
سرمقاله

به این صورت های سرخ از سیلی، بیشتر سیلی نزنید!
و  پرتالطم تر می شود  مواج،  اقیانوس  این  پیش می رویم،  که  ظاهرا هرچه 

گویی قرار نیست ما به ساحل امن آرامش برسیم...
خواندن مرثیه تکراری از باب تعدی به قانون مناطق آزاد، دیگر ما و همگان را 
خسته کرده؛ اما وا عجبا به توان و استقامت نمایندگان مجلس، دستگاه های 
اجرایی و به طور کلی مخالفین مناطق آزاد که هرچه جلوتر می رویم، نیروی 

آنان فزون تر و جان و توان مبارزه فعالین اقتصادی کمتر می شود.
فکر می کنم این سوالی که همیشه از دولتمردان و بهارستان نشینان و سایرین 
بزرگان پرسیده می شود را باید عوض کرد که »آیا مناطق آزاد در کشور می خواهیم 
یا خیر؟!«؛ بلکه باید پرسید چقدر زمان تا پایان این مرگ تدریجی باقی مانده است 

و این نفس های به شماره افتاده، چه زمانی برای همیشه قطع می شود؟!
قطعیت  به  را  همیشگی  و  اول  سوال  جواب  ما  همه  دیگر  می کنم  فکر 
دریافته ایم و آن چیزی جز این نیست که: »خییییر؛ مناطق آزاد نمی خواهیم«؛ 
اما پرسشی که در این میان ذهن اهالی مناطق آزاد را به خود مشغول می کند، 
این است که پس از تعطیلی این مناطق، گناهان عدم مدیریت، ناکارآمدی، 
قاچاق سازمان یافته، واردات بی رویه، البی گری ها در راستای گرفتن امتیازات 
تمامی مشکالت ساختاری  و  از چه کسی طلب خواهید کرد  را  و...  بیشتر 

اقتصادی را بر گردن کدامین بی نوا خواهید افکند؟
به  قانونگذار؛ کفایت نمی کند  قانون شکنی در ساحت  این همه  بس نیست 
از  تعداد  این  خوردن  زمین   و  ورشکستگی  شما  خورده  جان صیقل  و  روح 

تولیدکننده و سرمایه گذار؛ تمامی ندارد این همه تعرض و بی مهری به مناطق 
آزاد با عناوین ساختگی دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از فرار مالیاتی و هزار 

دلیل و برهان پوچ و بی معنا؟!
یک روز انگ  غرب گرایی می زنید و از تجمل و زندگی لوکس در مناطق آزاد 
می گویید، روز دیگر مناطق آزاد را به عدم توسعه و افزایش فقر و محرومیت 
متهم می کنید، روز دیگر چشم در چشم فعالین اقتصادی تمام مشوق هایی 
که یک روزی خودتان اعطا کردید و با همین دروغ ها آنان را به سرزمین های 
بی امکان و زیرساخت کشاندید و حال که جوانی و سرمایه شان را به جای 
شما در مسیر عمران و آبادانی کشور هزینه کردند، با انواع و اقسام ترفندها 

در حال بیرون  راندن از همان خاک ها هستید؟
اگر اسم این خیانت به کشور نیست؛ پس چیست؟!

شما که با تنگ کردن شرایط، با حذف و لغو قوانین تایید شده در مجلس 
شورای اسالمی همین کشور، اسباب فرار سرمایه  را فراهم می کنید، چه نامی 

بر شما می توان نهاد؟
آیا این سرمایه گذاران 30سال، 20سال و یا 10سال پیش قادر نبودند ثروت و 
دارایی خود را به کشورهای همسایه که برایشان فرش قرمز پهن کرده بودند 

تا با طیب خاطر اقدام به سرمایه گذاری کنند، منتقل کنند؟ 
شما  تهاجمات  مقابل  در  بی رمق  جسمی  و  روح  با  که  امروز  همین  آیا 
ایستادگی کرده اند، به طرفة العینی نمی توانند از کشور بروند و سرمایه خود را 

در غریب آبادی به تولید و صادرات تبدیل نمایند؟
قطعا که از من و شما بهتر راه  کشورهای حوزه خلیج فارس را بلد هستند، 
خیلی خوب تر از ما به ترکیه، آذربایجان، اقلیم کردستان عراق و ده ها جای 
تا  را  کار  این  اجازه  در وجودشان  اما چیزی  دارند؛  اشراف  نزدیک تر  و  دور 
امروز به آنها نداده و آن »غیرت« است، در کنار عشق به وطن و هموطن...

طی روزهای گذشته صدای اعتراض و تظلم خواهی فعالین اقتصادی منطقه 

رسیده  هم  شما  گوش  به  که  امید  شنیدیم،  ما  البته  شنیدیم؛  را  ارس  آزاد 
باشد؛ اما حتم بدانید که کارد به استخوان رسیده و اگر این رفتار های خارج 
از قانون، عرف، دین، انسانیت و... ادامه پیدا کند، نه فقط یک منطقه آزاد، 
بلکه صدایی به بلندای همه مناطق آزاد کشور را خواهید شنید و آن موقع 
است که دیگر هیچ دیوار بلند و هیچ دروغ زیبایی قادر به نگه  داشت این 
سرمایه ها نخواهد بود و یک یه یک از کشور کوچ خواهند کرد و جیب رقبا 
در منطقه به لطف زحمات شما از سرمایه های ایرانی پر خواهد شد و ایران 

عزیز خالی از سربازان اقتصادی...
صرفا  که  اجتماعاتی  چنین  که  است  این  ماجرا  کننده تر  نگران  بخش  اما 
سرزمین  اجرایی  دستگاه های  و  قانو نگذاران  قانون شکنی  به  اعتراض  در 
اصلی است، شکل و عنوانی گسترده تر به خود گیرد که مهار و کنترل آن 

هزینه های جبران ناپذیری را از خود بر جای بگذارد!
ویژه  و  آزاد  مناطق  متاسفانه  که  بودجه1401  الیحه  آینده  روزهای  طی 
مورد  مجلس  در  است،  نموده  افزوده  ارزش  بر  مالیات  را شمول  اقتصادی 
زنگ  خطرهای  از  یکی  باید  را  روند  این  شاید  گرفت؛  قرار خواهد  بررسی 
جدید و جدی در مناطق آزاد تلقی کرد؛ چراکه اگر به طور کلی امید فعالین 
اقتصادی و سرمایه گذاران ناامید شود، در بهترین و آرام ترین حالت ممکن، 
می بایست منتظر خروج این عزیزان از مناطق به سمت سرزمین اصلی و یا 
به سوی خارج از مرزهای میهن باشیم، که در این صورت شما می مانید و 
حداقل 7نقطه مرزی و استراتژیک کشور که حاال باید هزینه های گزافی را 
جهت تامین امنیت مرزها پرداخت کنید؛ از تامین زیرساخت حرفی به میان 
تحمیلی  8ساله  جنگ  یافتن  پایان  از  33سال  به  نزدیک  چراکه  نمی آورم؛ 
می گذرد و همچنان با حضور در آبادان و خرمشهر، غمی جانکاه ، تمام وجود 
لطفا  نیستید؛  زیرساخت  ساخت  مرد  شما  قطعا  پس  می گیرد؛  فرا  را  آدمی 

همان امنیت مرزها را تامین بفرمایید.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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نخستین جلسه ستاد نوروزی 1401 با هدف برنامه ریزی 
به  شایسته  خدمات  ارائه  جهت  الزم  تدابیر  اتخاذ  و 

گردشگران و مسافران نوروزی کیش برگزار گردید.
محمدرضا  حضور  با  نوروزی  ستاد  جلسه  نخستین 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  نوایی لواسانی 
رازی  سالن  در  نوروزی 1401،  ستاد  کمیته  رئیس  و 
و  شد  برگزار  کیش  بین المللی  همایش های  مرکز 
از  کیش  جزیره  شایسته  میزبانی  جهت  الزم  تدابیر 

گردشگران نوروزی 1401 مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با تاکید 
بر این موضوع که در دوسال گذشته شیوع ویروس کرونا 
برای صنعت گردشگری کیش  را  مشکالت عدیده ای 
ایجاد کرده است، گفت: بسیاری از مردم و صاحبان کسب 
و کار در این مدت دچار آسیب های جدی شده اند که باید 

برای رونق این صنعت تمام تالش خود را به کار بگیریم.
محمدرضا نوایی لواسانی تاکید کرد: عید نوروز را باید 
به عنوان یک فرصت برای جزیره کیش تلقی کرد و 
اگر این فرصت به خوبی مدیریت نشود، یک تهدید 

برای جزیره محسوب می شود.
به گفته وی؛ حضور گردشگران در نوروز 1401  نسبت 

به سنوات گذشته بی  سابقه و چشمگیر خواهد بود.
نوروزی  ستاد  کمیته  روسای  همه  از  نوایی لواسانی 
خواست آمادگی کامل برای هر شرایطی ازجمله حضور 

گسترده گردشگران در ایام نوروز 1401 را داشته باشند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره 
به گران شدن سفرهای خارجی اظهار کرد: با افزایش 
نرخ  ارز و کاهش سفرهای خارجی، تمام مولفه ها نشان 
دهنده این مهم است که نوروز سال آینده، جزیره کیش 

با افزایش بی سابقه گردشگر روبه رو خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از نظر قانونی، 

روانی و فعالیت هایی که سازمان منطقه آزاد کیش باید 
در اخبار و اطالع رسانی انجام دهد، برنامه ریزی هایی 
تردد  صورت  در  که  است  گرفته  قرار  دستورکار  در 
گردشگران از اقصی نقاط کشور به جزیره، باید خود 

را برای این فرصت بسیار خوب آماده کنیم.
نوایی لواسانی به چگونگی سیاست های خبری سازمان 
منطقه آزاد کیش در جذب گردشگران به این منطقه 
اشاره کرد و اظهار نمود: در کشور ما از اواسط دی ماه 
امسال مسافران در حال برنامه ریزی برای سفر هستند 
و درخصوص این که سیاست تبلیغاتی و خبری ما به 
چه صورت باشد، در حال بررسی و برنامه ریزی هستیم.

داد و  قرار  را مورد خطاب  نوروزی  اعضای ستاد  وی، 
گفت: باید خود را برای بیشترین مهمان و بی سابقه ترین 
به  کنید،  آماده  پیش رو  نوروز  در  گردشگران  حضور 
طوری که با فرا رسیدن نوروز از ارائه خدمات شایسته 

رضایتمندی گردشگران و مسافران را جلب کنیم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان 
کرد: مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش باید 
در حوزه حمل و نقل این منطقه برنامه ریزی های الزم را 

در اولویت کای خود قرار دهد.
ستاد  دبیر  و  گردشگری  معاونت  سرپرست  همچنین 
نوروزی کیش با ارائه خالصه گزارش مربوط به آمار و 
اطالعات نوروز 1400، گفت: با توجه به افزایش آمار ورود 
گردشگران در نوروز 1401 به کیش امید است یکی از 

بهترین سنوات را در نوروز سال آتی شاهد باشیم.
نیز در دست  برنامه جامعی  تاکید کرد:  جواد جمالی 
به  و  شده  طی  آن  نهایی  مراحل  که  است  تدوین 

زودی در اختیار تک تک اعضا قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، سرپرست سازمان منطقه آزاد 
جداگانه ای  احکام  در  نوروزی،  ستاد  رئیس  و  کیش 

ستاد  دبیر  و  سیزده گانه  کمیته های  روسای 
نوروزی 1401 کیش را منصوب کرد.

طی احکام جداگانه از سوی محمدرضا لواسانی، جواد جمالی 
معاون گردشگری به عنوان دبیر ستاد نوروزی، محمد ثاقب فرد 
مشاور مدیرعامل را به عنوان رئیس کمیته تشریفات، احمد 
رجب پور معاون توسعه مدیریت را به سمت رئیس کمیته 
پشتیبانی، آمار و اطالعات، سعید پورزادی معاون عمرانی و 
زیربنایی به عنوان رئیس کمیته بحران، حسین همتی معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری به عنوان رئیس کمیته نظارت بر 
نرخ خدمات، حسین شمسیان معاون فرهنگی و اجتماعی به 
عنوان رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی، محمد نیکجو مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان را به عنوان رئیس 
کمیته تبلیغات و اطالع رسانی، عبدالنبی شرفی مدیر عامل 
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به عنوان 
رئیس کمیته اسکان و خدمات رفاهی، عزت اله محمدی 
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش به سمت رئیس کمیته حمل و نقل هوایی 
و دریایی، فرامرز صحرایی مشاور مدیرعامل و مدیرکل 
حراست سازمان به عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی، 
ابراهیم میرزایی گودرزی مدیر بازرسی و پاسخگویی به 
شکایات به سمت رئیس کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد، 
محمود افتاده مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی، امور قراردادها 
و امالک به عنوان رئیس کمیته حقوقی و ایرج شرف زاده 
مدیر جزایر اقماری را به عنوان رئیس کمیته جزایر اقماری 

ستاد نوروزی 1401 کیش، منصوب شدند.
روسای  و  دبیر  جلسه  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
پیشنهادات  و  نظرات  نیز  نوروزی  ستاد  کمیته های 
جهت  در  خدمات  ارائه  نحوه  درخصوص  خود 
در  نوروز 1401  در  گردشگری  خدمات  سطح  ارتقاء 

حوزه های فعالیتی خود ارائه کردند.

کیش2

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: اجرای طرح بازدید از مراکز 
کارها  و  کسب  رونق  ایجاد  هدف  با  کیش  تجاری 
دستورکار  در  اقتصادی  فعاالن  مشکالت  بررسی  و 

سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
از  بازدیدها  این که هر هفته   بیان  با  حسین همتی 
مراکز تجاری کیش با هدف مرتفع شدن مشکالت 
اظهار  می شود،  انجام  کارها  و  رونق کسب  ایجاد  و 
از  شده  اتخاذ  تدابیر  و  الزم  برنامه ریزی  با  داشت: 

و  مشکالت  سرمایه گذاری؛  مدیران  شورای  سوی 
موانع موجود در حوزه کسب و کارها مرتفع می شود.

وی در رابطه با برگزاری جلسه با هیات مدیره مراکز 
تجاری کیش اذعان نمود: طی جلسه ای با هیات مدیره 
بازار مرجان، مشکالت این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
بازار مرجان یکی  این که  بیان  با  آزاد کیش  منطقه 
جزیره  اقتصاد  در  اثرگذار  و  تجاری  فعال  مراکز  از 
صورتجلسه ای،  تهیه  با  کرد:  تصریح  است،  کیش 

موارد عنوان شده پیگیری و مورد بررسی قرار خواهد 
ملکی،  مشکالت  نشست  این  در  همچنین  گرفت. 
سرمایه گذاری، مجوزها، زمان بندی صدور مجوزها و 
قراردادهای مربوط به غرفه ها ازجمله مباحث مطرح 

شده از سوی رئیس هیات مدیره بازار مرجان بود.
گفتنی است، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
ارائه  و  بررسی   هدف  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
راهکارهای موثر برای مرتفع شدن مشکالت فعاالن 

این حوزه، از مرکز تجاری مرجان بازدید کرد.

شیوع  پیش بینی  با  کیش  سالمت  شورای  سخنگوی 
ضوابط  رعایت  لزوم  بر  جزیره،  در  اُمیکرون  ویروس 

بهداشتی از سوی ساکنان این منطقه تاکید کرد.
محمدرضا رضانیا اظهار داشت: از 21ماه گذشته با آغاز پاندمی 
در کشور، تعداد بیش از 8500بیمار در جزیره شناسایی شده 

است که 83درصد این تعداد کیشوندان بودند.
وی اقدامات پیشگرانه از گسترش شیوع بیماری کووید 19 
را یکی از موفقیت های جزیره کیش در دوره پاندمی کرونا 
عنوان کرد و افزود: طبق میانگین و شاخص های جهانی 

و کشوری کیش در شرایط مطلوب تری قرار گرفته است.
رضانیا با اشاره به بیمارانی که با عالئم سرماخوردگی به 
کلینیک های تنفسی یا مرکز کووید مراجعه کرده بودند، 
اظهار کرد: این عالئم می تواند هشداری بر شیوع سویه 

اُمیکرون در جزیره کیش باشد.
سخنگوی شورای سالمت کیش با ابراز خرسندی از رونق 

اقتصادی تدریجی در جزیره، ادامه داد: با تالشی مضاعف و 
ایجاد تعاملی سازنده میان تمام دستگاه های اجرایی مستقر 

در این منطقه، به یک ایمنی نسبی رسیده ایم.
بهداشتی  شیوه نامه های  عادی انگاری  بر  تاکید  با  وی 
80درصدی  رعایت  با  کرد:  تصریح  جزیره  در 
مبنی  کیشوندان  سوی  از  بهداشتی  دستورالعمل های 
ماسک،   از  استفاده  دست ها،  و  سطوح  ضدعفونی  بر 
میزان  توانیم  می  مناسب  تهویه  و  اجتماعی  فاصله 

سرایت پذیری بیماری را کاهش دهیم.
رضانیا با اشاره به سرعت سرایت سویه اُمیکرون، گفت: 
توصیه می کنیم مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

مانع از شیوع بیشتر این ویروس شوند.
موارد  شناسایی  کیش،  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
مبتال به اُمیکرون در کیش را زنگ خطری برای همه 
مهم ترین  از  داشت:  اظهار  و  دانست  جزیره  ساکنان 

گسترش  کنونی،  شرایط  در  محافظتی  مکانیسم های 
پوشش واکسیناسیون گروه هدف در سریع ترین زمان 

ممکن است و نیازمند مشارکت جدی مردم هستیم.
از  واکسن،  سوم  دوز  دریافت  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
اقدام  واکسن  دریافت  به  نسبت  تاکنون  که  کسانی 
نکرده اند، خواست برای حفظ سالمت خود و اطرافیان و 
ارتقاء سطح ایمنی، هر چه زودتر به مرکز واکسیناسیون 

مراجعه و واکسن کرونا را تزریق کنند.
در  گذشته  دوسال  طی  سالمت  مدافعان  افزود:  رضانیا 
خط مقدم مبارزه با کرونا، با تمام توان خود برای ارتقاء 
سالمت مردم تالش می کنند و این امر در جامعه نخستین 
و مهم ترین رسالت مرکز توسعه سالمت محسوب می شود.

سه الیه  به  اشاره  با  کیش  شورای سالمت  سخنگوی 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  زمینه  در  نظارتی 
بر  حداکثری  نظارت های  باید  داشت:  اذعان  جزیره، 

کیش  جزیره  سطح  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
مورد توجه قرار گیرد.

رضانیا، به ساماندهی حمل و نقل و ازدحام متقاضیان 
کشتی های تفریحی در بندرگاه اشاره کرد و افزود: تنها 
دقیق  رعایت  اُمیکرون،  با  مقابله  برای  موثر  راهکار 

ضوابط بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی است.
وی در رابطه با برگزاری کالس  های حضوری در مدارس 
کیش گفت: امتحانات مدارس ابتدایی، غیرحضوری و در 
سطوح باالتر نیز درس های غیراصلی به صورت آنالین 
برای  حضوری  امتحانات  همچنین  و  می شوند  برگزار 
به  نشده اند،  واکسن  دریافت  به  موفق  دانش آموزانی که 

صورت مجزا درنظر گرفته شده است.
به  اشاره  با  پایان  در  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
درخواست مجامع صنفی مانند جنگ ها و کشتی های تفریحی، 
تصریح کرد: ظرفیت های مصوب  شده لغو نخواهند شد و تمام 

ضوابط طی مصوبه ای، دوباره به آنها ابالغ می گردد.
احتمالی سویه  بیماران  با  مواجهه  آمادگی  لزوم  بر  رضانیا 
اُمیکرون، بر ظرفیت سازی مجدد اشاره داشت و گفت: با 
توجه به ابالغ معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان به کلیه ی 
شرکت ها و پروژه های عمرانی مبنی بر ایجاد محل نقاهتگاه در 
پروژه ها  به میزان 20درصد تعداد کل کارکنان شان تاکید کرد.

مشاهده  در صورت  تا  خواست  مردم  عموم  از  وی 
شدت  از  تا  کنند  مراجعه  پزشک  به  کرونا،  عالئم 
در  کرونا  ویروس  بیشتر  چرخش  و  بیماری  یافتن 

شود. پیشگیری  جامعه، 

رئیس هیات اتومبیلرانی کیش و مسئول حوزه اتومبیلرانی 
کمپر  100اتومبیل  حضور  از  کیش،  جهانگردی  کانون 
کانون  کاروانینگ  و  کمپینگ  ملی  کلوپ  همایش  در 
گفت:  و  داد  خبر  کیش  در  اتومبیلرانی  و  جهانگردی 
گردشگری اقتصادی، حمایت از محیط زیست و گسترش 

کمپین ایمنی جاده ها از اهداف این همایش است.
رژه   همایش  روز،  دومین  در  کرد:  اظهار  نبوی  حسین 
کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ حوزه اتومبیلرانی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی که در سطح جزیره کیش انجام 
شد، ساکنین کیش با این اتومبیل ها و سبک زندگی آشنا 

شدند و گروه کمپر از نقاط مختلف کیش دیدن کردند.
امکاناتی  از  خودروها  این   که  مطلب  این  بیان  با  وی 
مانند، محل خواب و اسکان، سرویس بهداشتی، حمام 
با  همزمان  گروه  این  گفت:  برخوردارند،  آشپزخانه  و 
سفرهای خود، زندگی می کنند و به این طریق از سبک 

خاصی از زندگی برخوردارند.
افراد  این  تمام  افزود:  کیش  اتومبیلرانی  هیات  رئیس 
حامی محیط زیست و حیوانات هستند و این فرهنگ را 

در تمام سفرهای خود ترویج می دهند.
اظهار  سفرها،  این  اقتصادی  صرفه   بر  تاکید  با  نبوی 
به ترویج سفرهای زمینی  این پویش می تواند  داشت: 
و دریایی به کیش نیز بیانجامد و به صنعت گردشگری 

کیش کمک کند.
وی تعداد کمپرهای شرکت کننده را حدود 100اتومبیل 
اعالم کرد و اذعان نمود: این گروه از شهرهای مختلف 

سبزوار،  نیشابور،  مشهد،  قزوین،  تهران،  مانند  کشور 
بوکان و اصفهان به کیش آمده اند.

ظرفیت  بر  تاکید  با  کیش  اتومبیلرانی  هیات  رئیس 
کیش ابراز امیدواری کرد: با ایجاد یک »کمپرسایت« 
رسمی، این برنامه هر ساله برگزار شود و شاهد حضور 

کمپرهای بین المللی نیز باشیم.
سفیر ایمنی جاده ها در پایان از ترویج گردشگری ارزان 
اهداف  از  برخی  عنوان  به  زیست  از محیط  و حمایت 
این پویش نام برد و خاطرنشان کرد: گسترش کمپین 
ایمنی جاده ها از اهداف اصلی هیات اتومبیلرانی کیش 

می باشد تا با فرهنگ سازی و آموزش رانندگی صحیح 
و منشور قوانین طالیی رانندگی نقشی موثر در کاهش 

تلفات جاده ای ایفا کند.
الزم به ذکر است، این گروه کمپری با میزبانی هیات 
اتومبیلرانی کیش و حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی 

و اتومبیلرانی در محل کلبه هور مستقر شده اند.
ملی  کلوپ  کشور  همایش  سومین  است،  گفتنی 
کانون  اتومبیلراني  حوزه  همکاری  با  کمپینگ 
شرکت  و  کیش  جزیره  اتومبیلرانی  و  جهانگردی 
خودروسازی پارسیان موتور در جزیره کیش برگزار شد.

راحل )ره(،  امام  آرمان های  با  کیش  والیتمدار  مردم 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  و  انقالب  شهدای 

تجدید میثاق کردند.
جست و جوی  کمیته  فرمانده  باقرزاده  سیدمحمد  سردار 
مفقودین و شهدا ستاد کل نیروهای مسلح، در سالروز ورود 
پنج شهید گمنام به جزیره کیش با بیان اینکه یادآوری 
از غفلت است،  رشادت های شهدا ذکر معنوی و نجات 
افزود: دو اصل مهم در این مورد توجه قرار گرفته است که 
برپایی یادواره شهدا به عنوان یکی از ذکرهای الهی گامی 

در راه ایثار و شهادت برداشته می شود.
فرمانده کمیته جست و جوی مفقودین و شهدا ستاد کل 

نیروهای مسلح عنوان کرد: شهدا راه خود را به خوبی پیدا 
کردند و فرصت شناسان و فرصت سازان خوبی بودند.

وی تفکر را مقدمه تدبر خواند و اظهار داشت: به فرموده 
امام )ره( یاد و خاطره شهدا باید همراه با عبرت گیری و 
تدبر باشد و با تفکر در زندگی و پیام های شهدا خود را 

با موقعیت آنها تطبیق دهیم.
مقدمه  زیارت  کرد:  عنوان  باقرزاده  سیدمحمد  سردار 
و  بصیرت  باعث  عبرت گیری  در  تداوم  و  است  میثاق 
زیارت مزار شهدا  با شکست معنوی می شود و  مقابله 

فرصتی برای تداوم ارتباط با شهیدان است.
وی، قدرت و محبوبیت را یکی از دستاوردهای شهدا 

برای انقالب اسالمی خواند و گفت: این حادثه مهم با 
از  مقدس  دفاع  و هشت سال  انقالب  پیروی شهدای 

آرمان های امام راحل به دست آمده است.
سردار سیدمحمد باقرزاده تاکید کرد: بزرگداشت شهدا 
به این دلیل است که ملت در برابر بیگانگان سر خم 

نکنند و در مقابل تهدیدها نفوذناپذیر باشند.
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین و شهدا ستاد کل 
نیروهای مسلح، شهید حاج قاسم سیمانی را عزیز خواند 
و بیان داشت: این شهید عزت خود را در پرتو اطاعت از 

ولی فقیه به دست آورده است.
قاسم  حاج  سردار  شهید  باقرزاده؛  سردار  گفته  به 

سلیمانی یکی از بارزترین الگو در مسیر ایثار و شهادت 
است که در راستای مکتب توحیدی اسالم و در مسیر 
همواره  و  کرد  انتخاب  را  خود  مسیر  امامت  و  والیت 

ملتزم به ولی فقیه بود.
4۶هزار  پاک  پیکر  تاکنون  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
شهید تفحص شده و در این ارتباط 50تن از افراد نیز 
بر اثر انفجار مین و مهمات بجا مانده از جنگ تحمیلی 

به شهادت رسیده اند.
خلیل  شهید  خانواده  از  مراسم  این  در  همچنین 
تختی نژاد یکی از شهدای مدافع حرم استان هرمزگان 

تجلیل به عمل آمد.

سازمان  مسئوالن  مراسم  این  در  است،  ذکر  شایان 
منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه ، مسئوالن نظامی 
و انتظامی ، فرماندهان بسیج و سپاه نیز حضور داشتند 
محمدرضا  کربالیی  مرثیه سرایی  و  مداحی  از  پس  و 
تجدید  شهیدان  با  گل  نثار  و  فاتحه  قرائت  با  نظری 

میثاق کردند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

جـزیره کیش آماده میزبانی شایسته 
از گردشــگران نوروز 1401

اخبار منطقه آزاد کیش

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

سخنگوی شورای سالمت کیش تصریح کرد:

رئیس هیات اتومبیلرانی کیش و مسئول حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی کیش اذعان داشت:

با حضور فرمانده کمیته جست و جوی مفقودین و شهدا ستاد کل نیروهای مسلح انجام گرفت:

ایجاد رونق کسب وکارها در مراکز تجاری در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش

پیشگیری از شیوع ویروس اُمیکرون، با رعایت پروتکل های بهداشتی در کیش 

برگزاری همایش کمپرهای کشوری در کیش با هدف توسعه گردشگری اقتصادی

برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز ورود شهدای گمنام به جزیره کیش
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سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش خبر از پویش کاشت درختان کهور ایرانی با حضور 
اقشار مختلف مردم در منطقه شمال غرب جزیره کیش داد.
سعید پورزادی گفت: پس از انتصاب دکتر نوایی لواسانی به 
سرپرستی سازمان منطقه آزاد کیش در پی بازدید و مشاهد 
هرس غیرمتعارف و از بین رفتن تعدادی از درختان بومی منطقه 
شمال غرب جزیره بر اثر آتش سوزی یا هرس و جدا سازی 
درختان مهاجم چون کهور پاکستانی، دستور توقف کار و بررسی 

و رسیدگی و مدیریت صحیح در این منطقه صادر شد.
وی افزود: اجرای عملیات هرس و پاکسازی جنگل های 
منطقه غرب جزیره در دوره مدیریت قبلی جهت ساماندهی 
و هرس درختان مهاجم و هرز صادر و آغاز و اجرا شده بود 
که بعضا بر اثر بی احتیاطی عوامل و آتش سوزی های مکرر 
و عدم نظارت میدانی و مناسب باعث ورود خسارت و از 
بین رفتن تعدادی از درختان بومی و ارزشمند گردیده است.

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش عنوان کرد: سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش دو 
روز پس از انتصاب همزمان با مشاهده وضعیت موجود، 
پاکسازی  و  هرس  عملیات  کامل  توقف  دستور  ضمن 
درختان  کاشت  و  خرید  دستور  غیراصولی،  روش  با 
همزیست و سازگار با شرایط اقلیمی و اکولوژیک جزیره 
را صادر و قرار شد در منطقه شمال غرب جزیره درخت 

کهور ایرانی به اندازه الزم کاشته شود.
پورزادی افزود: با پیگیری های صورت گرفته توسط معاونت 
عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عمران آب و 
خدمات شهری کیش، درخت کهور ایرانی در کمترین زمان 

ممکن خریداری و وارد جزیره کیش شد.
وی گفت: با توجه به اینکه حفظ و حراست از داشته های 
طبیعی و اکولوژیک بکر جزیره کیش خط قرمز ما بوده 
راستای  در  سازمان  عمرانی  معاونت  اولویت های  جزء  و 
زیبای  در جزیره  زیست  قوانین مدون محیط  پیاده سازی 
کیش است؛ با جدیت و با حساسیت زیاد پیگیر ترمیم فضای 
پروژه ای  و  معابر  در  الخصوص  تخریب شده کیش  سبز 
عمرانی و بعضا غیرضروری چون پروژه طلوع به غروب و 

منطقه شمال غرب جزیره و سایر مناطق هستیم.
در  درختکاری  بزرگ  پویش  اولین  کرد:  اظهار  پورزادی 
و  محلی  مسئولین  حضور  با  جزیره  شمال غرب  منطقه 
سازمان و اقشار مختلف مردم در منطقه شمال غرب جزیره 
آغاز و تا پایان سال جاری در چند نوبت دیگر این پویش 
بزرگ و مهم درختکاری که از سنت های حسنه و تاکید شده 
دین مبین اسالم است، با دعوت از اقشار مختلف جامعه 

بزرگ و فرهیخته کیش اجرا و عملیاتی خواهد شد.
سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان، برخورد جدی با افرادی که فضای سبز 
را مورد تعرض قرار می دهند را مهم و بی تعارف ارزیابی 
روزافزون سرانه  افزایش  و  نگهداری  و  بر حفظ  و  کرد 
فضای سبز جزیره با کاشت درخت و جلوگیری از قطع 
بی مورد و حراست از درختان ارزشمند بومی تاکید نمود.

پویش کاشت صدها درخت 
کهور ایرانی در منطقه 

شمال غرب جزیره کیش

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:



و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
همراه  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
معاون اقتصادی و مدیران این سازمان، از شرکت 

تولیدی-صادراتی زاج آهن که در شهرک صنعتی 
ناحیه یک منطقه واقع شده، بازدید به عمل آورد.

این دیدار که در راستای بازدیدهای میدانی مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد انزلی از شرکت های تولیدی و فعالین 
اقتصادی مشغول به فعالیت در سطح منطقه صورت 
گرفت، به منظور بررسی مسائل و دغدغه های این واحد 

دستورات  نهایت  در  که  شد،  انجام  تولیدی-صادراتی 
مقتضی به بخش های مختلف سازمان جهت پیگیری 

امور از نهادهای همکار استانی و کشوری صادر گردید.
بنا بر این گزارش، شرکت زاج آهن ، ظرف ماه های 
بر  مشتمل  که  را  خود  تولیدی  محصوالت  اخیر 
انواع میخ و مفتول های آهنی می باشد، به بازارهای 
کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و 

گرجستان صادره نموده است.
صورت  به  مزبور  شرکت  اینکه  توجه  جالب  نکته 
هفتگی محموله های صادراتی خود را به کشورهای 
تقدیر  مورد  که  موضوعی  می کند؛  صادر  مختلف 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی قرار گرفت که در 
واحد تولیدی با فضایی اندک نسبت به شرکت های 
و  صادرات  زمینه  در  خوبی  بسیار  نتایج  بزرگ، 

درآمدزایی ارزی حاصل شده است.

مهندس ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر گمرکات گیالن با 
مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی دیدار و درخصوص 

افزایش همکاری های دوسویه تبادل نظر کردند.
براساس این گزارش، در این نشست که معاونین 
حضور  نیز  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
ساز  و  بررسی  مشترک  جلسات  داشتند، مصوبات 

هوشمندسازی  طرح  اجرا  منظور  به  الزم  کار  و 
بازرگانان  و  تجار  به  خدمات  افزایش  و  گمرکات 

طراحی و تدوین گردید.
این نشست ناظر گمرکات  ادامه  گفتنی است، در 
محدوده  در  کاال  خروجی  مسیرهای  از  گیالن 
منطقه آزاد انزلی فاز صنعت و تجارت و انبارهای 

مجتمع بندری کاسپین بازدید به عمل آورد.

سازمان  سوی  از  گرفته  صورت  پیگیری های  با 
منطقه آزاد انزلی و همکاری شرکت بیمه ایران معین 
)زیرمجموعه بیمه ایران در مناطق آزاد( بخش دوم 

و نهایی پرداخت خسارت ۱۹۶میلیارد ریالی مجموعه 
تولیدی، خدماتی، گردشگری خاطره منطقه آزاد انزلی 

با حضور مدیرعامل شرکت مزبور، انجام گردید.
در  معین  ایران   بیمه  مدیرعامل  محمدی  داریوش 
بیمه گذار  به  خسارت  تسویه  چک  تحویل  مراسم 
از  تقدیر  ضمن  »خاطره«،  فروشگاهی  مجموعه 
پیگیری ها و مساعدت های سازمان منطقه آزاد انزلی، 
بر ایفای به موقع تعهدات در قبال ذی نفعان به عنوان 
اصلی ترین سیاست مشتری مداری شرکت بیمه ایران 

به عنوان سهامدار عمده ایران معین، تاکید کرد.
بیمه  رئیس هیات مدیره  اسماعیلی  همچنین، محمد 
ایران معین نیز در مراسم تسویه خسارت مجموعه خاطره 
گفت: در این حادثه، شرکت بیمه ایران معین با پرداخت 

۱۹۶میلیارد ریال، نام خود را در ذهن فعاالن کسب و  کار 
منطقه آزاد انزلی ماندگار نمود و خاطره خوبی را رقم زد.

پوشاک  فروشگاهی  مجموعه  گزارش،  این  بر  بنا 
تولید  زمینه  در  شاخص  طرح های  از  که  »خاطره« 
و عرضه پوشاک و خدمات گردشگری در محدوده 
انزلی است، اردیبهشت سال جاری دچار  منطقه آزاد 
حریق شد و به دنبال آن فعالیت کسب و کارهای 
این مجموعه متوقف گردید. پس از وقوع این حادثه با 
همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و تاکید هیات مدیره 
بیمه ایران  معین و دستور مدیرعامل، کارشناسان این 
شرکت بالفاصله در محل حادثه حاضر و بررسی های 
تخصصی را آغاز کردند که در نتیجه تالش مستمر 
از یک هفته مبلغ ۴۰میلیارد ریال به  آنها در کمتر 

عنوان بخشی از خسارت پرداخت و مقرر شد مابقی 
مبلغ خسارت بعد از انجام ارزیابی های الزم، پرداخت 
شود. پس از انجام بررسی های تکمیلی فنی، خسارت 
این مجموعه فروشگاهی از سوی بیمه ایران  معین 
ریالی  ۱۹۶میلیارد  مجموع  پرداخت  با  و  مشخص 
)۱۵۶میلیارد ریال در مرحله دوم( این پرونده بسته شد.

گفتنی است، شهرام پوررحمت کارآفرین موفق منطقه 
و استان گیالن تابستان سالجاری براثر بیماری کرونا 
به دیار باقی شتافت و سازمان منطقه آزاد انزلی در 
کنار مجموعه خاطره، پیگیری دریاف خسارت و فعال 
شدن مجدد این کسب و کار را به عنوان یک وظیفه 
سازمانی و اخالقی در قبال سرمایه گذاران محدوده 

منطقه متبوع خود در دستور کار قرار داد.

و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
همراه  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
معاونین و مدیران این سازمان، از دو خانواده شهید 
دوران دفاع مقدس دیدار کرده و از آنها تجلیل به 

عمل آورد.
ارشد  مدیران  و  مدیرعامل  گزارش،  این  براساس 
سازمان منطقه آزاد انزلی با پدر و مادر قنبر محبی 
کربالی ۵  عملیات  در  و  ۲۶دی ماه ۱۳۶۵  در  که 
ابراهیم  شهید  مادر  و  آمد  نائل  شهادت  فیض  به 

عملیات  در  ۲۸بهمن ماه ۱۳۶۶  که  حسنی خواه 
بیت المقدس ۲ به خیل شهدای دفاع مقدس هشت 

ساله پیوست، دیدار کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدارها 
وامدار  مردم،  و  اسالمی  نظام  اینکه  بر  تصریح  با 
جنگ  شهدای  به ویژه  اسالمی  انقالب  شهدای 
خانواده  از  تفقد  و  تکریم  می باشند،  ساله  هشت 
مسئولین  و خصوصا  مردم  وظیفه  را  معظم شهدا 
که  کنونی  مقطع  در  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 

کشانده،  اقتصادی  عرصه  به  را  جنگ  دشمن 
می توان با بهره گیری از سیره شهدا در مسیر جهاد 
اقتصادی، همت و کار مضاعف و در مسیر اقتصاد 
مقاومتی گام برداشت؛ موضوعی که در دستورکار 

سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد.
گفتنی است، شهید قنبر محبی از شهدای بسیجی 
از  ابراهیم حسنی خواه  و شهید  لیجارکی  روستای 
آزاد  منطقه  گلشن  روستای  دانش آموز  شهدای 

انزلی می باشند.

در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن استان که در 
دانشگاه گیالن برگزار شد، با اعطای گواهینامه و لوح 
تقدیر از احمد طاهری مدیرعامل شرکت »نوین بافان 
استان در  نمونه  از واحدهای  به عنوان یکی  پرنگ« 
زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان تقدیر به عمل آمد.
استان،  مدیرکل صمت  بر  عالوه  که  مزبور  رویداد  در 
نمایندگان مجلس و فعالین اقتصادی گیالن حضور داشتند، 
در قالب برگزاری ششمین دوره اعطای گواهینامه رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، از ۱۳واحد صنعتی-تولیدی نمونه 

استان همچون شرکت نوین بافان پرنگ )از شرکت های 
تابعه هلدینگ هپی لند(، پگاه گیالن، شکوه نادی، ستاره 
نادی، نگین نادری، لوازم طبی ایران، کامپوره خزر، تیمن، 

نوشینه و... تجلیل شد.
نکته حائز اهمیت اینکه شرکت نوین بافان پرنگ که 
یکی از زیرمجموعه های هلدینگ هپی لند منطقه آزاد 
انزلی می باشد، ظرف سال های گذشته بارها به عنوان 
شرکت برگزیده رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان 
شناخته شده است؛ موضوعی که در میان فعالین صنعت 

نساجی و پوشاک کشور کم نظیر است.
بنا بر این گزارش، کیفیت پارچه و دوخت استاندارد، 
تنوع رنگ و برخورد مطلوب مدیران و فروشندگان 
شعب مختلف واحد امور مشتریان هلدینگ پوشاک 
شاخص های  مهم ترین  از  )هپی لند(  شاد  سرزمین 
تولیدی  محصوالت  مصرف کنندگان  رضایت مندی 
گواهینامه  دریافت  زمینه  که  شده  عنوان  هپی لند 
صنعتی  واحدهای  مصرف کنندگان  حقوق  رعایت 

برتر گیالن را به وجود آورده است.

واحد  یک  عنوان  به  هپی لند  هلدینگ  است،  گفتنی 
برند  ثبت  با  کشور  پوشاک  موفق  تولیدی-صنعتی 
Rooh  در کشور آلمان و با نام تجاری سرزمین شاد، 
از سال ۸۵ در منطقه آزاد انزلی شروع به فعالیت نموده 
و در حال حاضر دارای بیش از ۱۰۰شعبه و نمایندگی 
داخلی و خارجی است و تا پیش از این، پنج بار به عنوان 
عنوان  به  بار  چندین  و  کشوری  نمونه  صادرکننده 
صادرکننده نمونه استانی، کارآفرین برتر ملی و استان 

گیالن انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفته است.

کارگروه ارتقاء سالمت اداری، پیشگیری و مقابله 
اکبری  اوسط  علی  با حضور  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم 
منطقه آزاد انزلی و نمایندگان دستگاه های نظامی 

و انتظامی، نظارتی و اجرایی برگزار گردید.
به  کارگروه  اعضای  از  تعدادی  جلسه،  این  در 
خود  فعالیت  حوزه  نه ماهه  عملکرد  گزارش  بیان 
پرداختند و در ادامه معاونین اقتصادی و بندری و 
مدیران توسعه تجارت و غذا و دارو سازمان منطقه 
آزاد انزلی درخصوص فرآیند ثبت آماری و میزان 
در  عملکرد  و  منطقه  در  کاال  صادرات  و  واردات 

دوره نه ماهه سال جاری گزارشی ارائه کردند.
همچنین در این جلسه مهدی شیرین کام جانشین 

دبیر کمیسیون مقابله با قاچاق کاال و ارز استان گیالن 
ضمن بیان حوزه ماموریت ها و وظایف این کمیسیون 
در سطح گمرکات و مبادی ورودی و خروجی استان 
و فعالیت های مالی و اقتصادی، بر ضرورت و اهمیت 

مقوله پیشگیری قبل از برخورد با جرم تاکید نمود.
آزاد  منطقه  گمرک  مدیر  برزگر  صادق  ادامه،  در 
و  واردات  میزان  از  آماری  ارائه  ضمن  انزلی 
صادرات در مبادی مرزی استان و منطقه، به بیان 
نقطه نظرات خود در ارتباط با ارتقای سطح خدمات 

گمرکی در منطقه پرداخت.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  تقدیر  ضمن  نشست  این  در  نیز  انزلی  آزاد 
اعضای کارگروه در برگزاری مستمر جلسات ستاد، 

ظرفیت های  پیش  از  بیش  استفاده  ضرورت  بر 
میان  هماهنگی  افزایش  منظور  به  کارگروه  این 

دستگاهی و حل مسائل مرتبط تاکید نمود.
همچنین،  مقدم  اکبری  اوسط  علی  است،  گفتنی 

افزایش سرعت ارائه خدمات به واحد های تولیدی 
انبارهای  شناسایی  و  اولیه  مواد  تامین  منظور  به 
ضروری  را  نظارتی  نهادهای  سوی  از  موجود 

دانست.

اخبار منطقه آزاد انزلی در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از شرکت زاج آهن صورت گرفت:

در نشست مشترک ناظر گمرکات گیالن و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بررسی شد:

با پیگیری های سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( صورت گرفت:

در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در استان گیالن صورت گرفت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

 تقدیر از واحد تولیدی و صادرکننده
 صنعتی منطـقه آزاد انـــزلی

هوشمندسازی گمرکات و افزایش خدمات به تجار و بازرگانان در منطقه آزاد انزلی

بیمه ایران معین خسارت »مجموعه خاطره« را تسویه کرد

تجلیل از مادر دو شهید دفاع مقدس منطقه آزاد انزلی

اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به شرکت »نوین بافان پرنگ« منطقه آزاد انزلی

برگزاری کارگروه ارتقاء سالمت اداری پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز منطقه آزاد انزلی

دومین  و  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  شهادت  مراسم 
سالگرد شهادت سردار رشید اسالم و جبهه مقاومت حاج 
قاسم سلیمانی با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
شمس الدین امام جمعه بندر انزلی و با حضور مدیرعامل، 
مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی در نمازخانه 

ساختمان اداری این سازمان برگزار شد.
اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  انزلی  بندر  جمعه  امام 
تاریخ اسالم گویای این است که اولیاء خدا و حضرات 
معصومین)ع( در هر دوره ای که زندگی می کردند، خالء 
وجود انسان های خودساخته  والیتمدار و پا در رکاب 
اهل بیت)ع( در زمان حیاتشان وجود داشت، افزودند: 
عنوان  به  اکرم)ص(  پیامبر  توسط  که  مدینه ای  در 
خواستگاه حکومت اسالمی و جامعه مدنی بنیانگذاری 
شده بود، کسی به دفاع از حق و اصل والیت نیامد و 
حتی اسف بار تر از همه این بود که احتجاج های فاطمه 

زهرا)س( هم نتوانست کسی را بیدار کند.
به  اشاره  با  شمس الدین  والمسلمین  االسالم  حجت 
اینکه در آن زمان شیعه ای که حقیقتا والیتمدار و در 
رکاب ولی خدا و حجت الهی باشد نبود، اظهار کردند: 
اکنون هم با توجه معارف دینی و روایات، ظهور حضرت 
ولی عصر)عج( به عنوان منجی و آخرین حجت الهی 
که برپاکننده حکومت صالحان که وعده ی الهی است 
نشده  تامین  ۳۱۳نفر  آن  یعنی  حضرت  یاران  چون 
محقق نمی شود، درحالی که شیعه و رزمنده و انقالبی 

زیاد است، منتهی غالبا ظاهری هستند.
امام جمعه بندر انزلی تصریح کردند: روحیات، رفتارها و 
تفکرات حاج قاسم سلیمانی در آخرین لحظه حیات با 
روزهای اول انقالب و دفاع مقدس یکی بود و تا آخرین 
لحظات در همان مسیر حرکت کرد و این شهید عزیز 
که انسانی در تراز انقالب اسالمی بود، بهترین الگویی 

است که می توانیم خودمان را با او بسنجیم.
اینکه  بیان  با  والمسلمین شمس الدین  حجت االسالم 
والیت مداری و تثبیت آن اساس حرکت فاطمه زهرا)س( 
از  نبود،  زهرا)س(  فاطمه  اگر جهاد  اضافه کردند:  بود، 

والیت اهل بیت)ع( و اسالم چیزی به ما نمی رسید.
امام جمعه بندر انزلی در پایان خاطرنشان کردند: رابطه 
بسیار نزدیک عمیق فکری و عملی و عاطفی با ولی، 
انفاق مال و جان و وقت و همه دارایی انسان در راه 
خدا، ارتباط با مردم، رعایت حالل و حرام و حدود الهی 
و شرعی و جهاد و مبارزه با دشمن و توصیه دیگران به 

آن از ویژگی های انسان والیت مدار است.

پویش »حاج قاسم فردا« در منطقه آزاد انزلی به منظور 
آشنایی دانش آموزان ۸ تا ۱۸سال با سیره و افکار حاج 
داستان نویسی،  نقاشی،  رشته های  در  سلیمانی  قاسم 
شعر، فیلم، دابسمش به صورت کارگاه آموزشی برای 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  سوی  از  دانش آموزان 

گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در رشته نقاشی پرنیان خانجانی ، 
رشته  در  محمدی فرد،  محمد  حسین پور ،  ماهان 
داستان نویسی نرجس شاملی ، هانیه حسینی و فاطمه 

رستگار به ترتیب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.
در  صادق نیا،  هاجر  شعر  رشته  رشته  در  همچنین، 
رشته فیلم ساره عاشور نژاد و دابسمش فاطمه زهرا 
اسماعیل زاده توانستند مقام برتر را از آن خود کنند.

مراسم شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و دومین 

سالگرد شهادت سردار 
دل ها حاج قاسم سلیمانی

تقدیر از نفرات برتر پویش 
»حاج قاسم فردا« در 

منطقه آزاد انزلی

سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار کرد:

 همزمان با سالروز شهادت
 سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید:
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یکی  می کند،  ایفا  را  اصلی  نقش  انسان  که  امروز  مدرن  فضای  در 
ارزشمند و طبیعتا  این منبع  ارتقای کیفی  برای  ابزارهای سودمند  از 

افزایش اثربخشی یک مجموعه، توانمندسازی افراد است.
کنند  تالش  تا  است  ضعیف  افراد  به  کمک  فرآیند  توانمندسازی، 
مهارت ها و عالیق خود را پیدا و بر ضعف های شان غلبه نمایند. مهم تر 
از آن، توانمندسازی یکی از اجزای توسعه پایدار محسوب می شود که 

می تواند زمینه توسعه کشور را فراهم آورد. 
توانمندسازی  بدون  پایدار  توسعه  به  دستیابی  کارشناسان،  گفته  طبق 
روستاییان امکان پذیر نیست. به همین دلیل در توسعه مناطق آزاد کشور نیز 
مسائل اجتماعی و توانمندسازی جامعه محلی مورد توجه قرار دارد و ضروری 

است با جدیت بیشتری برنامه های متنوع آن پیگیری گردد.
اما باید اذعان داشت با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد 
مقاومتی و اقدامات انجام شده از سوی مسئوالن کشور طی دهه های اخیر 
بر موضوع و فرآیند محرومیت زدایی از چهره روستاها و نواحی مجاور مناطق 
آزاد ، همچنان آهنگ رفع محرومیت در این مناطق کند بوده است؛ این در 
حالی است که توانمندسازی جوامع محلی باعث تقویت سرمایه اجتماعی 
محلی و سطح باالی سرمایه اجتمای نیز باعث ارتقاء فرهنگ مشارکت 
محلی در برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و گردشگری می شود. مضاف بر 
آن، برنامه ریزی جامع در جهت توسعه گردشگری نیز چهارچوب قانونی 
برای تقویت سرمایه اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری فراهم می کند؛ 

موضوعی که توانمندسازی جوامع محلی را نیز آسان تر می کند  .
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونین  با  پیش روی،  گزارش  در 
جهت  در  شده  انجام  اقدامات  درخصوص  آزاد  مناطق  سازمان های 
نواحی همجوار  و  مناطق  از  و محرومیت زدایی  توسعه جوامع محلی 

مناطق آزاد گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید  .

 معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری
 سازمان منطقه آزاد ارس :

لزوم مدیریت یکپارچه و تفویض اختیار به مدیران 
مناطق آزاد جهت توسعه جوامع محلی

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون  داداش زاده  یوسف 
منطقه آزاد ارس در گفت و گو با نشریه، از لزوم تقویت جوامع محلی ، 
تخصیص بودجه الزم و تفویض اختیار به مدیران سازمان های مناطق 

آزاد سخن گفت.
وی درخصوص اهمیت موضوع محرومیت زدایی اظهار داشت: دو الگو 
در مناطق آزاد دنیا است؛ یکی الگو غربی است که خارج از سکونتگاه ها 
واقع شده ، مساحت شان بسیار پایین است و در یک یا چند حوزه محدود 
فعالیت می کنند. اما الگوی شرقی هم داریم که داخل سکونتگاه ها واقع 
شده و اکثر کشورهای شرق آسیا از این الگو بهره مند هستند؛ مثال کشور 
سنگاپور که کل کشورش را به نوعی منطقه آزاد تلقی کرده یا  در چین 
منطقه آزاد شانگهای خیلی مورد توجه است که داخلش سکونتگاه می باشد. 
دومین بحث در این خصوص این است که در کشور ما متاسفانه نظام 
اداری متمرکزی وجود دارد . اتفاقاتی که در این دولت هم رخ داده ، باعث 
شده برای اولین بار اختیاراتی به استانداری ها و استانداران تفویض شده تا 
تمرکززدایی صورت بگیرد، ولی اثر این تمرکز در سال های گذشته باعث 
شده نقاط مرزی که مناطق آزاد در آن واقع شده اند یا در جزایر که دور از 
مرکز هستند، محرومیت قابل توجهی را شاهد باشیم. ما می خواهیم به  دنبال 
توسعه اقتصادی باشیم، طبیعتا توسعه اقتصادی همان رشد اقتصادی توام با 
رفاه مردم است، اما صرفا نمی توانیم فقط ابعاد اقتصادی موضوع را مدنظر 
قرار دهیم. بنابراین بحث محرومیت زدایی یکی از مقوله های بسیار مهم 
است تا بتوانیم زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی که باعث رشد انسان ها 
می شود و انسان ها هم به  عنوان محور توسعه قلمداد می شوند را ارتقا دهیم 
و هم سطح با زیرساخت های اقتصادی برسانیم. در این صورت شاهد یک 
انرژی بسیار خوبی درخصوص عوامل محیطی خواهیم بود و این عوامل 
محیطی می توانند توسعه اقتصادی و همان تاکیدی که مناطق آزاد می توانند 

الگو برای سرزمین اصلی باشند را فراهم کنند.
داداش زاده ادامه داد: در مناطق آزاد زیرساخت های اقتصادی تا حدودی بوده 
که به عنوان منطقه آزاد تعریف و تصویب شده است، ولی از بعد زیرساخت 
فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم و کم برخوردار محسوب می شوند. لذا 
اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم باید رشد اقتصادی در کنار رفاه مردم 
را نیز دنبال کنیم تا به توسعه اقتصادی برسیم؛ در غیر این صورت شاید 
صرفا از نظر اقتصادی بتوانیم به موفقیت هایی برسیم کما اینکه اکنون هم 
مناطق آزاد توانستند در بخشی از شاخصه ها عملکرد خوب اقتصادی داشته 
باشند، ولی اگر نتوانیم زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی را ارتقا دهیم، 
خروجی کار در نقاط مرزی قابل توجه نخواهد بود؛ ضمن اینکه این مناطق 
از حساسیت بسیار ویژه ای برخوردار هستند. ما به دنبال توسعه و امنیت پایدار 
هستیم و می خواهیم این مناطق به مناطق مهاجرپذیر تبدیل شوند؛ چراکه 

حضور نیروی انسانی امنیت بسیار پایداری را به ارمغان خواهد آورد  .
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس اظهار 
کرد: بنابراین ملزم هستیم که به مقوله محرومیت زدایی توجه ویژه ای 
داشته باشیم خصوصا تیم آقای دکتر سعید محمد که روی کارآمده و 
من تصور می کنم که به  درستی به این مقوله رسیده اند و امیدواریم در 

ادامه راه موفق باشند .
وی افزود: تقویت جوامع محلی که یکی از خروجی های محرومیت زدایی 
است و باعث ارتقاء سطح انسان ها می شود ؛ می توانند در راستای سطح 

ارتقاء مناطق آزاد نقشی بسیار اساسی داشته باشد.
داداش زاده در رابطه با اقدامات انجام شده درخصوص تقویت جوامع 
محلی در منطقه آزاد ارس گفت : برنامه هایی جهت محرومیت زدایی 
انجام  شده است اما ظرفیت های محلی باید احصاء گردد. باید تاکید کنم 
که در منطقه آزاد ارس ظرفیت های محلی برای تقویت جوامع محلی 
کامال احصاء شده و در حوزه هایی همچون گردشگری در شاخه های 
مختلف ازجمله صنایع دستی و مقوله آموزش اقداماتی صورت گرفته 
است، ازجمله آموزش های همگانی ، آموزش های رسمی ، ارتقاء سطح 
مدارس، جذب دانشگاه های معتبر داخلی در منطقه که هم  بستر حضور 
اساتید بنام کشور را فراهم کرده و هم شرایط ادامه تحصیل و پرورش 

و مهارت آموزی جوانان منطقه را به نوعی با خود همراه داشته است  .
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: 
در کنار آن توجه به اکوسیستم دانش  ِبنیان که پایه اولیه و ابتدایی ایده های 
نوآورانه است، با راه اندازی مرکز نوآوری، مراکز رشد، راه اندازی صندوق 
پژوهش فناوری، اختصاص سایت پژوهش فناوری حدود پنجاه هکتار 
جهت تبدیل شدن به هاب محصوالت دانش بنیان و در حال پیاده سازی 
فن بازار دانشگاه آزاد کشور در ارس هستیم . در همین راستا با دانشگاه 
تبریز به دنبال راه اندازی کارخانه نوآوری هستیم و بحث شتاب دهنده ها نیز 
مقوله هایی هستند که انجام  شده که اساسی ترین محور در این خصوص 
بحث توانمندسازی جامعه محلی است و هم توجه به اقتصاد جامعه محلی 
با مشارکت دادن آنها در برخی از پروژه ها خصوصا پروژه های گردشگری 
مطرح است و همین طور بستر و ایجاد آموزش برای اینها فراهم است. ما 
در حوزه همگانی با همکاری سازمان فنی  و حرفه ای اولین مرکز بین المللی 
فنی  و حرفه ای را دایر می کنیم، با جهاد دانشگاهی همچنین در دوره کرونا 

بحث های آموزش های مجازی را داشتیم و این درخصوص برنامه هایی 
وجود دارد که در حوزه تقویت جوامع محلی است  .

وی اذعان نمود: البته بحث گردشگری به عنوان یکی از محوری ترین 
برنامه های تقویت جوامع محلی است که هم بر روی آموزش و هم در 
بحث اقتصاد محلی تاثیر می گذارد. یکی از اقدامات بسیار خوبی که انجام  
شده بحث ژئوپارک ارس است. یکی از تاکیدات یونسکو، مشارکت دادن 
جامعه محلی در حفظ و حراست از میراث زمین شناسی و در کنار آن منتفع 
شدن از عایدی ژئو پارک ها هستند، به این شکل که در قالب انجمن هایی 
همچون راهنمایان گردشگری، انجمن های صنایع دستی و زیرساخت های 
گردشگری متعددی ایجاد شده است. ان شاءاهلل تالش می کنیم که به زودی 
ژئوپارک ارس در یونسکو ثبت شود. در تمامی سکونتگاه هایمان دوره های 
آموزشی برای جوامع محلی برگزار شده و در حال برگزاری است، آنها را 
با علم زمین شناسی آشنا کردیم که بتوانند به عنوان راهنمایان گردشگران 
ایفای نقش کنند و هم این که در حوزه ژئوپروداکت ها صنایع دستی که به 
نوعی نمایانگر ژئوپارک ارس است، احصا شده و اکنون  به مرحله تولید 
انبوه هم رسیده که امیدواریم بعد از رفع شیوع ویروس کرونا و حضور 
گردشگران متعدد با محوریت ژئوپارک ارس شاهد این باشیم که جوامع 

محلی از خروجی و عایدی ژئوپارک ارس بهره مند شوند.
داداش زاده افزود: درخصوص بحث محرمیت زدایی یکی از شاخصه های 
مهمی که برای ارزیابی این حوزه وجود دارد، شاخص اچ دی آی یا توسعه 
انسانی است . برای هرکدام از جوامع محلی، شناسنامه ای را آماده کردیم 
گرفته  شرب  بهداشتی  آب  از  محلی  جوامع  این  برخورداری  میزان  و 
بحث  و  کتابخانه  مدرسه ،  مسجد ،  از  اعم  فرهنگی  زیرساخت های  تا 
زیرساخت های اجتماعی همچون درمانگاه ها و خانه های بهداشت را در این 
در شناسنامه آورده ایم و در قالب یک برنامه ای هرساله به دنبال ارتقاء سطح 
این مولفه ها هستیم و ان شاءاهلل که بتوانیم تا پنج سال تمام سکونتگاه ها یمان 

را از نظر شاخص اچ دی آی، به وضعیت مطلوب برسانیم  .
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس اظهار 
داشت: تاکنون در حوزه مدرسه و زیرساخت های فرهنگی کارهای بسیار 
خوبی صورت گرفته است، اکنون در دورافتاده ترین نقاط منطقه آزاد ارس 
که از نظر جغرافیایی وضعیت خاصی دارد و در چهار محدوده منفصل و در 
امتداد رود ارس واقع  شده، جمع کثیری از عشایر عزیز و محترم در آن ساکن 
هستند. دسترسی به بحث کتاب و کتاب خوانی با راه اندازی کتابخانه های 
سیار و تجهیز کتابخانه های مدارس و مساجد نیز انجام  شده است. در سایر 
مقوله ها نیز اقدامات خاصی در حوزه تجهیز مدرسه ها و مساجد و همین طور 
خانه های بهداشت انجام  شده و ما سعی می کنیم که سطح دسترسی این 
جوامع محلی را به خدمات افزایش دهیم؛ به عنوان مثال با راه اندازی 
درمانگاه تخصصی، شاهد حضور هشت پزشک متخصص هفته ای هستیم 
که با هزینه های بسیار پایینی ارائه خدمات می دهند؛ ضمن اینکه کارهای 
مشترکی با مجموعه های دیگر  خصوصا مجموعه سپاه و بسیج در دستورکار 
است. گروه های جهادی همچنین کارهای بسیار ارزشمندی را در این منطقه 
انجام می دهند و مهم تر آنکه گروه جهادی منطقه آزاد ارس در سطح کشور 
دارای جایگاه بسیار ویژه ای است، هم در حوزه تامین خانه های محروم و هم 

در حوزه های دیگر نقش ایفا می کنند.
وی درخصوص بحث کمک به نواحی همجوار نیز گفت: سابقا در بودجه 
سنواتی مناطق آزاد ردیفی تحت عنوان ردیف کمک به نواحی همجوار بود 
که آیین نامه ای هم ابالغ  شد که هم نواحی همجوار در آن تعریف  شده بود 
و هم اینکه شیوه هزینه کرد در آن آمده بود. اما چند سال است که این ردیف 
بودجه حذف  شده است؛ ولی با این حال ما در قالب بودجه معاونت فرهنگی 
هرساله مبلغی را به این امر اختصاص می دهیم، زیرا بر این باور هستیم 
که بحث محرومیت زدایی نمی تواند در یک محدوده جغرافیایی مشخص 
در داخل مناطق آزاد شکل بگیرد . اگر نتوانیم در مناطق همجوار از نظر 
محرومیت زدایی کارهای ارزشمندی انجام بدهیم، طبیعتا همین اختالفی که 
در دو منطقه همجوار ایجاد می شود، باعث ایجاد بسیاری از نارسایی ها هم 
در حوزه های فرهنگیو  هم در حوزه های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. 
بنابراین بحث کمک به نواحی همجوار را همچنان در دستورکار داریم، ولی 
امیدواریم که دوستان دبیرخانه در تعریف بودجه های سنواتی، ردیف بودجه 
کمک به نواحی همجوار را در قالب همان آیین نامه ای احیا کنند تا بتوانیم 
که به نواحی همجوارمان به  صورت بسیار شفافی رسیدگی کنیم؛ چراکه 
صراحتا در قانون مناطق آزاد اشاره  شده که درآمدهای مناطق آزاد در قالب 
بودجه سنواتی که به تصویب هیات وزیران یا همان شورایعالی مناطق آزاد 
می رسد، در داخل محدوده مناطق آزاد قابل هزینه کرد است، بنابراین یک 
خأل قانونی چندساله ایجاد شده که امیدوارم دوستان مناطق آزاد خصوصا 
دبیرخانه شورایعالی این مشکل را رفع کنند تا بتوانیم که به رسالتمان 
درخصوص ارتقاء خدمات در حوزه های فرهنگی و اجتماعی که نتیجه آن 
بحث محرومیت زدایی می شود، برسیم؛ در غیر این صورت همچنان مناطق 
آزاد نمی توانند به کارکرد اصلی شان و الگوسازی برسند و ایجاد اختالفات 
طبقاتی در مناطق آزاد و نواحی همجوار باعث می شود که مشکالت قابل 
 توجهی در کارکرد و نقش مناطق صورت گیرد. یک نکته ای که در اینجا 
باید به آن اشاره کنم این است که نگاه محلی و منطقه ای به موضوعات 
بدون اینکه تاثیر در نواحی همجوار و یا در سرزمین اصلی داشته  باشد، باعث 
می شود که مناطق آزاد از همان رسالت اصلی شان که بحث الگوسازی 
است، دور شوند و گاها از واژه هایی همچون حیاط خلوت برای مناطق آزاد 
استفاده شود که برای رفع این  موضوع توجه به بحث محرومیت زدایی از 
اهمیت بسیار ویژه ای در نواحی همجوار برخوردار است. مسئولین محلی 
منطقه آزاد به این مقوله کامال واقف هستند و این کار انجام می دهند، ولی 
یک باگ  قانونی به خاطر حذف ردیف بودجه همچنان برای ما متصور است 

که امیدوارم این قضیه رفع شود.
با  بحث کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک که  داداش زاده در رابطه 
به یکی از اساسی ترین مقوله ها در بحث توسعه اقتصادی بر آن تاکید 
می شود، اظهار کرد: بحث بنگاه های کوچک اقتصادی مهم هستند؛ چراکه 
سرمایه های بسیار اندکی را نسبت  به مجموعه های بزرگ الزم دارند و 
طبیعتا  ریسک موفقیت و یا شکست آنها نسبت  به بنگاه های بزرگ بسیار 
پایین تر است؛ لذا راه اندازی این کسب وکارها در مناطق آزاد با سرمایه های 
بسیار پایین و با ایجاد اشتغال قابل توجهی همراه است. ما در محدوده منطقه 
آزاد ارس اقداماتی انجام دادیم، اینکه از ظرفیت تسهیالتی که در قالب 
تسهیالت صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی اختصاص داده شده 
بود، توانستیم که مبالغ قابل توجهی را در قالب تسهیالت جذب کنیم و در 
اختیار کسب وکارهای کوچک قرار دهیم . در حوزه دانش بنیان که بخش 
عمده ای از حوزه های فعالیتی آن کسب وکارهای کوچک هستند، در این 
خصوص با راه اندازی صندوق پژوهش فناوری توانستیم با ارائه تسهیالت 

بسیار ارزان قیمت کسب وکارهای دانش بنیان مدنظر قرار دهیم.
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در پایان، 

تفاهم نامه هایی که در جهت حمایت از جوامع محلی منعقد شده را نام برد و 
گفت: تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای جهت راه اندازی مرکز بین المللی 
فنی و حرفه ای ، تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی برای برگزاری دوره های 
آموزشی، تفاهم با دستگاه های اجرایی جهت حمایت از ژئوپارک ارس، 
تفاهم نامه با وزارت ارشاد انعقاد شده که حوزه های فرهنگی ساپورت شوند. 
با وزارت میراث فرهنگی نیز جهت حمایت از صنایع دستی تفاهم نامه هایی 
داریم، اما نیازمندیم که قانون منعقد در قالب ماده 65 احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور به نوعی اجرا شود تا این تفاهم نامه ها تبدیل به عنوان یکی 
از وظایف ذاتی مناطق آزاد تبدیل شوند تا بتوانند خدمات قابل توجهی ارائه 
دهند. لزوم اینکه همه جوامع محلی از همه امکانات و شرایط حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی، مقوله اقتصاد محلی منتفع شوند این است که بحث 
مدیریت یکپارچه را به نوعی پیاده سازی کنیم که به همت دستگاه های 

اجرایی برمی گردد که بتوانند با تفویض اختیار ما را کمک کنند. 

 معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم:

 لزوم توجه جدی به محرویت زدایی 
جوامع محلی جهت جلوگیری از مهاجرت

مهدی زارعی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم نیز در گفت وگو با نشریه، به سواالت ما پیرامون ضرورت 
تقویت جوامع محلی در مناطق آزاد و اقدامات و برنامه های انجام گرفته 

درخصوص محرومیت زدایی در منطقه آزاد قشم پاسخ داد .
وی درخصوص توجه جدی و تقویت جوامع محلی و اهمیت موضوع 
محرومیت زدایی گفت: جامعه محلی، نگین و ویترین یک منطقه آزاد است 
به ویژه در منطقه آزاد قشم که ما هفتاد روستای بزرگ و کوچک داریم 
که اغلب جمعیت جزیره در این روستاها مستقر هستند و سکونت دارند. 
طبیعتا رشد متوازن و یکپارچه این روستاها موجب این می شود که منطقه 
آزاد هم یک دورنما و چشم انداز زیباتر، بهتر و یکسان تری داشته باشد و 
عدالت متوازن تری در تمامی روستاها توزیع شود. هر آنچه که از امکانات 
منطقه آزاد و فرامنطقه ای از سرزمین اصلی وجود دارد، اگر در این روستاها 
به صورت متوازن توزیع شود و براساس نیازهایی که در روستاها وجود 
دارد و جوامع محلی نسبت به آن متقاضی هستند، در آنجا انجام گیرد، این 
موضوع می تواند نسبت به رشد منطقه آزاد و پذیرش بسیاری از اتفاقات ما 
بعد از آن موثر و کارساز باشد. از این جهت موضوع محرومیت زدایی به ویژه 
در روستاهایی که توسعه متوازن تر و یکدست تری نسبت به روستاهای دیگر 
نداشتند، یکی از ضروریات کار است که باید حتما نسبت به آن توجه کرد 
تا خدایی نکرده طوری نباشد که برخی روستاها که در دوردست تر هستند، 
صرفا پیشرفت کنند و یک شرایط نامتوازن به وجود بیاید و یا برخی روستاها 
و شهرهای کوچکی که ایجاد شده دارای رشد بیشتر نسبت به برخی دیگر 
شوند. لذا باید توسعه جوامع محلی اتفاق بیفتد. طبیعتا اگر این کار را انجام 
دهیم، یکسری پیامدهای مثبتی پشت سرش ایجاد خواهد شد، ازجمله اینکه 
یک رضایتمندی خیلی جدی در جوامع محلی نسبت به توجه یکسان به 
وجود می آید و این باعث نمی شود که مهاجرت ها از روستاها به شهرهای 
بزرگتر یا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت گیرد؛ درواقع به دلیل عدم 
توجه به جوامع محلی و ایجاد عدالت توزیعی افراد مجبور نمی شوند که 

روستاهای خود را ترک کنند و از آنجا به جاهای دیگر بروند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه در 
رابطه با اقدام عملیاتی انجام گرفته درخصوص محرومیت زدایی در منطقه 
آزاد قشم اظهار داشت: در این راستا اقدامات متفاوتی از زمان استقرار منطقه 
آزاد قشم تاکنون در این جزیره به وقوع پیوسته که می توان بسیاری از این 
اقدامات را لیست کرد و از آنها نام برد. اگر بخواهیم به مهم ترین آن اشاره 
کنیم، این است که منطقه آزاد نسبت به توسعه زیرساخت ها در غرب و شرق 
جزیره اتفاقات و تصمیماتی متفاوتی اتخاذ کرده است. در این راستا می توان 
بحث جاده ها، فرودگاه ، حمل ونقل دریایی مسافری بین جزیره و سرزمین 
اصلی، ایمن سازی نقاط حادثه خیز در جاده ها، توسعه شبکه راه ها و راه های 
فرعی ، اجرای طرح هادی در داخل روستا و بهره مندی از آب شرب توسط 
آب شیرین کن ها، توسعه شبکه داخلی روستاها ازجمله اتفاقات و اقدامات 
خاصی است که در این حوزه انجام گرفته است. یکی از اقدامات خوبی که 
در روستاها اتفاق افتاد، این بود که منطقه آزاد نسبت به ساخت اسکله های 
تفریحی و صیادی همت ویژه ای صرف کرد و ساماندهی صیادان در قالب 
شرکت های تعاونی باعث این شد که بتوانند از دریا که راه معیشت و گذران 
زندگی شان از قرن های پیش تاکنون بوده، منظم تر انجام شود؛ بدین طریق 
که هرجا که گردشگران وارد می شدند و نیاز به توسعه و ساماندهی اسکله 
گردشگری وجود داشت، یکسری از ناخداها با قایق های تفریحی شان وارد 
شدند و در آنجا نسبت به خدمات دهی به مسافرین اقدام کردند و در بعضی 
اسکله های دیگر که موضوع صیادی خیلی جدی است، از لنج های چوبی 
بزرگ تا قایق های صیادی کوچک همه در آنجا بارانداز خودشان را انجام 
می دهند. لذا یکی از اتفاقات خوب همین موضوع بوده است. اما موضوع 
هتل ها ، اقامتگاه های بوم گردی و هر صنعتی که در واقع وابسته به موضوع 
گردشگری است، توسعه خیلی خوب و چشمگیر در منطقه آزاد قشم داشته 
که در این حوزه می تواند یکسری از فاکتورهایی باشد که در راستای اقدامات 
عملی در راستای برنامه توسعه و محرومیت زدایی به انجام رسیده و می توان 

از آن نام برد.
زارعی در رابطه با محرومیت زدایی نواحی همجوار منطقه آزاد قشم گفت: 
محرومیت زدایی در نقاط همجوار مثل جزیره های هرمز و الرک یکی از 
بحث های شدت و ضعف دار در منطقه آزاد بوده است. در یک دوره ای 
که جزیره هرمز و الرک جزء منطقه آزاد قشم بوده اند، یکسری توجهات 
معمولی انجام می شده و در واقع توسعه زیرساخت هایی بر حسب وظیفه و 
ماموریتی که مناطق آزاد در این مناطق دارند، انجام می گرفته است؛ اما 
بعدها به دالیلی این دو منطقه به عنوان نقاط همجوار جزیره قشم از حوزه 
سرزمین این منطقه جدا و به شهرستان بندرعباس ملحق شدند . البته جزیره 
الرک جز منطقه آزاد قشم محسوب نمی شود، ولی در تقسیمات جغرافیای 
سیاسی جزء شهرستان قشم است؛ بدین تربیت این جزایر متاسفانه به دیل 
حاکمیت چندگانه که در موضوع حکمرانی خودشان داشتند، باعث شده 
توسعه یکدست و متوازنی نسبت به قشم نداشته باشند و اکنون می بینیم 
که گه گاهی در نقاط مختلف این جزایر محرومیت هایی به چشم می خورد 
که بدین طریق بنیاد علوی، بنیاد برکت و بسیاری از دستگاه های خیریه 
وارد این جریان شدند و اقداماتی انجام دادند. به نظر می رسد شاید تاکنون 
آنگونه که باید پاسخگوی تمامی نیازها و تقاضاهای جوامع محلی در این 

نقاط خیلی نبوده ایم.
وی در رابطه با نقش کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک در توسعه جوامع 
محلی اذعان نمود: قطعا کسب و کارهای کوچک تاثیر خودشان را دارند و 
سهم خود را به خوبی ایفا می کنند. کسب و کارهای کوچک به ویژه در حوزه 

صنایع دستی در قشم جایگاه ویژه ای در توسعه صنعت گردشگری دارد که 
از دیرباز مورد توجه گردشگران و مسافران در جزیره بوده است. این کسب و 
کارها اغلب خانگی است و توسط زنان مدیریت می شوند، ولیکن نکته ای که 
وجود دارد این است به دلیل وجود صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک، 
مسافران به روستاهای دورافتاده بروند و در آنجا به خاطر بازدید و یا خرید 
محصوالت صنایع دستی در روستاها اقامت کنند و بمانند و همین موجب 
توسعه ایجاد اقامتگاه های بوم گردی و کاشانه مهمان ها شده است و بسیاری 
از اتفاقات خوب دیگر با حضور گردشگر رخ داده است که علت آنها، همین 
کسب و کارهای کوچک و صنایع دستی جوامع محلی بوده که موجب شده 

رونق بیش از پیشی را در دو دهه اخیر شاهد باشیم  .
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
برنامه ریزی هایی که برای توسعه کسب و کارها باید انجام شود، این 
است که ما در هر روستایی باید زمینه هایی را ایجاد کنیم تا کسب و 
کارهای کوچک بتواند رونق و بروز و ظهور خاصی داشته باشد. در این 
راستا منطقه آزاد در سال های اخیر اقدام به ساخت و ایجاد خانه های 
صنایع دستی در روستاها کرده است؛ در ماه های اخیر پنج، شش خانه 
صنایع دستی در روستاهای مهمی که پایلوت و خواستگاه صنایع دستی 
بانوان فعال و کارآفرین در این حوزه در  هستند، ایجاد شد و تقریبا 
این خانه ها در حال استقرار هستند . برنامه نیز بدین ترتیب است که 
در این خانه های صنایع دستی نسبت به آموزش تکمیلی و هدفمند 
بانوانی که به صورت آماتور و آموزش های محلی در حال تولید یکسری 
محصوالت هستند ؛ آموزش های جدید و به روز داده شود تا در تولیدات 
خود خالقیت و نوآوری داشته باشند که مورد استفاده مصرف کنندگان 
در سرزمین اصلی و خارج از کشور باشند. این یکی از اتفاقات و اقدامات 

خیلی مهم در سال ها اخیر سازمان منطقه آزاد قشم بوده است  .
وی مهم ترین موانع جدی برسر راه پیشرفت کسب و کارهای کوچک 
این بیماری باعث شد دوسال  را شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: 
گردشگری در جزیره قشم به صفر برسد و کسب و کارهای کوچک به 
دنبال منع ورود گردشگران، به کلی تعطیل شود و کسانی که به کسب 
و کارهای مشغول بودند و آورده ای از این تولیدات داشتند، متاسفانه بیکار 
شدند . ضمن اینکه در یکی دوسال اخیر برخی ناچار شدند که به سایر 
مشاغل روی آورند و این یکی از موانع خیلی جدی بر سر راه کسب و 
برای  نداشتن فضای کافی و مناسب  اینکه  بود. دوم  کارهای کوچک 
رشد این کسب و کارها به ویژه آموزش گیری و آموزش دهی هنرجویان و 
فراگیران این حوزه یکی از موانع جدی بر سر راه پیشرفت این کسب و کار 
بوده است. اگر امکان این باشد که بتوانیم در هر روستا یک مکانی نه چندان 
بزرگ و خیلی خاص، بلکه به صورت مدارس با ابعاد کوچک تر داشته باشیم، 
این کسب و کارها می توانند سن رشد آموزش های الزم را دریافت کنند و 
با دریافت این آموزش ها، تحولی بنیادی در عرصه تولید خود ایجاد کنند و 
ضمن به فروش رساندن آن، یک محل درآمد ثابت و معتبری ایجاد کنند تا 

این کسب وکارهای کوچک در جوامع محلی تقویت شوند.
داشت:  اظهار  قشم  اجتماعی  آموزه های  وضعیت  درخصوص  زارعی 
آموزش های متفاوت و شاید بتوان گفت منظم یا نامنظمی در منطقه از 
گذشته تا کنون بوده، حتی بدین طریق که کشورهای سوئد و ژاپن در قالب 
تفاهم نامه های همکاری مشترک بین جزیره قشم و این کشورها نسبت به 
یکسری حضور های مستمر و آموزش جوامع محلی اقداماتی انجام دادند و 
یکسری بازخوردهای مثبتی هم توانستند دریافت کنند؛ اما به دلیل اینکه 
این آموزش ها آنچنان تطابقی با وضعیت موجود مردم نداشته، نتایج ثابت و 
مستمر نبوده است، اما تا حدودی توانستند موفق باشند؛ مثال جوانان خالقی 
را در غرب جزیره قشم توانستند جذب نیروگاه آموزش جایکا )همکاری بین 
ایران و ژاپن( کنند و در این قالب آموزش هایی توسط جایکا به این جوانان 
در غرب جزیره منتقل شود که نتایج آن بعضا خوب و مثبت بوده و توانسته 
چنین نفر از جوانان را در جامعه محلی قشم آموزش های مناسبی بدهد که 
بتوانند خصوصا در جنگل حرا یک نوع اشتغال و بهره وری از جنگل داشته 
باشند که نسبت به توسعه پایدار گردشگری در غرب جزیره کمک های 
خاصی را انجام داده است؛ اما خود منطقه آزاد در قالب معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری در هر سه حوزه توانسته دوره های آموزشی برگزار 
کند که این دوره ها باعث شده خالقیت و اعتمادبه نفس در جوامع محلی 

افزایش پیدا کند و انعکاس این موضوع را در فضای رشد جوامع محلی به 
سهولت قابل مشاهده است و در بسیاری از جاها همین جوانان هستند که با 
در دست گرفتن اغلب کارها و خدمات و مشاغل سرمنشا بعضی از تحوالت 

جدید و به روز در حوزه گردشگری باشند  .
وی توضیحاتی درخصوص خدمات بهداشتی و درمانی قشم داد و گفت: 
سازمان منطقه آزاد قشم یک  بیمارستان 128تختخوابی را از نقطه صفر به 
صد رسانده و تحویل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان داده و کار مدیریت 
آن بیمارستان نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود، اما خدمت 
ارزنده و بسیار مهمی بود که سازمان منطقه آزاد قشم داخل شهر قشم 
برای مردم و جوامع محلی انجام داد. به جز این موضوع می توان گفت در 
اواسط جغرافیایی جزیره یک مرکز پزشکی خلیج فارس فعالیت دارد که آن 
هم مرکز پزشکی به عنوان یک بیمارستان کوچک ایفای نقش می کند که 
هزینه های آن نیز توسط سازمان منطقه آزاد قشم تامین می شود. همچنین 
سازمان منطقه آزاد قشم به توسعه و تکمیل خانه بهداشت و مراکز جامع 
سالمت کمک های متفاوتی انجام داده است ازجمله تامین برخی از اقالم 
تکمیلی ازجمله کولرها ، توسعه فضاهای سبز و متفاوت ازجمله آسفالت 
مراکز یا توسعه فضاسازی به صورت خاص و شکل دهی به این مراکز که 
ازجمله بحث های جدی مورد نیاز بوده و باعث شده که این مراکز خیلی 
سریع تر به بهره برداری و افتتاح برسند. تقریبا می توان گفت در جزیره به ویژه 
غرب جزیره قشم که فاصله زیادی با مرکز شهرستان دارد، توزیع عادالنه 
از امکانات بهداشتی و درمانی صورت می گیرد که ان شاهلل در درازمدت 
کمک بسیار خوبی برای هم بیمارستان حضرت پیامبر)ص( در قشم است 
و هم بار بزرگی از مراجعات مراکز استان و بندرعباس را کاهش می دهد . 
اینها خدمات بسیار ارزشمندی می باشد که توسط سازمان منطقه آزاد قشم 

به مردم و جامعه محلی شهرستان تقدیم شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
درخصوص تفاهم نامه هایی که در جهت حمایت از توسعه جوامع محلی 
امضا شده است، گفت: تفاهم نامه های متعددی توسط سازمان منطقه آزاد 
قشم با جامعه محلی و دهیاری های فعال و کوشا جزیره منعقد شده و 
سازمان منطقه آزاد نیز توانسته مشارکت های جدی در انجام پروژه های 
مختلف منطقه داشته باشد؛ از توسعه سازه های ورزشی ، فرهنگی و تفریحی 
گرفته تا توسعه زیرساخت ها ازجمله موضوع راه، پل ها، روشنایی معابر، 
بلوار ها و بسیاری از نیازهای جدی ازجمله موضوع دفع فاضالب و مباحثی از 
این شکل در حال انجام است که همیشه مورد تقاضای جامعه محلی بوده 
است . بحث موضوع دفع پسماند هم یکی دیگر از معضالت در سطح جزیره 
بوده که از دیرباز به ویژه در مدت اخیر در حال رایزنی برای رفع این مشکل 

هستیم که اقدامات خوبی در حال انجام و ایجاد است. 

 معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری
 سازمان منطقه آزاد انزلی :

اعتبارات که قابل توجه نباشد، عملکرد درخصوص 
محرومیت زدایی ضعیف می شود

و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون  سعیدی  مهدوی  سیدحجت  همچنین، 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت وگو با نشریه، به اهمیت 
توجه و تقویت جوامع محلی و محرومیت زدایی در مناطق آزاد تاکید و 

از نبود بودجه برای تخصیص اعتبار به این موضوع مهم گالیه کرد  .
وی گفت: بحث محرومیت زدایی همیشه در نظام ما از ابتدای انقالب مطرح 
بوده و هست، در بزنگاه هایی نیز خوب عمل کردیم و اعتبارات و توجهات 
ویژه ای برای این موضوع مهم مطرح شده بود، اما متاسفانه در دوره هایی 
نیز درخصوص توانمندسازی جوامع محلی ضعیف عمل کردیم . اما اکنون 
رویکرد جدید دبیرخانه برای ما جذاب و جالب است و می تواند راهبردی باشد 
که به این مسئله بیش از گذشته توجه کنیم؛ البته در این مدت کوتاه یعنی 

قریب به دوسال توجهاتی به این موضوع داشتیم.
مهدوی سعیدی افزود: اما نکته مهم آن است که در انزلی روستاها کم 
است و فقط 5روستا وجود دارد، لذا زمینه  ها و بستر کار بیشتر فراهم 
است که  به گونه ای  آزاد  مناطق  و کال  دبیرخانه  منتها شرایط  است؛ 
مباحث باید اول از طریق مدیران عامل مناطق توجیه شود. در واقع آنها 
باید بیشتر ردیف های بودجه ای را در این بحث اختصاص دهند. البته ما 

هم وظیفه پیگیری داریم و پژواک دهنده این موضوع هستیم که این 
اتفاقات مثبت درخصوص توسعه جوامع محلی بیفتد  .

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید 
کرد: در صورت عملیاتی شدن برنامه ها، شعارهای رئیس جمهور محترم 
می تواند بسیار نافذ باشد. مردم جدیت و همیت به جهت حمایت از بحث 
عدالت محوری و اینکه همه تصمیمات و مناسبات مسئوالن در مناطق آزاد 
براساس عدالت طلبانه باشد را می بینند و موجب امیدواری شان می شود. اما 
در مورد محرومیت زدایی باید تاکید کرد که هنوز روستاهای ما در خیلی از 
حوزه ها محرومیت دارند که باید برای رسیدگی به آنها بیشتر توجه کرد. 
هر چند این توجه نیاز به تخصیص اعتبارات دارد، تخصیص اعتبار هم به 
شرایط کلی مملکت و اقتصاد کشور برمی گردد؛ اما ما با بعضی از شعارها که 
همان سیگنال ها و رابطه ها و راهبردهای کار است، بهتر و بیشتر باید حرکت 
کنیم و امکان ارزیابی و بررسی باید بیشتر فراهم باشد . در این مدت کوتاه 
خوشبختانه از دبیرخانه دوستان آمدند، جلساتی داشتیم، رصدگیری کردند و 

امیدوارم همه اینها به ظرف عمل و اقدام محقق شود  .
انزلی درخصوص توسعه  آزاد  اقدامات عملی منطقه  به  ادامه  وی در 
جوامع محلی و مناطق همجوار اشاره کرد و اظهار داشت: ما نوعا از 
بزرگان روستاها ، شورا و دهیاران جلساتی متعددی داشتیم و  طریق 
همچنان مشکالت را رصد می کنیم. تخصیصاتی و اعتباراتی را هم 
می گذاریم و ارتباط مان با این دوستان نیز تنگاتنگ است. اقدام و تفکر 
جهادی نیز هم هست؛ اما مشکل بخش اعتبارات است. در حال حاضر 
به واسطه مشکالت اقتصادی، بنیه مالی در بیشتر مناطق به ویژه انزلی 
دشوار است؛ در واقع نمی توانیم آنچه که آنها می خواهند را محقق کنیم؛ 
اما در سیاستگذاری و بودجه بندی ها به این نگاه و اهتمام و توجه بیشتر 
است، اکنون این نگاه و گزارشات پررنگ شده است و می تواند روزنه 

امید و نقطه عطفی برای اجرای کار باشد. 
اما  شده،  بیشتر  توجهات  که  است  درست  افزود:  سعیدی  مهدوی 
اعتبارات نیز باید تخصیص داده شود، وقتی اعتبارات قابل توجه نباشد، 

به هرحال عملکرد ما نیز در این رابطه ضعیف تر خواهد شد  .
معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در 
رابطه با بحث کارآفرینی و کسب و  کارهای کوچک در منطقه آزاد 
انزلی گفت: ما  یک پارلمان توانمندسازی بانوان ازجمله بافت فرش 
با  و  نمایشگاه ها  ایجاد  با  ایجاد کردیم که رونق گرفت .  را  و حصیر 
فضایی که مهیا می کنیم، می خواهیم این کارها دیده شوند و مردم 
بومی کاالهای شان در معرض فروش قرار دهند. معاونت فرهنگی نیز 
این راستا حرکت می کند؛ به عنوان  این مسئله را دارد و در  رسالت 
مثال اکنون دنبال بازارچه و فضاهایی هستیم که روستاهای محدود 
خود را ارتقا دهیم . قبال 28روستا داشتیم که در آن دوره نیز کارهای 
خوبی صورت گرفت و وضعیت اقتصادی حتی بهتر بود . اما این دوسال 
به خاطر کرونا، به لحاظ اقتصادی افت داشتیم، هرچند اهتمام دبیرخانه، 
مدیران و معاونین این است که کارنامه های پررنگی از خود به جای 
بگذاریم و اکنون دنبال این هستیم که در رابطه با توانمندسازی جوامع 
محلی سازوکاری را تعریف کنیم و به این بخش بیشتر بپردازیم، اما 
همه اینها نیاز به بودجه قابل توجه دارد. مناطق آزاد دچار مشکالت 

اقتصادی هستند و باید این موضوع حل و فصل شود  .
مهدوی سعیدی اظهار کرد: اکنون فضایی که ایجاد شده اگر بخواهد 
امتداد پیدا کند، باید شاخص ها تنظیم و ارزیابی ها شکل بگیرد؛ طبیعتا 
اینگونه بهتر می توانیم حرکت کنیم؛ خصوصا در انزلی که روستا کم 
دارد. ما االن مناطقی داریم که نزدیک به 70روستا در آن است؛ لذا 
تعداد روستای کم و توسعه آنها کار سختی نیست. اخیرا نیز مدیرعامل 
محترم سازمان حضور پیدا کرد و بعضی از اولویت های منطقه را ازجمله 
ساخت مسجد، آسفالت ، الیروبی رودها و ... ارزیابی کردیم و در حال 

انجام هستیم. لذا اکنون وضعیت فعلی ما خیلی بهتر از قبل است  .
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون 
از  نمود:  اذعان  انزلی  آزاد  اجتماعی در منطقه  آموزه های  درخصوص 
طریق کارهایی که انجام می دهیم، کالس ها و سخنرانی که می گذاریم 
این موضوع مهم  توسعه  دنبال  به  ایجاد می کنیم  و کارگاه هایی که 
اشتغال  و  بیکاری، حوزه ای تحت عنوان کار  هستیم . مثال در بحث 

و  محرومیت زدایی  که  است  این  تالش مان  کلی  طور  به  لذا  داریم . 
ابعادی که باید اتفاق بیفتد، عملی کنیم تا اثرات آن را روی منطقه دیده 

شود و کارکرد آن را مردم احساس کنند  .
مهدوی سعیدی افزود: در دوره ای کارهایی را انجام می دهیم، اما بعضی 
فعالیت محسوب می شود، گاهی مدیری  ادامه  مانع  تغییرات  وقت ها 
می آید و مدیری دیگر می رود. اینها تداخلی ایجاد می کند که دبیرخانه و 
دولت باید فکری بر این موضوع داشته باشند. افراد تا بیایند و بر مسائل 
اشراف پیدا کنند، مشکالتی ایجاد می شود؛ لذا باید ثبات نسبی نیز باشد 

که متاسفانه در برخی جاها نیست.
وی درخصوص وضعیت بهداشت در جوامع محلی انزلی گفت: در این 
رابطه حرکت هایی خوبی انجام گرفته است؛ سه مرکز بهداشت داریم 
و با همکاری های که با مقامات استانی داریم، این مراکز را هم تقویت 
می کنیم. ما مشکل خدمات درمان در منطقه نداریم و امورات می چرخد، 
منتها تقویت آن مهم است که باید کارهایی در این راستا انجام دهیم  .

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در 
جوامع  توسعه  و  تقویت  جهت  تفاهم نامه ها  انعقاد  درخصوص  پایان 
محلی خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی امضاء شده است؛ اما نیاز است 
که پیگیری گردد؛ ما سعی می کنیم تا جایی که امکان است، همان 
محرومیت زدایی  بحث  و  جوامع  توسعه  که جهت  را  تفاهم نامه هایی 

داریم، دنبال کنیم و رهروی همان مسیر باشیم  .

عبدالوهاب شهلی بر، کارشناس جامعه شناسی:
تدوین سند توسعه اجتماعی جوامع محلی مناطق آزاد 

جهت ایجاد توسعه پایدار در تمامی حوزه ها
جامعه شناسی  دکتری  آموخته  دانش  شهلی بر  عبدالوهاب  دکتر  اما 
دانشگاه تهران، نگاه دقیقی نسبت به موضوع محرومیت زدایی و توسعه 

جوامع محلی در مناطق آزاد کشور ارائه داد. 
طبق اظهارات وی؛ نه تنها در اکثر مناطق آزاد کشور برنامه منسجمی 
در رابطه با محرومیت زدایی دیده نمی شود، بلکه قانون نیز در این رابطه 

ضعیف است و مسئوالن را ملزم به اجرای مسئولیت نکرده است.
شهلی بر گفت: ممکن است برخی مناطق به موضوع محرومیت زدایی ورود 
کرده باشند، اما هنوز که هنوز است برنامه توسعه اجتماعات پیرامونی و محلی 
که اطراف مناطق آزاد هستند، به صورت منسجم دیده نمی شود؛ هر چند 
که در قانون هم مختصر اشاره ای شده و در آنجا نیز بحث محرومیت زدایی 
خیلی الغر است. لذا با رویکرد خیلی جدی به این مقوله ورود نشده است. 
مبنای عملکرد را اگر مناطق آزاد و قانون را درنظر بگیریم، باید بگویم که 
دو ماموریت جدید برایشان تعریف شده است؛ یکی در جذب سرمایه گذاری 
خارجی خصوصا در یک دهه اخیر است که بحث تحریم ها به وجود آمده و 
عمال سرمایه ای که معنا دار باشد جذب نشده است و ماموریت دیگر نیز تولید 
برای صادرات می باشد که این هم اتفاق نیفتاده است. عمده فعالیت هایی 
که در مناطق آزاد به وجود آمده است، بیشتر پروژه های مستغالت و ساخت 
و ساز بوده که توانسته فرصت هایی برای یکسری نیروهای کارگری در 
جوامع محلی به وجود آورد. مورد دیگر بحث واردات کاال است که توانسته 
قشری را به عنوان تاجر در مراکز خرید مشغول به کار کند. ولی فراتر از این 
نتوانسته اند کاری کنند. یکی از دالیل آن، محدودیت برنامه ریزی در زمانی 
بود که مناطق آزاد تاسیس شد و دلیل دیگر سیاست های اشتغالی بود که 
باید پی گرفته می شد یا یک مکانیزمی طراحی می گردید که اشتغال بومی 
به گونه ای به دستورکار جدید یا ماموریت هایی که قرار بود به مناطق آزاد 

داده شود، اضافه گردد  .
وی در ادامه به منطقه آزاد چابهار اشاره کرد و اظهار داشت: سیستان و 
بلوچستان بزرگترین تولید کننده خرما در کشور است، اما نمی بینیم که آنجا 
توسعه صنعتی خاصی که مبتنی بر تقویت اقتصاد بومی این منطقه باشد، 
صورت گیرد. اندک کارخانه ای که آنجا وجود دارد، اگر فعالیت کند، بیشتر 
روی انرژی ارزانی است و همچنین بر روی فرآوری برنجی است که از 
قدیم از هند می آمد . نمونه ای دیگر، تربیت نیروی انسانی و اینکه نقش 
جدی در دانشگاه داشته باشد؛ البته مدارس و هنرستان های فنی و حرفه ای 
را در دستورکار قرار داده اند؛ ولی بنیادی نبوده است. یا مثال منطقه آزاد ارس 
یا اروند چگونه بتوانند خود را با اقتصاد بومی تطبیق دهند و روی رشته 
فعالیت هایی تمرکز کنند که کمک کننده باشند ؟ یعنی نتوانستند خودشان را 

به صورت جدی با کانتکس اجتماعی فرهنگی آن منطقه گره بزنند!
این کارشناس جامعه شناسی ادامه داد: یک تجربه متفاوتی که در منطقه 
آزاد چابهار انجام شد و با پیشنهاد خود بنده بود، بحث تدوین نقشه راه 
مسئولیت اجتماعی شرکتی بود. ایده ای که آنجا پیشنهاد دادیم و مورد 
استقبال آقای کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار قرار گرفت 
این بود که یک نظریه و چهارچوبی را تدوین کنیم و زمینه ای فراهم 
شود تا به صورت هدفمند به جای اینکه چهار کار خیر حالت نمایشی 
به خود بگیرند، تصویر پایداری به وجود بیاید و مبنای کار باشد . درواقع 
این نقشه راه تدوین شد و مطالعات میدانی مفصلی انجام گرفت و کارها 
را به موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران دادند که 
در آنجا مدلی طراحی شد که هم خود سازمان منطقه آزاد چابهار و هم 
شرکت های خصوصی که آنجا وجود دارد، بتواند ارتباطی را با جوامع 
محلی برقرار کنند . اکنون کارهای خوبی در این دولت در حال انجام 
است؛ مثل پیوست اشتغال که دارد ملزم می شود یا پیوست فرهنگی 
اجتمای که مکانیزمی را فراهم می کند و این امکان را به وجود می آورد 
تا برنامه ریزی منسجمی در راستای توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق 
به وجود بیاید . درواقع در این مناطق توسعه نباید جزیره ای باشند، بلکه 
باید بتوانند خودشان با کسب و کارهای تاریخی آنجا ارتباط برقرار کنند 
و در راستای بنیان نیروی انسانی و آموزش های مهارتی و فنی داده 
شده، بتواند در عالیق ها وارد شوند و به جای آنکه نیرو از جاهای دیگر 
به چابهار یا قشم و کیش بیاورند، از نیروی بومی منطقه استفاده شود . 
شهلی بر اذعان داشت: درواقع علت این مشکل آن است که سیاست مناطق 
آزاد در کشور با سیاست های بقیه دستگاه ها هماهنگ نیست. مثال این سوال 
مطرح است که فعالیت های سیاست های محرومیت زدایی که در این مدت 
در مناطق محروم در دستورکار قرار گرفته، چه نسبتی با مناطق آزاد داشتند؟ 
یا اگر به دنبال گسترش خدمات اجتماعی و فرهنگی هستید، باید تاکید کنم 
که اینها زمانی در یک منطقه توسعه پیدا می کند که بتوانید در سیاست ها 
هماهنگی به وجود آوردید . مثال در بحث حاشیه نشینی یا سیاست های توسعه 
مسکن، مشخص بود که وقتی در منطقه ای مثل چابهار منطقه آزاد به وجود 
می آورید، مهاجرت صورت خواهد گرفت . طبیعتا خیلی از روستاها در اثر 
خشکسالی از بین رفتند، مردم خود به خود برای اینکه شغلی پیدا کنند و از 
فقر و فالکت نجات پیدا کنند، به سمت منطقه آزاد چابهار مهاجرت کردند؛ 
اما هیچ گونه سیاست اجتماعی مسکنی در آنجا مبنای کار تعریف نشده بود؛ 
درواقع نه مناطق آزاد به لحاظ مبانی تخصصی در حوزه سیاست های توسعه 

مسکن بودند و نه سایر دستگاه هایی که متولی سیاست های توسعه مسکن 
بودند اصال به این مقوله فکر نکردند. در نتیجه با وضعیتی مواجه هستیم که 

نزدیک به نصف شهر چابهار حاشیه نشین است .
وی تصریح کرد: منطقه آزادی که قرار بود توسعه به وجود آورد، منجر 
در چابهار  انگار شاهد دو شهر  است.  به شکاف ملی-فرهنگی شده 
هستیم، یکی شهر بدبخت هاست که مدام در سیل هستند ، تابستان 
که  به گونه ای  ندارند،  هم  بهداشتی  و  آموزشی  و  می شود  قطع  برق  
نمی توان اسم آن را زندگی انسانی گذاشت؛ از طرف دیگر مواجه با 
یکسری شهرک های لوکس و الکچری هستیم که علت این داستان 

این است که برنامه ای نبود که این موضوع را جلو ببریم.
این کارشناس جامعه شناسی اظهار کرد: در مورد مناطق آزاد دیگر همچون 
کیش، مردم بومی تبدیل به کارگر و نیروی خدماتی شدند و صرفا امکان 
ایفای این نوع نقش ها را می توانند داشته باشند و به صورت جدی نقشی 
در مدیریت مناطق ندارند یا در راستای توسعه کسب و کارها اقدامی انجام 
نمی گیرد. اما به هر حال این مناطق به وجود آمدند و بخشی از واقعیت 
موجود است . مناطق آزاد فضای توسعه کشور هستند، با توجه به رویکردی 
که دولت دارد و حرف هایی که از مدیران جدید مناطق آزاد می شنویم، نگاه 
اجتماعی خیلی جدی مطرح است و حتی ماموریت هایی که سپرده شده که 
به صورت ویژه این است که این مناطق بتوانند در راستای توسعه اجتماعی 
و فرهنگی اقداماتی انجام دهند. اکنون مدل های خیلی مشخصی وجود دارد . 
پیشنهاد بنده به طور مشخص این است که همین تجربه هایی که ما در 
مناطق آزاد آن را تدوین کردیم، ادامه پیدا کند. باید در شرایط جدید یک سند 
کلی توسعه اجتماعی جوامع محلی برای مناطق آزاد کشور تدوین کنیم که 
جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و بحث توسعه 

صنعتی به ویژه توسعه پایدار دارد.
شهلی بر ادامه داد: البته نگرانی که وجود دارد این است که همان بالیی که 
سر اصفهان به دلیل فوالد آمده، ما همان صنایع را در نوارهای ساحلی ببریم 
و آنها را مستقر کنیم؛ این موضوع نه تنها موجب توسعه نمی شوند، بلکه 
همان اندک اشتغالی که مرد به دلیل ماهیگیری دارند نیز از بین می رود؛ 
چراکه اکوسیستم را تخریب می کند . لذا به طور خاص روی تربیت نیروی 
انسانی و اینکه بقیه دستگاه ها به گونه ای سیاست های شان به سیاست های 

مناطق آزاد ملحق شود، باید کار کرد تا نوعی هم افزایی به وجود آید  .
وی اظهار کرد: مناطق آزاد از خودشان بپرسند که آیا می خواهند فقط به 
سرمایه خدمات دهند؟ مناطق آزاد یک شرایطی برای تسهیل سرمایه گذاری 
فراهم می کند، باید به این هم اندیشید که چگونه به مردم و اجتماعات 
بومی که هزاران سال است سکونت و اقتصاد معیشتی داشتند، می توان 
به توانمندی آنها و مشارکت شان در فرصت های شغلی کمک کرد؟ اگر 
این داستان به وجود نیاید، منجر به معضالت سیاسی و اجتماعی و در آینده 
امنیتی می شود و این زاغه های فقر نشین که مثل بنگاه های اجتماعی 
هستند، ممکن است هر لحظه اتفاقاتی بیفتد که نه تنها منجر به تشدید 

توسعه نمی شود، بلکه جلوی همان توسعه حداقلی را می گیرند  !
این کارشناس جامعه شناسی به بحث سند مسئولیت اجتماعی در چابهار 
اشاره کرد و گفت: این سند که برای منطقه آزاد چابهار تدوین و اجرا 
شد، کاری حداقلی است؛ اما از نگاه مسئولیت اجتماعی نمی توانیم توسعه 
اجتماعی پایدار را از آن بیرون بکشیم. هدف ما از آن طرح این بود که نگاه 
متفاوتی در مدیریت منطقه آزاد به وجود بیاوریم، اما عمال باید برنامه های 
توسعه اجتماعی و فرهنگی در دستورکار قرار گیرد تا هم توسعه مسکن 
و هم توسعه بهداشت، فضاهای آموزش، مهارت ها و... اتفاق افتد. اما یک 
مسئله خیلی مهمی که وجود دارد، این است ما نباید پسکرانه را به خود 
نوار ساحلی محدود کنیم؛ مثال در تهران نمی توانیم مسئله مسکن را بدون 
مهار مهاجرت حل کنیم، وقتی تمرکز خدمات را در تهران یا چند کالنشهر 
آوردیم تا مردم به حداقلی از منافع برسند و زندگی شان را بچرخانند، طبیعتا 
مجبور به مهاجرت می شوند. اکنون خشکسالی مطرح است؛ لذا در مقایسه 
منطقه ای نیز همین گونه است؛ وقتی چهار گیت و محدوده می گذاریم و 
فعالیت ها مستقر می شوند، آدم ها مهاجرت می کنند؛ اما وقتی در یک شعاع 
100کیلومتری پسکرانه را تعریف کنیم و خیلی از فعالیت های توسعه ای 
که نیاز به آب آنچنانی ندارند، مستقر کنیم؛ وضع متفاوت می شود. مثال 
در محدوده چابهار، ایرانشهر ظرفیتی برای خود دارد یا اینکه سرباز ظرفیت 
گردشگری دارد؛ لذا اینکه تمرکز فعالیت گردشگری را در نوار ساحلی 
بیاوریم، هنر نکردیم؛ اما اینکه آنها را به به رودخانه سرباز که اکوسیستم 
خوبی دارد و آن قابلیت های زیست محیطی از میوه های گرمسیری و 

گاندوها و تمساح ها و... را دارد، قابل توجه است  .
شهلی بر افزود: مدیرانی که برنامه ریزی مناطق آزاد را انجام می دهند، باید 
بتوانند پسکرانه را گسترده تر تعریف کنند ، سیاست های توسعه روستایی را 
گسترش دهند و خیلی از تولیداتی که قرار است مناطق آزاد صادر کنند، به 
جای اینکه در پهنه های صنعتی تولید شود، در روستاها تولید انجام گیرد. 
اکنون ما روابط خوبی با چینی ها داریم؛ بنیان توسعه چینی ها، کارگاه های 
بزرگ مقیاس است، اما دیگر عامل توسعه این کشور کارگاه های کوچک 
خانگی است که هر کدام از فرآیندها در روستا تولید می شود تا بتوانند کار 

خود را انجام دهند و محصول صادر گردد.
وی درخصوص موضوع مسکن در مناطق گفت: در حوزه مسکن نیز 
موضوع ملی است؛ مناطق آزاد نه تنها تجربه ای در حوزه مسکن سازی 
اجتماعی ندارند، بلکه منابع هم ندارند . من تعجب می کنم که برخی مدیران 
صحبت می کنند که اگر مدیریت این موضوع را به ما بدهید، دوساله معضل 
حاشیه نشینی را حل می کنیم! مگر مشکل حاشیه نشینی در تهران حل شد 
که بخواهیم در مناطق دیگر حل کنیم؟ تنها راه این است که بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و وزارت راه و شهرسازی یکسری سیاست هایی در حوزه 
مسکن اجتماعی پیاده کنند. البته مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و لزوما 
مسکن ملکی نیست . در طرح نهضت ملی مسکن سازی تولید 4میلیون 
مسکن در 4سال در دستورکار دولت است. به نظرم مالکیت زمین باید 
تثبیت شود تا اینها را وارد طرح کنند، تا اگر زمین جدید دارند، مسکن بسازند 
یا اینکه در بحث های بازآفرینی شهری وام های ملی اختصاص داده شود تا 
اوال مالکیت تثبیت شوند و نگرانی شان رفع شود و بعدا انگیزه پیدا کنند که 
حداقل سازه هایی را مثل سازه های بنیادی که تاب آوری دارد، به مرور بزنند؛ 
مثل تجربه ای که در هند و آمریکای التین تحت عنوان مسکن تدریجی 
داریم که اول فونداسیون اصلی را می زند و بعد به مرور می سازد. اما این 
مدل ها هنوز در ایران وارد نشده و من تصورم این است که به طور خاص 
در مورد چابهار یا بقیه مناطق آزادی که مسئله حاشیه نشینی دارند، باید در 
راستای بهبود فضای کالبدی زندگی شان تالش شود و هم یکسری کسب 
و کارها و کارگاه هایی در این قسمت شهر به وجود بیاید تا مردم بدون اینکه 
مجبور شوند هر روز پنج یا شش کیلومتر به منطقه بروند، در همین کارگاه ها 
تولیداتی انجام دهند که با وزارت کار یا معاونت علمی ریاست جمهوری باید 
این بحث ها جلو رود تا روی کاالهایی که می تواند خروجی داشته باشد، 

بازاری برای صادراتشان فراهم شود   .
این کارشناس جامعه شناسی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله زنان نیز 
خیلی مهم است؛ صنایع دستی که در کل کشور وجود دارد، دانش تاریخی 
محسوب می شود؛ مناطق آزاد می توانند ورود جدی درخصوص توانمندسازی 
زنان و هنر داشته باشند. کاالهایی که نه آالیندگی محیط زیست دارند و 
نه ضرر دیگر، باید توسعه پیدا کنند. ان شاء هلل به مرور تحریم ها نیز برداشته 
شود تا گردشگران حضور پیدا کنند و اتفاقات و اقسام و انواع بوم گردی ها و 
فضایی که غذا ارائه دهند، فراهم گردد. به هر حال برای گردشگر اروپایی و 
خارجی، فضای هتل جذاب نیست، باید در فرهنگ بومی مناطق ورود پیدا 
کنند و خدماتی به آنان ارائه شود. لذا امیدوارم که قدم های جدی در جهت 

توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق آزاد کشور برداشته شود  .
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با معاونین فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق آزاد مطرح شد:

تحقق الگوی توانمندسازی جهت محرومیت زدایی در مناطق آزاد



یادداشت

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی گردشگری، 
از صنایع پتروشیمی و نفت در رتبه  بعد  صنعت گردشگری 

سوم صادرات جهانی قرار گرفته است. 
خدمات  حوزه  در  شغل  یک  دنیا  در  موجود  10شغل  هر  از 
از  دنیا  داخلی  ناخالص  تولید  از  10درصد  است،  گردشگری 
حوزه  به  مربوط  جهانی  صادرات  7درصد  است،  گردشگری 
گردشگری است و بیش از 30درصد صادرات خدمات جهانی 

در حوزه گردشگری صورت گرفته است. 
اقتصادی،  رشد  در  گردشگری  تاثیرات  به  توجه  با  حال 
ایجاد شغل، توسعه، محافظت و نگهداری از محیط زیست و 
فرهنگ جوامع و در نهایت نوید  دهنده صلح و امنیت جهانی 
می توان به اهمیت بازاریابی گردشگری بیش از پیش پی برد. 
براساس آمار به دست آمده، فناوری های نوین بازاریابی )بازاریابی 
استفاده  اینترنت  از  سفر  جهت  مردم  از  65درصد  دیجیتال (، 
در  مهم  ابزاری  عنوان  به  اینترنت  بر  تکیه  بنابراین  می کنند، 
انتخاب نیست و یک ضرورت  صنعت گردشگری دیگر یک 
که  می دهد  نشان  دیگری  آمار  همچنین  می گردد.  محسوب 

بازاریابی دیجیتال 62درصد ارزان تر از بازاریابی سنتی است. 
بازارها با ورود به قرن بیست و یکم، دچار تغییرات بسیار اساسي 
سریع  طور  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  امروزه  شدند . 
براي  وسیله اي  و  تجارت  بر  اثرگذاري  و  گسترش  حال  در 
خدماتي  سازمان هاي  بر  فناوري ها  است .  سازمان ها  رقابت 
هدایت مي کنند.  تجارت  به سمت  را  آنها  و  اثرگذار هستند 
براي مثال به طور فزآینده، مصرف کنندگان مي توانند براي 
کل محصوالت گردشگري اعم از خرید آنالین بلیط، رزرو 
هتل، بسته هاي تورهاي مسافرتي خود به طور مستقیم اقدام 
نمایند و بدین شکل آنها نیازمند انعطاف، خصوصي شدن، در 

دسترس بودن و در ارتباط با نهادهای گردشگري هستند . 
با رشد چشمگیر و فراگیر شدن تلفن هاي همراه هوشمند، اینترنت و 
شبکه هاي اجتماعي در دهه اخیر، بنگاه هاي خدماتي مانند گردشگري 
نیز براي بازاریابي محصوالتشان، خود را با این ابزارهاي روز تطبیق 
داده و بازاریابي دیجیتال به یکي از مهم ترین رویکردهاي بازاریابي 
در دنیاي امروز بدل شده است. بازاریابي دیجیتال خصوصا در حوزه 
پیدا مي کند؛ چراکه عموم مشتریان  دوچندان  اهمیتي  خدمات، 
بنگاه هاي خدماتي، در واقع مشتریاني هستند که کیلومترها با مقاصد 
خود فاصله دارند و بنابراین، بخش قابل توجهي از اقداماتي که براي 
جذب این مشتریان صورت مي گیرد، به صورت ارتباط از راه دور و 

عموما در بستر اینترنت رخ مي دهد .
پیشرفت سریع فن آوري، به خلق عصر دیجیتالي منجر شده 
است. رشد انفجاري کامپیوترها، ارتباطات از راه دور، اطالعات، 
حمل و نقل و فن آوري هاي دیگر، بر روش هاي ارائه ارزش به 
مشتریان تاثیر عمده اي گذاشته است. امروزه بیش از هر زمان 
دیگر با افراد دور و نزدیک در دنیا ارتباط داریم . انفجار فن آوري، 
راه هاي جالبي براي آگاهي و پیگیري وضعیت مشتري و ارائه 
محصوالت و خدمات متناسب با نیازهاي منحصر به فرد هر کدام 
از مشتریان فراهم کرده است . عالوه بر این، فن آوري هاي جدید، 
شرکت ها را در توزیع موثر و کارآمد محصوالت نیز یاري مي کند . 
همچنین امکان ارتباط با گروه ها یا فرد فرد مشتریان نیز فراهم 
شده است. فن آوري، موج جدیدي از ابزارهاي ارتباطات و تبلیغاتي 
را نیز در برداشته است، از تلفن موبایل، آي پاد، دستگاه هاي ضبط 
دیجیتال و تلویزیون هاي کابلي گرفته تا کیوسک هاي اینترنتي 

در فرودگاه ها و فروشگاه هاي برخط .
لزوم توجه به بخش بندی بازار در بازاریابی دیجیتال گردشگری 
امری اجتناب ناپذیر است. بخش بندی بازار، فرآیندي است که 
براساس آن یک بازار به زیربخش هاي متمایزي از مخاطبان 
و مشخصات  نیازها  داراي  گروه  هر  که  تقسیم بندي مي شود 
متفاوتي نسبت به دیگر گروه ها مي باشد و لذا بخش بندي بازار 
در واقع قلب فعالیت هاي بازاریابي است و استراتژي هاي بازاریابي 

بدون توجه به بخش بندي بازار موفق نخواهند بود .
معموال بخش بندي بازار را به منظور شناسایي انواع گونه ها، 

براساس متغیرهای چهارگانه زیر انجام مي دهند :
  متغیرهای جغرافیایی )براساس محل استقرار(

  متغیرهای جمعیت شناختی )براساس عواملي نظیر سن، 
جنس، درآمد، میزان تحصیالت، شغل، نژاد، ملیت و...(

مورد  منافع  انگیزه،  )براساس  رفتاری  متغیرهای   
نظرگردشگر، وضعیت وفاداري و...(

  متغیرهای روانشناختی )براساس نوع نگرش، شخصیت 
گردشگران، شیوه زندگي یا طبقه اجتماعي و…(

را  زیر  موارد  گردشگری  بازاریابی  برنامه ریزی  اتخاذ   عدم 
سبب می گردد:

  از دست دادن فرصت ها در بازارهاي در حال رشد
  از دست دادن سهم بازار به دلیل اقدامات رقبا

  مواجهه با مشکالت مربوط به تقاضا در فصل کم متقاضي
در  شده  عرضه  محصوالت  به  نسبت  محدود    شناخت 

مقصد موردنظر
  فقدان حمایت هاي الزم از تالش هاي جمعي

  ضعف در سیستم اطالعات
  نزول کیفیت خدمات به پایین تر از حدود قابل قبول

  مواجه شدن با مشکل در جذب واسطه ها جهت عرضه محصوالت
  کاستن از قدرت خالقیت و انگیزه کارکنان

جهت حضور بیشتر و بهتر در کسب و کار گردشگری مناطق 
آزاد کشور، موارد ذیل پیشنهاد می گردد: 

  ایجاد وب سایت استاندارد گردشگری مناسب
  جدی گرفتن شبکه های اجتماعی

  آشنایی با امکانات شبکه های اجتماعی مانند به اشتراک 
گذاشتن استوری ها و و فیلم ها و... 

  بهره گیری از افراد محبوب و مشهور در شبکه های اجتماعی
  تبلیغات و نمایش های ویدئویی خصوصا تولید فیلم های 

کوتاه و عکس
بازاریابي دیجیتال نیز دائما باید خود را با این ابزارها که مرتبا به روز 
مي شوند، تطبیق دهد . ممکن است یک ابزار در یک سال با اقبال 
گسترده اي مواجه باشد و سال بعد از آن به کلي فراموش شود؛ بنابراین 
شرکت ها و بنگاه هاي خدماتي گردشگری که بازاریابي دیجیتال براي 
آنها از اهمیت باالیي برخوردار است، به صورت متناوب ابزار موجود 
را رصد می کنند، میزان استقبال از هر کدام را مي سنجند و متناسب 
با بازدهي هرکدام براي بازاریابي از طریق مطلوب سرمایه گذاري 
اگر  گردشگري حاال  کارهاي  و  نظر مي رسد کسب  به  مي کنند . 
مي خواهند از قافله امکانات تکنولوژیکي بازاریابي جا نمانند، باید در 

جهت تولید محتوای گردشگری و از روندهاي جدید پیروي کنند.

یادداشت: 
رامین قنبرقره تپه

لزوم تولید محتوای 
گردشگری در بستر دیجیتال

مناطق آزاد6

مشاور رئیس جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت:

آنچه »شهید حاج قاسم سلیمانی« از بقیه 
متمایز کرد، »دل سـپردگی به والیت« بود

دوشنبه 20 دی  ماه 1400 - 10 ژانویه 2022 - شماره  163

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادی با تسلیت به مناسبت 
و  زهرا )س(  فاطمه  ایام شهادت حضرت  رسیدن  فرا 
سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، تقارن این 
دو مناسبت را نشان دهنده ارادت سید شهدای جبهه 

مقاومت شهید سلیمانی به بانوی دو عالم دانست.
با حضور در دانشگاه علم و صنعت و  سعید محمد 
ما  انقالب  دانشگاه گفت:  این  دانشجویان  در جمع 
انقالب آرمانی بود و کسانی که هشت سال جنگ 
را  متفاوت  تالطم های  و  کردند  سپری  را  تحمیلی 
پشت سر گذاشتند، به دنبال نام و مادیات نبودند و به 
دلیل دیدگاه آرمانی و ارزشی این عزیزان و با کمک 
خداوند توانستند این بحران ها را پشت سر بگذارند.

وی اظهار داشت: آنچه الزم است در این نشست به آن 
بپردازیم، نگاهی گذار به چارچوب فکری و شخصیتی 
شهید سلیمانی است. طبق فرمایش مقام معظم رهبری 
)مدظله(، شهید سلیمانی به عنوان یک قهرمان ملی و 
الگو در کشور ما به خصوص برای جوانان مطرح هستند 
و شاید کمتر کشوری باشد که قهرمانان واقعی ملی 
در این تراز داشته باشد. باید از این داشته ها به شدت 
مراقبت کنیم و برای شکوفاتر شدن آن تالش کرده و 
به عنوان مکتب سلیمانی آن را به جوانان عرضه کنیم. 
باید تمام جوانب آن را ببینیم، بسنجیم و واکاوی کنیم و 
آنها را به عنوان الگو، ثبت و ضبط و درس آموخته های 

آن را برای نسل های آینده بازگو نماییم.
مشاور رئیس جمهور گفت: آنچه شهید سلیمانی را با بقیه 
متمایز کرد، »دل سپردگی به والیت« بود. وقتی در جامعه 
متنوع و متکثر نگاه می کنیم با همه سالیقی که وجود دارد، 
همه برای شهید سلیمانی ارزش ویژه ای قائل هستند. 
خیلی از اصولگراها ایشان را اصولگرا می بینند و بسیاری 
از اصالح طلبان، اصالح طلب. عملکرد ایشان به گونه ای بود 
که هیچ گاه تحت تاثیر خط و خطوط و جریانات سیاسی 
قرار نگرفتند و صرفا در جهت چارچوب فکری مقام معظم 
نقطه بسیار  این یک  رهبری)مدظله( حرکت کردند و 

ارزشمند از خصوصیات شهید قاسم سلیمانی است.

وی، دوره خدمت شهید سلیمانی را در نیروی قدس 
سپاه دوره تحول در کشور برشمرد و افزود: بعد از دوره 
مدیریت ایشان، تحول بسیار شگرفی را شاهد بودیم. 
فردی که توانست به عنوان یک استراتژیست نظامی 
نتیجه آن در دوره رعب و  اثرگذار شود،  در کل دنیا 
نیروهای تکفیری در کل دنیا قابل  از وجود  وحشت 
سریع،  سازماندهی  با  توانستند  ایشان  است.  بررسی 
نسبت به بسیج و به کارگیری همه امکانات نیروهای 

جبهه مقاومت با نیروهای تکفیری مقابله کنند  .
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
اذعان کرد: شهید سلیمانی به مسائل هم نگاه نظامی داشتند 
و هم نگاه اقتصادی. دیدگاه بلند اقتصادی ایشان به گونه ای 
بود که در اوج درگیری و جنگ قرارداد اقتصادی منعقد 
می کردند و برای بازگرداندن دیون جمهوری اسالمی ایران 

از هیچ تالشی فروگذار نکردند.
سعید محمد ادامه داد: باید از این تفکر و ایده درس 
را خلق  فرصت هایی  تفکرها  این  دل  در  و  بگیریم 

کنیم و مسائل کشور را حل و فصل نماییم.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درخصوص دلیل 
انتخاب ایشان به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه علم 
و صنعت گفت: به نظر بنده هیات امنا بودن به اینکه در 
کدام دانشگاه تحصیل کرده ای بر نمی گردد؛ بلکه به رشته 
تحصیلی و حوزه فعالیت اشخاص مرتبط است. دانشگاه 
علم و صنعت چون بحث فنی و مهندسی هست و تجربه 
کافی در این زمینه باید داشت و اینکه امروز بحث های 
علمی با مسائل صنعتی و اجرایی کشور عجین است، 
هیات امناء و گردانندگان دانشگاه باید بتوانند ارتباط خوبی با 

صنعت، پژوهش و دانشگاه برقرار کنند.
مشاور رئیس جمهور درخصوص اقدامات صورت گرفته در 
جهت خنثی سازی و غلبه با تحریم ها در دوره مسئولیت 
شهید سلیمانی در مجموعه سپاه قدس نیز گفت: روحیه ای 
در سیستم اداری کشور در ۸سال گذشته حاکم بود که 
مسئولین و کارکنان دولت در چارچوب های که تعریف 
شده بود، کار می کردند. با این کلیشه های متعارف در دوران 
بحران نمی توان اقدامی انجام داد، کشور در حال جنگ 
اقتصادی است و باید روش های مختلفی اتخاذ شود، اگر 

بخواهیم با همان چارچوب ها کشور را اداره کنیم، با بحران 
جدی مواجه خواهیم شد، پس باید به دنبال مسیرهای جدید 
بود. در دولت سیزدهم و با روحیه انقالبی که وجود دارد، این 

اتفاق خواهد افتاد.
سعید محمد ادامه داد: در این بین سپاه پاسداران با همکاری 
بخش خصوصی از همه ظرفیت ها استفاده کرد، بحث 
خنثی سازی تحریم ها پیگیری شد و در بعضی از بخش ها، 
سپاه بحث دور زدن تحریم ها را پیش گرفت. در بخش 
خنثی سازی نیز بسیاری از پروژه هایی که غیرفعال مانده بود 
و شرکت های خارجی آنها را رها کرده بودند، با تکیه بر 
توان داخلی و به روش بومی سازی به بهره برداری رسیدند  .

وی درخصوص اجرای برنامه تحولی در مناطق آزاد نیز 
اظهار داشت: مناطق آزاد موتور پیشران اقتصاد کشور 
هستند. در کشور ما متاسفانه مسیر به بیراهه رفته، بحث 
سرمایه گذاری، تولید و صادراتی که باید اتفاق می افتاده، 
رقم نخورده است. مناطق آزاد باید به ریل اصلی خود 
برگردد و این نیازمند اصالح قوانین و مقررات در این 
مناطق است. به مناطق آزاد نمی توان مثابه سرزمین 
در  بدی  اتفاقات  در سنوات گذشته  کرد.  نگاه  اصلی 
مناطق آزاد در حوزه قوانین و مقررات افتاده است، جاذبه 
این مناطق به معافیت مالیاتی و معافیت گمرکی است، 
اگر این دو جاذبه از مناطق آزاد گرفته شود، هیچ اتفاقی 

در مناطق آزاد نخواهد افتاد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در پاسخ به سوالی 
درخصوص دالیل عدم موفقیت پژوهشگران ایرانی در 
تولید انبوه واکسن داخلی کرونا نیز گفت: خوشبختانه در 
کشور ما در بحث علمی و دانشی مشکلی وجود ندارد، 
مشکل اصلی در بخش »تجاری سازی« و »صنعتی« 
پژوهشی  و  علمی  بحث  با  همزمان  چراکه  است؛ 
می بایست تجهیزات موردنیاز هم نصب شود که بعد 
از تست های حیوانی و انسانی قابلیت تولید انبوه وجود 
داشته باشد. متاسفانه در این بخش با خالء مواجه شدیم 
که مانع اصلی آن تحریم ها بود که خرید تجهیزات از 

کشورهای دیگر را مختل کرد و بسیار زمان بر بود.

با توجه به پایین بودن هزینه حمل ونقل دریایی نسبت به 
سایر روش های حمل ونقل، در سرتاسر جهان بنادر حکم 
دارایی هاي راهبردي کشورها را دارند و کشورهایی که به 
دریاها دسترسی دارند می توانند براساس تنوع بازار، کاالهای 
ورودی و مشتریان و همگام با تکنولوژي روز، نسبت به 
توسعه و بهبود زیرساخت های بنادر تحت مالکیت خود اقدام 
نمایند تا ضمن ایجاد مزیت رقابتی نسبت به خلق فرصت ، 
رفع نیازهای واحدهای تولیدی و کاالهای اساسی کشور، 
در افزایش تولید ناخالص ملی  کشور نیز نقش آفرینی کنند.

جایگاه بنادر در توسعه اقتصادی
بنادر به عنوان یکی از حلقه های زنجیره تامین، نقش 
بسیار مهمی در تسهیل تجارت ایفا می کنند، به طوری 
که براساس آمارها حدود 90درصد وزن کاالی مراوده 
تجارت بین المللی از طریق بنادر صورت می پذیرد . بنادر 
به عنوان یکی از نقاط کلیدی در چرخه تامین کاال، به 
سایر بخش های صنعتی نیز ماشین آالت و مواد اولیه 
می رسانند . بنادر در زنجیره تامین، حلقه های راهبردی 
به منظور تسهیل جریان کاال در عرصه بین المللی و 
بخش مهمی از یک شبکه گسترده لجستیک، تجارت و 
تبادل اطالعات در تجارت بین الملل را فراهم می کنند .

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و دسترسی 
کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا از طریق بنادر 
شمالی و همچنین دسترسی به بازار کشورهای عربی و 
حوزه خلیج فارس و همچنین دسترسی به آب های آزاد 
و بین المللی از طریق بنادر جنوبی و عبور کریدورهای 
بین المللی شمال -جنوب و شرق- غرب، امکان استفاده از 
ارزان ترین روش حمل ونقل بین المللی جهت دسترسی به 
بازار سایر کشورهای دور و نزدیک را فراهم ساخته است. 
بنادر با توجه به زمینه های مختلفی همچون برنامه ریزی 
و تدوین راهبرد، بازاریابی و تحقیقات بازار، لجستیک 
و مدیریت کسب و کار، به انواع گوناگونی دسته بندی 
شده اند. توسعه نسلی بنادر نشان می دهد که نوع و نحوه 
حمل بار در تجارت دریایی، بر توسعه زیرساخت های 

بندری اثرگذار است  .
امروزه در بنادر پیشرفته، عالوه بر تخلیه و بارگیري، با 
فرآوری کاال، ارزش افزوده کاالهای وارده به محوطه بندر 
را ارتقاء داده و حجم عملیاتي بنادر را باال مي برد. در حقیقت 
این بنادر به یک هاب ایجاد ارزش افزوده تبدیل مي شوند 
و تا ضمن کاهش قیمت تمام شده تولید کاالها، صادرات 
از حمل مضاعف  این شیوه  در  توسعه مي یابد.  مجدد 
جلوگیري شده و با کاهش مصرف سوخت، آلودگي هوا 
نیز کاهش مي یابد. ایجاد امکانات، دستگاه ها و مزیت هایي 
را در مناطق بندري، سرمایه گذاري هاي مختلف در این 
بنادر توجیه مناسب داشته باشد و بخش خصوصي به 

سرمایه گذاري هرچه بیشتر در بنادر متمایل شود.

نسل های مختلف بنادر
بنادر براساس معیارهایی همچون مدیریت، گسترش 

فناوری  و  سازمانی  و  عملیاتی  برنامه های  فعالیت، 
اطالعات به چهار نسل دسته بندی می شوند. در بنادر 
نسل اول، فعالیت ها فقط در محدوده بندر متمرکزند و 
تنها کار تخلیه و بارگیری و انبارداری را انجام می دهند. 
در بنادر نسل دوم بندر و دولت و شرکت های خصوصی 
با هم در تعامل هستند که تقریبا بیشتر بنادر فعال در 
کشور در این دسته طبقه بندی می شوند و به عنوان 
هاب حمل ونقل و مراکز صنعتی و تجاری شروع به 
فعالیت کردند. خدمات قابل ارائه در این بنادر محدود 
به کشتی و کاال بوده، درحالی که در نزدیکی این بنادر 
صنایع مختلف مشغول به فعالیت هستند. این بنادر به 

عنوان بنادر صنعتی نیز شناخته می شوند.
در دسته دیگر از بنادر تحت عنوان بنادر نسل سوم به 
دلیل حمل ونقل چندوجهی و نیازهای روبه رشد تجارت، 
پرداخته  کاال  افزوده  ارزش  و  بازاریابی  فعالیت های  به 
می شود که نقش مهمی در زنجیره حمل ونقل یکپارچه 
که برپایه تولید و توزیع بنا شده است، ایفا می کنند. در این 
بنادر ، واحدهای تولیدی در پسکرانه بنادر احداث می شوند 
تا با فرآوری مواد اولیه و کاالهای وارده ، ضمن تولید و 
اشتغال زایی با خلق ارزش افزوده بر روی کاالهای وارداتی، 
اقدام به صادرات کاال و یا عرضه مستقیم محصول نهایی 

به بازارهای داخلی از بندر می گردد .
اتصال  ضمن  شبکه،  بنادر  یا  چهارم  نسل  بنادر  در 
مناطق مختلف بندر با همدیگر، بندر با سایر بنادر دنیا 
نیز در تعامل و همکاری در سطوح بین المللی می باشد 
برای  داده ها  الکترونیکی  تبادل  از سیستم  استفاده  و 
نهادینه  بندر  فرآیند های  در  را  و حمل و نقل  مدیریت 
نموده و تکنولوژی ها پیشرفته و استفاده از ماشین آالت 

خودران از ویژگی های این بنادر هستند.

 نقش بنادر نسل سوم 
در توسعه اشتغال و صادرات

توسعه کانتینری شدن بنادر، در بنادر نسل سوم اهمیت 
بیشتری پیدا می کند. اطالعات به موقع در مورد موجودی 
کاال و کانتینر و جابه جایی آنها و امکان چیدن کاال و 
تخلیه آن از کانتینر، بسته بندی و توزین بسته بندی های 
مجدد باید تسهیل گردد و این اقدامات با سرعت به 
صورت مکانیزه انجام گیرد. ارائه خدمات ارزش افزوده بر 
روی کاالهای ورودی به محدوده بنادر و ایجاد واحدهای 
تولیدی مرتبط با هر یک از کاالها می تواند در توسعه 
صادرات و نیز اشتغال زایی تاثیر بسزایی داشته باشد. در 
واقع با ایجاد مزیت های قانونی و معافیت های گمرکی 
در بندر نسل سوم، باید امتیازهای ویژه و جذابیت جهت 
احداث انواع کارخانه ها در محدوده بنادر و پسکرانه یک 

بندر نسل سوم فراهم شود.
به احداث صنایع  از نمونه های موفق در کشور می توان 
تولیدی متعدد در پسکرانه بنادر امام)ره(، امیرآباد، شهید 
رجایی و همچنین وجود دو شهرک صنعتی در مجاورت 
و  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع  پسکرانه  و 
نیز یک شهرک صنعتی در حال ساخت در پسکرانه این 
مجتمع بندری در شمال کشور اشاره کرد که ضمن تمرکز 
بر تولیدات دارای ارزش افزده، باعث افزایش اشتغال زایی و 
کاهش قیمت تمام شده کاال و همچنین توسعه صادرات در 

سال های اخیر گردیده است.

وظایف و اهداف مناطق آزاد در حوزه لجستیک
یکی از اقدامات اخیر در مناطق آزاد، تشکیل کارگروهی 
به  توجه  با  است.  آزاد  مناطق  لجستیک  عنوان  تحت 
مزیت های جغرافیایی هر منطقه در شمال و جنوب و 
دسترسی به مرزهای آبی، این امکان فراهم می باشد تا 
با پیوندهای استراتژیک در مناطق، ضمن رفع گلوگاه ها و 
فرآیندهای دست و پاگیر در مناطق آزاد؛ این مناطق تبدیل 
به مسیر مناسبی برای ترانزیت کاال محسوب گردند و 
باتوجه به مزیت حمل ونقل ترکیبی دریایی ، جاده ای و ریلی 

ایران به عنوان شاهراه ترانزیتی ایفای نقش نماید.
با عنایت به تعاریف بنادر نسل سوم و راهبردها و اهداف تشکیل 
مناطق آزاد و مزیت های قانونی و جغرافیایی هر منطقه، بنادر 
نسل سوم نقطه ای برای تغییر مدل حمل و نقلی هستند، مراکز 
تولید و افزایش ارزش افزوده می باشند و ایجاد مراکز لجستیکی 
در بنادر دنبال می شود. براساس قانون چگونگی اداره مناطق 
این مناطق در کشور و همچنین موقعیت  آزاد و وظایف 
ژئوپلیتیک آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور به دلیل اینکه 
این مناطق در مرزهای کشور واقع شده اند، تولید و اشتغال پایدار 
از طریق فرآوری مواد اولیه و خلق ارزش افزوده و صادرات 
از راهبردهای اصلی مناطق آزاد به شمار می روند. بر همین 
اساس برای رونق تولید در مناطق، مشوق های قانونی در ورود 
مواد اولیه و ماشین آالت بدون پرداخت عوارض گمرکی درنظر 
گرفته شده که این عامل و همچنین معافیت های مالیاتی، 
اشتغال و سرمایه گذاری خارجی را می توان سه عامل طالیی 

تولید در مناطق آزاد به شمار می آیند.
بر همین اساس، به منظور تسهیل تولید و کسب و کار در 
مناطق آزاد ، سرمایه گذاران در بخش صنعت مناطق می توانند 
ضمن واردات ماشین آالت تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز واحد 
تولیدی خود را نیز بدون پرداخت عوارض گمرکی سرزمین 
اصلی، وارد واحد تولیدی شده و پس از تولید، امکان صادرات 
محصول به خارج از کشور و یا )بر اساس فرآیند اداری و تعیین 
میزان درصد ارزش افزوده و درصد ورود در کمیسیون مربوطه 
در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد( صادرات به سرزمین اصلی 
نیز  گمرکی  هزینه های  کاهش  و  معافیت ها  که مشمول 
می گردند، امکان پذیر می باشد که نقش بسزایی در کاهش 
هزینه های تولید )همچون حمل ونقل(، سرمایه در گردش )مواد 
اولیه( و سرمایه ثابت )ماشین آالت بدون عوارض( دارا می باشد.

جایگاه بنادر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
از سوی دیگر باتوجه به بررسی اجمالی زیرساخت های 
جغرافیایی  مزیت های  و  موقعیت  نیز  و  آزاد  مناطق 
این مناطق؛ منطقه آزاد انزلی در شمال و مناطق آزاد 
کیش، قشم، چابهار و اروند در جنوب کشور عالوه بر 
مزیت های قانونی مناطق آزاد، از مزیت ساحلی بودن و 
دسترسی به دریا و برقراری ارتباط تجاری از مسیر دریا 
و بهره مندی از اقتصاد دریامحور نیز برخوردار می باشند. 
بر همین اساس، در محدوده منطقه آزاد انزلی دو بندرگاه 
انزلی و بندر جدیداالحداث کاسپین )تحت مدیریت سازمان 
منطقه آزاد انزلی( ، منطقه آزاد چابهار دارای بنادر شهید 
بهشتی و شهید کالنتری، منطقه آزاد اروند دارای بنادر 
آبادان و خرمشهر ، بندرگاه کیش و بندر قشم می باشند که 
امکان بهره مندی مرزهای آبی و تجارت دریامحور از طریق 
حمل دریایی در این مناطق را میسر ساخته اند. بنادر شهید 

رجایی، امام خمینی )ره(، امیر آباد، بوشهر، نوشهر و آستارا 
به عنوان بنادر مناطق ویژه اقتصادی در جنوب و شمال 
کشور به دلیل مشارکت در امر صادرات، واردات، ترانزیت، 
ترانشیپ و انجام فعالیت های ارزش افزوده، نقش مهمی در 

اقتصاد خرد و کالن ایفاء می کنند.

مزیت بنادر نسل سوم در مناطق آزاد
با توجه به تعریف بنادر نسل سوم و مزیت های تولید در 
مناطق آزاد ، به نظر می رسد ارتقاء و تبدیل بنادر این مناطق 
به بنادر نسل سوم می تواند باعث رونق بیشتر بندر و مناطق 
آزاد در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده که همان 

توسعه تجارت و کسب و کار می باشد، گردد.
سوم  نسل  بندر  به  شدن  تبدیل  برای  الزم  اقدامات 
می توان به کانتینری کردن کاال، مکان یابی و توسعه بندر 
جهت توسعه تجارت بین الملل و زنجیره ترانزیت کاال 
تبدیل فعالیت های بندری از جابه جایی، انبارداری، تولید و 
پردازش به مراکز جهت توزیع اطالعات کاال و فعالیت های 
لجستیکی ، اصالح ساختار بندری و توجه به مدیریت ارتباط 
با مشتریان ، ایجاد ارزش افزوده و ارائه ترکیبی از خدمات به 
مشتریان و در نهایت توجه به عوامل فناوری ارزش افزوده 

و توسعه آی .تی فعالیت های بندری می توان اشاره نمود. 
هزینه های  کاهش  به  می توان  رویکرد  این  مزایای  از 
حمل ونقل ، کاهش مدت زمان تولید و همچنین کاهش 
هزینه های گمرکی و کاهش سرمایه درگردش تولید اشاره 
کرد که می تواند در قیمت تمام شده کاال و ارتقای شاخص های 
افزایش رقابت پذیری محصوالت  لجستیکی و همچنین 

تولیدی کشور به محصوالت صادراتی نقش آفرینی نماید.
با فعال سازی شهرک های صنعتی در پسکرانه و مجاورت بنادر 
می توان این انتظار و راهبرد را عملی نمود تا مواد اولیه در بنادر 
مناطق آزاد وارد و پس از فرآوری ، بسته بندی و ایجاد ارزش 
افزوده بر مواد اولیه و با ایجاد ارزش افزوده بر کاالی وارده در 
بندر و ایجاد اشتغال مولد و پایدار اقدام به صادرات مجدد کاال 
تولید شده در بندر نمود. اما نکته حائز اهمیت در انتخاب نوع 

صنایعی است که در پسکرانه بنادر می بایست احداث گردند .
بی شک در ابتدا باید بازارهای هدف مشخص و بر همان 
اساس نسبت به مطالعات بازار اقدام نمود و کاالها و صنایعی 
انتخاب شودن که مواد اولیه آنها در کشورهای موردنظر 
وجود داشته باشد و محصول تولیدی نیز بر همان اساس 
دارای بازار باشد. حجم مواد اولیه نیز باید به گونه ای باشد 
که به دلیل حجیم بودن کاال، کاهش قابل توجهی در 
هزینه حمل ونقل حاصل گردد. با درنظر گرفتن حجم 
کاال )مواد اولیه و محصول تولیدی( و نیز مطالعات بازار، 
می توان صنایعی که حداکثر استفاده را از مزیت های ذکر 
شده، کسب می کنند و با رعایت مقررات زیست محیطی، 

در پسکرانه بنادر راه اندازی نمود.

بررسی راهکارهای توسعه تولید و صادرات با بهبود زیرساخت های بنادر:
نقش بنادر نسل سوم در تحقق اهداف كالن مناطق آزاد تجاری- صنعتی

گزارش: 
 امین افقی

  معاون امور بندری و حوزه خزر
 سازمان منطقه آزاد انزلی



بازارهای  در  کاال  فراگیر  و  روزافزون  گسترش 
تولیدات  صادراتی کشورها و ضرورت جابه جایی 
به  تولید  صاحبان  عالقه مندی  و  محصوالت  و 
جابه جایی کاالها از طریق دریا به عنوان روشی 
مناسب و ارزان در حمل و نقل که موجب کاهش 
هزینه ها و متعاقبا کاهش قیمت تمام شده تولیدات 
در بازارهای رقابتی خواهد شد؛ ضرورت توسعه، 
گسترش و تجهیز بنادر به عنوان حلقه اتصال در 
مناسب تر  دسترسی  امکان  فراهم آوری  و  ایجاد 
را  کاالها  دریایی  جابه جایی های  به  آسان تر  و 

مشخص می سازد.
گسترش و توسعه بنادر  با امکانات روز که موجب 
نگهداری کاال با انبارهای مناسب، تسهیل و تسریع 
در حمل و نقل و سایر شرایط مربوط و مرتبط با 
بنادر نوین و پیشرو باشد، مشخصا تاثیر فراوانی 
در حضور بیشتر صاحبان تولید و خدمات در این 
بنادر که منجر به افزایش درآمد برای بنادر خواهد 

شد، می گذارد.
بنادر روز در بازارهای تجاری و اقتصادی  عمدتا 
فعالیت  مورد  مشخص  اهداف  و  رویکردها  با 
اهداف  این  که  می گیرند  قرار  ساختار  ایجاد  و 
متناسب با استراتژی و سیاست های درون سازمانی 
شده  تعریف  هدفگذاری های  و  درون گروهی  یا 
بر اساس موقعیت های زمانی و مکانی و همسایگان 
کشورها  که می توانند در استراتژی برای حضور در  
بازارهای هدف مورد توجه قرار گیرند، دسته بندی 

می شوند  .
تبیین سیاست های تجاری در بنادر غالبا به صورت 
اهداف دولتی و اهداف خصوصی و بر اساس نیازها 
و  شده  پایه گذاری  آینده  و  حال  ضرورت های  و 
این  از  مورد نظر قرار می گیرد، مشخصا هر یک 
نظرات و سیاست های  اهداف،  موارد دربرگیرنده 
سازمانی  اهداف  براساس  که  بوده  خود  خاص 

پایه ریزی شده است.
بخش ها ،  این  از  یک  هر  در  سازمانی  اهداف 
منجر به ایجاد ساختاری همگون با سیاست های 
مجموعه می گردد که این موضوع ممکن است 
تجهیز  برای  را  بنادر  تحول  و  توسعه  ایجاد، 
بنادر براساس بنادر عمومی و یا بنادر تخصصی 
متفاوت سازد، که البته ایجاد و ساختارسازی هر 
یک از این بنادر متناسب با اهداف مشخص ، با 
هزینه های متفاوت و با توجه به ضرورت در ایجاد 
زیر ساخت ها، بسترها و ابزارهای عملیاتی و اجرایی 

موردنیاز احداث خواهد شد.
جهت  به  بعضا  که  هزینه ها  ایجاد  در  تفاوت 
به کارگیری  در  و ضرورت  بنادر  بودن  تخصصی 
جابه جایی  در  بنادر  یا ظرفیت  و  امکانات خاص 
بعضا  است ؛  بوده  کشتی ها  پهلوگیری  و  کاالها 
بنادر و  احداث  افزایش زمان ساخت و  به  منجر 
افزایش هزینه ها که دربرگیرنده عوامل مختلف 
در  عمدتا  مهم  این  البته  و  می گردد  است،  بوده 
ساختارها و سازمان های دولتی با کاهش بودجه 
و گسترش  توسعه  ایجاد،  برای  هزینه گذاری  در 
زیرساخت های بنادر و عدم تخصیص بودجه در 
مشهود  هدف،  زمانی  بازه  در  بنادر  آماده سازی 

می باشد.
و  بندری  ساختارهای  ایجاد  در  تسریع 
گسترش  همچنین  و  لزوم  مورد  زیرساخت های 
که  بنادر  نگهداری  و  به روزرسانی  و  ظرفیت ها 
مستلزم انجام هزینه های قابل توجه بوده است، 
ضرورت حضور  بخش خصوصی و برون سازی 

سرمایه گذاری را ایجاب می نماید.

دالیل ضرورت برون سپاری و حضور 
بخش خصوصی در بنادر

خصوصی  بخش  حضور  و  برون سپاری  جهت 
در قالب قراردادهای مشخص و معین مطابق با 
قراردادهای بین المللی و استاندارد، دالیل مختلفی 
به  می توان  که  است  مترتب  ضرورت  این  بر 
موارد ذیل به صورت فهرست وار و سرفصل های 

توجهات اشاره داشت: 
به  سهل الوصول  و  سریع  دسترسی  امکان   )1
منابع مالی که منجر به تسریع در ایجاد، احداث و 
تجهیز بنادر و ساختارسازی بنادر، توسعه، تجهیز و 
گسترش ظرفیت ها و اسکله ها و براساس اهداف و 

نگهداری بنادر می گردد.
زائد  روش های  و  و حذف سیستم ها  کاهش   )2
تسهیل  به  منجر  که  بازدارنده  قوانین  و  اداری 
ضرورت  این  حصول  البته  می شود .  کار  انجام 
با ساختار تمام  در شرکت ها و بخش خصوصی 
خصوصی )نه شرکت هایی که اساسا دومنظوره و 
در قالب دولتی و خصوصی اداره می شوند(، محقق 

خواهد شد.
بخش  توسط  بلندمدت  بهره برداری  امکان   )3
خصوصی براساس اهداف تعریف شده و مارکتینگ 
بنادر  و با ایجاد ساختارهای موردنیاز که منطبق 
تعیین می شود. مشخصا بخش  با هدفگذاری ها 
و  مالی  تعیین شاخص های  به جهت  خصوصی 
اقتصادی که برای تولید درآمد و کاهش هزینه ها 

زمانی  بازه  در  هزینه  شده  سرمایه  بازگشت  و 
استراتژی  و  برنامه  و  طرح  معین ،  و  مشخص 
برنامه  در  بندری  بازاریابی  برای  را  جامع تری 
راهبردی خود خواهند داشت . تحقق این موضوع 
منجر به افزایش درآمد ناشی از جذب کاالها و 

حضور سرمایه گذاران خواهد شد .
در  مناسب تر  شرایط  فراهم آوری  امکان   )4
ایجاد  راستای  در  بنادر  برندینگ  و  مارکتینگ 
رقابت پذیری با بنادر دیگر که منجر به جذب  بیشتر 
صاحبان تولید و شرکت های کشتیرانی و متعاقبا 

افزایش درآمد برای بنادر خواهد شد.
5( امکان تعیین، تهیه و اجراء تعرفه ها و عوارض 
و شرایط دریایی و بندری مترتب بر کاال در قالب 
فراوانی در جذب کاال و  تاثیر  ثابت و متغیر که 
شرکت های کشتیرانی مبتنی بر کاهش قیمت های 
تمام شده کاال و خدمات خواهد داشت . این امکان 
در بنادر دولتی بر اساس اتخاذ سیاست های مالی 
و درآمدی توسط ارگان ها و نهادهای باالدستی ، 
عمال امکان پذیر نبوده و یا به سختی امکان پذیر 
خواهد بود . بنابراین در بخش دولتی انعطاف پذیری 
در مارکتینگ بندری محدود خواهد بود و می بایست 
بر عوامل تاثیرگذار دیگر در حوزه بازاریابی بندری 
اقدام داشت . این نوع بازاریابی در حوزه بازاریابی 
با  داخلی  بنادر  بین  رقابت  نوعی  عمال  دولتی 
در  چندانی  تاثیر  و مشخصا  بود  خواهد  یکدیگر 
جذب  در  افزایش  براساس  درآمد  سبد  افزایش 
شرکت های خدماتی و کشتیرانی و سرمایه گذاران 
نخواهد داشت . آنچه که منجر به افزایش درآمد 
در حوزه بنادر برای یک کشور خواهد شد ، امکان 
در  بیرونی  بنادر  و  رقباء  با  رقابت پذیری  ایجاد 
جذب سرمایه گذاران و صاحبان تولید و محصول 
حضور  با  ضرورت  این  می باشد .  شرکت ها  و 
بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات درون گروهی 
چنانچه  خصوصی  بخش  بود.  خواهد  انجام پذیر 
سرمایه پذیر  بازدارنده  قوانین  و  محدودیت ها  با 
محدود  تصمیمات  علت  به  شود،  مواجه  نیز 
درون گروهی که قابل اتخاذ خواهد بود ، می تواند 
رقابت پذیری خود را در بازاریابی بندری حفظ نماید. 
این انعطاف پذیری در بخش خصوصی قطعا غالب 

بر بخش دولتی بوده است.
6( بهره مندی از ابزار نیروی انسانی کارآمد و ماهر 
بر اساس تعیین حقوق و دستمزد متغیر متناسب 
با کارآمدی و بهره وری . این مهم عمال در بنادر 
دولتی به سختی امکان پذیر بوده و این رویه ثابت 
منطبق بر الگوی روانشناسی سازمانی به تدریج 
منجر به کاهش انگیزه فعالیت شده که فرآیند آن 

بهره وری نامناسب خواهد بود.
آن  نتیجه  که  تخصصی  بنادر  ایجاد  امکان   )7
امنیت  دربرگیرنده  شاخص های  با  متناسب  و 
اقتصادی و بازاریابی بندری ، ایجاد هاب منطقه ای 
برای ارائه خدمات خاص مترتب بر کاال و یا تولید، 
فرآوری، پردازش و ایجاد ارزش افزوده کاال خواهد 
شد؛ البته این موضوع برای سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در راستای هدفگذاری های مشخص در 
صادرات، واردات، ترانزیت و یا صادرات مجدد کاال 
در کشورهای هدف، صورت  یا کاالهای خاص 
می پذیرد که قطعا در این بین، سایر عوامل مالی 
کاال،  تمام شده   قیمت  هزینه کرد ،  میزان  ازجمله 
عوامل  سایر  و  سرمایه  بازگشت  درآمد ،  افزایش 
بازه زمانی مشخص و معین  مورد لزوم در یک 

برای ساخت چنین بنادری موردنظر خواهد بود.
8( تسریع و تسهیل در ساخت و ایجاد زیر ساخت ها 
اهداف  بر اساس  بنادر  در  مناسب  بسترهای  و 
و  اقتصادی  توجیه  اصل  با  و  خصوصی  بخش 
فنی و مالی ، موجب راه اندازی سریع تر فعالیت های 
اجرایی و عملیاتی در بنادر خواهد شد که نتیجه آن 

درآمدزایی و اشتغال زایی خواهد بود .
9( توجه مناسب و مطلوب به صنایع پایین دستی 
صنعت حمل ونقل دریایی و سرمایه گذاری هدفمند 

با سرمایه گذاری موردنیاز، موجب  این بخش  در 
بندری  مارکتینگ  در  مفید  و  موثر  تاثیرگذاری 
درآمدهای  افزایش  آن  نتیجه  که  شد  خواهد 
حاصله خواهد بود . این مهم در بنادر دولتی به دلیل 
بودجه های محدود، عمال به سختی و در مدت 
زمانی بیشتر انجام می پذیرد که این مورد طبیعتا 
مجالی بر حضور در عرصه رقابت پذیری نخواهد 

گذاشت.
10( امکان ایجاد، فراهم آوری و گسترش فن آوری 
و تکنولوژی نوین در زمینه های مختلف دریایی و 
بندری و لجستیک و حمل و نقل ، اقتصاد و بازرگانی ، 
فنی و مهندسی بنادر و... در بخش خصوصی در 
مسیر آموزش نیروی انسانی ماهر به عنوان یکی از 
ابزار اصلی و تعیین کننده در فعالیت های عملیاتی 
و اجرایی عمال آسان تر از بخش دولتی بوده است.

11( نوسازی و ایجاد ناوگان عملیاتی و حمل ونقل 
و  تخصصی  ماشین آالت  به  بنادر  تجهیز  نیز  و 
عمومی با تسهیل در سرمایه گذاری و حذف عوامل 

اداری، امکان پذیری مطلوب تری خواهد داشت.
در  مالی  تسهیالت  و  شرایط  ایجاد  امکان   )12
بندری  و  دریایی  تعرفه های  و  عوارض  پرداخت 
و  کشتیرانی  شرکت های  به  خدمات  ارائه  یا  و 
تولیدکنندگان، سهل تر بوده که این مهم خود از 
عوامل تاثیرگذار در بازاریابی و بازارسازی خواهد 

بود.
13( امکان ایجاد و ارائه خدمات متنوع بین بندر 
یا بنادر که موجب هم افزایی بنادر و ارائه خدمات 
مطلوب تر به صاحبان کاال و شرکت های کشتیرانی 
شود ؛ در بنادر خصوصی با هدفگذاری هایی که در 
مناسب تر  داشت ،  خواهند  درآمد  افزایش  مسیر 
در  بسزایی  تاثیر  نیز  مهم  این  که  بود  خواهد 
صادرات،  در  تسریع  و  تسهیل  و  بنادر  بازاریابی 
مجدد  صادرات  و  ترانشیپ  و  ترانزیت  واردات، 

کاالها خواهد داشت.
یا  و  بازاریابی  در  مترتب  از مشکالت  14( یکی 
بازارسازی در بنادر، افزایش نرخ تعرفه های کاال 
و خدمات در بنادر ایران است که این عامل مهم 
تاثیرگذاری فراوانی در عدم رقابت پذیری بنادر با 
بنادر کشورهای همجوار خواهد داشت . بر این مهم 
عوامل زیادی وارد است که خود مقوله گسترده ای 
است که در آسیب شناسی مشکالت عملیاتی و 
اجرایی در بنادر می توان به آن توجه داشت . البته 
بعضا کاهش نسبی مدت زمان تخلیه و بارگیری 
کشورهای  بنادر  نسبت  به  ایران  بنادر  در  کاال 
همجوار، تا حدودی این افزایش قیمت ها را برای 
صاحبان کاال به جهت دسترسی سریع تر کاال و 
خدمات به بازارهای هدف و رقابتی ، در کوتاه مدت ، 
اندکی جبران پذیر می نماید؛ ولیکن در میان مدت 
بخش  حضور  شد .  خواهد  بنادر  رکود  موجب 
خصوصی با حذف عوامل بیرونی و تاثیر گذار در 
افزایش قیمت خدمات در  بنادر می تواند در تثبیت 
و توسعه بازارهای بندری موثر و مفید باشد و امکان 
رقابت پذیری مناسب را با طرح و برنامه مشخص، 

با سایر بنادر همجوار فراهم سازد.
و  توانمند  خصوصی  بخش  از  دعوت   )15
اصل  به  توجه  براساس  خارجی  سرمایه گذاران 
دیپلماسی اقتصادی و تعریف برنامه جامع اهداف 
بازاریابی و بازارسازی در بنادر بر سرمایه گذاری در 
بنادر عالوه بر تامین اهداف فوق )که در باال به آن 
اشاره شد(؛ می تواند با منظور نمودن تامین منافع 
مختلف  عوامل  واسطه  به  خارجی  سرمایه گذار 
انسانی  نیروی  ابزار  و  انرژی  بودن  ارزان  ازجمله 
ماهر ، منجر به تامین منافع مطلوب برای کشور 
عامل ،  این  توجیه پذیری  در  و سرمایه پذیر شود. 
عوامل تاثیرگذار مالی، پولی و ارزی در این مهم به 
تعریفی مناسب در ایجاد مدل مالی سرمایه گذاری 
موثر خواهد بود . البته حضور شرکت های خارجی 
هدف براساس اهداف مشخص بازاریابی می تواند 

موجب افزایش بیش از پیش درآمد در بنادر شود.

16( بنادر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی )بنادر 
ساحلی و بنادر خشک( به دلیل اینکه به صورت 
بنادر  سازمان  بر  مشمول  قوانین  شامل  کامل 
نمی باشند،  بندری  امور  حوزه  در  دریانوردی  و 
درخصوص  می توانند  مناسب تری  امکان  با  لذا 
مناطق،  این  مزیت  از  کنند .  اقدام  برون سپاری 
بوده  درآمد  بر  مالیات  عدم  زمینه  در  تسهیالت 
کاهش  در  تاثیر پذیری  به  توجه  با  که  است 
هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده کاال ، تولیدات 
و محصوالت می تواند مشوق مناسبی برای حضور 
بنادر و  سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه 

آماده سازی و تجهیز زیرساخت ها باشد.
به دلیل  اقتصادی  آزاد و ویژه  بنادر مناطق   )17
شمال-  جنوب  بین المللی  کریدورهای  در  اینکه 
کشورهای  و  داشته  قرار  و...  شرق  به  غرب  و 
همسایه ایران ، بازارهای بالقوه و بالفعل مناسبی 
محصوالت  و  خدمات  و  تولید  صاحبان  برای 
برای حضور  بندری  مارکتینگ  در  لذا  می باشند، 
در سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی و با طرح و برنامه مشخص در ایجاد و 
توسعه بازارهای مناسب و مطلوب می توانند مورد 

توجه و نظر قرار گیرند.
18( حضور بخش خصوصی سرمایه گذار عالوه بر 
مزیت های فوق ، منجر به ایجاد درآمد پایدار برای 
بخش دولتی ، افزایش درآمدهای ناشی از جابه جایی 
کاالها و محصوالت مرتبط با بازاریابی برای بخش 
دولتی و نیز انتقال تکنولوژی و فن آوری روز در 
زمینه تجارت و بازرگانی بنادر و اقتصاد حمل ونقل 

بنادر و... می گردد.
دولتی  بخش  در  مختلف  قوانین  و  عوامل   )19
نظارتی،  و  تصمیم گیری  وظایف  و حسب  بعضا 
موجب وقفه در اجرای کار خواهد شد. این مهم 
از مقوله های تاثیرگذار در جذب درآمد در بازاریابی 
خصوصی  بخش  بود.  خواهد  بنادر  بازارسازی  و 
توانمند قطعا چنین مشکلی را نداشته و یا کمتر 

خواهد داشت.
سرمایه گذاران  و  خصوصی  بخش  چنانچه   )20
خارجی جهت سرمایه گذاری در بنادر حضور داشته 
موجب  روز،  تکنولوژی  انتقال  بر  عالوه  باشند؛ 
ساخت  حین  حتی  و  کشور  داخل  به  ارز  ورود 
در  قابل توجه  نکات  از  این موضوع  خواهند شد . 

سرمایه گذاری های خارجی است.

سخن پایانی
توجه به این نکته ضروری است که حضور بخش 
خصوصی در زمینه گردشگری دریایی و واگذاری 
پایانه ها و ترمینال های مسافری دریایی براساس 
طرح جامع و اهداف مشخص ، می تواند منجر به 
آماده سازی زیرساخت های موردنیاز و تجهیز این 

پایانه ها براساس استاندارهای روز گردد.
حضور بخش خصوصی در بنادر که از اولویت های 
دولت بر اساس اسناد باالدستی و منطبق بر اصل 
ساحلی  آزاد  مناطق  بنادر  تحول  در  تغییر پذیری 
می بایست  که  است  شرایطی  دارای  می باشد؛ 
این اهمیت گذاری در پروسه واگذاری مطلوب و 
بر اساس طرح جامع و اهداف موردنظر، موردتوجه 

قرار گیرد.
واگذاری بنادر به بخش خصوصی توانمند داخلی 
زیرساخت های  تکمیل  و  توسعه  و  خارجی  و 
بندری، تعیین اهداف، چشم انداز و هدفگذاری ها 
در مدیریت و راهبری بنادر ، بازاریابی و بازارسازی 
بندری از مهم ترین اصول ساماندهی و تحول و 

تجهیز بنادر در مناطق آزاد نیز می باشد. 
در این راستا تهیه و تدوین طرح جامع تحول بنادر 
در مناطق آزاد در قالب بنادر ساحلی و بنادر خشک 
ضروری است که بر آن اساس و هدفگذاری هایی 
که تعریف می شود، اهداف بنادر در مسیر مدیریت 
و راهبردی مشخص و سراسری مترتب بر عوامل 

تاثیرگذار، پایه ریزی خواهد گردید.

یادداشت
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تجارت  حوزه  در  اصول  مهم ترین 
ظرفیت  بردن  باال  آن  تبع  به  و 
به  زنجیره وار  صورت  به  که  تولید 
مبحث  هستند،  متصل  یکدیگر 
تبلیغات و بسته بندی است؛  معرفی، 
بسیار مهم که در کشور  سه عنصر 
آزاد  تولید در مناطق  خصوصا حوزه 
بر  صرفا  و  بوده ایم  غافل  آنها  از 
و  کرده ایم  تمرکز  تولید  نقطه  روی 
در برخی از موارد هم تولیدات را به 
صاحب  کشورهای  به  فله  صورت 
ترکیه  مانند  بسته بندی  صنعت 
فروخته ایم و ارزش افزوده اصلی که 
همانا بسته بندی و فروش کاال است 
واگذار  خود  همسایه  رقبای  به  را 

کرده ایم.
بی شک در حوزه معرفی توانمندی ها 
در عصر کنونی و در جهان صنعت، 
توسعه  به  می تواند  بسیار  اینترنت 
تجارت کمک کند. با نگاهی سطحی 
در  اقتصادی  فعالین  و  شرکت ها  به 
می رسیم  نکته  این  به  آزاد،  مناطق 
که اغلب نه وب سایتی دارند و یا آن 
برای  اینترنتی  سایت  که  هم  دسته 
کرده اند،  ایجاد  خود  محصوالت 
بسیار قدیمی و صرفا از سر باز کردن 
تشکیل  حتی  و  توجه  لزوم  است. 
آزاد  مناطق  ستادی در سازمان های 
مناسب  بسترهای  ایجاد  جهت  در 
برای  الکترونیک  تجارت  فضای  در 
مهم ترین  از  یکی  تولید،  توسعه 
شود؛  دنبال  باید  که  است  اهدافی 
است  هدفی  اقتصادی،  رشد  چراکه 
دنبال  به  اقتصادی  سیستم های  که 
رشد  وسیله  به  زیرا  هستند،  آن 
رفاه  سطح  تامین  امکان  اقتصادی، 
اجتماعی، ایجاد فرصت های شغلی و 

کاستن از فقر مهیا می گردد. 
تبادل  کیفیت  سنتی،  اقتصاد  در 
اطالعات  تبادل  نتیجه  در  و  کاال 
نوع  این  با  هماهنگ  شیوه های  از 
نوع  این  در  می کرد؛  پیروی  اقتصاد 
به  منوط  جامعه  پیشرفت  نگرش، 
در  فیزیکی  زیرساخت های  وجود 
جهت تولید و توزیع کاال و خدمات، 
بنگاه ها می باشد،  و  بین عامه مردم 
به  طوری که قدرت اقتصاد ملی به 
آن  زیرساخت  موجودی  و  توانایی 
بستگی دارد و کیفیت و کارایی این 
فعالیت های  تداوم  بر  زیرساخت ها 
تجاری و اقتصادی جامعه و کیفیت 
موثر  اجتماعی  سالمت  و  زندگی 

است.
به  طـــور کـــــلی زیرســـاخت ها 
اجتماعی  زیرساخت های  شامل 
و  و...(  امنیت  بهداشت،  )آموزش، 
)سیستم  اقتصادی  زیرساخت های 
و...(  نیرو  ارتباطات،  حمل و نقل، 
فناوری  تحوالت  اما  می باشد؛ 
در  را  شگرفی  تاثیرات  اطالعات، 
چگونگی  و  اقتصادی  سیستم های 
است.  گذاشته  مالی  خدمات  انجام 
در اقتصاد سنتی، تمرکز بر این بود 
به  تولید شود،  بهترین محصول  که 
یا  باشد،  بزرگترین  حجمی،  لحاظ 
استخدام  بازاریاب  ها  حرفه ای ترین 
مؤلفه ها  این  حالی که  در  شوند، 
آوردن  پایین  مثل  مواردی  کنار  در 
خدمات  بهترین  ارائه  یا  قیمت ها 
در  ولی  هستند؛  الزم  مشتریان  به 
کافی  الکترونیکی  تجارت  عرصه 
نمی باشد، چون در فضای رقابتی در 
باعث  که  آنچه  مرز،  بدون  تجارت 
عنصر  است،  بازار  در  دگرگونی 
اطالعات می باشد. در این فضا برای 
فناوری  از  سرمایه،  سریع  گردش 
همین  می گیرند؛  کمک  اطالعات 
تبادل  فرآیند  در  بازبینی  باعث  امر 
تجاری و خدمت رسانی به مشتریان 

شده است.
پایه  بر  تصمیمات  آنجاکه  از 
این  اگر  می شود،  اتخاذ  اطالعات 
اطالعات نادرست باشند، تصمیمات 
نتیجه  در  بود؛  خواهند  نادرست  نیز 
صحیح  نیز  اقتصادی  فعالیت های 
نبوده، به همین خاطر امکان تبدیل 
اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین وجود 
در  دیگر  عبارت  به  داشت؛  نخواهد 
کساني  اقتصادي  برندگان  گذشته 
خدمات  یا  محصوالت  که  بودند 

در  اما  مي کردند،  تولید  را  جدیدي 
پایدار،  رقابتي  مزیت  حاضر  قرن 
فرآیندي  فناوري هاي  بیشتر حاصل 
فناوري هاي  حاصل  کمتر  و  جدید 

تولیدي جدید است.
آنچه پیش تر در اولویت قرار داشت، 
اما  بود؛  جدید  محصوالت  اختراع 
تکمیل  و  اختراع  حاضر  درحال 
اول  اهمیت  جدید،  فرآیندهاي 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
فناوري  و  اطالعاتی  سیستم هاي 
ایجاد  طریق  از  مي تواند  اطالعاتی 
حصول  باعث  مشتریان،  با  ارتباط 
بر  الکترونیک  تجارت  تاثیر  بررسی 

رشد و توسعه اقتصادی شود.
پردازش  انتقال  سرعت  افزایش 
که  شده  باعث  اطالعات  و  داده ها 
اقتصادی  شرکت های  و  کشورها 
تجارت  مزایای  از  استفاده  به  اقدام 
مرز  بدون  تجارت  و  الکترونیک 
کنند.  خود  معامالتی  سیستم  در 
زیرساخت های  ایجاد  درخصوص 
تجارت الکترونیکی، حقوق ایران در 
سال 1382 قانون تجارت الکترونیک 
طبق  حتی  رساند.  تصویب  به  را 
می تواند  قضاییه  قوه  قانون،  همین 
در  سابقه  30سال  با  قضایی  اسناد 
الکترونیکی  اسناد  به  را  بایگانی 
در  نیز  اسناد  همین  و  کند  تبدیل 
بود،  خواهند  استناد  قابل  دادگاه ها 
راه  ابتدای  در  اقدامات  این  ولی 
و  انسجام  نیازمند  که  می باشد 
برنامه ریزی برای گسترش آن است.

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

فعالین اقتصادی است .
دبیرخانه  و  سازمان ها  بی تردید 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
این بخش مهم  اقتصادی می توانند 
از بسترسازی در مناطق جهت رونق 
را  الکترونیک  تجارت  به  بخشیدن 
به  اقدام  حتی  و  کرده  ساماندهی 
معرفی  برای  سایت هایی  راه اندازی 
محصوالت تولیدی هر منطقه نموده 
بودن  پاسخگو  نیز  و  به روزرسانی  و 
ارسال درخواست ها به این واحدها را 
از طریق بستر اینترنت مورد پیگیری 

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

پس از پایان نمایشگاه ها است.
ظرفیت تجارت الکترونیک در ایران 
به  نگاهی  با  و  است  روبه گسترش 
در  نوین  تجارت  از  مدل  این  رشد 
پایین  بسیار  سرعت  آزاد،  مناطق 
در  را  ظرفیت  این  از  استفاده  روند 
از  نشان  که  هستیم  شاهد  مناطق 
عدم تعریف اهداف در این راستا در 

مناطق آزاد است. 
تولید  ظرفیت  میزان  بی شک 
در  تولیدی  محصوالت  تنوع  و 
رشد  برای  خوبی  بستر  آزاد  مناطق 
در  دانش بنیان  شرکت های  ورود  و 
با  الکترونیک  تجارت  توسعه  حوزه 
موجود  زیرساخت های  از  استفاده 
زنجیره  تکمیل  یقین  به  و  می باشد 
حمایت  مستلزم  امر،  این  توسعه 
آزاد  مناطق  سازمان های  بیشتر 
در  زیرساخت ها  تکمیل  جهت  در 
همانا  که  نهایی  هدف  به  رسیدن 
تجارت الکترونیک در مناطق است، 

می باشد.
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قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

 مذاکره با ســـرمایه گذاران در جهت 
تاسیس بانک آف شور در قشــم

با حکمی از سوی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

دکتر فتح الهی در بازدید از یک مجتمع در دست احداث تجاری، اداری و گردشگری در قشم اعالم کرد:

در آیینی با حضور دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان 
منطقه آزاد قشم، سیدمحمد قدسی به عنوان سرپرست 
معاونت فنی و زیربنایی این سازمان معرفی و از خدمات 
پنج ساله محرم بهاروند در این سمت تقدیر به عمل آمد.

از  با حضور جمعی  آیین که  این  افشار فتح الهی در  دکتر 
آزاد قشم در  و مدیران سازمان منطقه  معاونان، مشاوران 
بر  تاکید  با  گردید؛  برگزار  سازمان  مدیرعامل  دفتر  محل 
جایگاه حساس و اساسی معاونت فنی و زیربنایی در پیشبرد 
برنامه های توسعه ای سازمان اظهار داشت: این معاونت در 

واقع پیشانی سازمان است و عملکرد آن مستقیما در قضاوت 
بیرونی از سازمان موثر و تعیین کننده است.

وی با اشاره به ظرفیت باالی منطقه آزاد قشم در حوزه عمرانی 
و ساخت و سازها و گسترده بودن ماموریت های قانونی معاونت 
فنی و زیربنایی در این حوزه؛ نقش معاون فنی و زیربنایی سازمان 

را در اجرای این ماموریت ها بسیار موثر خواند.
گفتنی است، در قسمتی از متن حکم دکتر افشار فتح الهی 
انتصاب  آزاد قشم درخصوص  منطقه  سرپرست سازمان 
و  فنی  معاونت  سرپرست  عنوان  به  قدسی  سیدمحمد 

زیربنایی این سازمان آمده است: 
فکری  توان، مشارکت  تجربه،  به کارگیری  با  است  امید 
از  بهره گیری  با  و  حوزه  این  متخصصان  عملی  و 
وظایف  مطلوب  ایفای  ضمن  سازمان،  توانمندی های 
محوله، موجبات عمران و آبادانی جزیره قشم و همچنین 
تسریع در اجرای پروژه های عمرانی، افزایش بازدهی و 

کیفیت اجرای امور را فراهم آورید.
توفیق روزافزون شما را در راستای انجام وظایف و تحقق 

اهداف سازمان، از خداوند متعال مسئلت دارم.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از مجتمع در دست 
احداث تجاری، اداری و هتل زیتون قشم، بر عزم راسخ سازمان 

متبوع خود جهت تکمیل و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام و 
مجتمع ها و برج های در حال ساخت قشم تاکید کرد.

دکتر افشار فتح الهی در این بازدید که جمعی از معاونین 
همراهی  را  وی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
اجرایی  موانع  و  نزدیک مسائل، مشکالت  از  می کردند، 

این مجتمع را مورد بررسی قرار داد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، حمایت این سازمان 
از بخش خصوصی قشم جهت اتمام پروژه های نیمه تمام 
را از اولویت های سازمان برشمرد و صاحبان و مجریان 
سازمان  با  بیشتر  همکاری  و  تعامل  به  را  پروژه ها  این 

منطقه آزاد قشم در این خصوص فراخواند.

و  اداری  تجاری  چندمنظوره  مجتمع  است،  ذکر  به  الزم 
گردشگری زیتون قشم شامل 800واحد تجاری در 4طبقه، 
در  مسکونی  اداری  برج  و  10طبقه  در  ستاره  پنج  هتل 
10طبقه همراه با 25هزار مترمربع فضای توریستی-تفریحی 

در مرکز شهر قشم در دست احداث است.
بر اساس این گزارش، دکتر افشار فتح الهی همچنین از محل 
آب شستگی کنار جاده ساحل جنوبی قشم نرسیده به شاه 

شهید که بر اثر بارندگی اخیر ایجاد شده است، بازدید کرد.
که  بازدید  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم نیز 
حضور داشتند، ضمن بررسی ابعاد و موقعیت این محل، 

دستورات الزم را جهت ترمیم و بازسازی آن صادر نمود.
همچنین، به دستور دکتر فتح الهی مقرر شد معاونت فنی 
هماهنگی  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و 
این  اداره راه و شهرسازی شهرستان قشم، آب شستگی 
و  ترمیم  جزیره  سطح  در  را  مشابه  نقاط  سایر  و  محل 

بازسازی نماید.
عالوه  گذشته  هفته  بارندگی های  اثر  بر  است،  گفتنی 
قدیم  بافت  از  بخش هایی  در  سیالب  شدن  جاری  بر 
از حریم جاده های مواصالتی جزیره  نقاطی  شهر قشم، 
و  حفره ها  ایجاد  و  آب شستگی  قبیل  از  پدیده هایی  با 

فرورفتگی هایی در کنار جاده ها مواجه شدند.

انتصاب سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشمانتصاب سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم

عزم راسخ سازمان منطقه آزاد قشم برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام جزیرهعزم راسخ سازمان منطقه آزاد قشم برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام جزیره

از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  انسانی  منابع  مدیر 
برگزاری دوره  آموزشی »بررسی زنجیره تامین و تولید 
صنعت میگو« با هدف شناسایی و آشنایی با صنعت 
پرورش آبزیان و بیولوژی میگو در راستای تسریع در 
به  آموزش های تخصصی  تداوم  و  اداری  فرآیندهای 

منظورافزایش بهره وری در سازمان خبر داد.
این  در  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  صادقی  حمیدرضا 
دوره آموزشی باعث ارتقاء سطح خدمات دهی کارکنان 
حوزه های مختلف مرتبط با صنعت آبزی پروری سازمان 
می شود،  میگو  تولید  متقاضیان  به  قشم  آزاد  منطقه 
گفت: آشنایی همکاران با مقوله توسعه متوازن صنعت 
پرورش آبزیان، مدرن سازی و بهبود روش ها در جهت 
افزایش تولید در واحد سطح و همچنین بهبود کیفیت 
آمایش  و  بین المللی  بازارهای  در  برند سازی  با هدف 
سرزمینی با درنظر گرفتن بخش های مختلف زنجیره 
این دوره  از دیگر اهداف  این صنعت،  تولید  تامین و 

آموزشی به شمار می رود.
وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره ضمن آشنایی 
با  آن،  تکثیر  نحوه  و  میگو  پرورش  سیستم های  با 
برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  و  اهداف 

توسعه صنعت تولید میگو نیز آشنا شدند.
گفتنی است، مدرس این دوره  آموزشی یک روزه که با 
شرکت کارکنانی از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
مالی،  تامین  و  سرمایه گذاری  جذب  مدیریت های  و 
ژئوپارک،  زیست،  محیط  معماری،  و  شهرسازی 
حقوقی  استاندارد،  و  دارو  غذا،  اصناف،  و  بازرگانی 
و  معدن  و  مستغالت، صنعت  و  امالک  قراردادها،  و 
تسهیل تولید و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی و اداره شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد 
قشم در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد، دکتر 
منصور آزاد دانش آموخته رشته شیالت و مدیر شیالت 

و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم بود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم 
از آغاز صدور پروانه و کارت مخصوص حق العمل کاری 

در گمرک این سازمان خبر داد.
با  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  فدایی دولت  فریدون 
تالش های صورت گرفته و پس از تامین زیرساخت های 
مورد نیاز اعم از دستورالعمل اجرایی و سامانه نرم افزاری 
و تایید مکانیزم صدور پروانه حق العمل کاری ویژه منطقه 
این مهم  آزاد قشم و کارت مخصوص حق العمل کاری، 

در مرحله اجرا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هدف از راه اندازی سامانه صدور پروانه و 
قشم،  آزاد  منطقه  در  حق العمل کاری  مخصوص  کارت 
شناسنامه دار نمودن شغل حق العمل کاري و فراهم کردن 
شرایط الزم جهت تشکیل دفتر کار، توسعه سطح اشتغال 
و جذب نیرو انسانی و بهره مندی از مزایای قانونی این 

حرفه است.
فدایی دولت اظهار داشت: با آغاز به کار این طرح، عالوه 
بر تسهیل فرآیندها در امور بازرگانی شرکت های تجاری، 
نزدیک شاهد تشکیل  آینده  در  فعال  تولیدی و صنعتی 
گمرکی  کارگزاران  و  حق العمل کاران  صنفی  اتحادیه 

منطقه آزاد قشم خواهیم بود.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم؛ مبادالت بازرگانی فعاالن اقتصادی با خارج از 
و  کاال  واردات  و  زمینه های مختلف صادراتی  در  کشور 
مواد اولیه دارای الزامات و مقررات خاص بوده که حضور 
حق العمل کارهای حرفه ای آشنا به امور گمرکی در این 
پروانه  صدور  با  که  است  ویژه ای  اهمیت  دارای  زمینه 

و کارت مخصوص، به اهداف دست پیدا خواهیم کرد.

با دو گروه  از مذاکره  آزاد قشم  سرپرست سازمان منطقه 
سرمایه گذار جهت راه اندازی بانک آف شور در قشم خبر داد.
آف شور  بانک  راه اندازی  درخصوص  فتح الهی  افشار 
برای  متقاضیان  داشت:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  در 
از  مقیم خارج  ایرانیان  این حوزه عمدتا  در  سرمایه گذاری 
بسیار عالقه مند  این حوزه  به  ورود  برای  و  کشور هستند 
می باشند. در این مدت با دو گروه برای راه اندازی و تاسیس 

بانک آف شور در منطقه وارد مذاکره شدیم.
وی با بیان اینکه یکی از این گروه های متقاضی برای تاسیس 
بانک آف شور در قشم، شریک خارجی دارد، گفت: مذاکرات با 
این گروه ها ادامه دارد و با مباحث حقوقی و محدودیت هایی در 
این حوزه مواجه هستیم که بانک مرکزی باید مجوزهای مورد 

نیاز در این خصوص را ارائه دهد.
اقدامات  به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
انجام شده در دولت و بانک مرکزی برای آغاز این مدل 
سرمایه گذاری ها در کشور ادامه داد: دبیر شورایعالی مناطق 
بانک  و  دولت  با  مذاکره  حال  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
مرکزی است تا اساس این نوع سرمایه گذاری اصالح گردد. 
منطقه ای  هر  در  آزاد  مناطق  سازمان های  که  معتقدیم 
که  است  شرایط  این  و  کند  صادر  خاص  مجوز  می تواند 
خارج از محدودیت های تحریمی و محدودیت های داخلی، 

فعال باشد.
فتح الهی تاکید کرد: متقاضی برای تاسیس بانک آف شور در 
مناطق آزاد زیاد است، اما در قالب و چهارچوب شرایط مذکور 

می توان کار را پیش برد.
وی افزود: نگران این موضوع که با طوالنی شدن فرآیند صدور 
مجوزها، سرمایه گذاران و متقاضیان از سرمایه گذاری در این 
حوزه صرف نظر کنند، نیستیم؛ چراکه پیشنهاد دهندگان برای 
تاسیس بانک آف شور در منطقه آزاد قشم در سایر کشورها هم 

فعالیت بانکی و مالی دارند.
فتح الهی درباره میزان سرمایه اولیه تاسیس بانک آف شور 
اذعان داشت: در حال حاضر بحث اصلی ما سرمایه اولیه 
برای تاسیس این بانک های آف شور نیست؛ بلکه باید دولت 
اجازه سرمایه گذاری در این حوزه را بدهد و پس از صدور 

مجوزها می توان کار را شروع کرد.
اثرات  برای کاهش  بانک های آف شور  ابزار  به  اشاره  با  وی 
تحریم در سیستم بانکی و نقل و انتقاالت پول اظهار کرد: به 
طور قطع تاسیس بانک آف شور در شرایط تحریمی به کمک 

کشور خواهد آمد و نباید این فرصت ها را از دست دهیم.
نمود:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سرپرست 
امیدواریم در سال 1401 بانک آف شور در منطقه آزاد قشم 

تاسیس شود.

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم اعالم نمود:

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: پنج 
قطعه زمین به مساحت 101هزار و 493مترمربع 
از اراضی خالصه واقع در پنج روستای جزیره 

قشم از سوی این یگان رفع تصرف شد.
این  تقریبی  ارزش  مازندرانی  مصطفی 
جمعا  را  شده  تصرف  رفع  زمین  قطعات 
کرد  اعالم  ریال  628میلیون  و  391میلیارد 
واقع  اراضی  این  همه  تصرف  رفع  افزود:  و 
در خارج از محدوده طرح هادی روستاهای 
و  توریان  غربی،  چاهو  باسعیدو،  پی پشت، 
طوال وفق دستور دادستان دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان قشم انجام شد.
رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و 
بیشترین  آزاد قشم،  اجراییات سازمان منطقه 

این پنج  اراضی رفع تصرف شده را در میان 
روستا، واقع در روستای پی پشت  با 94هزار و 
این  داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  499مترمربع 
به  زمین  قطعه  یک  قالب  در  خالصه  اراضی 
ارزش تقریبی   377میلیارد و 996میلیون ریال، با 
همکاری مامورین پلیس امنیت اقتصادی قشم 
بدون هیچ گونه تلفات وخسارات مالی و جانی 
رفع تصرف و تابلو هشدار نیز در آن نصب شد.

وی افزود: در روستاهای باسعیدو و چاهو غربی 
نیز با همکاری مامورین پاسگاه مرزی دریایی 
باسعیدو و پلیس امنیت اقتصادی قشم نسبت به 
رفع تصرف تعداد دو قطعه از اراضی خالصه واقع 
در خارج از محدوده طرح هادی این دو روستا 
مجموعا به مساحت 4هزار و 924مترمربع به 
ریال  386میلیون  و  7میلیارد  تقریبی  ارزش 

بدون هیچ گونه تلفات و خسارات مالی و جانی 
اقدام شده است.

به گفته مازندرانی؛ ماموران یگان حفاظت از اراضی 
ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم با 
همکاری مامورین کالنتری شهر درگهان و پلیس 
امنیت اقتصادی قشم نیز نسبت به رفع تصرف 
یک قطعه از اراضی خالصه واقع در خارج از طرح 
هادی روستای توریان به مساحت 2هزار و 58 
مترمربع به ارزش تقریبی 6میلیارد و 174میلیون 
ریال بدون هیچ گونه تلفات وخسارات مالی و جانی 

اقدام کرده است.
وی همچنین از رفع تصرف یک قطعه زمین 
در روستای طوال خبر داد و گفت: این یگان 
مبنی  طوال  روستای  دهیار  اعالم  پی  در 
دیوارکشی  و  کوچه  )پیشروی(  تصرف  بر 

روستا،  آن  اهالی  از  یکی  توسط  غیرمجاز 
پس از بررسی قانونی، وفق دستور دادستان 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم و 
با همکاری مامورین پلیس امنیت اقتصادی 
مذکور  زمین  تصرف  رفع  به  نسبت  قشم 
تقریبی  ارزش  و  12مترمربع  مساحت  به 
و  تلفات  هیچ گونه  بدون  ریال  72میلیون 

خسارات مالی و جانی اقدام نموده است.
اراضی ملی، دولتی  از  رئیس یگان حفاظت 
و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید 
بر تداوم این این گونه اقدامات جهت احقاق 
حمایت های  از  قشم،  جزیره  مردم  حقوق 
قانونی امید مهدوی مجد دادستان دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان قشم و همچنین 
فرماندهی  و  انتظامی  نیروی  فرماندهی  از 

مسئولینی  سایر  و  شهرستان  این  دریابانی 
اراضی  از  حفاظت  یگان  با  امر  این  در  که 
ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد 
و  تقدیر  صمیمانه  داشته اند،  همکاری  قشم 

تشکر کرد.

رفع تصرف  رفع تصرف  101.4101.4هزار مترمربع اراضی خالصه دولتی در هزار مترمربع اراضی خالصه دولتی در 55 روستای جزیره قشم روستای جزیره قشم

دکتر فتح الهی در آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت:

آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد 
المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  حاج 
میدان«،  »مرد  عنوان  تحت  آنها  یاران  و 
سازمان  سرپرست  فتح الهی  افشار  حضور  با 

غالمرضا  حجت االسالم  قشم،  آزاد  منطقه 
حسینی  شهرستان،  جمعه  امام  حاجبی 
فرمانده  امیری کیا  سرهنگ  فرماندار،  تختی 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم، علمای اهل 

سنت و تشیع، شورای شهر و شهردار قشم 
اصناف  شهرستانی،  و  سازمانی  مسئوالن  و 
و  حضور  با  و  درگهان  و  قشم  بازاریان  و 
سخنرانی یک مهمان ویژه روحانی از کشور 

عراق در شهر درگهان برگزار شد.
این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
آیین گفت: دشمنان فکر می کردند با شهادت 
می زنند،  ضربه  اسالم  دنیای  به  قاسم  حاج 
ولی نمی دانستند با شهادت آن شهید، مکتب 
حاج قاسم از زندگی او برای آنها خطرناک تر 

خواهد بود.
در  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  فتح الهی  افشار 
فضای مجازی تالش می کند مانع نفوذ مکتب 
حاج قاسم در دل ها شود، افزود: اما یاد و نام حاج 
قاسم در دنیا افتخارآفرینی می کند و دشمنان 
با  رژیم گذشته  و حتی طرفداران  قاسم  حاج 

افتخار از این شهید یاد می کنند.
ما  فعلی کشور  وی تصریح کرد: در شرایط 

نیاز به حاج قاسم ها در عرصه های اقتصاد و 
فرهنگ دارد و جوانان متخصص و متعهد ما 
هر کدام می توانند یک حاج قاسم باشند، به 
بکنیم »ما  باور  بپذیریم و  اینکه همه  شرط 

می توانیم «.
را  تحمیلی  ساله  هشت  جنگ  فتح الهی، 
نمونه ای بارز از وجود این باور در میان ملت 
ایران دانست و اذعان نمود: همان طور که در 
دست  با  باور  این  با  ایران  ملت  این جنگ، 
در  هم  امروز  ایستاد،  دنیا  مقابل  در  خالی 
مقابل تحریم با این باور می توانیم مقاومت 

کنیم و پیروز از میدان دربیاییم.
وجود  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
فقر و بیکاری را زیبنده مردم قهرمان ایران 
ندانست و خواستار یک حرکت عظیم با تکیه 
بر باورهای اصیل اسالمی جهت رسیدن به 

اهداف واالی انقالب اسالمی شد.
االسالم  حجت  گزارش،  این  براساس 

غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم 
نیز در این آیین، شهید سلیمانی را مرد واقعی 
زندگی  مختلف  عرصه های  و  نامید  میدان 
فردی و اجتماعی افراد جامعه را میدان عمل 
آنها خواند و اظهار داشت: فردی که عزت را 
برای انقالب و مسلمین می خواهد یا اطاعت 
میدان  مرد  دارد،  قبول  را  مسلمین  ولی  از 
مردم  همه  به  محبت  که  همان طور  است؛ 
دنیا فارغ از وابستگی های آنها از خصوصیات 

یک مرد میدان است.
مهمان  حکیم  سیدابوالحسن  است،  گفتنی 
طی  هم  عراق  کشور  از  آیین  این  ویژه 
سخنانی به زبان عربی که توسط یک مترجم 
همزمان به فارسی ترجمه می شد، به تفصیل 
گفت  سخن  سلیمانی  شهید  خصوصیات  از 
و از وی به عنوان کسی که نامش فراتر از 
مرزها رفته و همه دنیا در سوگ شهادت او 

نشستند، نام برد.

ما نیاز به حاج قاسم ها در عرصه های اقتصاد و فرهنگ داریمما نیاز به حاج قاسم ها در عرصه های اقتصاد و فرهنگ داریم
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