکراسی های 
موانع تولید و صادارت و قانون مالیات بر ارزش 
ُکند  را  سرمایه گذاری ها  پر شتاب  حرکت  افزوده، 
و  پیگیری  جد  به  مسائل  همه  باید  که  می کند 

رفع شود.
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
از سرمایه گذاران  تصریح کرد: در جهت حمایت 
باید  مناطق،  این  به  جدید  سرمایه های  جذب  و 
کامل  به طور  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی 

اجرا شود.

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت:
 پیگیری جهت جذب منابع برای

 تکمیل زیرساخت های سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
به  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
زیرساخت های  تکمیل  برای  منابع  جذب  دنبال 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستیم.
جلفا  شهر  جمعه  امام  با  دیدار  در  محمد  سعید 
و  کرد  اشاره  ارس  آزاد  منطقه  ظرفیت های  به 
افزود: پیشرو بودن ارس در حوزه کشاورزی و از 
طرفی وجود ظرفیت های متنوع صنعتی می تواند 

گره گشای بسیاری از مشکالت باشد.
وی، جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد را اولویت 
مناطق  این  در  اساسی  جهت گیری  و  اصلی 
مشکالت  تنها  نه  داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم 
حل  سرمایه گذاری  مسیر  در  را  موانع  و  موجود 
بیشتر  مشوق های  دنبال  به  بلکه  کرد،  خواهیم 
هستیم؛  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  برای 
دیگر  از  نیز  همسایه  کشورهای  با  بیشتر  تعامل 
اولویت های مهم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی است.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
سازمان منطقه آزاد ارس در این دیدار ضمن ارائه 
گفت:  سازمان  این  عملکرد  از  اجمالی  گزارشی 
به برکت وجود زیرساخت ها و سرمایه گذاری های 
موفق انجام یافته در منطقه آزاد ارس، علی رغم 
تحریم های ظالمانه، شاهد موفقیت های روزافزون 

ارس در تمامی عرصه ها هستم.
ارس- جلفا  آزاد  منطقه  جمعه  امام  ادامه،  در 
ضمن تقدیر از حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه 
طرح های  تکمیل  در  تسریع  خواستار  ارس،  آزاد 

عمرانی و زیرساخت های ارس شد.
هادوی،  اسماعیل  والمسلمین  االسالم  حجت 
مردم را سرمایه اصلی نظام اعالم کرد و ضمن 
و  مردم  بی واسطه  و  بیشتر  ارتباط  بر  تاکید 
مسئوالن و اهمیت ارتباط چهره به چهره با اقشار 
بسیار  تاثیر  ارتباطات،  این  افزود:  مردم  مختلف 

زیادی در حل مشکالت دارد.
وی با اشاره به وجود قوانین متعارض در مدیریت 
مناطق آزاد اظهار کرد: این قوانین و سیاست های 

متعارض، موجب هدر رفتن منابع می شود.

مشاور رئیس جمهور در نشست با 
سرمایه گذاران ارس بیان کرد:

 نقش پررنگ  مناطق آزاد در
 توسعه اقتصادی کشور

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
سازمان های  بیشتر  تعامل  بر  اقتصادی  ویژه  و 
و  کرد  تاکید  اقتصادی  فعاالن  با  آزاد  مناطق 
بتوانیم شرایط بهتری را فراهم  امیدواریم  گفت: 
در یک فضای سالم  اقتصادی  فعاالن  کنیم که 
اقتصادی، بحث دیپلماسی اقتصادی را در مناطق 

رقم زنند.
و  سرمایه گذاران  با  نشست  در  محمد  سعید 
باید  افزود:  ارس  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعاالن 
آزاد  مناطق  سازمان های  بین  بهتری  تعامل 
ایجاد  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  با 
در  مطروحه،  موضوعات  از  بسیاری  البته  شود؛ 
مناطق  عملکردی  حیطه  و  اختیارات  چهارچوب 
عدم  از  ناشی  مشکالت  از  بخشی  نیست،  آزاد 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  ماده ۶۵  اجرای 

کشور در مناطق آزاد است.
به  را  مناطق  بتوانیم  باید  اینکه  بیان  با  وی 
مناطق  داشت:  اظهار  برگردانیم،  آن  اصلی  ریل 
نقش  مشوق ها،  برخی  ارائه  با  می توانند  آزاد 
داشته  کشور  اقتصادی  توسعه  در  پررنگ تری 

باشند.
معافیت  قانون  حذف  به  رئیس جمهور  مشاور 
کشور  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
در  مالیاتی  معافیت  حذف  افزود:  و  کرد  اشاره 
و  تولیدکنندگان  به  جدی  آسیب  آزاد  مناطق 
فعاالن اقتصادی در این مناطق می زند؛ امیدواریم 
نمایندگان محترم  بین  که  انسجامی  و  تعامل  با 
مجلس شورای اسالمی وجود دارد، این موضوع 

هرچه سریع تر مرتفع شود.
و  استراتژی ها  بر اساس  داد:  ادامه  محمد  سعید 
چارچوب هایی که در دبیرخانه شورایعالی تعریف 
کرده ایم، هر منطقه باید با توجه به استعدادها و 
کند؛ خصوصا  خود حرکت  ظرفیت های مختص 
در بحث دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، توجه 

به این نکته بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است.
منطقه  در  توانمندسازی حوزه کشاورزی  به  وی 
آزاد ارس اشاره کرد و اذعان نمود: آنچه در ارس 
به دنبال آن هستیم، اول بحث توسعه کشاورزی 
است.  بسته بندی  و  تبدیلی  آن صنایع  از  و پس 
با توانمندسازی حوزه کشاورزی می توانیم منطقه 
آزاد ارس را به محلی برای صادرات محصوالت 
کشاورزی به سایر کشورها و محلی برای تولید 

در حوزه کشاورزی و شیالت تبدیل نماییم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه 
داد: همچنین در منطقه آزاد ارس در حوزه صنایع 
کوچک و متوسط، در بخش گردشگری، توریسم 
پژوهشی  و  آموزشی  علمی،  توریسم  درمانی، 
آنها  باید  که  دارد  وجود  بی نظیری  فرصت های 

را احیا کنیم.
ارس  آزاد  اینکه منطقه  به  اشاره  با  سعید محمد 
و  رشد  کشور  آزاد  مناطق  سایر  با  مقایسه  در 
توسعه قابل توجهی دارد، گفت: منطقه آزاد ارس 
توجهی  قابل  بسیار  رشد  مناطق  سایر  نسبت  به 
داشته است؛ از همه مدیران ادوار مختلف که در 
ارس مدیریت کردند به خصوص در دوره مدیریت 
از  خیلی  در  را  خوبی  جهش  که  نریمان  آقای 
تشکر می کنم.  ارس شاهد هستیم،  در  بخش ها 
البته باید در زون های نوردوز، خداآفرین و جانانلو 

کارها با شتاب بیشتری انجام شود.
آزاد  مناطق  در  معیشت  باالی  هزینه  به  وی 
اشاره کرد و افزود: مردم انتظار دارند وقتی هزینه 
آزاد  منطقه  منافع  از  بتوانند  است،  باال  زندگی 
دغدغه  خیلی ها  راستا  همین  در  ببرند.  بهره  نیز 
که  است  این  موضوع  واقعیت  دارند.  را  اشتغال 
ندارد  را  ظرفیت  این  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
و در حال حاضر نیز با مازاد نیرو مواجه است. ما 
باید به  دنبال توسعه سرمایه گذاری در این منطقه 
کردیم  تاکید  که  چارچوب هایی  از  یکی  باشیم. 
حتما در تمام قراردادهای سرمایه گذاری و صدور 
است  این  شود،  رعایت  باید  پروانه ها  و  مجوزها 
نیروهای  تعداد  شوند  موظف  سرمایه گذاران  که 
در  کنند؛  استفاده  بومی  افراد  از  را  مورد نیاز خود 
صورت اجرای این کار، در یک بازه زمانی کوتاه 

دیگر هیچ بیکاری در ارس باقی نخواهد بود.
تالش  در  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  مشاور 
و  آزاد  مناطق  فعالیت های  و  عملکرد  هستیم 
دبیرخانه شورایعالی را به  صورت شفاف در اختیار 
صورت  به   برنامه  این  دهیم.  قرار  مردم  عموم 
با  و  می شود  اجرا  کیش  آزاد  منطقه  در  پایلوت 
تسری  کشور  آزاد  مناطق  کل  به  آن،  تکمیل 

خواهد یافت  .
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
ویژه اقتصادی در پایان تصریح کرد: در ۱۵کشور 
همسایه ایران، هزار و صد و هشتاد میلیارد دالر 
از  ایران  سهم  که  است  گرفته  صورت  واردات 
۲۴میلیارد  فقط  کشورها  این  بازار  به  صادرات 
دالر بوده است که سهم بسیار اندکی است و این 
موضوع به دلیل عدم حضور تیم های بازاریابی به 
منظور شناسایی پتانسیل های کشورهای همسایه 
و از طرفی عدم وجود زیرساخت مناسب در این 

مناطق است.
گفتنی است، در این نشست که با حضور محسن 
نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
نماینده  پاشایی بهرام  معصومه  ارس،  آزاد  منطقه 
مردم مرند و جلفا و حسین حاتمی نماینده مردم 
شورای  مجلس  در  هوراند  و  کلیبر  خداآفرین، 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین  و  اسالمی 
فعاالن  گردید؛  برگزار  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
درخصوص  ارس  سرمایه گذاران  و  اقتصادی 
موضوعات و موانع موجود در این حوزه به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.

یادداشت

اهتمام در جهت ایجاد دیپلماسی 
اقتصادی در مناطق آزاد کشور

گزارشی از چهارمین سفر بازدید دوره ای مشاور رئیس جمهور به منطقه آزاد ارس:
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روند رو به رشد بازارهای عرضه و تقاضا محصوالت و کاالها ، ضرورت تسریع و 
تسهیل کاالها در ارسال  در بازارهای هدف را برای صاحبان کاال ایجاب می کند . 
عرضه سریع محصول، از عوامل موثر در بازاریابی و بازارسازی کاالهای تولیدی 
بوده که منجر به ایجاد رقابت موثر در بازارهای هدف برای صاحبان کاال می گردد .

در بازارهای رقابتی تولیدات و خدمات عوامل متعددی در ارائه، عرضه، نفوذ و 
توسعه محصوالت موثر بوده است که عالوه بر کیفیت و کمیت تولیدات، تاثیر 
مستقیم در امکان رقابت پذیری محصوالت در بازارهای هدف خواهد داشت. 
ازجمله این عوامل می توان به موارد و بسترهای زیر به صورت سرفصل 
تاثیرات در بازاریابی و بازارسازی تولیدات و تعریف محصول در بازارهای 

مطلوب و هدف اشاره داشت:
۱( کاهش هزینه های حمل و نقل و جابه جایی کاال که منجر به کاهش 
هزینه های تمام شده کاال و قیمت تمام شده و متعاقبا کاهش قیمت خرید کاال 
توسط خریدار می گردد که از عوامل موثر در نفوذ محصول در بازارهای رقابتی 

تولیدات و متعاقبا امکان توسعه ، رشد و تثبیت محصول در بازار می گردد.
۲( کاهش مسافت و جابه جایی تولید و عرضه که منجر به تسریع و تسهیل 
در ارائه محصوالت و خدمات به دریافت کنندگان و رضایتمندی مشتریان در 

بازارهای رقابتی خواهد شد . 
3( ایجاد و امکان دسترسی مناسب و سریع به خدمات حمل و نقل و جابه جایی 
کاال مبتنی بر حمل و نقل ترکیبی در راستای توجه به حمل و نقل ارزان که 
موجب کاهش قیمت تولیدات خواهد شد . لذا در این مسیر توجه به ایجاد 

زیر ساخت ها و بسترهای حمل و نقل ترکیبی بسیار قابل توجه بوده است .
۴( ایجاد و ساخت پسکرانه های تولید و توزیع محصول مبتنی بر توجه به بنادر 
دریایی و بنادر خشک با ضرورت دسترسی سریع به امکانات جابه جایی کاالها 

و حمل و نقل ارزان .
۵( ایجاد انبارهای ، تجهیزات و تاسیسات مورد لزوم برای نگهداری مناسب 

کاالها جهت کاالهای عمومی و کاالهای خاص .
۶( ایجاد امکانات مناسب جهت پردازش ، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده محصوالت .

7( ایجاد ترمینال های عمومی و تخصصی ، خدمات ، تولیدات و  محصوالت که 
شامل امکانات مناسب تخلیه ، بارگیری ، حمل و نقل ، نگهداری ، پردازش و فرآوری 

محصول ، جابه جایی کاال و ... به همراه تجهیزات مورد نیاز مربوطه باشد .
8( ایجاد بازارهای مالی و تامین سرمایه برای صاحبان کاال در راستای ارتباطات 

سریع مالی که منجر به تسریع در خرید و فروش کاالها و تولیدات می شود.
9( ایجاد مراکز بازاریابی جهت نفوذ و توسعه محصول در بازارهای هدف 
تولیدات  و  محصوالت  برای  بازارسازی  و  موردنظر  بازارهای  شناسایی  و 
بر اساس استانداردهای بین المللی با توجه به لزوم استقرار ابزارهای مارکتینگ 

و برندینگ در بازاریابی در راستای ایجاد و ضرورت تکمیل زنجیره تامین.
۱0( ایجاد مراکز مناسب اداری با امکانات روز در ایجاد ارتباطات داخلی و 
بین المللی جهت حضور و استقرار شرکت هایی که در زمینه خرید و فروش 

محصوالت فعالیت می کنند . 
۱۱( ایجاد مراکز پشتیبانی و ارائه خدمات مهندسی ، تعمیرات و نگهداری ابزارها ، 

قطعات ، ماشین آالت و... در راستای تسریع و تسهیل در تولید محصوالت.
۱۲( تجمیع مراکز اداری مورد نیاز و مراکز بازرسی کاال که موجب تسریع در 

تسهیل در ارائه خدمات به صاحبان کاال می شود .
۱3( ایجاد بسترها و زیرساخت های اطالعات و ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی 

و فن آوری نوین.
و  مراکز  در هوشمند سازی  لزوم  مورد  زیرساخت های  ایجاد  به  توجه   )۱۴

همچنین تکنولوژی هوشمندسازی صنایع هدف.
۱۵( ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل مطلوب در راستای امکان حداکثری 
پشتیبانی صنایع مختلف حمل و نقل و جابه جایی کاال به صورت  »بک تو بک« با 
کمترین فاصله که هزینه ناشی از ترانشیپ کاالها را به حداقل قیمت ممکن برساند.
۱۶( توجه به زیرساخت های صنایع پایین دستی صنعت حمل و نقل ترکیبی که موجب 

کاهش قیمت تمام شده کاالها و امکان رقابتی مطلوب در بازارهای هدف می گردد.

 بهره مندی از ظرفیت های بنادر مناطق آزاد 
جهت ایجاد پارک لجستیک تخصصی

ایجاد و تکمیل موارد فوق بر اساس توجه به مارکتینگ کاال و محصوالت که در 
زنجیره تولید ، توزیع و عرضه محصول قرار داشته است ؛ در راستای ایجاد پارک 
لجستیک قابل تعریف می باشد . در واقع پارک لجستیک امکان مناسبی را برای 
دسترسی سریع ، آسان و مطلوب کاال و خدمات برای صاحبان کاال بر مبنای  امکان 

رقابت پذیری مناسب در بازارهای هدف فراهم و امکان پذیر می سازد. 
اساسا ایجاد پارک ها و مراکز لجستیک در واقع تجمیع خدمات مطلوب به 
تولیدات که منجر و منتج به ایجاد و امکان بازاریابی مطلوب برای صاحبان 
تولید می شود از تولید تا عرضه با ارائه قابلیت های مطلوب بین این دو مرحله 
را موجب می گردد و از ضروریات در ایجاد بنادر نسل نوین نیز بوده است، که 

می توان از مراکز لجستیک به عنوان ضرورت توسعه بنادر نیز اشاره داشت .
در راستای ساماندهی و سازماندهی مراکز لجستیک و توجه به الزامات هر 
یک در ارائه خدمات مطلوب ، مراکز لجستیک را به دو صورت پارک لجستیک 

عمومی و پارک لجستیک تخصصی مورد توجه قرار می دهند.
یکی از موارد قابل توجه در ایجاد پارک لجستیک تخصصی، استفاده از ظرفیت های 
منطقه ای است . توجه به توانمندی ها و استعدادهای منطقه ای در بنادر مناطق آزاد 
می تواند منجر به ایجاد پارک لجستیک تخصصی برای کاالهای هدف با رویکرد 
هاب منطقه ای شود . ایجاد هاب منطقه ای در پارک لجستیک تخصصی قطعا 
عامل مطلوب در مارکتینگ و برندینگ کاالهای هدف با رویکرد بازارهای صادراتی 
خواهد شد . لذا ساماندهی و برنامه ریزی مناطق آزاد در راستای ایجاد پارک های 
لجستیک تخصصی در مناطق متناسب با ظرفیت های منطقه ای و نزدیکی به 
بازارهای هدف و همچنین هدفگذاری ها در صادرات محصوالت، از عوامل موثر در 
بهره وری مناسب از توانمندی های منطقه ای و حضور مناسب تر در بازارهای هدف 

و افزایش درآمد برای صاحبان تولید و همچنین مناطق آزاد خواهد بود .
در ایجاد پارک های لجستیک تخصصی قطعا و مشخصا توانمندی صادراتی بر 
مبنای ترتیب و اولویت های صادراتی کشور و اهداف کشور در برنامه ریزی صادراتی 

و زیرساخت های موجود در مناطق  نقش موثر و قابل توجه داشته است .
مناطق مختلف کشور دارای ظرفیت های مختلف و امکانات مناسب و متناسب بوده اند 
که حسب برنامه ریزی در این مناطق می توان نسبت به ایجاد پارک های لجستیک 
تخصصی در زمینه های مختلف کشاورزی و آبزیان ، نفت و صنایع وابسته ، لوازم 
خانگی ، صنایع عمومی ، پوشاک و... اقدام و برنامه ریزی مبتنی بر رویکرد صادرات محور 
داشت. در واقع ایجاد پارک های لجستیک تخصصی و عمومی در بنادر و پسکرانه های 
بندری مبتنی بر توجه به بنادر نسل نوین، اقدام هدفمند در جهت ساماندهی و 
سازماندهی در جهت عملکرد مناسب و مطلوب در راستای مارکتینگ کاالهای هدف 
در بازارهای مورد نظر و برنامه ریزی شده، می باشد که از الزامات توسعه بنادر مبتنی بر 
بنادر نسل نوین و از عوامل موثر در روند افزایش درآمد حاصل از صادرات خواهد بود .

امروزه توجه به ایجاد پارک های لجستیک عمومی و تخصصی به عنوان اهداف 
موردنظر در ایجاد  درآمدهای پایدار در بنادر دنیا مورد توجه قرار گرفته است که 
اهتمام به این مهم در بنادر مناطق آزاد بر اساس ایجاد ساختارهای مناسب و توسعه 
و تکمیل زیرساخت های مطلوب ، می تواند عامل موثری در ایجاد بنادر مطلوب در 
میان مدت گردد که تاثیر قابل توجهی در ایجاد درآمد پایدار خواهد داشت قرارگیری 
کشور در بین کریدورهای بین المللی و در آمدهایی که می تواند ناشی از این حضور، 

وارد کشور گردد ، اهمیت توجه به این مهم را نمایان و مشهود می سازد .

ضرورت ایجاد پارک های لجستیک در 
توسعه بنادر مبتنی بر بنادر نسل نوین

 بهره مندی از ظرفیت های
 بنادر مناطق آزاد جهت ایجاد پارک لجستیک تخصصی:

گزارش:
 علی گل امینی

مدیرکل حمل و نقل دریایی سازمان منطقه آزاد قشم 



اخبار منطقه آزاد قشم

دستور ویژه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم برای 

تعیین تکلیف اسناد رفسنجان

رشد 13درصدی صدور 
پروانه کسب در قشم از 

ابتدای سال 1400

 قشم صاحب میدان
 میوه و تره بار می شود

در جلسه با حضور رئیس سازمان ثبت 
اسناد شهرستان قشم صورت پذیرفت:

 مدیر بازرگانی و اصناف
 سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

در راستای ارائه خدمات بهتر به 
قشموندان و کنترل قیمت ها:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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قشم

مشا ور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

پل خلیج فارس زمینه ساز شکوفایی، تحول 
اقتصادی و رشد گردشگری جزیره قشـم

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

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

در دیدار معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم و دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشورتاکید شد:

به  منظور کمک به توسعه اقتصاد جامعه محلی جزیره قشم صورت پذیرفت:

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد قشم از اعالم آمادگی صندوق کارآفرینی امید 
جهت اعطای اعتبارات کم بهره باهدف تجهیز و نوسازی 

تاسیسات گردشگری روستایی جزیره خبر داد.
علیرضا امری کاظمی با اشاره به جلسه ای که با حضور مدیر 
صندوق  رئیس  هرمزگان،  استان  امید  کارآفرینی  صندوق 
کارآفرینی امید شهرستان قشم و مسئول اعتبارات صندوق 
فرهنگی،  میراث  مدیریت  دفتر  در  استان  امید  کارآفرینی 
گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، 
عنوان داشت: کمک به بهبود فرآیند اقتصاد در جامعه محلی 

جزیره با کمک به فعاالن این عرصه و ارائه تسهیالت کم بهره، 
توسعه گردشگری در روستاهای قشم را رونق می بخشد.

از  مدیریت  این  حکم  اعطای  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کشور و استقالل این جایگاه نسبت به استان، بخشی از 
بروکراسی اداری برای تایید و معرفی به استان کاهش 
یافته و عالقه مندان می توانند با سرعت بیشتری از این 

مزایا بهره مند شوند.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد قشم بر برنامه ریزی جهت رونق گردشگری 

با محوریت جامعه محلی و روستاهای جزیره تاکید کرد 
گردشگری  فعاالن  همه  شامل  تسهیالت  این  گفت:  و 
کارگاه های  بوم گردی ها،  به ویژه  قشم  جزیره  روستایی 

صنایع دستی و کلوپ های تفریحات دریایی خواهد شد.
مدیر  کاظمی  امری  علیرضا  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه 
آزاد قشم، مجید بلند نظر مدیر صندوق کارآفرینی امید استان 
هرمزگان، مجتبی پورآذری رئیس صندوق کارآفرینی امید 
شهرستان قشم و مهدی حمزه پور مسئول اعتبارات صندوق 

کارآفرینی امید استان هرمزگان حضور داشتند.

و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  زارعی  مهدی  دیدار  در 
االسالم  و حجت  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
برنامه ریزی  شورای  دبیر  لطفیان  کاظم  والمسلمین 
از  استفاده  بر  کشور،  سنت  اهل  دینی  علوم  مدارس 
اهداف  پیشبرد  جهت  در  قشم  آزاد  منطقه  ظرفیت های 

دینی و فرهنگی تاکید شد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  دفتر  در  که  دیدار  این  در 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد؛ مهدی 
و  ویژگی ها  فرصت ها،  ظرفیت ها،  تشریح  با  زارعی 
جاذبه های جزیره قشم، به اقدامات صورت گرفته در این 
و  کرد  اشاره  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  جزیره 
به فرهنگ غنی  این ظرفیت ها مربوط  گفت: مهم ترین 

دینی و مذهبی مردم جزیره قشم است که در طول تاریخ 
توسط علمای دینی و به خصوص ائمه جمعه و جماعات 

حفظ و توسعه یافته است.
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه  معاون فرهنگی، 
آزاد قشم ، مدارس دینی اهل سنت قشم را که در اکثر 
روستاهای بزرگ و شهرهای این جزیره به تربیت طلبه 
مشغول هستند، جلوه و نماد این فرهنگ غنی دینی در 
جزیره خواند و ضمن توضیح حمایت های سازمان منطقه 
سازمان  این  آمادگی  بر  مدارس،  این گونه  از  قشم  آزاد 
برنامه ریزی  شورای  با  بیشتر  هرچه  همکاری  جهت  در 
مدارس علوم دینی اهل سنت کشور و برگزاری اجالس 

مدیران برتر این مدارس در جزیره قشم تاکید کرد  .

االسالم  حجت  دیدار  این  در  گزارش،  این  براساس 
برنامه ریزی  شورای  دبیر  لطفیان  کاظم  والمسلمین 
از  تشکر  با  نیز  کشور  سنت  اهل  دینی  علوم  مدارس 
برگزاری چهلمین  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  میزبانی 
اهل  دینی  علوم  مدارس  برنامه ریزی  شورای  نشست 
خصوصا  سازمان  این  اهتمام  و  قشم  در  کشور  سنت 
در  دینی  فرهنگ  گسترش  و  توسعه  به  آن  مدیرعامل 
دلیل حضور  به  را  مشترک  همکاری های  زمینه  جزیره، 
گسترده اهل سنت قشم در برنامه های فرهنگی و دینی 

بسیار مناسب و مساعد خواند.
گفتنی است، در این دیدار شیخ ابراهیمی و شیخ اسالمی 
از  با تشکر  نیز  از اساتید مدرسه دینی شیخان گیاهدان 

فعالیت های  درخصوص  توضیحاتی  دیدار ،  این  برگزاری 
ارائه  گیاهدان  شیخان  دینی  علوم  مدرسه  این  آموزشی 

کردند.

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی کشور 
در حوزه های  قشم  زیرساخت های حمل ونقلی جزیره  از 

مختلف بازدید کردند.
مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  رضایی  محمدرضا 
بنادر  سازمان  رئیس  صفایی  علی اکبر  اسالمی،  شورای 
اعضای کمیسیون  تمامی  به همراه  دریانوردی کشور  و 
آرامی و محمد  عمران مجلس شورای اسالمی، منصور 
آشوری زاده نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی، یوسف عابدینی مدیرکل راهداری و حمل ونقل 

درویش پور  علی  استقبال  با  هرمزگان،  استان  جاده ای 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم، فرماندار، رئیس شورا و اعضای شورای شهرستان 
از  رئیس شورای شهر الفت، جمعی  و  امام جمعه  قشم، 
وارد  شهرستان  مسئوالن  و  سازمان  مدیران  و  معاونان 

جزیره قشم شدند.
بازدید از ظرفیت های حمل ونقلی در بخش های تجاری، 
مسافری و گردشگری به  منظور کمک به توسعه اقتصاد 

جامعه جزیره قشم، هدف اصلی این سفر بود.

اسکله  الفت،  شهر  ظرفیت های  الفت،  مسافری  بندر 
از  درگهان  شهر  امکانات  و  سهیلی  روستای  گردشگری 
مواردی بود که در این بازدید موردتوجه اعضای کمیسیون 

عمران مجلس شورای اسالمی کشور قرار گرفت.
هدف  با  گردشگری  اسکله های  توسعه  است،  گفتنی 
راستای  در  مجاور  روستایی  جوامع  اشتغال  به  کمک 
تحقق موضوع مهاجرت معکوس و چرخش بهتر اقتصاد 
که  بود  موضوعاتی  دیگر  از  قشم،  جزیره  محلی  جوامع 

توسط حضار، مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

برنامه ریزی منطقه آزاد قشم جهت بهره مندی از فرصت برگزاری جام جهانی برنامه ریزی منطقه آزاد قشم جهت بهره مندی از فرصت برگزاری جام جهانی 20222022 قطر قطر

اعتبارات کم بهره صندوق کارآفرینی امید جهت تجهیز تاسیسات گردشگری روستایی قشماعتبارات کم بهره صندوق کارآفرینی امید جهت تجهیز تاسیسات گردشگری روستایی قشم

استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد قشم در راستای پیشبرد اهداف دینی و فرهنگیاستفاده از ظرفیت های منطقه آزاد قشم در راستای پیشبرد اهداف دینی و فرهنگی

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از زیرساخت های حمل ونقلی قشمبازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از زیرساخت های حمل ونقلی قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
جلسه با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد شهرستان قشم، بر 
ضرورت تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت اسناد رفسنجان 

در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد.
علی درویش پور در این جلسه که جمعی از معاونان و مدیران 
نگاه  کرد:  اعالم  داشتند؛  حضور  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
کارشناسی و تخصصی با همکاری بخش های مختلف، از عواملی 

است که می تواند موجب به نتیجه رسیدن این موضوع باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع زمین، امیدوار 
هستیم که تعیین تکلیف اسناد رفسنجان در کوتاه ترین زمان 
ممکن شرایط برای ایجاد شفافیت، امکان مدیریت زمین و 

حفظ سرمایه ها و ظرفیت های موجود فراهم شود.
درویش پور همچنین تاکید کرد: با تثبیت مالکیت دولت و سازمان 
منطقه آزاد قشم، ضمن ایجاد شفافیت، امکان مدیریت زمین در 

این منطقه به صورت یکپارچه فراهم می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در ادامه دستورات ویژه ای درخصوص تشکیل کارگروهی 
جهت تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت اسناد رفسنجان در 

کوتاه ترین زمان ممکن صادر نمود.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم از صدور و تمدید 
453مورد پروانه کسب تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد.

تعداد،  این  از  افزود:  مطلب  این  بیان  با  امیری  هرمز 
128فقره مربوط به پروانه های صادر شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته )113فقره( بیش از 13درصد 

رشد داشته است.
وی ادامه داد: همچنین تا پایان مهرماه سال جاری، 325مورد 
تمدید و 93ابطال پروانه کسب اصناف را منطقه آزاد قشم 

صورت گرفته است.
برای  مراجعه  491مورد  مدت  این  در  کرد:  اضافه  امیری 
دریافت خدمات پروانه کسب ثبت شده است که از این تعداد، 

46فقره تقاضای جابه جایی داشتند.
به گفته مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم ، 
از ابتدای سال جاری همچنین 12مورد تقاضای تغییر شغل 
و 18مورد تقاضای دریافت کارت مباشرت در این اداره به 

ثبت رسیده است.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از شروع ساخت 
نخستین مرکز میوه و تره بار به وسعت 600مترمربع در قشم خبر داد.

شاهد مالزم با اشاره به دستور اکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم مبنی بر حمایت از مصرف کنندگان و کنترل قیمت میوه و 
تره بار در این منطقه، اظهار داشت: فاز نخست مرکز میوه و تره بار 
در وسعتی به متراژ 150مترمربع، با دو غرفه و دو انبار، در مجاورت 

بازار ماهی فروشان در دست احداث است.
با  مرکز، ساخت 14غرفه  این  توسعه  در طرح  افزود:  وی 
انبارهای مربوط به هر کدام، در مساحتی بالغ بر 600مترمربع 

در دستورکار قرار دارد.
به گفته مالزم؛ ایجاد یک مرکز خرید متمرکز به  منظور تسهیل 
دسترسی شهروندان به محصوالت باکیفیت و قیمت مناسب، نظارت 
و کنترل قیمت و بهداشت محصوالت عرضه  شده و ساماندهی 

دست فروشان سطح شهر از اهداف اصلی ساخت این مرکز است.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار 
کرد: با راه اندازی این مرکز میوه و تره بار، ضمن ایجاد اشتغال 
برای نیروهای بومی و کاهش هزینه های جاری تامین مایحتاج 
برای ساکنان، به یکی از مطالبات عمومی و به حق قشموندان 
پاسخ  داده  شده و این منطقه آزاد بعد از سالیان بسیار، صاحب 

مرکزی منسجم برای فروش میوه و تره بار می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم و در راستای برنامه ریزی جهت استفاده 
در  فوتبال 2022  برگزاری جام جهانی  از فرصت  حداکثری 
کشور قطر، تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فدراسیون فوتبال به امضاء 

رسید.
از  استفاده  برای  افزود:  مطلب  این  بیان  با  زارعی  مهدی 
منطقه  در  فوتبال  جام جهانی  برگزاری  ارزشمند  فرصت 
گردشگری  مقصد  یک  عنوان  به  قشم  جزیره  معرفی  و 
ورزشی،  بزرگ  رویداد  این  برگزاری  نزدیکی  در  شاخص 

برنامه ریزی های مختلفی در دستورکار می باشد.
وی ادامه داد: با عملیاتی شدن برنامه های پیش بینی شده، 
اقامت  امکان  کردن  فراهم  ضمن  کیش،  و  قشم  جزایر 
و  طبیعی  جاذبه های  معرفی  امکان  گردشگران،  برای 

ظرفیت های  بهتر  معرفی  و  جزایر  زیبای  چشم اندازهای 
گردشگری نیز فراهم خواهد شد .

به گفته زارعی؛ منطقه آزاد قشم این توانایی را دارد که تبدیل 
به نقطه ای مناسب جهت ارائه تسهیالت به عالقه مندان 
حضور در جام جهانی برای تردد آسان هوایی و دریایی به 

کشور قطر شود.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آزاد قشم اظهار کرد: هدفگذاری جهت برگزاری اردوهای 
مسابقات  در  حضور  جهت  تیم ملی  آمادگی  و  تدارکاتی 
جام جهانی در جزیره قشم به واسطه اقلیم مشابه، یکی دیگر 
از موضوعاتی بود که با نظر مثبت مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس فدراسیون 

فوتبال کشور همراه شد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده، امکان 
استفاده منطقه آزاد قشم از اعتبارات فیفا جهت راه اندازی 

یک مجموعه کامل ورزشی در جزیره با هماهنگی فدراسیون 
فوتبال کشورمان است.

زارعی اذعان نمود: قرار است تا طی یک ماه آینده مباحث و 
موضوعات کارشناسی مطرح شده در تفاهم نامه مزبور ازجمله 
بررسی ظرفیت های اسکان و  اقامت و همچنین آمادگی 
و  تمرینی  مسابقات  برگزاری  جهت  ورزشی  زمین های 
دوستانه و ظرفیت ایرالین ها و امکان تردد دریایی در مناطق 

آزاد قشم و کیش مورد بررسی قرار گیرد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
از ظرفیت های  استفاده  با  پایان خاطرنشان کرد:  قشم در 
موجود در این مناطق و با نظر مثبت دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرایط جهت استفاده بهینه از 
ظرفیت های گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی در جزیره  

قشم فراهم می گردد.
گفتنی است، استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری-

در  فوتبال  جام جهانی  بزرگ  رویداد  در  کشور   صنعتی 
است  تفاهم نامه ای  اهداف  از  قطر  کشور  در  سال 2022 
که با حضور دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و 
شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال و با حضور 
علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم به امضاء رسید.

در جلسه ای با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر 
رئیس  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و عالقه مندان به سرمایه گذاری در طرح احداث پل 
خلیج فارس، جوانب موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین  بررسی  هدف  با  که  نشست  این  در 
وضعیت طرح و لزوم سرمایه گذاری به منظور 
بهره برداری از این پل مهم و استراتژیک تشکیل 
شد؛ دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
بر اهمیت احداث پل خلیج فارس و فراهم نمودن 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  جذب  زمینه 
داخلی و خارجی به منظور بهره برداری از این 

پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید نمود.
نیازمند  را  پروژه  این  اجرای  محمد،  سعید 

همکاری  و  دولت  سطح  در  هماهنگی 
وزارتخانه های مختلف عنوان و اظهار داشت: 
هرچه  اجرای  جهت  جدی  اراده  خوشبختانه 

سریع تر این پروژه ایجاد شده است.
مشاور رئیس جمهور افزود: احداث پل خلیج فارس و 
تکمیل شبکه حمل و نقل موجود در جزیره قشم، 
با توجه به پتانسیل هاي باالی منطقه آزاد قشم 
می تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی بیشتر جزیره 
و نقش آفریني اقتصادی و تجاری این جزیره در 
عرصه رقابت منطقه اي در حوزه خلیج فارس گردد.
خلیج فارس،  پل  احداث  با  کرد:  اظهار  وی 
توجیه  قشم  آزاد  منطقه  از  کاال  ترانزیت 
امن تر،  مسیر  و  کرده  پیدا  بیشتری  اقتصادی 
از  ترانزیت کاال  برای  سریع تر و مطمئن تری 

طریق کریدور شمال-جنوب ایجاد خواهد شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تصریح کرد: با 
ساخت این پل و ایجاد اتصال جزیره قشم به 
بندرعباس از طریق زمینی، وضعیت صنعتی، 
اقتصادی، عمرانی و گردشگری قشم متحول 
و موجب افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی 
ایجاد اشتغال و درآمد  و خارجی و در نهایت 
پایدار برای ساکنین محلی و بومیان خواهد شد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز اجرای طرح جامع 
پل خلیج فارس را یکی از پروژه های اولویت دار 
بهبود  و  تجارت  فرآیند  تسهیل  منطقه جهت 
خدمات رسانی برای مردم جزیره دانست و اظهار 
داشت: با بهره برداری از این پروژه، شرایط برای 
ایجاد رونق اقتصادی در جزیره قشم بیش از پیش 

فراهم خواهد گردید.
گروه  کرد:  خاطرنشان  درویش پور  علی 
کارشناسی سازمان منطقه آزاد قشم مذاکراتی با 
شرکت ها و سرمایه گذاران مختلف برای اجرای 
فوری این پروژه داشته و پیشنهاداتی نیز درباره 
احداث پل خلیج فارس و سایر بخش های این 
پروژه دریافت و مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است، طرح جامع پل خلیج فارس شامل 
احداث پل، توسعه و تجهیز بندر کاوه، احداث 
راه آهن از بندرکاوه به شبکه راه آهن سراسری، 
احداث بزرگراه و در نهایت اتصال جزیره قشم 

به کریدور شمال- جنوب می باشد.

اعالم آمادگی سرمایه گذار صربستانی جهت 
اجرای طرح جامع پل خلیج فارس

در نشست بررسی نهایی طرح جامع پل خلیج فارس مطرح شد:

نشست بررسی نهایی طرح جامع پل خلیج فارس 
جهت انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و اجرای این 
طرح با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
آزاد قشم و مدیرعامل گروه  سازمان منطقه 

پرماکس از کشور صربستان برگزار شد.
این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
را  خلیج فارس  پل  جامع  طرح  اجرای  نشست، 
یکی از پروژه های اولویت دار منطقه جهت تسهیل 

فرآیند تجارت و بهبود خدمات رسانی اعالم کرد.
تامین  لزوم  بر  ادامه  در  درویش پور  علی 
تایید  مورد  بین المللی  بانکی  ضمانت نامه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی و همچنین 
در  طرح  این  اجرای  مقدمات  آماده سازی 

کوتاه ترین زمان ممکن تاکید نمود.
نیازمند  این پروژه  وی تصریح کرد: اجرای 
سازمان  دولت،  سطح  در  هماهنگی هایی 
که  است  و...  نفت  وزارت  بودجه،  و  برنامه 
خوشبختانه در حال حاضر اراده جدی جهت 

اجرای هرچه سریع تر این پروژه وجود دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: پل خلیج فارس 
موجب جذب سرمایه گذاری های کالن بخش 

خصوصی داخلی و خارجی و در نهایت تحوالت 
اقتصادی کالن در این منطقه خواهد شد.

پرماکس  گروه  مدیر  گزارش،  این  براساس 
نیز در این جلسه از اراده جدی این مجموعه 
جهت اجرای طرح جامع پل خلیج فارس در 

کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد.
پردراگ ماکسیمویچ نسبت به سرمایه گذاری 
در طرح توسعه بندر کاوه، ساخت مسیر ریلی 
و همچنین مجتمع های فوالدی موجود در 
منطقه آزاد قشم همراه با انتقال تکنولوژی و 

تجربیات اعالم آمادگی کرد.
مدیر گروه پرماکس در پایان اعالم کرد: این 
مجموعه جهت نهایی شدن توافق و آغاز مراحل 
اجرای پروژه پس از کسب مجوزهای الزم از 
دولت جمهوری اسالمی ایران آمادگی کامل دارد.
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