
سرمقاله

 بودجه ملی و تفویض اختیارات؛
دو اصل مغفول مانده در مناطق آزاد

در اواخر دهه60 هجری شمسی در ایران، تصمیم بر آن شد که نقاطی از کشور را براساس 
از  تا  نمایند  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  به  تبدیل  بین المللی،  شاخص های  و  مزیت ها 
کریدورهای این مناطق بتوان توسعه تولید، صادرات، گسترش تعامالت خارجی و همچنین 

آبادانی را در کشور محقق نمود.
بدین ترتیب بود که مناطق آزاد نسل اول در ایران یعنی کیش، قشم و چابهار به منصه ظهور رسیدند 
و مهم ترین اهدافی  که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران برای آنان 
درنظر گرفته شد که در ماده)1( قانون مزبور بدان اشاره گردید، عبارت است از: »تسریع در انجام 
امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 
ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید 

و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی«.
با نگاهی به این ماده قانونی درمی یابیم که » انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی« اولین 
کلمات از اهداف محول شده به سازمان های مناطق آزاد است و این سازمان ها مکلف به 
ایجاد و توسعه زیرساخت های مناطق در راستای بسترسازی برای جذب سرمایه گذاران جهت 

دستیابی به سایر ماموریت ها می باشند.
اما در این بین باید به این مسئله توجه ویژه داشت که سیر تشکیل مناطق آزاد در ایران، 
بسیار متفاوت تر از سایر نقاط جهان بوده است؛ چراکه در اقصی نقاط دنیا، در ابتدا مناطقی 
زیرساخت های الزم  تمامی  شناسایی، سپس  آزاد  منطقه  تاسیس  اصلی جهت  سرزمین  از 
ازجمله جاده، فرودگاه، بندر، زون بندی های صنعتی، تجاری، گردشگری و... مشخص و مهیا، 
و در نهایت اعالم منطقه آزادی و تالش برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت 
می گیرد؛ روندی که در مناطق آزاد کشورهای همسایه همچون جبل علی، صحار، دقم و... 

به خوبی قابل مشاهده است.
اما در روندی کامال معکوس در کشور ما، ابتدا مناطق آزاد بدون داشتن حداقل های زیرساختی 

تاسیس، سپس قانون چگونگی اداره این مناطق تدوین و به تصویب مجلس شورای اسالمی و 
تایید شورای نگهبان رسید و در آخر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تشکیل یافت! که متاسفانه این 
مسیر که همچون یک قیف برعکس بود، مشکالت و چالش های را برای مناطق آزاد ایران به وجود 
آورد که با گذشت بیش از سه دهه و حتی با ایجاد مناطق آزاد نسل سوم که در اردیبهشت ماه1400 
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت و تعداد مناطق آزاد را 15منطقه 
افزایش داد؛ همچنان گریبانگیر این مناطق بوده و چنانچه تدابیر ویژه ای برای آن اندیشیده نشود، 

هر روز بر سنگینی بار این مصائب افزوده خواهد شد.
اساسی ترین پاشنه  آشیل در مناطق آزاد که موجب گردیده این مناطق در رقابت با مناطق 
کشورهای همسایه نتوانند موفق عمل کنند؛ نبود زیرساخت های مکفی و ضروری می باشد، 
به طوری که در مناطق آزاد اولیه )کیش، قشم و چابهار(، سازمان عامل منطقه همچنان 
درحال ایجاد و تکمیل تاسیسات و زیرساخت هایی است که منطقا باید 30سال پیش از سوی 
دولت تامین می شد؛ اما با عنایت به قانون مترتب بر مناطق آزاد در کشور ما، به محض اعالم 
منطقه آزاد شدن یک نقطه، تمامی ردیف ها و سرفصل های مربوط بدان منطقه از بودجه ملی 
حذف و سازمان منطقه آزاد موظف به ایجاد درآمد و هزینه کرد برای انجام امور زیربنایی و 

توسعه ای در منطقه متبوع خود می شود!
باید تاکید نمود که این روند دارای ایرادات بیشماری است که نتیجتا منجر به وارد آمدن انواع و 
اقسام اتهامات به مناطق آزاد ازجمله دروازه واردات شدن و یا زمین فروشی می گردد؛ همچنین 
مهم تر از آن موجب می شود تا مدیران و مسئولین این مناطق به جای آنکه با طیب خاطر تمامی 
هم و غم خود را معطوف به توسعه سرمایه گذاری و بسط تولید و صادرات کنند، باید در پی خلق 
درآمد بوده تا بتوانند نواقص بنیادین منطقه خود را مرتفع نمایند؛ و این گونه است باید به بهره گیری 
از تنها بخش های درآمدزا قانون که شامل اخذ عوارض از واردات کاال به منطقه و یا فروش زمین 

می   شود، به کسب درآمد در راستای رتق و فتق امور جاریه و عمرانی بپردازند.
بی شک برای حل این معضل در مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، می بایست دولت مداقه و 
عنایت خاصی به این مناطق داشته باشد و برای جلوگیری بیشتر از این فرصت سوزی 30ساله، 
سرفصلی را در بودجه ملی برای زیرساخت های مناطق آزاد لحاظ نماید که از آن جمله می توان به 
ابرپروژه های این مناطق همچون احداث پل  خلیج فارس در قشم، اتصال خط ریلی سراسری به 
مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی و یا ساخت شهر فرودگاهی منطقه آزاد چابهار اشاره 
نمود؛ چراکه بدون اهتمام دولت ها و تعامل و حمایت از سازمان های مناطق آزاد در جهت تامین 
مالی و سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت های زیربنایی و عمرانی مناطق، این فرآیند معیوب و 
ناقص که سال ها آزموده شده و نتیجه مطلوبی در بر نداشته است؛ ادامه پیدا خواهد کرد و مزیت ها 

و ظرفیت های مناطق آزاد در کالن اقتصاد کشور همچنان مغفول خواهد ماند.
و اما یکی دیگر از موضوعاتی بسیار حائز اهمیت پس از بودجه ملی، که باید به جد به آن 
ورود کرد و یک بار برای همیشه تعیین تکیف نمود؛ اجرای ماده)27( قانون چگونگی اداره 

مناطق آزاد می باشد که صراحتا تاکید دارد :
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد حسب مورد با تایید وزیر ذی ربط، به 

یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
 الف( دستگاه های اجرایی ) وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات 

مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب( مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات 

مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
و همچنین ضرورت اجرای ماده65 قانون احکام دائمی برنامه  های توسعه کشور است که 

مشخصا اعالم می دارد:
به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف 
سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در 
این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه 

ملي در بخش هاي مختلف:
منطقه  مقام  باالترین  دولت،  از طرف  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  الف( 
دولتی  اجرایی  دستگاه های  مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  کلیه  و  می شوند  محسوب 

مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.
سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي 

و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
معظم  مقام  نظر  تحت  دستگاه های  مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  واگذاری  تبصره1: 

رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.
تبصره2: اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد 

به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
در پایان باید تاکید داشت، بهره مندی از ظرفیت ها مناطق آزاد و تبلور این مزیت ها در اقتصاد 
کشورمان همچون سایر کشورها، نیاز به اخذ دو اصل اساسی، اعطاء بودجه دولتی جهت تکمیل 
زیرساخت ها در کنار تفویض اختیارات از سوی دستگاه های اجرایی در راستای اعمال مدیریت و 
حکمرانی یکپارچه در مناطق آزاد است، تا بتوان اهداف قانونگذار را جامه عمل پوشاند و دستاوردهای 

و عواید کسب شده در این مناطق را به سرزمین اصلی جهت تعالی ایران اسالمی تسری داد.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
می توانند کانون نجـات می توانند کانون نجـات 

اقتصــاد کشور باشنداقتصــاد کشور باشند

 مشاور رئیس جمهور در آیین معارفه مشاور رئیس جمهور در آیین معارفه
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرد:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرد:

صفحه 7 را بخوانیدصفحه 7 را بخوانید

 افشار فتح الهی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

 شماره  180 -دوشنبه
16 خرداد ماه 1401 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

در گفت و گو با مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:در گفت و گو با مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

وجوب اجرای ماده ۶5 قانون احکام دائمی 

تاسیس بانک آفشور ، زمینه ساز جذب 

برگزاری جشنواره تابستانی جهت رونق 

در جهت رونق همه جانبه جزیره کیش

سرمایه گذاران خارجی در منطقه آزاد انزلی

اقتصـــادی و گردشگری منطقه آزاد قشم 

 مدیرعامل سازمان

مدیرعامل سازمان 

مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

منطقه آزاد انزلی تصریح کرد:

منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید

برساخت الگوهای جدید ساخت و ساز 
در مناطــق آزاد کشور



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور را برای رونق همه جانبه مناطق آزاد به 

ویژه در جزیره کیش ضروری دانست.
مردم  نمایندگان  با  نشستی  در  کشاورز  مهدی 
هرمزگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی، فلسفه ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذار 
آزاد  آبادانی کشور برشمرد و تصریح کرد: مناطق  و 
صادرات محور می توانند دروازه کشور به سوی اقتصاد 

بین المللی باشند.
اهداف  از  یکی  را  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  وی، 
اصلی سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد و افزود: 
مطلوب  وضعیت  به  هنوز  آزاد  مناطق  در  متاسفانه 
نرسیده ایم؛ ضعف مدیریت یکی از دالیل عدم تحقق 
اهداف مناطق آزاد است که عدم توازن و توسعه برابر 

به ویژه در جزیره کیش گویای این مطلب می باشد.
داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
رسیدن به وضعیت مطلوب با اقدامات علمی محقق 
می شود و باید از کار های هیجانی و نمایشی در این 
زمینه پرهیز کرد؛ چراکه موجب شکست خواهد بود.

کشاورز، با اشاره به اینکه برخی قوانین اعمال شده 
در طول سال های گذشته موجب برخی ناکامی ها در 
رسیدن به اهداف مناطق آزاد شده است، تاکید کرد: 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
رئیس جمهوری  تاکید  مورد  بارها  اخیر  ماه های  در 

کشورمان قرار گرفته، اما تاکنون اجرا نشده است.
وی، موضوعاتی ازجمله عدم ورود خودرو، مشکالت 
به  کیش  هواپیمایی  از خصوصی سازی شرکت  پس 
عنوان ابزار حاکمیتی سازمان، پیگیری دریافت مجوز 
برای رسیدگی به مشکالت فرهنگیان در صدر امور، 
پیگیری معضالت افزایش اجاره بها و ساخت مسکن 
و همچنین شناسایی افراد دارای شرایط خاص در این 
زمینه، شناسایی و تعیین تکلیف 20هزار واحد خالی 
بر تعدیل قیمت ها و اجرای قانون  از سکنه، نظارت 
15درصد افزایش اجاره بها را نیز در این نشست مورد 

بحث و بررسی قرار داد.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
فرصتی  را  قطر  جام جهانی2022  رویداد  برپایی 
منطقه  ظرفیت های  ارائه  و  معرفی  جهت  در  مغتنم 
آزاد کیش برشمرد و هیات های ورزشی جزیره را بر 
آسیب شناسی های متناوب و مهیاسازی زیرساخت ها 

در راستای رشد و توسعه ورزش و گردشگری ورزش 
به دور از حرکات نمایشی مکلف دانست.

کشاورز با ابراز گالیه مندی از سازمان تامین اجتماعی 
گفت: برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در کیش 
زمینه همکاری فراهم است و هنوز اقدامی از سوی 

این ارگان انجام نشده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع انتقال گاز 
به جزیره  گاز  انتقال  افزود: هزینه های  و  کرد  اشاره 
تنها  نه  از 16سال  کیش پرداخت شده است و پس 
نیز  پاالیشگاهی  بلکه  نرسیده،  کیش  جزیره  به  گاز 

ساخته نشده است.
کشاورز همچنین واگذاری تولید و توزیع در شرکت 
آب و برق از سال 1380 را یکی از بزرگترین معضالت 
حاکمیتی  تصمیمات  در  اخالل  موجب  و  زیرساختی 

سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
بررسی های  طبق  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش 
کیش  جزیره  در  مشکالتی  و  معضالت  شده،  انجام 
وجود دارد که باید با جدیت تمام و استفاده از توان و 
ظرفیت همه بخش های مربوطه در جزیره و بازبینی 
برخی قوانین از سوی مسئوالن دولتی مورد توجه و 

بررسی قرار گیرد.

احمد جباری، نماینده غرب استان 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:

رونق همه جانبه مناطق آزاد در گرو بازبینی 
برخی قوانین

شورای  مجلس  در  هرمزگان  استان  غرب  نماینده 
عامل  را  آزاد  مناطق  اصلی  قوانین  اجرای  اسالمی، 

رونق هرچه بیشتر کشور برشمرد.
در  هرمزگان  استان  غرب  نماینده  جباری   احمد 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  نشست 
با نمایندگان غرب و شرق استان  منطقه آزاد کیش 
هرمزگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به قدمت منطقه آزاد کیش گفت: 
موضوعات مختلفی در جزیره کیش دغدغه مردم و 
صنوف مختلف است که از سوی سازمان به عنوان 

نهاد حاکمیتی درحال پیگیری می باشد.
وی، اجرای قوانین اصلی مناطق آزاد را عاملی برای 
پرتوان  بازوان  عنوان  به  آنها  همه جانبه  پیشرفت 
آزاد  اینکه مناطق  بر  تاکید  با  اقتصاد کشور خواند و 

آبروی کشور هستند، رونق همه جانبه آنها را در گرو 
بازبینی برخی تصمیمات ازجمله معافیت های مالیاتی 

دانست.
جباری در این نشست موضوعاتی همچون کمتر شدن 
توان مردم در تامین مسکن و پرداخت اجاره های باال 
انتقال  و  تامین  است،  شده  نیز  مهاجرت  موجب  که 
گاز به جزیره کیش، ایجاد اشتغال در میان بومیان، 
ساخت درمانگاه تامین اجتماعی، توسعه بندر صیادی 
و تکمیل ظرفیت آن، مطالبات فرهنگیان به ویژه در 

حوزه تامین مسکن را مورد بررسی قرار داد.
اتمام پل آبنمای ورودی بندر چارک به کیش و توجه 
به استحکام ساختمان ها در ساخت و سازهای جزیره 
احمد  سوی  از  شده  مطرح  نکات  دیگر  از  کیش، 
دیدار  این  در  استان هرمزگان  نماینده غرب  جباری 

بود.
اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  غرب  نماینده 
بر  به استحکام ساختمان ها و نظارت  خواستار توجه 
ساخت و ارائه پروانه ها شد و خال وجود نمایندگانی از 
سازمان نظام مهندسی در کیش را امری حائز اهمیت 
استحکام  موضوع  کرد:  اظهار  و  خواند  تامل  قابل  و 
ما  کشور  در  است؛  مهمی  بسیار  مسئله  ساختمان ها 
قانون های خوبی وضع شده است، اما به دلیل گریز 

از آنها شاهد بروز مشکالت هستیم. بنابراین سازمان 
این  در  حاکمیتی  نهاد  عنوان  به  کیش  آزاد  منطقه 
نظارت  ساختمان ها  استحکام  بحث  در  باید  جزیره 

داشته باشد.
را  ساکنان  سوی  از  مسکن  دغدغه  ادامه،  در  وی 
سرزمین  در  مسکن  ملی  طرح  افزود:  و  کرد  مطرح 
با  و  شده  اجرایی  کشور  شهرهای  بیشتر  و  اصلی 
از وزارت مسکن و شهرسازی مطلع شدیم  پیگیری 
که در جزیره کیش موضوع اختصاص زمین برای این 

مهم در دست بررسی است.
جام جهانی2022  برگزاری  به  اشاره  با  جباری  احمد 
معرفی  برای  مناسبی  فرصت  را  رویداد  این  قطر، 
خواستار  و  برشمرد  کشور  آزاد  مناطق  ظرفیت های 
فراهم سازی زیرساخت ها به ویژه پیگیری ورود خودرو 

به جزیره کیش شد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  غرب  نماینده 
در پایان بر تقویت صادرات غیرنفتی و بنیه صنعتی 
و  کرد  تاکید  تحریم  شرایط  در  کیش  آزاد  منطقه 
مدیریتی  جدید  دوره  در  امیدوارم  نمود:  خاطرنشان 
و  دلسوزی  روحیه  با  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
خدمت به خلق، اتفاقات خوبی در جزیره کیش رقم 

خواهد خورد.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
عملی  و  علمی  های  ظرفیت  از  استفاده  کیش 
گامي  را  کیش  جزیره  نخبه  و  ممتاز  دانشجویان 
آینده کاری  پیشرفت  راستای  در  ارزشمند  و  مهم 

فرزندان این منطقه عنوان کرد.
و  فکری  ظرفیت هاي   از  استفاده  پورزادی  سعید 
را  کیش  جزیره  نخبه  و  ممتاز  دانشجویان  عملی 
جدید  فرصت هاي  ایجاد  راستاي  در  مهم  گامي 
شغلي، رفع مشکالت و پیشرفت طرح های عمراني 

این منطقه برشمرد.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با استفاده 
از ظرفیت هاي موجود، ضمن فراهم شدن فضای 
رقابتی سالم برای کسب مدارج علمی و تخصصی، 
مشارکت  و  جوانان  در  انگیزه  و  امید  ایجاد  سبب 
سازمان  پروژه هاي  اجرای  و  برنامه ریزی  در  آنان 

منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه مي شود.

آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
تفکرات  از  بیشتر  بهره مندی  داشت:  اظهار  کیش 
آنان،  انرژی  و  نیرو  از  استفاده  و  جوانان  خالقانه 
کیش  جزیره  در  گسترده  فعالیت های  زمینه ساز  

خواهد شد.
از  استفاده  با  طرح  این  در  نمود:  اذعان  پورزادی 
دانشجویان در کنار مدیران، تیم های برنامه ریزی 
و اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های 

تابعه، فضایی برای تربیت مهارت های دانشجویان 
برای  آنها  تا  ایجاد خواهد شد  واقعی  در محیطی 
در سطح  و  جزیره کیش  در  گسترده  فعالیت های 

کشور آماده شوند.
کشورمان  رئیس جمهور  تاکید  به  اشاره  با  وی 
بومی  نیروهای  از  استفاده  و  جوانگرایی  بر  مبنی 
متخصص تصریح کرد: نخستین مرحله از اجرای 
این طرح، با حضور دانشجویان پردیس بین الملل 

کیش دانشگاه تهران محقق شد.
و  علمی  مشارکت  جذب  داشت:  اظهار  پورزادی 
در  برنامه های  و  پروژه ها  در  دانشجویان  عملی 
دست اجرا و استفاده از نوآوری و خالقیت جوانان 
سرمایه گذاری  عنوان  به  جزیره،  تحصیل  درحال 

ارزشمند برای آینده این منطقه خواهد بود.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان، فعالیت هاي عمراني این منطقه را با تکیه 

برنامه ریزي در راستای برشمرد  بر توان داخلی و 
دانشجویان  علمی  ظرفیت  از  کرد:  خاطرنشان  و 
رفع  جهت  علمی  راهکارهای  یافتن  برای  کیش 
مشکالت و دستیابی به روش های منطبق با علم 
گردشگری،  اقتصادی،  مختلف  زمینه های  در  روز 

عمرانی، تجاری و ... استفاده خواهیم کرد.
این  اجرای  از  مرحله  نخستین  در  است،  گفتنی 
طرح با حضور 33نفر از دانشجویان رشته عمران 
دانشگاه  کیش  بین الملل  پردیس  معماری  و 
پایانه  از  طرح،  این  اجرایی  تیم  حضور  با  تهران 
همچنین  و  کردند  بازدید  کیش  فرودگاهی  جدید 
اجرایی،  متدهای  ساخت،  و  سازه  اطالعات 
به کار  تجهیزات  شده،  استفاده  تکنولوژی های 
و  پروژه  معضالت  و  مشکالت  امکانات،  رفته، 
موارد  ازجمله  مسائل  رفع  و  اصالح  راهکارهای 

مطرح شده در این بازدید بود.

عمران،  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آب و خدمات منطقه آزاد کیش از نظارت گسترده 
به  آنها  الزام  و  ساختمانی  پیمانکاران  فعالیت  بر 
یا اخذ و تمدید پروانه ساخت  پایان کار و  دریافت 

خبر داد.
گسترده  نظارت  اینکه  به  اشاره  با  نظرپور  محسن 
از  یکی  ساختمانی  فعالیت های  استانداردسازی  بر 
آب  عمران،  شرکت  فعالیت  محورهای  مهم ترین 
و خدمات منطقه آزاد کیش است، اظهار داشت : در 
بروز  از  پیشگیری  ایمنی شهروندان ،  حفظ  راستای 
حوادث تلخ و ارتقای کیفیت ساخت و سازها در جزیره 

آستانه  در  که  ساختمانی  پروژه های  تمامی  کیش، 
بهره برداری بوده و یا به بهره برداری رسیده اند، ملزم 
به دریافت پایان کار هستند و باید پس از کسب تاییدیه 
فنی الزم از اداره آتش نشانی و طبق ضوابط و مقررات 

شهرسازی ، پایان کار دریافت کنند  .
وی با اشاره به مکاتبات رسمی شرکت عمران، آب 
جهت  پیمانکاران  با  کیش  آزاد  منطقه  خدمات  و 
فعالیت های  استانداردسازی  روند  در  مشارکت 
ساخت  پروانه  دریافت  و  کیش  در  ساز  و  ساخت 
درحال  مجموعه های  درخصوص  پایان کار،  یا  و 
برای  نیز  ساخت  پروانه  اخذ  کرد:  تصریح  ساخت 

تمامی فعالیت های ساخت و ساز ضروری بوده و 
مجموعه هایی که تاریخ پروانه آنها به اتمام رسیده 
و معتبر نیست، ملزم به تمدید پروانه ساخت خود 
آب  عمران،  شرکت  شهرسازی  معاونت  طریق  از 
مسئولیت  صورت  این  غیر  در  هستند؛  خدمات  و 
خسارات ناشی از حوادث احتمالی برعهده کارفرما 

و پیمانکار خواهد بود. 
عمران،  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آب و خدمات منطقه آزاد کیش در پایان تاکید کرد: 
اداره اجرائیات شرکت عمران، آب و خدمات منطقه 
آزاد کیش در راستای وظایف و مسئولیت های ذاتی 

تمام  با  شهروندان،  ایمنی  حفظ  هدف  با  و  خود 
توان پیگیر نظم دهی به ساختمان های فاقد پروانه 

ساخت خواهد بود.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش از برگزاری جشنواره تابستانه به مدت چهل 

روز در جزیره کیش خبر داد.
جشنواره ای  را  تابستانه  جشنواره  جمالي،  جواد 
همت  با  ساله  هر  گفت:  و  کرد  عنوان  تقویمی 

جشنواره  گردشگری  فعاالن  و  خصوصی  بخش 
تابستانی در منطقه آزاد کیش برگزار می شد.

نیز  جاری  سال  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
برنامه های متنوعی برای این رویداد در نظر گرفته 
بودن  مقارن  دلیل  به  داشت:  اظهار  است،  شده 
جشنواره تابستانه با ایام محرم و صفر، مدت زمان 

این رویداد محدود خواهد بود.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
این  برگزاری  زمان  مدت  افزود:  ادامه  در  کیش 
این  جهت  همین  به  و  بوده  روز  چهل  جشنواره 

شده  نامگذاری  کیش«  تابستونه  »چله  جشنواره 
ویژه  به  خصوصی  بخش  همکاری  با  که  است 

موسسه جشنواره ها برگزار خواهد گردید.
جمالی همچنین از برنامه ریزی برای ایام محرم و صفر 
خبر داد و اذعان داشت: این برنامه ها پس از پایان جشنواره 
تابستانی کیش برگزار می شود و به دلیل حضور اقوام 
مختلف ایرانی در جزیره کیش، این ترکیب یک مزیت 

رقابتی برای برگزاری برنامه های این ایام خواهد بود.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست 
کیش در پایان با تاکید بر این موضوع که امیدواریم 

رویکرد  با  خاصی  برنامه های  نیز  مذهبی  حوزه  در 
گردشگری در جزیره کیش برگزار کنیم، خاطرنشان 
و  سرور  عزدارای  ایام  در  خاص  سوگواره ای  کرد: 
و  الحسین )ع(  اباعبداهلل  حضرت  شهیدان  ساالر 
اربعین حسینی برگزار خواهد شد و استفاده از ظرفیت 
اقوام مختلف ایرانی ساکن در جزیره کیش نیز برای 

برگزاری این سوگواره درنظر گرفته شده است.
از  کیش  تابستانی  جشنواره  است،  ذکر  شایان 
بخش  همکاری  با  ۷مردادماه  تا  2۷خردادماه 
خصوصی و موسسه جشنواره ها برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

وجوب اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی 
در جهت رونق همه جانبه جــزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

بهره گیري از ظرفیت دانشجویان نخبه در راستای توسعه و پیشرفت جزیره کیش

الزام تمام پروژه های ساختمانی به دریافت پایان کار یا اخذ و تمدید پروانه ساخت در کیش

برگزاري جشنواره »چله تابستونه« در جزیره کیش
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منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
رحلت  سالروز  فرارسیدن  پیامی،  انتشار  با  آزاد کیش 
را  15خرداد  خونین  قیام  و  خمینی )ره(  امام  ملکوتی 

تسلیت گفت.
مهدی کشاورز به مناسبت فرارسیدن سی و سومین 
سالروز رحلت بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایران 
امام خمینی )ره( و قیام خونین 15خرداد پیام تسلیتی 

صادر کرد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  تسلیت  پیام  در 

سازمان منطقه آزاد کیش آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َ َعلَْیِه َفِمْنُهْم  ِمَن الُْمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
لُوا تَْبِدیاًل َمْن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما بَدَّ

رفتی و عطر یاد تو در روزگار ماند
یعنی که از تو خاطره بیشمار ماند

رفتی و در فراق تو این ملت بزرگ
خون گریه کرد و تا به ابد اشکبار ماند

تقویم تاریخ ورق خورد و ماه خرداد، ماه فقدان بزرگ 
مردی که در سایه رهبری، تدبیر و بصیرتش هویت از 
دست رفته مان را به دست آوردیم و به زندگی سالمی 
با عروج و فراقش  اما صدافسوس که  دوباره گفتیم، 
داغی عظیم بر دل ملت بزرگ ایران گذاشت و خود 
به دیدار معشوقی شتافت که تمام عمر خود را وقف 

او کرده بود.
نهضت  سرآغاز  که  است  قیامی  خرداد  پانزدهم 
که  بزرگی  یوم اهلل  و  می رود  شمار  به  ایران  اسالمی 
هم  در  را  ستمشاهی  ظالم  قدرت  و  هیمنه حکومت 
آنها  به  را  ایران  ملت  آزادی  و  استقالل  و  شکست 

بازگرداند.
ملکوتی  عروج  سالگرد  تسلیت  ضمن  اینجانب،   
رهبر بزرگ انقالب اسالمی ایران امام خمینی)ره( و 
قیام خونین 15خرداد به ساحت مقام معظم رهبری، 
ساکنان و گردشگران جزیره کیش، از خداوند متعال 

علو درجات برای روح پاکشان را مسئلت دارم.

دومین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی سواحل با محوریت 
سازمان  در  عملیاتي  و  پیشگیرانه  برنامه هاي  تدوین 

منطقه آزاد کیش برگزار شد.
در دومین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی سواحل، با ارائه 
نمایندگان  سوی  از  تحلیلی  و  آماری  گزارش های 
ظرفیت های  تمام  از  استفاده  مختلف،  حوزه های 
امکانات الزم  و  زیرساخت ها  فراهم کردن  و  موجود 
بررسی  دریایی مورد  از وقوع سوانح  برای جلوگیری 

قرار گرفت.
 مشاور مدیرعامل و مسئول پیگیری های ویژه سازمان 
را  جلسات  این  تشکیل  از  هدف  کیش،  آزاد  منطقه 
ادای تکلیف این مجموعه به عنوان بخش حاکمیتی 
جزیره عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش 
در این خصوص، نقش و وظایف خود را به خوبی ایفا 
بیشتر مباحث  با جدیت  باید  نیز  این پس  از  و  کرده 
پیگیری  را  جزیره  سواحل  نجات  و  امداد  به  مربوط 

کند.
  جعفر شعبانی مقدم افزود: در حوزه ایمنی سواحل باید 
شرایط مطلوب و ویژه کنونی کیش را که به عنوان 
جزیره ای خاص با محوریت گردشگری و تفریحي در 

کشور معرفی شده است، به خوبی حفظ کنیم.
از  با بهره گیری  باید   وی اظهار داشت: در این راستا 
تجارب گذشته با اقدامات موثری در جهت ارتقاء آن 
ازجمله آموزش، آگاه سازی، تبلیغات محیطی، طراحی 
آزاد  و در خور شان منطقه  تاثیرگذار  تابلوهای گویا، 

کیش در دستورکار قرار گیرد.
ویژه  پیگیری های  مسئول  و  مدیرعامل  مشاور    
پایان خاطرنشان کرد:  آزاد کیش در  سازمان منطقه 
از  بهره گیری  با  کمیته  این  جلسات  برگزاري  تداوم 
ایمنی  حوزه  فعالیت های  تقویت  براي  جمعی  خرد 
امری  وظایف،  به  عمل  و  کیش  جزیره  سواحل 

ضروری می باشد.

پیام تسلیت مهدی کشاورز 
به مناسبت فرارسیدن 

سالگرد ارتحال بنیانگذار 
بزرگ انقالب اسالمی و 

قیام خونین 15خرداد

تدوین برنامه هاي 
پیشگیرانه در حوزه ارتقاء 
ایمنی سواحل جزیره کیش

مسئول پیگیری های ویژه سازمان منطقه 
آزاد کیش اظهار کرد:



آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی گفت: تاسیس بانک فراساحلی )آفشور( در منطقه 
آزاد انزلی فرصت خوبی برای تامین منابع مالی به جهت 
کشاورزی،  صنایع  در  خارجی  سرمایه گذاران  حضور 

شیالتی و گردشگری گیالن است.
علی اوسط اکبری مقدم خصوص نقش بانک های فراساحلی 
در توسعه تبادالت و صادرات غیرنفتی اظهار داشت: یکی 
از ارکان اساسی حضور سرمایه گذاران خارجی، تسهیل و 
توسعه مبادالت مالی شرکت های خارجی با طرف ایرانی 
و ایجاد سازوکارهای نظام بانکی فراساحلی و خارجی است.

وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که در دنیای 
سرعت  و  آسان سازی  در  محوری  نقش  بانک ها  امروز 
بخشیدن به مراودات تجاری کشورها ایفا می کنند و این 
مهم زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که منطقه آزاد 
انزلی در مسیر کریدورهای بین المللی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: اساسا فعالیت 
کیفی  و  کمی  حضور  افزایش  باعث  بانک هایی  چنین 
در سطح  ترانزیت  و  لجستیک  شرکت های حمل و نقل، 

مناسبات  توسعه  به  و  شده  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
و  اکو  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  با  کشورمان 
حوزه آسیای میانه و چین کمک شایان توجهی می کند.

اکبری مقدم افزود: ویژگی بانک های فراساحلی، ارائه خدمات 
مالی با عوارض مالیاتی اندک برای اشخاص غیرمقیم است 
متصل  ساحلی  بانک های  به  را  آزاد  مناطق  امر  این  که 
بانک هایی،  با حضور سرمایه داران چنین  درواقع  می کند؛ 
زمینه حضور بیش از پیش سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 

کشورهای دیگر به مناطق آزاد فراهم می شود.
وی  درخصوص مزایای تاسیس بانک های فراساحلی در 
منطقه آزاد انزلی برای استان گیالن اظهار کرد: منطقه 
آزاد انزلی از استان گیالن جدا نبوده و نکته حائز اهمیت 
این است که اکنون 2بندر از مجموع 3بندر فعال استان، 

در منطقه آزاد انزلی قرار گرفته است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی ابراز داشت: 
همچنین اتصال این منطقه به خط ریل سراسری تا پایان 
سال و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تجاری بین المللی، 
این  بیانگر  ایران  قزاقستان،  یعنی شمال-جنوب و چین، 

است که زیرساخت های فیزیکی و مادی جهت هرگونه 
فعالیت اقتصادی در این منطقه مهیا است.

اکبری مقدم با بیان اینکه در این میان وجود بانک های فراساحلی 
می تواند تسهیل  کننده و توسعه  دهنده مراودات مالی بین المللی 
شود، عنوان کرد: از طرفی باید به این موارد جایگاه منطقه آزاد 
انزلی و استان گیالن در توسعه مناسبات جمهوری اسالمی 

ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نیز افزود.
وی با بیان اینکه گیالن محور ثقل تعامالت ایران با اوراسیا 
و کشورهای حوزه دریای خزر است، بیان داشت: از سوی 
دیگر، حضور چنین نهاد بانکی در استان، فرصت خوبی برای 
تامین منابع مالی به جهت حضور سرمایه گذاران خارجی در 
صنایع کشاورزی، شیالتی، گردشگری و سایر توانمندی های 

تولیدی، صنعتی و خدماتی گیالن محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: درواقع بهره مندی 
از زیرساخت های مناسب، منطقه آزاد و بانک آفشور، نیروی 
تولیدی  و  مراکز جمعیتی  به  نزدیکی  و  باکیفیت  انسانی 
کشور در هر ارزیابی مقایسه ای، گیالن را در ارجحیت جذب 
طرح های سرمایه گذاری و مشارکت سرمایه گذار خارجی به 

صورت مطمئن و تضمین شده قرار می دهد.
برای  آفشور  بانک های  سازوکار  تشریح  در  اکبری مقدم 
کرد:  تصریح  خارجی  سرمایه گذاران  و  سرمایه  جذب 
مشارکت سرمایه ای سرمایه گذاران بانک، معرفی و ضمانت 
جهت مشارکت طرف خارجی و مباحث مربوط به سرمایه 
در گردش را می توان به عنوان نقش بانک های آفشور در 
معادالت سرمایه گذاری، تولید و خدمات استان عنوان کرد.

شرایط  در  بانک ها  این  حضور  همچنین  افزود:  وی 
تحریم ظالمانه اقتصادی ایران توسط آمریکا که هزینه 
حضور سرمایه گذار خارجی را در اقتصاد کشور و استان 
از  می تواند  می کند؛  سخت  تعبیری  به  و  داده  افزایش 
شدت این محدودیت کاسته و باعث اعتماد جهت حضور 

و مشارکت سرمایه گذاران خارجی باشد.
دیگر  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
مزایای تاسیس بانک های فراساحلی در مناطق آزاد اشاره 
و اذعان نمود: باید توجه داشت که با فعالیت نخستین بانک 

فراساحلی به عنوان نخستین بانک خارجی در مناطق آزاد، 
زمینه حضور بانک های خارجی در اقتصاد کشور و عملیاتی 

شدن مراودات بانک های داخلی با خارجی فراهم می شود.
آفشور،  بانک  مزایای  دیگر  از  کرد:  عنوان  اکبری مقدم 
سودهای بانکی پایین آن است که در کاهش هزینه های 
تولید نقش موثری را ایفا می کند؛ زیرا این کاهش باعث 
صادرات  برای  ایران  تولیدی  محصوالت  شدن  رقابتی 
به بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای شده و نتیجه آن 

توسعه فضای کسب و کار و اشتغال زایی خواهد بود.
وی در مورد مشکالت و چالش های بانک های فراساحلی 
و نظارت های الزم بر آن جهت جلوگیری از فساد اظهار 
داشت: مهم ترین و نخستین چالش، تحریم های آمریکا است 
که زمینه تنوع بخشی به شرکت ها و بانک های عالقه مند به 

ایجاد بانک فراساحلی در مناطق آزاد را محدود می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه دومین 
عملیاتی  مسیر  در  همکاری  عدم  تکرار  امکان  چالش، 
آزاد  مناطق  همکار  نهادهای  سوی  از  بانک ها  شدن 
است، گفت: این موضوع طی سال های گذشته مسبوق 
بار  نخستین  برای  دولت سیزدهم  البته  بوده؛  سابقه  به 
یکی از مهم ترین پیش نیازهای فعالیت با سرمایه گذاران 

خارجی را محقق کرده، که قابل تقدیر است.
بانک های  بر  نظارتی  سازوکار  مورد  در  اکبری مقدم 
فراساحلی در مناطق آزاد برای جلوگیری از بروز فساد در 
این مناطق با توجه به مزایای افزوده این نوع بانک ها 
خارجی  و  آفشور  بانک  فعالیت  آیین نامه  داشت:  اذعان 
بانک  سوی  از  مجوز  این  که  دارد  وجود  آزاد  مناطق 

مرکزی و با نظارت آن نهاد به اجرا درمی آید .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در  مناسب  نظارتی  بخش های  وجود  به  اشاره  با  پایان  در 
سازمان های عامل مناطق آزاد که با همکاری شبکه بانکی و 
ارگان های نظارتی کشور، فرصت انحراف و فساد را به صفر 
و  رسانه ها  نظارت  البته  کرد:  کاهش می دهند، خاطرنشان 
کارشناسان این حوزه و ذی نفعان هرگونه بانک خارجی نیز 

نیروی پویای نظارتی در اجرای این طرح ارزیابی می شود.

در راستای توسعه همکاری مجتمع بندری کاسپین با بنادر اکتائو و 
کوریک قزاقستان و توسعه خط حمل و نقل کانتینری بنادر منطقه 
آزاد انزلی و بنادر قزاقستان و تسهیل تجارت از مسیر کریدور چین، 
قزاقستان، ایران و توسعه ترانزیت کاال و مبادالت تجاری دو 
کشور؛ هیات تجاری از کشور قزاقستان به منطقه آزاد انزلی سفر 
کرده و از زیرساخت های بندری همچون اسکله ها، مخازن، سیلو 
و انبارهای مجتمع بندری کاسپین و مجموعه نمایشگاهی بازدید 
و درخصوص آخرین اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در توسعه 

همکاری ها با محوریت این منطقه گفت وگو کردند.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن 
تشریح موضوعات مورد بررسی در کمیسیون مشترک دو کشور 
و مجموعه توافقات قبلی میان دو بندر آکتائو و کاسپین و خلق 
مزیت های رقابتی برای توسعه مراودات تجاری، اظهار کرد: با توجه 
به نقش محوری قزاقستان در پروژه »یک کمربند؛ یک جاده« 
دولت چین؛ بندر کوریک در نزدیکی بندر قدیمی آکتائو ساخته شده 

و با عنایت به توسعه زیرساخت های لجستیکی در این دو بندر از 
سوی دولت قزاقستان، سازمان منطقه آزاد انزلی اقدامات متعددی 
را به منظور گسترش زیرساخت های ریلی و  لجستیکی در بندر 
کاسپین که به عنوان یک بندر نسل سوم در مجاورت بندر انزلی 
و نقش مکمل این بندر باسابقه جهت توسعه تجارت در دریای 

کاسپین در دستورکار قرار داده است.

امین افقی با اشاره به راه اندازی کریدور چین، قزاقستان، بندر 
کاسپین عنوان نمود: این سازمان از سال ۱3۹۷ با استفاده از 
حمل ونقل ترکیبی از مسیر بنادر قزاقستان، بیش از۱2هزار 
تی ای یو کانتینر به چین صادر و یا وارد کرده که با اتصال 
ریل به بندر کاسپین و تکمیل اسکله رو-رو، مبادله تجاری و 
 ترانزیت کاال از این مسیر افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

همچنین، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
زمینه  در  منطقه  این  مزیت های  معرفی  انزلی ضمن  آزاد 
سرمایه گذاری صدور مجوزها و ثبت شرکت های خارجی، افزود: 
بهره مندی از ۱۶۰شرکت تولیدی فعال، طرح احداث سومین 
شهرک صنعتی به همراه اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط 
ریل سراسری در کنار نقش محوری این منطقه در مناسبات 
تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه 
تنها زمینه  اتصال سواحل جنوبی خلیج فارس به دریای خزر را 
فراهم می کند، بلکه با تکمیل زیرساخت های کریدور شمال-

جنوب، منطقه آزاد انزلی را به قطب مراودات ترانزیتی، تولیدی 
کشورهای حوزه جنوب و غرب آسیا و با اوراسیا تبدیل می نماید.
وحید طالب پور تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
بوده و  ایران  به  انزلی دروازه ورود  آزاد  این منطقه، منطقه 
می توان در حوزه های مختلف فرآوری محصوالت کشاورزی، 
دامی و ماهی، تولید محصوالت صنعتی به همراه برگزاری 
اتحادیه  اعضای  و  میان دو کشور  نمایشگاه های مشترک 
اقتصادی اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای خزر، مهم ترین 
محورهای همکاری دوجانبه بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال 
ایران با قزاقستان و سایر اقتصاد های منطقه ای ارزیابی می شود.

گفتنی است، هیات تجاری قزاقستان از حوزه صنعت و 
در  موجود  و ظرفیت های  انزلی  آزاد  منطقه  در  تجارت 
مجموعه مرکز همایش ها و نمایشگاهی و منطقه جهت 
برگزاری نمایشگاه های مشترک و سرمایه  گذاری در این 

منطقه بازدید به عمل آوردند.

اسالمی  انقالب  کبیر  بنیانگذار  ارتحال  سالگرد  مراسم 
مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  خمینی )ره(  امام  حضرت 
مردم  نماینده  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی و 

معاونین، مدیران و همکاران این سازمان برگزار شد.
املش در مجلس  و  نماینده مردم شهرستان های رودسر 
و  ایسم ها  داشت:  اظهار  این نشست  در  اسالمی  شورای 
مکاتب مختلفی که در دنیای ما وجود دارند، تعریف درستی 
از مفهوم انسان ارائه نمی دهند و با تکیه محض بر فیزیک 

بعد قدرتمند روح و جان انسان را هرگز بررسی نکرده اند.
حجت االسالم محمد صفری ملک میان با بیان اینکه امام 
خمینی)ره( از رهبران صالح خداوند برای هدایت بشر بود و 
مقام معظم رهبری را هم از همین مصلحان اجتماعی دانست 
و بیان کرد: آماده سازی برای ظهور حضرت مهدی »عجل 

اهلل تعالی«، هدف مهم و اصلی انقالب اسالمی است.
وی تصریح کرد: در طی پنجاه سال اخیر کارهای تحقیقاتی 

خوبی انجام شده و بر اساس بررسی های به عمل آمده از 
تعداد هزار دانشمندان و محقق برتر دنیا، حدود ۸۰درصد از 

این افراد هیچ اعتقادی به خداوند متعال نداشتند  .
املش در مجلس  و  نماینده مردم شهرستان های رودسر 
شورای اسالمی اذعان کرد:  در یکصد سال اخیر دو جریان 
لیبرالیسم با پرچمداری غرب و آمریکا و جریان کمونیست 
با پرچمداری شوروی سابق رشد کردند و امروز همه ما در 
یک جنگ آخرالزمانی قرار گرفته ایم، درحالی که رجال و 
خواص آن دو جریان در کنار کابالیسم صهیونیست روی 

اندیشه مهدویت )عج( تمرکز ویژه کرده اند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس 
امام خمینی)ره ( وقتی در سال ۴2  افزود:  شورای اسالمی 
حرکت خود را به طور علنی شروع کردند، افق دیدشان 
کامال مشخص بود و می فرمود ما در حال آماده سازی زمینه 

برای ظهور حضرت مهدی »عجل اهلل تعالی« هستیم.
حجت االسالم محمد صفری ملک میان با تاکید بر اینکه 
در کنار اهداف واالی اندیشه مهدویت، اهداف دیگری هم 
در درجات بعدی مورد توجه قرار می گیرد، اذعان کرد: برای 
بررسی انقالب امام خمینی)ره( نمی توان صرفا از دریچه 
مادی مسائل را مورد بررسی قرار داد؛ بلکه برای این کار باید 

زاویه دیدمان را به سمت معنویت سوق دهیم.
عضو مجمع نمایندگان گیالن با بیان اینکه در طول این 
۴3سال جامعه دانشگاهی و جامعه حوزوی نتوانستند حق 
این انقالب را با بعد معنوی اش ادا کنند، افزود: اگر ما این 
ضعف بزرگ را پوشش می دادیم، بستر برای تربیت هرچه 

بیشتر مدیران در تراز انقالب اسالمی فراهم می شد.
صفری ملک میان با تاکید بر اینکه دشمن و انستیتوهای 
جهان غرب برای ایران برنامه جامع و کاملی دارند، ابراز 
چیزی  انقالبی  و  توانمند  نیروهای  تربیت  عدم  داشت:  
پیدا نکرده ایم، درحالی که  است که هنوز به آن دست 
هشت سال  نظیر  بسیاری  هزینه های  انقالبمان  برای 

جنگ تحمیلی و انواع تحریم های بین المللی داده ایم.
شوراهای  و  داخلی  امور  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
مجلس شورای اسالمی عدم تدوین یک افق و دورنما 
از فرهنگ و اقتصاد در کشورمان را ضعفی بزرگ خواند 
و افزود: حضرت امام خمینی)ره( جامعه آن روز را خوب 
شناخته بودند و به موقع حرکت خود را آغاز کردند و این 

مهم ترین مبحث انقالب اسالمی بود.
وی، این موضوع حضرت امام خمینی)ره( شخصیتی معنوی در 
تراز خاصی داشتند را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: یکی از 

زیبایی های حرکت حضرت امام)ره(، شجاعت، صالبت و مقاومت 
ایشان بود و حتی در حوزه علم هم امام خمینی)ره( جایگاه ویژه ای 
داشتند؛ از طرفی درحالی که در اوج عرفان و معنویت بودند، در 

حوزه مردم شناسی هم در مرتبه باالیی قرار داشتند.
کرد:   تصریح  پایان  در  گیالن  نمایندگان  مجمع  عضو 
تحت  سرمایه هایی  بشر  هدایت  برای  متعال  خداوند 
عنوان رهبران صالح و مصلحان اجتماعی دارد و حضرت 

امام خمینی)ره( ازجمله این رهبران و مصلحان بود.
املش در مجلس  و  نماینده مردم شهرستان های رودسر 
رهبر معظم انقالب اسالمی را نیز از همین رهبران صالح 
خداوند خواند و عنوان کرد: شخصیت مقام معظم رهبری 
به گونه ای است که حتی دشمنان ما هم از ایشان تعریف و 
تمجید میکنند و اگر ما تبعیت و اطاعت کامل را داشتیم از 

جایگاهی که االن در آن هستیم جلوتر بودیم.
صفری ملک میان خاطرنشان کرد: همه امید این است 
که انقالب اسالمی که به دست رهبران مصلحان خداوند 
اتفاق افتاده دورنمایی دارد و آن دور نما بسترسازی برای 
اتفاق  این  امام زمان عج است و قطعا  انقالب حضرت 
خواهد افتاد اما ما هم باید تالش کنیم تا این اتفاق در 

اوج عزت دنیای اسالم محقق بشود.

الکترونیک، عملیات  افزایش خدمات دولت  راستای  در 
همزمان  و  سرمایه گذاری  سامانه  اجرای  و  پیاده سازی 

توسعه سامانه صنعت در منطقه آزاد انزلی آغاز شد.
انبار محصوالت  این سامانه به منظور امکان صدور قبض 
تولیدی منطقه مبتنی بر گواهی تولید صادره منطقه آزاد انزلی 
در جهت ارائه خدمات سریع تر و  مناسب تر به فعاالن اقتصادی 
و کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت و امکان تبادل 
اطالعات با سامانه های دیگر دستگاه های همکار در سلسله 
جلساتی با حضور علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، معاون و مدیران حوزه 
معاونت اقتصادی سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 

همچنین مدیران فناوری اطالعات سازمان آغاز گردید.
در این برنامه، درخصوص چگونگی به کارگیری و توسعه سامانه 
حوزه صنعت در ارتباط با صدور قبض انبار برای محصوالت 
تولیدی و نحوه ارتباط آن با سامانه امور گمرکی با حضور 

پیمانکاران سامانه های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی 
تبادل نظر شد؛ به گونه ای که تولید کنندگان حوزه منطقه آزاد 
انزلی بتوانند با سرعت بیشتری نسبت به انجام اظهارنامه خود و 

دریافت خدمات از منطقه آزاد انزلی اقدام کنند.
با فعال سازی کامل این سامانه، امکان معامله قبض انبار 
محصوالت تولیدی برای تجار و صاحبان کاال که نسبت به 
ترخیص محصوالت منطقه اقدام می کنند نیز فراهم خواهد 
شد و از طرفی دیگر با یکپارچه سازی سامانه های صنعت و 
تجارت و امور گمرکی ضمن ارائه خدمات بهتر به فعالین 
اقتصادی، امکان تجمیع، احصاء و تبادل اطالعات محصوالت 

تولیدی منطقه به طور کامل فراهم خواهد گردید.
براساس این گزارش عملیات پیاده سازی سامانه دیگری نیز تحت 
عنوان سامانه سرمایه گذاری همزمان با این برنامه آغاز گردید. در 
این سامانه جدید که پیش بینی می گردد طی دوماه آینده به مرحله 
بهره برداری آزمایشی برسد، کل فرآیند سرمایه گذاری از مراحل 

آغازین تا انتها یعنی از مرحله ارائه درخواست سپس بررسی، 
ارجاعات تخصصی، جانمایی، تصویب، انعقاد قرارداد و دریافت 
مجوزهای شروع فعالیت ساخت و ساز و نهایتا بهره برداری و 
امثالهم به صورت چرخه گام های الکترونیکی احصاء و پیاده سازی 
خواهد شد و برای هریک از مراحل زمان معینی تعیین می شود، به 
طوری که سرمایه گذاران امکان مشاهده و رصد درخواست خود را 

در سامانه دارا خواهند بود.

از ویژگی های این سامانه، امکان دسترسی  یکی دیگر 
ایجاد  و  منطقه  سرمایه گذاری  فرصت های  به  همگان 
شفافیت در عملکرد ها و کارکردهای مرتبط خواهد بود.

حداکثری  به کارگیری  و  توسعه  سیاست  است،  گفتنی 
مهم ترین  از  الکترونیک  تجارت  و  دولت  سامانه های  از 
رویکردهای سازمان منطقه آزاد انزلی بوده که طی یک سال 
اخیر با شتاب بیشتری در منطقه آزاد انزلی دنبال شده است.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد:

در بازدید هیات تجاری قزاقستان از منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

در راستای افزایش خدمات دولت الکترونیک در منطقه آزاد انزلی انجام گرفت:

تاسیس بانک آفشور ، زمینه ساز جذب 
سرمایه گذاران خارجی در منطقه آزاد انزلی

توسعه همکاری های ترانزیتی و لجستیکی بنادر قزاقستان با بنادر منطقه آزاد انزلی

امام خمینی)ره( از رهبران صالح خداوند برای هدایت بشر بود

پیاده سازی و اجرای سامانه  سرمایه گذاری و توسعه سامانه صنعت در منطقه آزاد انزلی

معاون  سعیدی  مهدوی  سیدحجت  دکتر  ریاست  با 
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
سواحل  بر  نظارت  هماهنگی  نشست  انزلی،  آزاد 
و  مدیران  با حضور  منطقه  این  نقاط خطر آفرین  و 
مسئولین سازمان و نهادهای دولتی محدوده منطقه 

و شهرستان بندر انزلی برگزار شد.
زمینه  در  متعددی  کارشناسی  مباحث  جلسه،  این  در 
ساماندهی و سازوکارهای نظارت بر نوار ساحلی محدوده 
منطقه آزاد انزلی به ویژه مناطق خطرآفرین مورد بررسی 
قرار گرفت تا عالوه بر آماده سازی بسترهای الزم جهت ارائه 
خدمات و امکانات مطلوب به گردشگران ورودی به منطقه 
و برطرف نمودن برخی مشکالت و ناهماهنگی ها در ارتباط 
با مسائل مرتبط با این حوزه؛ هماهنگی های ضروری جهت 
راه اندازی و فعال شدن مجدد طرح سالم سازی دریا منطقه 
آزاد انزلی در فاز تجارت و گردشگری منطقه مابین نهادهای 

ذی ربط درخصوص این موضوع صورت گیرد.
شدن  غرق  از  جلوگیری  گزارش،  این  براساس 
و  غریق  ناجیان  حضور  اطالع رسانی،  مسافرین، 
حراست  و  انتظامی  نیروی  دریابانی،  هالل احمر، 
از  ساحلی؛  محدوده  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

مهم ترین محورهای این نشست بود.
گفتنی است، در این جلسه مدیران معاونت فرهنگی، 
و  شهری  امور  مدیران  و  گردشگری  اجتماعی  و 
سازمان  فیزیکی  حراست  زیست،  محیط  روستایی، 
و  دریابانی  فرماندهی  نمایندگان  انزلی،  آزاد  منطقه 
نیروی انتظامی، هال احمر و نجات غریق شهرستان 
به همراه دهیاران سه روستای ساحلی  انزلی،  بندر 

طالب آباد، لیجارکی و جفرود پایین حضور داشتند.

بالغ بر ۴۱کامیون تانکر و خروج ۱۱۰۰تن  بارگیری 
واحدهای  در  تولید  فرآیند  تکمیل  جهت  در  روغن 
کاسپین  بندری  از مجتمع  و  کشور،  استان  تولیدی 

منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت.
از  صادرات  توسعه  راستای  در  گزارش،  این  براساس 
کاالهای  انزلی،  آزاد  منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع 
صادراتی بدون وقفه و حتی در روز های تعطیل نیز در 
انبارهای سرپوشیده و سرباز بندر کاسپین تخلیه شده 
است که شامل میلگرد جهت صادرات به ترکمنستان 
و بارگیری کانتینری محصوالت پتروشیمی صارداتی 
به کشور چین می باشد تا از طریق مسیر دریایی بندر 
کاسپین به بندر ترکمن باشی و نیز از طریق کریدور چین، 

قزاقستان، بندر کاسپین به کشور چین صادر گردد.

انقالب  کبیر  بنیانگذار  ارتحال  سالگرد  مراسم 
پانزده  شهدای  و  خمینی )ره(  امام  اسالمی حضرت 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  خرداد 
و  معاونین  از  جمعی  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیران این سازمان و اهالی منطقه، در مسجد جامع 

گلشن منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.
گفتنی است، در این مراسم که با قرائت حاج حسین 
ادامه  در  شد،  آغاز  گیالن  ممتاز  قاریان  از  رفیعی 
حجت االسالم و المسلمین شمس الدین امام جمعه 
شهرستان بندر انزلی در ایراد سخنرانی درخصوص 

ویژگی های شخصیتی امام راحل پرداخت.

برگزاری نشست هماهنگی 
نظارت بر سواحل و نقاط 

خطرآفرین منطقه آزاد انزلی

پهلوگیری کشتی  5هزار 
تنی روغن خام خوراکی 
در اسکله دلفین مجتمع 

بندری کاسپین

برگزاری مراسم سالگرد 
ارتحال بنیانگذار انقالب 

اسالمی در منطقه آزاد انزلی

با ریاست معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

 طی روزهای گذشته در مجتمع بندری 
کاسپین منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
صورت گرفت:
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رابطه  در  دیگر  فاجعه ای  تکرار  شاهد  که  بود  خرداد ماه  جاری  دوم 
با ساختمان های ناایمن کشور بودیم . فرو ریختن برج متروپل آبادان 
واقعه ای به غایت تلخ اما قابل تامل بود . از روز آ ن حادثه تا به امروز، 
واقعه دلخراش،  این  اجساد جانباختگان  بیرون کشاندن  با  همزمان 
هشدارهای متعددی به گوش می رسد که از وجود متروپل های دیگر در 
نقاط مختلف کشور حکایت دارد؛ از اخطارهای فراوانی که به مالکان آنها 

داده می شود؛ هرچند گوش شنوایی برای آن نبوده و نیست! 
و  استانداران  به  بخشنامه ای  طی  روزه  چند  این  در  کشور  وزیر 
مسئوالن اعالم کرده که اقداماتی ازجمله جلوگیری از بهره برداری 
کمیسیون  در  تخلفات  جبران  از  پرهیز  و  ناایمن  ساختمان های 
ماده 100 با دریافت جریمه را در دستورکار قرار دهند؛ بخشنامه ای 
که می تواند به بهبود وضعیت بغرنج حال حاضر در صنعت ساخت 
و ساز کشور منجر شود، اما تا اجرایی شدن آن مشخص نیست 
قرار است چه اتفاقات تازه ای رخ دهد! البته که ساختمان هایی که 
در سال های اخیر ساخته می شوند به دلیل نظارت مهندسین ناظر، 
تا  مقاوم سازی  لحاظ  از  ارگان ها،  سایر  و  مهندسی  نظام  سازمان 
حدود زیادی به بلوغ نسبی رسیده اند و این نتیجه فرهنگ سازی 
در حوزه ساختمان سازی است؛ اما در عین حال برخی با تخلفات، 
به راحتی  و  ناایمن می سازند  را  ساختمان های تجاری و مسکونی 

جان مردم را به خطر می اندازند.
به  است که  مناطقی در کشور  ازجمله  آزاد  مناطق  میان،  این  در 
لحاظ اقتصادی و موقعیت جغرافیایی، تعامل بهتر وگسترده تری با 
جهان پیرامون دارند، از این رو حضور گردشگران و سرمایه گذاران 
خارجی در مناطق آزاد بیشتر است. طبیعتا توجه به استانداردها و 
کیفیت ساخت و سازها در همه بخش ها ازجمله واحدهای مسکونی، 
هتل ها، مراکز تجاری و کارخانه ها و... در این مناطق بسیار مهم 

است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
اما براساس اظهارات کارشناسان، آمار سطح کیفی و استانداردسازی 
در مناطق آزاد پایین است . طبیعتا جهت بررسی ساخت و  ساز در 
سراسر کشور به ویژه مناطق آزاد، باید واکاوی نمود که معیارهای 
افراد  تعداد  چه  زمینه  این  در  و  چیست  صنعت  این  با  مرتبط 
مهم ترین  شاید  دارد؟!  وجود  کشور  در  کارشناس  و  متخصص 
موضوع در این رابطه، اعمال نظارت سازمان نظام مهندسی بر روند 
ساخت و سازها در مناطق آزاد است. سازمان نظام مهندسی پتانسیل 
خوبی دارد که در صورت استفاده از آن می توان به ارتقای کیفیت 
ساختمان ها کمک کرد. مهم تر آنکه کیفیت ساخت و ساز در مناطق 
آزاد مطابق با شرایط جغرافیایی و ویژگی های منطقه ای، متفاوت 
است؛ در نتیجه سیاست های مربوط به همکاری بیشتر با سازمان 

نظام مهندسی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد .
بی شک از آن جهت که سرمایه گذاری در مناطق آزاد عموما توسط 
افرادی با بنیه قوی مالی صورت می پذیرد، طبیعتا سطحی کیفی ساخت 
و ساز نیز می تواند باالتر از سایر نقاط کشور باشد. اما با این وجود نگرانی 

من باب تکرار حادثه تلخ متروپل در منطقه آزاد اروند وجود دارد.
متاسفانه حضور سازمان نظام مهندسی در مناطق آزاد از بعد نظارتی و 
همکاری بسیار کم رنگ است؛ چراکه این سازمان در مناطق آزاد خیلی 
تاثیر گذار نیست و مهم تر آنکه مصوبه ای از سوی هیات وزیران مبنی 
بر عدم دخالت سازمان نظام مهندسی بر فرآیند ساخت و سازها در 
این مناطق وجود دارد که تا لغو نشود و یا تفویض اختیارات به طور 
کامل صورت نگیرد، نمی توان به ارتقاء کیفی قابل قبول و لحاظ شدن 

استانداردها در صنعت ساختمان در حوزه مناطق آزاد امیدوار بود.
به هر حال قرار بوده و هست که مناطق آزاد در کشور پایلوت باشند، 
پایلوت صادرات، تولید، انتقال فناوری های روز دنیا و...؛ اما مهم ترین 
بخش آن که مرتبط با جان مردم می باشد، همین موضوع سازه ها 
است که اتفاقا به دلیل بافت و شالکه مناطق آزاد که می بایست 
دارای جذابیت های بصری و همچنین ایجاد فضاهای مدرن برای 
وفور شاهد  به  باشند،  و سرمایه گذاران  و جذب گردشگران  جلب 
بلند مرتبه سازی در این مناطق هستیم که ضرورت نظارت بیش از 
پیش را در مراحل ساخت این سازه ها طلب می کند. اما غالبا در این 
بخش استانداردی وجود ندارد ، نظارت ها نیز بسیار اندک است؛ زیرا 
سازمان نظام مهندسی در غالب مناطق آزاد کشور حضور ندارد. البته 
که مناطق آزاد برای اعمال مدیریت،  نظارت و کنترل بر ساخت و 
سازها نیاز به اختیارات تام دارند؛ چراکه سازمان های مناطق آزاد به 
نمایندگی از دولت باالترین مقام اجرایی در منطقه خود هستند و 
در این خصوص الزم است که تمامی وزارتخانه ها ازجمله وزارت 
راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری اختیاراتشان را به طور 
کامل تفویض نمایند تا شاهد اتفاقات دلخراشی همچون منطقه آزاد 
اروند نباشیم ؛ واقعه متروپل که امروز نه سازمان نظام مهندسی، نه 
سازمان منطقه آزاد اروند، نه شهرداری و شورای شهر و نه هیچ 
وزارتخانه  و دستگاهی تبعات این بی مسئولیتی که منجر به جان 

باختن تعداد زیادی از هموطنانمان شد را نمی پذیرند!
براساس ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که تاکیدی 
موکد بر لزوم اجرای ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری 
اسالمی ایران است، باید تفویض اختیارات کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها 
و دستگاه های اجرایی )به جز نهادهای نظامی و امنتی( به مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد صورت پذیرد. در این مواد قانونی تاکید می شود 
که داشتن اختیارات در جهت اعمال نظارت و تمام دستورالعمل ها برای 
استاندارسازی به شدت ضروری است و خللی که در این رابطه وجود دارد 
نیز به عدم تفویض اختیار دستگاه های سرزمین اصلی به سازمان های 

مناطق آزاد برمی گردد !
درخصوص  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  که  همان گونه 
حادثه متروپل تاکید داشت که هیچ گزارشی از ساختمان متروپل 
به سازمان منطقه آزاد اروند ارجاع نشده است. وی تاکید کرد: تمام 
همچون  افتاد،  اتفاق  متروپل  ساختمان  با  رابطه  در  که  اتفاقاتی 
مجوزها، نظارت ها و حتی گزارش هایی که از سوی دستگاه های 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  به  هیچ کدام  است،  شده  داده  مختلف 
ارجاع نگردیده و حتی رونوشتی تحویل نشده است. طبق اظهارات 
محمدرضا اسکندری؛ قانون، سازمان های مناطق آزاد را به عنوان 
حاکم پذیرفته، اما دستگاه های اجرایی از قانون حاکمیت مناطق آزاد 

تا به امروز تبعیت نکرده اند !
و  مدیران  مسئوالن،  با  روی،  پیش  گزارش  در  منظور  همین  به 
پیرامون  آنها  از  و  نشستیم  گفت وگو  به  آزاد  مناطق  کارشناسان 
پروژه های  تعداد  و  میزان  مناطق،  این  در  و ساز  وضعیت ساخت 
درحال ساخت و اجرا در حوزه های مختلف ، راهکارهای نظارت بر 
ساخت و سازهای به بهره برداری رسیده در این مناطق و روش ها 

و مدل های الگوسازی از طرح های درحال اجرا و احداث شده در 
مناطق آزاد سوال پرسیدیم که در ادامه آن را می خوانید.

  
محسن نظرپور، مدیرعامل شرکت عمران، آب و 

خدمات منطقه آزاد کیش:
لزوم ایجاد یک سازمان نظام مهندسی مستقل در 

جزیره کیش
و مدیرعامل شرکت عمران،  رئیس هیات مدیره  نظرپور  محسن 
ارائه  به  نشریه،  با  گفت وگو  در  کیش  آزاد  منطقه  خدمات  و  آب 
در جزیره  ایمن سازی  بحث  و  ساز  و  پیرامون ساخت  توضیحاتی 
کیش پرداخت و در آماری، وضعیت پروژه های درحال ساخت و اجرا 

در کیش را ارائه نمود. 
درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  مسئول؛  مقام  این  اظهارات  طبق 
استفاده مناسب از مصالح ساختمانی و رعایت استانداردسازی برای 
ساخت ساختمان های مسکونی، تجاری، گردشگری و... وضعیت 

قابل قبولی دارد. 
طبق گفته نظرپور؛ یکی از اقدامات مهم سازمان منطقه آزاد کیش 
برای بحث ایمن سازی سازه ها، این بوده است که برای منطقه مزبور، 

استقاللی ایجاد و یک سازمان نظام مهندسی مستقل برقرار شود. 
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش افزود: 
نظام  سازمان   که  است  آن  دنبال  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
مهندسی را به داخل منطقه بیاورد تا فعالیت ها یکدست تر و روان تر 
پیش برود. در این رابطه تفاهم نامه ای با دانشگاه خواجه نصیر منعقد 
گردیده مبنی بر اینکه کیفیت ساختمان ها را مجددا مورد بررسی 
قرار دهند، به کنترل و نظارت هایی که سازمان نظام مهندسی انجام 
می دهند، فراتر نگاه شود و درخصوص ساخت و ساز دقت بیشتری 
صورت گیرد تا ایمن سازی در این منطقه بیش از پیش رعایت گردد.

وی اظهار داشت: در کل کشور ساخت و سازها به دو شکل انجام 
می شود؛ یک مورد ساخت و سازهایی است که مهندسین مشاور آنها 
را طراحی می کنند و نظارت عالیه بر روی فرآیند وجود دارد؛ در این 
شکل مسئولیت نقشه ها و محاسبات برعهده مهندسین مشاور است. 
این گونه است که سازمان نظام مهندسی نظارت  اما روش دیگر 
داشته باشد. در جزیره کیش برای پروژه ها از این دو مدل تبعیت 
می کنیم. برخی پروژه ها مهندس مشاورین دارند که محاسبات را 
نیز  و کوچک  نظارت می کنند، ساختمان های مسکونی  و  کنترل 
زیرنظر سازمان نظام مهندسی است که مهندسان ناظر هستند. اگر 
ساختمان ها کمتر از یکهزار متر باشد، یک ناظر برای آن درنظر 
می گیریم و اما اگر باالی یکهزار متر باشد، 4ناظر تاسیساتی، برقی، 
ناظر سازه و معماری برای آن قرار می دهیم تا کار نظارت را انجام 
عمران،  واحد شهرسازی شرکت  روش ؛  دو  این  از  غیر  به  دهند. 
در  و سازها  روند ساخت  بر  نیز  آزاد کیش  منطقه  و خدمات  آب 
جزیره نظارت دارد، همچون نظارتی که به صورت دوره ای توسط 
مهندسان سازمان نظام مهندسی انجام می شود، و در زمان ساخت 
کنترل  اعمال  در جهت  پروژه  به  دوره ای، سرکشی ها  به صورت 
مضاعف انجام می گیرد تا بتوانند ساخت و سازها را مورد نظارت 
بیشتر قرار دهند و به لحاظ سازه ای مشخص شود که ناظران بر 

کارشان دقت دارند یا خیر؟
نظرپور همچنین درخصوص تعداد پروژه های ساخته شده و درحال اجرا 
در جزیره کیش اذعان نمود: از سال1365، بالغ بر 63هزار و500واحد با 
کاربری های مختلف در سطح جزیره کیش با مساحتی حدود 12میلیون 
مترربع ساخته شده است که از این تعداد، 46هزار و 500واحد مسکونی ، 
17هزار واحد با کاربری های تجاری، گردشگری همچون هتل و مراکز 
خدماتی ، آموزشی و صنعتی و غیره بوده است. از میان این تعداد، 35هزار 
واحد مسکونی و 13هزار و 500واحد غیرمسکونی پایان کار اخذ کرده اند؛ 
مابقی نیز به دالیل مختلف نتوانستند پایان کار دریافت کنند؛ چراکه 
یا درحال ساخت هستند یا اینکه پروژه ها به اتمام نرسیده یا اگر هم 
رسیده، برای اخذ پایان کار اقدامی نکرده اند. از 35هزار واحد مسکونی 
که پایان کار گرفته اند، یکهزار واحد آن مسکن های دائمی است، 10هزار 
واحد مسکن تعطیالت و 10هزار واحد دیگر نیز مسکن های خالی 
می باشد . همچنین حدود 33پروژه درحال بهره برداری در جزیره کیش 
داریم که فاقد پایان کار هستند، که به آنها اعتراض داریم و اخطارهای 
الزم را از سوی واحد شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش و 
واحدهای اجرایی ابالغ کرده ایم. تعدادی از این پروژه ها که دارای مشکل 
هستند و به اخطار توجهی نکرده اند و بهره برداری می کنند نیز برایشان 
احضار نامه ارسال کرده ایم و پیگیر هستیم که بیایند و رفع مشکل کنند 

تا بتوانند پایان کار خود را دریافت نمایند.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش عنوان کرد: 
25گود پرخطر در جزیره کیش داشتیم که با اخطار و احضار نامه هایی که 
طی یکی، دوماه گذشته ارسال کرده ایم، برخی از آنها اقدام به رفع خطر 
کرده اند. درحال حاضر نیز 390پروژه درحال ساخت در منطقه وجود دارد 

که در سطح جزیره کیش مشغول به فعالیت هستند.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که راهکارهای نظارت بر ساخت 
و سازها چیست، اظهار داشت: عموما برای ساختمان هایی که درحال 
بهره برداری هستند و تاییدیه های نهایی را نیز اخذ کرده اند و دچار قدمت 
می شوند، سازمان آتش نشانی نظارت های دوره ای را در سراسر کشور 
برگزار می کند و ما نیز در منطقه آزاد کیش از این قاعده مستثنی نیستیم . 
قطعا در سطح جزیره سازمان آتش نشانی هراز گاهی به ساختمان ها 
دوره ای  نظارت  باشد،  داشته  وجود  ایرادی  اگر  و  می کنند  سرکشی 
بحث های  درخصوص  باالخص  می نماید،  اعالم  و  می دهند  انجام 
آتش نشانی که باید تاکید کرد که این مباحث به روز می شود، در واقع 
سخت گیری های که 10 یا 20سال قبل راجع به آتش نشانی ساختمان ها 
صورت می گرفت، مسلما نسبت به حال حاضر بسیار متفاوت بوده است. 
طبیعتا هر چه علم بیشتر پیشرفت می کند، سیستم ها و برنامه ها به روزتر 
می شود و کنترل ها هم نیز سخت تر می گردد. سازمان آتش نشانی نیز در 
جزیره کیش بعد از گذشت چند سال از قدمت ساختمان ها، به صورت 
دوره ای سرکشی و موارد را چک می کند؛ اگر موردی وجود داشته باشد، 
حتما تذکر می دهد و پیگیری می کند و سعی می شود اگر نقایصی حاصل 
شده، حتما رفع گردد . نکته مهم دیگر اینکه یکسری مسئولیت های 

قانونی برعهده مدیران مجتمع های بزرگ مسکونی است که باید هیات 
مدیره آن برج ها نظارت کاملی داشته باشند و نگهداری صحیحی از 
ابنیه ترتیب دهند که چنانچه مشکلی در جایی پیش آمد، این ابنیه دچار 
سقوط و مسائل جدی نشود. گاهی اوقات ممکن است خسارت هایی 
که رخ می دهد الزاما جانی نباشد، ممکن است این خسارات مالی باشد 
و تاسیسات خراب شود؛ لذا باید تعمیر و نگهداری به درستی انجام گیرد؛ 
چراکه مسئولیت آن با هیات مدیره برج ها است. ما نیز به عنوان شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش، نظارت دوره ای در ساختمان هایی که دارای 
قدمت هستند، خواهیم داشت و کنترل می کنیم و در صورت رویت 

اشکال، حتما اخطار می دهیم و آن را اعالم می نماییم.
در  آزاد  مناطق  در  الگوسازی  راهکارهایی  درخصوص  نظرپور 
برای  الگوها  یکسری  جهان  سراسر  در  داشت:  بیان  کشور  سطح 
ساختمان هایی که با کیفیت بسیار باال ساخته می شوند، وجود دارد. 
درحال حاضر در ایران نیز سازمان نظام مهندسی به لحاظ سازه ای، 
می دهد،  انجام  را  الزم  کنترل های  تاسیسات  و  برق  معماری ، 
امتیازدهی می کند و پایان کار صادر می نماید . اما در دنیا یک مقدار 
جلوتر از کشور ما پیش رفته اند و ساختمان ها را به لحاظ ترافیکی ، 
دسترسی و نزدیکی به وسایل حمل و نقل عمومی و آلودگی صوتی 
بررسی می کنند و الگوهایی ارائه می دهند که هنوز در ایران باب نشده 
است؛ البته که قطعا بسیار خوب و مطلوب است که این اتفاق در 
کشور ما نیز رخ دهد و عالوه بر کیفیت ساخت و ساز ، کیفیت مصالح 
ساختمانی و استاندارد سازی مصالح مورد استفاده در ساختمان ها نیز 
مورد مداقه قرار گیرد . لذا ما هم سعی داریم این موارد را به صورت الگو 
در جزیره کیش اجرا نماییم. قراردادی با دانشگاه خواجه نصیر منعقد 
شده است که اساتید این دانشگاه با دقت بر روی آن کار کردند و ما 
نیز آن را دنبال می کنیم که اگر بتوانیم موضوعات را اجرایی نماییم، 
باید بگویم که برای اولین بار است این اتفاق در کشور می افتد و آن 
اینکه کیفیت ساختمان ها یکبار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد، به 
کنترل و نظارت هایی که سازمان نظام مهندسی انجام می دهند فراتر 
نگاه می شود و دقت مضاعفی صورت می گیرد. در این فرآیند به ازای 
هر ساختمان، یک سرتیفیکیت صادر می شود که نشان دهنده ارزش 
ساختمان است و مشخص می کند این سازه به لحاظ کیفی چه میزان 
ارزشمند است. این موضوع می تواند به ارتقاء کیفیت و ایمنی ساخت و 

سازهای کشور بسیار کمک کند. 
ادامه  مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش 
داد: بحث دیگر مسئله استانداردسازی مصالح ساختمانی است که 
در موقع ساخت و ساز دقت کنیم که از مصالح ارزان قیمت استفاده 
اینکه در  برویم . ضمن  استاندارد  به سمت مصالح  بیشتر  و  نشود 
نقاط دیگر کشور، سبک ساخت و  به  سطح جزیره کیش نسبت 
سازها متفاوت است؛ بنابراین نمی توانیم یک دستورالعمل خاص را 
برای کل مناطق آزاد تعریف نماییم؛ چراکه مناطقی همچون جزیره 
کیش به سبب شرایط آب و هوایی و رطوبت باال، مصالح و متریال 
خاص خود را نیاز دارد؛ در برخی مناطق دیگر ازجمله ارس و ماکو 
این شرایط حاکم نیست و متفاوت می باشد؛ این موضوع بدان دلیل 
است که مناطق آزاد ما در نقاط مختلف کشور با شرایط آب  و هوایی 
مختلف پراکنده هستند؛ لذا موقعیت ها نیز با هم تفاوت دارد؛ در 
نتیجه نمی توان یک نسخه واحد را برای کل مناطق آزاد پیچید. اما 
در نظر داریم مرکزیت سازمان نظام مهندسی در مناطق آزاد را در 
جزیره کیش راه اندازی کنیم تا از این منطقه بتوانیم به سایر مناطق 

آزاد سرویس دهی کرده و نظارت عالیه داشته باشیم  .
نظام  با رئیس سازمان  این موضوع  اظهار کرد: در خصوص  وی 
خوشبختانه  داشته ایم؛  مذاکراتی  و  جلسات  کشور  کل  مهندسی 
جناب آقای کشاورز مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
به شدت از این اقدام استقبال کرده اند و پیگیر هستند که این اتفاق 
هرچه سریع تر صورت پذیرد. احتمال دارد طی هفته های آتی یک 
جلسه مشترکی برگزار کنیم تا تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی 
کل کشور و سازمان منطقه آزاد کیش اجرایی شود تا بتوانیم کل 

مناطق آزاد را توسط منطقه آزاد کیش کنترل نماییم.
نظام  سازمان  ایجاد  جهت  دستگاهی  تداخل  درخصوص  نظرپور 
از  بخواهند  اینکه  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  در  مستقل  مهندسی 
کمی  را  کار  دهند،  ارائه  خدمات  آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمین 
می کنیم  حرکت  سمت  این  به  خاطر  همین  به  می کند .  مشکل 
نظام  و یک سازمان  کرده  ایجاد  استقاللی  آزاد  مناطق  برای  که 
از سرزمین اصلی  این موضوع  اگر  برقرار شود.  مهندسی مستقل 
صورت گیرد، ناخودآگاه تداخالتی ایجاد خواهد شد؛ اما تاکنون سعی 
شده نهایت همکاری از سوی دو طرف )سرزمین اصلی و مناطق 
آزاد( انجام شود که خدایی نکرده مشکلی برای کیفیت ساخت و ساز 
و شهروندان ایجاد نگردد. این همکاری از سوی هر دو مجموعه 
بوده است؛ اما به دنبال این هستیم که سازمان نظام مهندسی را به 

داخل مناطق آزاد بیاوریم تا کارها یکدست تر و روان تر پیش برود.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در پایان 
ضمن تشکر از رسانه ها برای حساسیت نسبت به موضوع ایمن سازی 
ساختمان ها، خاطرنشان کرد: رسانه ها حرف دل مهندسین را می زنند؛ 
جامعه مهندسین به کرات این بحث را مطرح می کند که باید در ساخت و 
سازها، بر کیفیت مصالح و استانداردسازی ها دقت بیشتری صورت پذیرد؛ 
اما ممکن است برخی سازنده ها به دلیل نوسانات قیمتی، از توصیه ها و 
دستورالعمل ها تبعیت نکنند . البته سازنده های بسیار خوبی هم در کشور 
داریم، مخصوصا در سطح جزیره کیش که کیفیت باالی ساخت و سازها 
را از سوی آنان به خوبی مشاهده کرده ایم و حتی در مقاطع زمانی مختلف 
باعث شده دقت و توجه بیشتری هم داشته باشند . لذا کیفیت در سطح 
جزیره کیش از امتیاز قابل قبولی برخوردار است و امیدواریم که رسانه ها 
بیشتر به این موضوع عنایت داشته و کمک کنند که سازنده ها محترم 
دقت نظر داشته باشند؛ زیرا به غیر از مسئولیتی که سازمان نظام مهندسی 
و قانون برعهده آنان واگذار کرده است، مسئولیت شرعی نیز دارد و ممکن 
است فردی به لحاظ قانونی مدعی شود که همه موارد را رعایت کرده 
است، اما اگر خدایی نکرده اتفاقی برای شخصی بیفتد، نمی توانند از زیر 
بار مسئولیت آن فرار کنند. بنابراین ضروری است دقت کنیم تا کلیه موارد 

به درستی و به شکل کامال استاندارد  لحاظ و رعایت شود .

عبدالحکیم آصفی، مدیر شهرسازی و اطالعات 
جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار:

سازمان منطقه آزاد چابهار متعهد به اجرای مقررات 
ملی ساختمان است

همچنین، عبدالحکیم آصفی مدیر شهرسازی و اطالعات جغرافیایی 
سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت و گو با نشریه، به ارائه توضیحاتی 
درخصوص وضعیت ساخت و ساز در منطقه آزاد چابهار پرداخت و 
به سواالتی پیرامون میزان و تعداد پروژه های ساخته  شده و درحال 
ساخت و اجرا در حوزه های مختلف منطقه متبوع خود، راهکارهای 
و  منطقه  این  در  رسیده  بهره برداری  به  سازه های  بر  نظارت 
در  احداث شده  و  اجرا  درحال  از طرح های  الگوسازی  روش های 

مناطق آزاد پاسخ داد. 
آصفی، سازمان منطقه آزاد چابهار را متعهد به اجرای مقررات ملی 
ساختمان می داند که از اهرم ها و چارچوب های ذکر شده ، جهت 

دستیابی به این هدف مهم استفاده می کند . 
وی می گوید که از سال 98 به بعد، مهندسان ناظری که مقیم منطقه 
نبوده اند، از لیست مهندسان دارای مجوز فعالیت در محدوده منطقه آزاد 
چابهار حذف شده اند . اما یکی دیگر از اقدامات انجام شده در منطقه 
آزاد چابهار در جهت کاهش تخلفات ساختمانی ، افزایش چندین برابر 
جرائم تخلفات ساختمانی بوده است . همچنین به منظور تصمیم گیری 
تخلفات  به  رسیدگی  کمیته  آنها ،  مبلغ  تعیین  و  جرائم  درخصوص 
ساختمانی به استناد آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در 
آزاد چابهار در  با تصویب هیات مدیره سازمان منطقه  آزاد ،  مناطق 
سال 1399 تاسیس شده و تاکنون به بیش از 60فقره پروانه تخلفات 
ساختمانی رسیدگی شده است و تعدادی از مالکان با توجه به مبلغ باالی 

جرائم ، نسبت به رفع تخلفات اقدام کرده اند   .
مدیر شهرسازی و اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: 
ضوابط و فرآیندهای صدور مجوزهای ساخت و ساز در محدوده منطقه 
آزاد چابهار مبتنی  بر اصول و قواعد تعریف شده در طرح های تفصیلی 
است که توسط مشاوران باتجربه و صاحب نام کشور متناسب با شرایط 
منطقه تعیین شده اند. هر کدام از پیکره ها یا پهنه های اراضی منطقه 
آزاد چابهار ، به دلیل تفاوت کاربری ها، ضوابط شهرسازی و معماری 
اختصاصی دارند، اما فرآیند صدور مجوزها در کل محدوده یکسان 
می باشد؛ زیرا ساختمان ها ثروت ملی هستند و ساختمان سازی یکی از 
بزرگترین بخش های اقتصادی کشور به حساب می آید، بنابراین برای 
حفظ این ثروت ملی و استفاده بهینه از آنها بایستی کلیه دست اندرکاران 

به رعایت ضوابط و الزامات مربوط پایبند باشند. 
ساختمان ،  ملی  مقررات  ساختمان سازی ،  حوزه  در  افزود:  وی 
الزم االجرا  کشور  سراسر  در  و  بوده  موجود  ضوابط  فراگیرترین 
هستند. در راستای پایبندی به اجرای مطلوب مقررات ملی ساختمان 
در محدوده منطقه آزاد چابهار ، کلیه مراحل احداث ساختمان ها شامل 
طراحی ، محاسبه و نظارت توسط مهندسان ذی صالح دارای پروانه 
اشتغال مهندسی انجام می شود؛ به عبارتی دیگر، همه نقشه های 
ساختمانی ، مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان، بایستی توسط مهندسان ذی صالح مهر و امضاء 
گردند؛ در غیر این  صورت پذیرفته نخواهد شد. همچنین نقشه های 
ساختمانی پس از ارائه توسط مالک ، در حوزه شهرسازی بررسی 
و از لحاظ مطابقت با مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و 
شهرسازی کنترل می گردند؛ در صورت هرگونه مغایرت با ضوابط 
نقشه ها، به مالک جهت اصالح و رفع اشکاالت عودت می گردند .  

در  ساختمان  مهندسی  خدمات  انجام  برای  داشت:  اظهار  آصفی 
محدوده منطقه آزاد چابهار، فرم های تعهد مخصوصی تهیه شده که 
در دفترخانه اسناد رسمی، امضای مهندسان ساختمان )طراح، محاسب 

و ناظر( و مالکان گواهی می گردد . در زمان صدور پروانه های ساختمانی 
کاربری های عمومی همچون بهداشتی، گردشگری، آموزش و... ضوابط 
و نقشه ها توسط مدیریت های مربوطه کنترل می گردند و پس از تایید 

آنها، پروانه ساختمان صادر می شود . 
مدیر شهرسازی و اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار اذعان 
بازدیدهای میدانی مستمر توسط تیمی  نمود: در طول دوره ساخت، 
انجام  شهرسازی  مدیریت  کارشناسان  و  ناظر  مهندسان  از  متشکل 
می شود. به هنگام صدور پایان کار ساختمان ها ، موارد ایمنی و نصب 
تجهیزات آتش نشانی توسط اداره ایمنی و آتش نشانی کنترل می شود و در 
صورت عدم نصب و یا ناقص بودن تجهیزات ، پایان کار صادر نمی گردد. 
وی افزود: در محدوده قبلی منطقه آزاد چابهار به دلیل کنترل های جدی 
و سختگیری های قانونی ، خوشبختانه تخلفات ساختمانی از نوع اضافه 
طبقه نداریم . در صورت درخواست طبقات اضافی توسط مالک ، موضوع 
قبل از صدور پروانه ساختمان ، در کمیسیون های تخصصی بررسی 
خواهد شد و در صورت موافقت ، نقشه ها براساس ضوابط جدید ارائه و 

پس از سیر فرآیندهای موجود ، پروانه ساختمانی صادر می گردد. 
آصفی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده به منظور 
پایه ریزی و ایجاد ساختار و تشکیالت منسجم در محدوده منطقه 
آزاد چابهار که بتواند در زمینه اجرای مقررات ملی ساختمان و ارتقای 
کیفیت ساخت و سازها تعهدات و وظایف سازمان را ایفا نماید، تشکیل 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  استناد  به  آزاد  منطقه  کانون مهندسان 
برنامه های توسعه کشور بوده است . پس از تصویب اساسنامه کانون 
میان  از  کانون  عضوگیری  سازمان ،  مدیره  هیات  توسط  مهندسان 
مهندسان دارای پروانه اشتغال مهندسی انجام شد و سپس انتخابات 
اولین دوره اعضای هیات مدیره کانون با رأی اعضای کانون ، به صورت 
الکترونیکی برگزار و 7نفر از مهندسان باسابقه به عنوان اعضای هیات 
مدیره انتخاب گردیدند. کانون مهندسان که نقشی مشابه سازمان نظام 
مهندسی در سرزمین اصلی دارد، مطابق اساسنامه مصوب و شیوه نامه 
مهندسی ساختمان )مصوب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار ( 
فعالیت می نماید. کلیه خدمات مهندسی ساختمان در محدوده منطقه 
آزاد توسط مهندسانی که دارای پروانه اشتغال مهندسی هستند، ارائه 
می گردد. برای حصول اطمینان از کنترل کیفیت و نظارت بر ساخت 
و سازها، گزارشات مرحله ای و روند پیشرفت پروژه ها توسط مهندسان 
ناظر از طریق سامانه هوشمند شهرسازی )زیما( دریافت می گردند در 
هر صورت، سازمان منطقه آزاد خود را متعهد به اجرای مقررات ملی 
ساختمان می داند و از اهرم ها و چارچوب های ذکر شده ، برای دستیابی 

به این هدف مهم استفاده می نماید . 
مدیر شهرسازی و اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه 
داد: از سال 98 به بعد مهندسان ناظری که مقیم منطقه نبوده اند، از لیست 
مهندسان دارای مجوز فعالیت در محدوده منطقه آزاد حذف شده اند . 
یکی دیگر از اقدامات انجام شده در منطقه آزاد چابهار در جهت کاهش 
تخلفات ساختمانی ، افزایش چندین برابر جرائم تخلفات ساختمانی 
می باشد . به منظور تصمیم گیری درخصوص جرائم و تعیین مبلغ آنها ، 
کمیته رسیدگی به تخلفات ساختمانی به استناد آیین نامه نحوه استفاده از 
زمین و منابع ملی در مناطق آزاد ، با تصویب هیات مدیره سازمان منطقه 
آزاد چابهار در سال 1399 تاسیس شده است و تاکنون به بیش از 60فقره 
پروانه تخلفات ساختمانی رسیدگی شده است و تعدادی از مالکان با توجه 

به مبلغ باالی جرائم ، نسبت به رفع تخلفات اقدام کرده اند  .
وی درخصوص تعداد پروژه های درحال ساخت و اجرا در حوزه های 
مختلف منطقه آزاد چابهار گفت: اراضی محدوده قبلی منطقه آزاد چابهار 
به 9پیکره تقسیم بندی شده است؛ پروژه های خرد و کالن زیادی در 
این پیکره ها توسط بخش خصوصی درحال اجرا می باشد، به طوری 
که از سال 98 تاکنون حدود 658فقره پروانه ساختمانی با زیربنای کلی 
662هزار مترمربع صادر شده است. پروژه هایی که در محدوده منطقه 

آزاد درحال اجرا هستند را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1( پروژه هایی با سرمایه گذاری صد درصد بخش خصوصی.

2( پروژه های مشارکتی سازمان با بخش خصوصی.
3( پروژه های عمرانی و زیرساختی سازمان منطقه آزاد  چابهار.

آصفی افزود: در پروژه های نوع اول تامین کلیه هزینه های اجرای پروژه 
شامل خرید زمین ، مطالعه، طراحی، پرداخت عوارض، خرید انشعابات 
)آب، برق، گاز و تلفن (، اجرا و نظارت برعهده بخش خصوصی می باشد . 
نقشه ها و مشخصات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال مهندسی، 
تهیه می گردند و نظارت بر اجرای پروژه ها نیز از طریق مهندسان عضو 
نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال معتبر انجام می گیرد. مهم ترین 

پروژه های این گروه عبارتند از :
1( هتل 5 ستاره سدس در 17طبقه با زیربنای 30000مترمربع.

کلی  زیربنای  با  سدس  گردشگری  و  تجاری  مجتمع   )2
60000مترمربع.

3( مجتمع تجاری و خدماتی اختر مکران در 21طبقه و با زیربنای 
کلی 63774مترمربع.

زیربنای  با  9طبقه  در  تجارت  کیمیا  اداری- خدماتی  مجتمع   )4
22234مترمربع.

زیربنای  با  8طبقه  در  درخشان  خلیج فارس  4ستاره  هتل   )5
9523مترمربع.

6( مجتمع اداری نمایشگاهی در 5طبقه با زیربنای 11249مترمربع.

7( مجتمع خدماتی سرخ کمان در 6طبقه با زیربنای 5134مترمربع.
8( مجتمع اقامتی- گردشگری نگین خاورمیانه در 7طبقه با زیربنای 

11415مترمربع.
9( مجتمع اداری- خدماتی در 15طبقه با زیربنای 23978مترمربع.

زیربنای  با  4طبقه  در  ریگی  سونا  اداری- خدماتی  مجتمع   )10
6345مترمربع.

زیربنای  با  5طبقه  در  ایرانیان  ارمغان  اداری  مجتمع   )11
7536مترمربع.

زیربنای کلی  با  و  تعداد 53بلوک  به  آپارتمان های مسکونی   )12
128369مترمربع.

13( مجتمع تولیدی سپید پالست با زیربنای 16577مترمربع.
14( مجتمع تولیدی صبا پیشرو با زیربنای 17271مترمربع.

15( انبارهای سرپوشیده پیمان غدیر با زیربنای 17743مترمربع.
16( مجتمع اداری پیمان غدیر در 9طبقه با زیربنای 4050مترمربع .
مدیر شهرسازی و اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار 
عنوان کرد: در پروژه های گروه دوم هزینه های مطالعات ، طراحی، 
اجرا و نظارت )به نسبت سهم( برعهده سرمایه گذار است . قیمت 
زمین، عوارض، انشعابات و نظارت )به نسبت سهم( جزو آورده های 
سازمان می باشد و هر کدام از شرکاء به نسبت آورده خو د، دارای 

سهم هستند. مهم ترین پروژه های این دسته عبارتند از:
1( شهرک مسکونی یاس به وسعت 11هکتار.

2( شهرک مسکونی آریا پروفیل به وسعت 5.5هکتار.
3( مجتمع اداری ، تجاری و خدماتی کهرازهی در 8طبقه با زیربنای 

43782مترمربع. 
سازمان  زیرساختی  و  عمرانی  پروژه های  نهایتا  کرد:  اظهار  وی 
می باشد.  سازمان  برعهده  هزینه ها  کلیه  که  چابهار  آزاد  منطقه 

مهم ترین پروژه های ساختمانی درحال اجرا منطقه عبارتند از:
1( ساختمان مرکزی اداری سازمان منطقه آزاد چابهار در 7طبقه با 

زیربنای 19000مترمربع.
 2( ورزشگاه کریکت به وسعت تقریبی 3هکتار.
 3( انبارهای سرپوشیده با زیربنای 8000متربع.

دوم  و  اول  گروه  پروژه های  اجرای  بر  نظارت  کرد:  تاکید  آصفی 
اشتغال  پروانه  دارای  و  مهندسی  نظام  عضو  مهندسان  طریق  از 

مهندسی انجام می گیرد و پروژه های دسته سوم توسط شرکت های 
مشاور دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه نظارت می گردند  .
به  سازهای  و  ساخت  بر  نظارت  راهکارهای  درخصوص  وی 
بهره برداری رسیده، بیان داشت: پیش از پاسخگویی به این سوال، 
خدمتتان عرض کنم که محدوده منطقه آزاد چابهار در بهمن ماه 
است،  یافته  توسعه  به 82000هکتار  از 14000هکتار  سال 1398، 
منطقه  محدوده  به  آبادی  و 34پارچه  چابهار  شهر  که  طوری  به 
و  جدید، ساخت  محدوده 67000هکتاری  در  شده اند.  الحاق  آزاد 
منطقه  سازمان  کنترل  و  نظارت  تحت  که  شده  انجام  سازهایی 
آزاد نبوده اند و مسئولیت نظارت بر آنها برعهده شهرداری چابهار ، 
دهیاری ها ، سازمان نظام مهندسی شهرستان چابهار و بنیاد مسکن 
بوده است؛ ولی به جهت اینکه درحال حاضر در محدوده منطقه آزاد 
واقع شده اند، الزم است با اتخاذ تدابیر مناسب و اعمال نظارت های 
اشخاص  از  بهره گیری  با  تخصصی  و  فنی  کنترل های  عالیه ، 
آنها اطمینان حاصل گردد . در محدوده  از ایمن بودن  ذی صالح، 
قبلی منطقه آزاد چابهار، بازدیدهای مستمر از ساختمان های درحال 
بهره برداری به ویژه مراکز خرید ، کارگاه های تولیدی ، مراکز صنعتی 
و انبارها توسط اداره ایمنی و آتش نشانی انجام می گیرد و نواقص 
احتمالی به صورت مکتوب به مالکان ساختمان ها ابالغ می شود. به 
هنگام صدور و یا تمدید مجوزهای سرمایه گذاری نیز بازدیدهای 
میدانی از ساختمان ها و کارگاه ها انجام می گیرد و در صورت وجود 
هر گونه مشکالت خطرآفرین برای شهروندان و بهره برداران ، مجوز 

درخواست شده صادر و یا تمدید نمی گردد.
آصفی در پاسخ به این سوال که راهکار الگوسازی از طرح های درحال 
اجرا و احداث شده در مناطق آزاد در سطح کشور چیست، اذعان داشت: 
در محدوده شهرها در سرزمین اصلی ، یکی از مهم ترین چالش ها، وقوع 
تخلفات گسترده ساختمانی است که حتی گفته می شود شهرداری ها به 
جهت درآمدزایی که از این موضوع خواهند داشت، به صورت جدی 
از طریق کمیسیون  به جای آن ،  از تخلفات جلوگیری نمی کنند و 
ماده100، جرائم تخلفات را وصول می نمایند و تخلفات انجام شده را 
تثبیت می کنند! این اقدام کامال مغایر با ضوابط طرح های تفصیلی بوده و 
نظام شهری و آسایش شهروندان را مختل می نماید . نظارت بر ساخت و 
سازها در محدوده شهرها برعهده نظام مهندسی ساختمان بوده و مستقل 
از شهرداری می باشد؛ لیکن ناهماهنگی و تنش های موجود میان این دو 
نهاد متولی در سطح کشور ، باعث وقوع فجایعی مانند متروپل می گردد. 
اما در محدوده مناطق آزاد، مدیریت واحد و هماهنگ می تواند این نقیصه 
را رفع نماید و با حداکثر توان در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان 
و ارتقای کیفیت ساخت و سازها عمل شود. سازمان های مناطق آزاد 
با توجه به اینکه مدیریت یکپارچه دارند، می توانند از ظرفیت های در 
اختیار خود از قبیل اداره پلیس ساختمان به منظور جلوگیری از احداث 
ساختمان های فاقد مجوز، قطع خدمات ساختمان های دارای تخلفات 
ساختمانی و یا غیرایمن، ابطال و یا تعلیق مجوزهای صادره استفاده 
نمایند؛ حال آن که در سرزمین اصلی ، تصمیم گیری درخصوص هر 
کدام از موضوعات فوق در اختیار ارگان های مختلفی است و چه بسا 
هیچ گونه هماهنگی و اشتراک منافع ندارند و در اجرای تصمیمات اتخاذ 

شده دچار مشکل می شوند .
مدیر شهرسازی و اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار 
در پایان تاکید کرد: عملکرد سازمان های نظام مهندسی کشور در 
و  بر ساخت  قانونی  و  اصولی  نظارت  در حوزه  شهرهای مختلف 
است؛  بوده  مواجه  انتقاداتی  با  همواره  خصوصی  بخش  سازهای 
مهم ترین دلیل آن هم مهرفروشی مهندسان ناظر و عدم حضور 
آنها در کارگاه های ساختمانی در مراحل مهم اجرای ساختمان ها 
مرتبط می باشد. از این رو ، استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت و 
بعضا غیراستاندارد و همچنین روش های اجرای غیراصولی، باعث 
کاهش کیفیت و عمر ساختمان ها در کشور شده است . سازمان نظام 
مهندسی نیز به عنوان متولی امر، علی رغم برخورداری از اختیارات 
و نیروی انسانی متخصص ، متاسفانه نتوانسته است برای حل این 
معضل فراگیر، چاره اندیشی نماید. سیستم ارجاع کار به مهندسان 
ناظر همچنان دارای ابهام می باشد و هرگز نتوانسته است اعتماد 
مهندسان را جلب نمایند . بنابراین سازمان های مناطق آزاد با توجه 
به اختیاراتی که به استناد ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
از  استفاده  و  قوی  ساختار  ایجاد  با  می توانند  دارند،  توسعه کشور 
تجربیات موجود ، بازنگری و اصالح فرآیندهای نظارت بر ساخت 
و سازها و رفع نقاط ضعف آن، در زمینه ارتقای کیفیت ساخت و 
سازها نقشی اساسی و مهم برعهده گیرند. بنابراین پیشنهاد بنده 
است که همه سازمان های مناطق آزاد ، در اسرع وقت نسبت به 

اجرایی نمودن این موضوع اقدام نمایند.

گرشاسب خزائنی، عضو هیات علمی دانشگاه و 
کارشناس مسائل مناطق آزاد:

 کیفیت ساخت و ساز، لزوم بازنگری
نظام حکمرانی ساختمان

کارشناس  و  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  خزائنی  گرشاسب  اما  و 
مسائل مناطق آزاد، طی یادداشتی، به لزوم نظارت جدی بر فرآیند 
ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و بر ضرورت بازنگری بر قوانین 

مترتب بر صنعت ساخت تاکید نمود.
این کارشناس همچنین از مشغولیت مدیریت شهری به انجام بسیاری 
از تصدی گری ها در روند ساخت انتقاد کرد؛ چراکه این روند موجب شده 

است که سازمان مدیریت شهری ناکارآمد و بعضا مبتال  به فساد گردد.
حاکمیت  داشتن  اختیار  در  دلیل  به  آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  وی 
زمین های  بر  سازمان  مالکیت  مانند  قانونی  اختیارات  و  یکپارچه 
منطقه، اختیارات قانونی در هدایت منابع مالی و تصویب طرح های 
صنعت  در  جدی  تحول  که  دارند  را  قابلیت  این  سرمایه گذاری، 

ساخت کشور ایجاد نمایند.
در ادامه یادداشت گرشاسب خزائنی عضو هیات علمی دانشگاه و 

کارشناس مسائل مناطق آزاد مالحظه می کنید.
هر زمان حادثه ناگوار مانند آنچه این روزها در آبادان شاهد هستیم، 
وقوع می یابد، نگرانی از کیفیت ساختمان ها تبدیل به سرخط خبرها 

می شود تا بار دیگر به فراموشی سپرده شود. ولی موضوع کیفیت 
به  توجه  و  است  پیوند خورده  روانی جامعه  امنیت  با  ساختمان ها 
آن، فراتر از توجیه خطاهای فردی، نیازمند بازنگری و بهبود نظام 

حکمرانی در صنعت ساخت است.
نظام حکمرانی به معنای مجموعه سیاست ها، روابط و مسئولیت هایی 
است که روند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری از ساختمان های 
مسئولیت  قانون،  مطابق  که  درحالی  می کند؛  مدیریت  را  شهری 
حکمرانی ساخت با مدیریت شهری می باشد، ولی نگاه غیرعلمی 
و یکسویه به صنعت ساخت موجب ناتوانی از اعمال حاکمیت بر 
فعاالن ساخت شده و در نهایت شاهد ضایع شده جان شهروندان و 

ورشکستگی صنعت ساخت در کشور هستیم. 
تغییر این چرخه معیوب و تکرار شونده، صرفا با بازنگری نظام حکمرانی 

ساخت با مشارکت کلیه ذی نفعان در حوزه های زیر ممکن است:
تفکیک حاکمیت از تصدی گری

مشغولیت مدیریت شهری به انجام بسیاری از تصدی گری ها در 
روند ساخت، موجب شده است که سازمان مدیریت شهری ناکارآمد 
حاکمیتی  مسئولیت های  تفکیک  شود.  فساد  به  مبتال   بعضا  و 
رگوالتور  به  شهری  مدیریت  سازمان  ارتقاء  و  تصدی گری ها  از 
بی طرف بازار مسکن می تواند کارایی این بخش را به شدت ارتقاء 
دهد. تفویض اختیارات به بخش خصوصی در قالب دفاتر خدمات 
می تواند  خدماتی  واحدهای  عملکرد  بر  موثر  نظارت  و  شهری 
ظرفیت های مدیریت شهری را برای اعمال حاکمیت آزاد کرده و 

نظارت آن را موثر نماید.
مشارکت جامعه مهندسی در نظام تصمیم گیری

توان علمی جامعه مهندسی که در قالب نظام مهندسی و دفاتر خدمات 
مهندسی سازمان یافته است، می بایست به عنوان بازوی فنی مدیریت 
شهری کمک نماید. حذف نظام مهندسی از فرآیندهای اخذ مجوز و 
تالش برای اعمال نفوذ یا تضعیف توان مالی آن در نهایت موجب 
ضعف در نظارت و زیان کلیت صنعت ساخت است. مشارکت موثر نظام 
مهندسی در تصمیم گیری ها و پذیرش استقالل آن یک گام بزرگ در 

ارتقاء نظام حکمرانی ساخت می باشد.
شفاف سازی و رفع تضاد منافع

به اعتقاد بانک جهانی، مهم ترین مانع در برابر توسعه، فساد است، و فساد 
در یک سیستم فراتر از ضعف اخالقی افراد، ناشی از عدم شفافیت و 
رفع تضاد منافع در روندهای تصمیم گیری است. شفاف سازی روندهای 
اخذ مجوز، تغییر کاربری، برخورد با تخلفات و مانند آن می تواند نظام 
حکمرانی را موثر و توانمند نماید. در مقابل، عدم دسترسی شهروندان 
به اطالعات پروژه ها و یا مشارکت شهرداری ها در برخی طرح های 
سرمایه گذاری می تواند قدرت سیستم های نظارتی را کاهش داده و 

نگرانی بابت جهت دهی ها به تصمیمات را جدی نماید.
صالحیت سازندگان و تامین کنندگان

و  مجوزها  اخذ  نیازمند  و صنعتی  هر صنف  در  ورود  که  درحالی 
سازندگان  غالب  ولی  است،  فنی  یا  کسب صالحیت های صنفی 
را  فنی  که حداقل صالحیت  تشکیل می دهند  افرادی  را  مسکن 
دارا نمی باشند. در سال های اخیر تالش جدی برای الزامی شدن 
به کارگیری مجریان صاحب صالحیت صورت گرفته است، ولی به 
دلیل ساختار خرده مالکیتی در زمین های شهری و روش تامین مالی 
سنتی حاکم در ساخت مسکن، عمال توفیقی نداشته است. واگذاری 
بلوک های ساختمانی به شرکت های پیمانکاری و حمایت مالی از 
حضور  از  مسکن،  هزینه های  کاهش  ضمن  می تواند  انبوه سازان 

سازندگان بی کیفیت و غیرمسئول در این حوزه جلوگیری نمود.
هدایت منابع مالی به طرح های پایدار

یکی از شروط تامین مالی یک پروژه در بازارهای مالی، پایداری 
طرح برای اطمینان از بازگشت منابع است. این مهم باعث می گردد 
شود.  تزریق  کیفیت  دارای  طرح های  به  صرفا  مالی  منابع  که 
درحالی که سیستم بانکی برای اعطای وام، می بایست طرح ها را 
برای  صاحب صالحیت  مشاوران  جای  نماید،  فنی  امکان سنجی 
ارزیابی مستقل طرح ها خالی است. در کشور ترکیه، پس از حادثه 
بیمه ساختمان موجب گردید که یک  تامین  به  الزام  اخیر،  زلزله 
نظارت  صورت  به  بیمه  شرکت های  مثل  مستقل  مالی  سیستم 

شخص ثالث کیفیت ساخت و سازها را ارتقاء دهند.
ساماندهی بازار مسکن و ارتقاء دانش خریداران

جایی  کاال،  بازار  در  کیفیت  کنترل  برای  ابزار  موثرترین  از  یکی 
است که خریداران با استقبال از یک محصول و یا توصیه به دیگر 
مشتریان برای عدم خرید یک محصول، به بازار جهت می دهند. 
در بازار مسکن به دلیل آنکه اصوال مسکن از یک کاالی مصرفی 
تبدیل به کاالی سرمایه ای شده است، مواجه با خریداران کم دانش 
و با قدرت چانه بسیار پایین هستیم، به نحوی که با هر کیفیتی، 
از  استفاده  با  حکمرانی،  نظام  می رسند.  فروش  به  ساختمان ها 
ظرفیت شرکت های بازرسی ساختمان برای ارزیابی مستقل کیفیت 
ساختمان ها می تواند به خریداران خرد برای شناسایی کیفیت کمک 

کند و در بلندمدت موجب ارتقاء کیفیت ساخت شود.
استفاده از تکنولوژی نوین و ارتقاء مصالح

ابزارها در صنعت  ارتقاء  و  تکنولوژی  توسعه  با  اخیر  در سال های 
ساخت، شاهد تحول چشمگیری در این صنعت هستیم که بعضا 
می کنیم.  مشاهده  همسایه  کشورهای  حتی  را  آن  نمونه های 
تجهیزات  ساخت،  روش های  بر  مشتمل  ساخت  تکنولوژی 
ساختمانی، سیستم های پایش و مدیریت و مصالح نوین باعث بهبود 
کیفیت ساخت می شود. سرمایه گذاری در انتقال این تکنولوژی ها و 
تشویق به به کارگیری آنها با استفاده از حمایت های مالی و الزامات 
سازندگان  ارتقاء  ساخت،  کیفیت  بهبود  عالوه بر  می تواند  قانونی 

داخلی را برای صادرات خدمات مهندسی ایجاد کند.
مناطق آزاد به دلیل در اختیار داشتن حاکمیت یکپارچه و اختیارات 
قانونی مانند مالکیت سازمان بر زمین های منطقه، اختیارات قانونی در 
هدایت منابع مالی و تصویب طرح های سرمایه گذاری، این قابلیت را 
دارند که تحول جدی در صنعت ساخت کشور ایجاد نمایند. آنچنان که 
در سال 1398، حرکت هدفمندی برای ارتقاء نظام حکمرانی در منطقه 
آزاد چابهار شروع گردید و بر اساس آن نظام مهندسی با مشارکت جامعه 
مهندسی محلی تاسیس گردید، نظامی برای واگذاری تصدی گیری ها 
به بخش خصوصی تدوین شد، پروژه های مشارکتی با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی تعریف شد، با همکاری دانشگاه تکنولوژی مدیریت 
اطالعات ساختمان )BIM( در پروژه های سازمان پیاده سازی شد و 
اطالعات پروژه ها در سامانه مبتنی بر سیستم های اطالعات جغرافیایی 

)GIS( شفاف سازی گردید .
در انتها باید یادآور شد، که اصالح نظام حکمرانی شهری نیازمند 
مشارکت تمامی ذی نفعان و البته باور مدیریت شهری برای پذیرش 
مسئولیت خود در ساخت جامعه ای پایدار می باشد. این مهم با قبول 
نگاه علمی و تعهد به هدف اصلی در شکل گیری مناطق آزاد برای 

ارتقاء نظام حکمرانی در کشور ممکن و حتی شاید الزامی است.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:

برساخت الگوهای جدید ساخت و ساز در مناطق آزاد کشور



یادداشت

فرصت های  مهم ترين  ازجمله  آزاد  مناطق  براي  ظرفيت سازي 
اقتصادي كشور در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي است. با توجه 
به فرصت هاي مناسبي كه براي تحول در اقتصاد كشور وجود دارد، 
رصد كردن تحوالت بين المللي و فرصت هاي ناشي از آن، از اهميت 

خاصي برخوردار است.
در  و سرمايه گذاري  اقتصادي  از فرصت هاي  اساس ، مي توان  اين  بر 
آزاد  مناطق  گرفت.  بهره   سرمايه گذاري  جذب  هدف  با  آزاد  مناطق 
محسوب  كشور  اقتصاد  توسعه  براي  بزرگي  فرصت  تجاري- صنعتي 
جذب  صادرات،  به  توجه  عمل  در  مناطق  اين  نقشه راه  مي شوند. 

گردشگري، پايلوت اجراي طرح ها و ايجاد بانك هاي خارجي است.
طراحي  و  مطالعه  بر  تاكيد  كه  مي دهد  نشان  اولويت ها  اين  ذكر 
صورت  به  مالي  منابع  تامين  طريق  از  زيربنايي  ضروري  پروژه هاي 
از  استفاده  براي  ضروري  پروژه هاي  ازجمله  كه  خارجي  فاينانس 
فرصت هاي ناشي از جذب سرمايه گذاري می باشد، بسيار حائز اهميت 
است. به واقع بخش تامين منابع مالي خارجي در بند 11 سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي از حلقه هاي مفقوده مناطق آزاد كشور است كه بايد 
و  با مشاركت بخش خصوصي  و  راه جذب سرمايه گذاري خارجي  از 
موضوعی  كند؛  زمينه كمك  اين  در  نيز  دولت  و  شوند  انجام  داخلي 
آزاد  مناطق  در  را  برون گرا  فعاليت هاي  اجراي  از  ناشي  كه خالهاي 
پوشش  آن  طريق  از  مي توان  دنيا،  موفق  آزاد  مناطق  با  مقايسه  در 
داد. تاكيد و اولويت ايجاد بانك هاي خارجي در مناطق آزاد، درواقع پر 
كردن اين حفره به مثابه يك ابراولويت اقتصادي است كه بايد مورد 

توجه بانك مركزي قرار گيرد.
براي  فراملي  اقتصادي  اهرم  يك  آزاد،  مناطق  كه  است  آن  واقعيت 
مي توان  كه  است  آن  از طريق  و  است  خارجي  جذب سرمايه گذاري 
رونق و توسعه در حوزه توليد و اشتغال را با هدف برون گرايي اقتصاد 
محقق كرد و خال هاي موجود را در حوزه هاي زيرساختي و زيربنايي 
پيشرفته متناسب با رويكرد توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي و 

مشاركتي با سرمايه گذاران ايراني مرتفع نمود. 
طريق  از  بيروني  فرصت سازي هاي  مستلزم  آزاد  مناطق  به  نگاه 
ظرفيت سازي هاي داخلي با اتخاذ يك ديپلماسي اقتصادي و تجاري 
با كشورهاي پيراموني است كه بر اساس مدل توسعه فراملي مي تواند 
در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، اهداف جذب بازارهاي 
هدف كشورهاي منطقه اي و بين المللي را كه به طور طبيعي بازاري 

مناسب براي صادرات كاالهاي ايراني اند، تامين كند.
است؛  توجه  بسيار  بين المللي  منظر  از  آزاد  مناطق  توسعه  امروزه 
و  شود  تامين  درستي  به  آن  زيرساخت هاي  بايد  كه  موضوعی 
امورخارجه  وزارت  طريق  از  ايراني  آزاد  مناطق  فرصت  اطالع رساني 
قرار  موردتوجه  خارج  در  كشور  سفارتخانه هاي  اقتصادي  بخش  و 
كارهاي  و  ساز  با  خارجي  رقابتي  بازارهاي  به  دستيابي  چراكه  گيرد؛ 
بازار داخلي، به كلي متفاوت است. از اين رو، فعاليت هاي توسعه اي و 
الزامات جذب سرمايه گذاري  از  پيشرفته  تاسيسات زيرساختي  تقويت 
خارجي بايد نگاهي متفاوت را در مناطق آزاد و ويژه به وجود آورد؛ يعني 
نگاه هاي تاثيرگذار براي جذب بازار كه از مهم ترين اهداف اقتصادي 

كشورها به شمار مي رود.
با  خارجي  ارتباطات  مي رسد  نظر  به  آزاد  مناطق  رويكرد  بررسی  با 
مناطق آزاد موفق دنيا بايد گسترش اساسي پيدا كند. البته استفاده از 
امكانات و ظرفيت هاي وزارت امورخارجه در اين زمينه بسيار راهگشا 
خواهد بود؛ آن چنانكه بايد بتوان فرصت هاي اقتصادي را پيش روي 

اقتصاد ايران قرار داد.
مسلم است كه گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان با اولويت 
بنيادي سياست خارجي دولت سيزدهم با گسترش همكاري هاي دوجانبه 
و چندجانبه منطقه اي از موارد مهمي است كه رئيس جمهور از آن ياد كرده 
ديپلماسي  تقويت  را  اولويت سياست خارجي  رئيسی  است. سيدابراهيم 
اقتصادي در جهت پيشبرد سياست هاي اقتصادي با هدف دستيابي به 
حضور موثر ايران در زنجيره ارزش جهاني، تسهيل جذب سرمايه، فناوري 
و جذب گردشگر، تقويت بازارهاي صادرات كاالي غيرنفتي و خدمات فني 
و مهندسي، زمينه  سازي براي حضور موثر و هدفمند بخش خصوصي در 
بازارهاي منطقه اي و جهاني و نيز شناسايي فرصت ها و مزيت هاي نسبي 
آزاد قرار گرفته  برنامه هاي دولت در مناطق  بايد در صدر  ياد كرده كه 
شود و ابتكارهاي جديدي را به صورت پايلوت، طراحي و اجرايي شود. 
رئيس جمهور خواهان فراهم آوردن شرايط الزم برای افزايش ارتباطات 
اقتصادی با كشورهای مختلف دنيا است و اين موضوع اولويت مناطق آزاد 

در حال حاضر است.
منطقه ای،  شرايط  داليل  به  گذشته  ۴۰سال  طی  امورخارجه  وزارت 
بيشتر جهت گيری سياسی و امنيتی داشته و كمتر به موضوع اقتصادی 
به منزله فرصت سازي براي بازپروري اقتصاد ايران و ازجمله مناطق 
آزاد توجه كرده است و اكنون بايد در حوزه بازارسازي براي صادرات 
فرصت  و  كار  نيروی  مهندسی،  و  فنی  خدمات  ايراني،  كاالهای 
سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد توجه اكيد  داشته باشد تا اقتصاد 
ايران  تحريم  تنگناي  رفع  برای  راه گشايي  و  مقاوم شده  مناطق  اين 
باشد. به عالوه، مناطق آزاد يكي از ساز و كارهاي مقابله با تحريم و 
مبادالت بدون انتقال ارز در حوزه واردات كاال است كه اين مسئله نيز 

عنايت ويژه بانك مركزي را طلب می كند.
قابل توجه است، جذب سرمايه های  ايران  آزاد  امروز در مناطق  آنچه 
به ويژه بخش  از كشور و جذب سرمايه گذاری خارجی  ايرانيان خارج 
خصوصي خارجي، جذب فناوری پيشرفته و ورود گردشگران خارجي 
و  جديد  نيروی  مي توان  كه  است  راهكارها  اين  طريق  از  مي باشد. 
متخصص را كه از الزامات توجه به اقتصاد بين الملل و تجارت خارجی 
است، جذب كرد و آموزش كاركنان در دوره های آموزشی مختلف را 

مطمح نظر قرار داد.
تجاري-   صنعتي جديد ضرورتا ساز  آزاد  مناطق  فعال شدن  همچنين 
با استفاده  بتواند  و كار مديريت نويني را به همراه خواهد داشت كه 
اقتصاد  سياست هاي  و  مناطق  اهداف  به  رسيدن  نوين،  شيوه هاي  از 
يعني  كند،  فراهم  كشور  اقتصاد  براي  را  ثمربخشي  نتايج  مقاومتي، 
تغييري بنيادي متناسب با نگاه اقتصادي رئيس جمهور براي گسترش 
مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان و كشورهاي منطقه با اولويت 
از طريق  بنيادي توسعه همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه اي 

مناطق آزاد كه فرصت تعامل كشور با دنياي خارج است. 
از اين رو، ديدگاه ها و برنامه هاي توسعه اي مناطق آزاد مي تواند براي 
ارتقاء فعاليت هاي آنها مورد توجه قرار گيرد؛ صادرات، جذب گردشگر، 
پايلوت اجراي طرح هاي مهم و ايجاد بانك هاي خارجي براي جذب 
سرمايه گذاري هاي بين المللي در مناطق آزاد كشور كه از فرصت هاي 
درخصوص  البته  رويكردها  اين  است.  تحريم ها  با  مقابله  براي  مهم 
اقتصادي  ارتباطات حائز اهميت بوده و فعاالن  ايجاد  اطالع رساني و 

را به روز خواهد كرد.

مناطق آزاد، پایلوت اجرای طرح های 
عظیم اقتصادی در کشور

گزارش6

بررسی راهکارهای رفع تعارضات در مناطق آزاد در راستای توسعه و پیشرفت کشور:

تعامل و حمایت مجلس در جهت 
رونق اقتصادی منــاطق آزاد
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جمهوری  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
تصويب  به  سال 1372  در  كه  ايران  اسالمی 
مجلس شورای اسالمی و تاييد شورای نگهبان 
تمامی  شفاف  و  كامل  طور  به  است،  رسيده 
لحاظ  را  مناطق  اين  بر  مترتب  موضوعات 
اخير  سال های  طی  وجود  اين  با  است؛  كرده 
در  زيادی  تعدی های  و  انفعاالت  و  فعل  شاهد 
در  تصميم ساز  و  تصميم گير  مختلف  حوزه های 
مناطق آزاد بوده ايم كه نتيجه ای جز دلسرد شدن 
اقتصادی اين مناطق و  سرمايه گذاران و فعالين 
همچنين ركود بيشتر فعاليت اقتصادی در مناطق 

آزاد نخواهد داشت.
پايه  بر  كشور  آزاد  مناطق  اوليه  مدل  بی شك 
جهان  آزاد  مناطق  در  فعال  و  خارجی  نمونه های 
با كپی از نوع آزادی عملكرد آن بوده است و به 
مرور زمان با ايجاد محدوديت ها، ورود ديدگاه های 
مختلف، عدم درک درست از قانون جامع مناطق 
آزاد و ده ها و شايد صدها دليل ديگر باعث افول اين 

مناطق به مرور زمان شده است.

مناطق آزاد و کارویژه های بین المللی آن
بی ترديد مناطق آزاد تعريف بين المللی داشته و ما 
نمی توانيم اين مناطق را در داخل كشور محصور 
به  رفتن  جز  راهكاری  هيچ  و  كنيم  تعريف  و 
سمت تعريفی كه دنيا از مناطق آزاد دارد، نداريم.

به  كشور  هر  در  آزاد  مناطق  تشكيل  از  هدف 
اين دليل بوده كه از قيد و بند مقررات دست و 
پاگير رهايی پيدا كرده و به سمت تسهيل گری 
تمامی  در  كنند.  حركت  صادارت  و  توليد  برای 
دنيا، مناطق آزاد در چهار نسل تعريف می شود، 
در  كه  است  گمركی  آزاد  مناطق  اول  نسل  كه 
هامبورگ برای اولين بار راه اندازی شد و بيشتر 
در  صادرات  و  محصوالت  بسته بندی  بحث  به 
ابتدا پرداخته  شد؛ نسل دوم مناطق آزاد تجاری 
امروزه  و  صنعتی  آزاد  مناطق  سوم  نسل  بود؛ 
معروف  چهارم  نسل  به  كه  جديد  آزاد  مناطق 
هستند، مناطق آزاد پولی و بانكی می باشند كه 
نمونه اين مناطق در دبی است، كه ما بايد برای 
رسيدن به سطح تعريف دنيا از مناطق آزاد، اين 

چهار نسل را داشته باشيم.
زمانی كه قانون مناطق آزاد در مجلس تصويب 
در  نفر  يك  كه  بوده  محور  اين  بر  نگاه  شد، 
در  كه  وقتی  و  باشد  داشته  حضور  آزاد  مناطق 
قرار  مذاكره  برای  خارجی  طرف های  مقابل 
می گيرد، همه اختيارات را داشته باشد، بر همين 
اصل است كه در يكی از بندهای قانون مشاهده 
جز  به  اجرايی  دستگاه های  كليه  كه  می كنيم 
بايد به مديرعامل  امنيتی و نظامی  سيستم های 
منطقه آزاد تفويض اختيار كنند، ولی اين قانون 
تصويب  همان  در  است.  نشده  اجرا  حال  به  تا 
قانون ذكر شده است كه بايد منطقه ويژه نيروی 
انتظامی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، كه آن 
منطقه شرايطش متفاوت است؛ نيروی انتظامی 
يعنی  نامحسوس،  ولی  دارد  حضور  منطقه  در 
انجام  را  مربوط  امور  همه  و  دارد  حضور  اينكه 
می دهد اما نامحسوس؛ از اين رو است كه تاكيد 
می شود قانون مناطق آزاد بايد پيداسازی گردد؛ 
چراكه كارشناسان اعالم می دارند تاكنون بيشتر 
در كشور  آزاد هم  مناطق  قانون  از  از 3۰درصد 

پياده نشده است. 
بسيار  فعلی  قانون  كه  كرد  تاكيد  بايد  واقع  به 
اصالحات  به  هم  نيازی  و  است  جامع  و  خوب 
آزاد  مناطق  قانون  كه  فكر می كنند  ندارد؛ همه 
پياده سازی  كه  صورتی  در  دارد،  مشكل  كشور 
اختياراتی كه  قانون؛  نه خود  داشته،  آن مشكل 
شده،  داده  منطقه  مديرعامل  و  مديره  هيات  به 
و  مديرعامل  دليل  اين  به  و  است  همين  برای 
اعضای هيات مديره مناطق آزاد را هيات دولت 
مصوب می كند و طبق قانون رئيس جمهور حكم 
مديرعامل را صادر می كند؛ اين نكته بسيار مهم 
اين  با  كشور  رئيس جمهور  سطح  در  كه  است 
موضوع در قانون برخورد شده است، پس با لطبع 

اين دستور العمل مشكل قانون ندارد.

مناطق آزاد، دریچه های ورود 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی

با گذشت نزديك به 3دهه از تشكيل مناطق آزاد 
سرزمين  با  عملكردي  لحاظ  به  آنان  مقايسه  و 
مناطق  اين  اقتصادي  الگوی  بودن  كارا  اصلی، 
جهت  در  كشور  اقتصادي  وضعيت  بهبود  براي 
اشتغال  آفرينی و صادرات  توليد،  به رونق  كمك 

به وضوح مشخص می گردد. 
سال ها  اين  طی  در  آزاد  مناطق  كاركردهای 
ابزار اين مناطق برای تحقق دو  نشان داده كه 
ارتباطات  افزايش  غفلت  به  دادن  »پايان  هدف 
سرزمينی«  آمايش  به  »توجه  و  همسايگان«  با 
ابزار و ساز  از  بسيار مفيد هستند. بی شك يكی 
دو  اين  بتوان  كه  اين  برای  سازنده  كارهای  و 
و  می باشند  آزاد  مناطق  نمود،  محقق  را  هدف 

بسيار  اين خصوص  در  تاكنون  مناطق  عملكرد 
مثبت بود، خصوصا در توسعه و عمران منطقه ای؛ 
قابل  هم جوارشان  نواحی  با  آزاد  مناطق  چراكه 

قياس نيستند.
هشت منطقه  آزاد كنونی كه غالبا در نوار مرزی 
كشور قرار گرفته اند و هر كدام از آنها ماموريت 
خاص خود را دارند؛ كيش به عنوان يك منطقه  
حوزه های  و  گردشگری  كاربری  با  بيشتر  آزاد 
ترانزيت  كاركردهای  با  چابهار  بانكی،  و  مالی 
از  استفاده  جهت  قشم  بين المللی،  حمل ونقل  و 
با  كشور  انرژی  قطب  به  تبديل شدن  و  انرژی 
داشتن مخازن بزرگ در داخل جزيره و نزديك 
با  ارتباط  برای  اروند  منطقه،  انرژی  مخازن  به 
جنوب عراق، انزلی با ماموريت استفاده از ظرفيت 
بيشتر دريای خزر و ارتباط با كشورهای باالدست، 
منطقه  آزاد ارس برای ارتباط با كشورهای قفقاز 
ماموريت  همين  با  نيز  ماكو  تركيه،  همچنين  و 
كه به عنوان دروازه ورودی اروپا تلقی می شود. 

بنابراين آنچه كه آمارها نشان مي دهد، عملكرد 
موفق تر  صادرات  و  توليد  حوزه  در  آزاد  مناطق 
هزينه هاي  صرف  و  بوده  اصلي  سرزمين  از 
نفع  به  جاري  هزينه هاي  نسبت  به  عمراني 
از  بهتر  كامال  عمراني  سرمايه گذاري هاي 
سرزمين اصلي است. در زمينه اشتغال نيز همين 

برتري وجود دارد.  
مناطق آزاد براساس بند 11 سياست هاي اقتصاد 
افزايش  برای  خود  تكاليف  همه  به  مقاومتي، 
واحدهای  رشد  و  توليدی  كاالی  صادرات 
از  كرده اند؛  عمل  نوآور  و  فناور  دانش بنيان، 
سال های  طی  مناطق  مثبت  عملكرد  اين رو، 
اخير، دستيابی به اهداف آمايشی عمران و آبادانی 
مناطق مرزی را تسريع كرده و كمك به پايداری 
تكميل  طريق  از  را  كشور  مرزهای  در  امنيت 
حلقه های تعامل نظام مند اقتصادی با كشورهای 
بازارهای  از  حداكثری  بهره گيری  و  همسايه 
زيرساخت های  توسعه  و  تقويت  و  كشورها  اين 
مطلوب زمينه ساز و ضروری برای نيل به اهداف 
كشور در سند چشم انداز را متناسب با قابليت ها، 
موقعيت ژئواكونوميك و ظرفيت های بالقوه ميسر 

خواهد ساخت. 
ورود  منافذ  گسترش  منزله  به  آزاد  مناطق 
كاالهاي مصرفي به كشور نبوده و تاثير منفي بر 
آنكه گمرک  به ويژه  توليد ملي نخواهند داشت، 
و درب خروج  ورود  بدو  در  درحال حاضر  ايران 
آن  واقعيت  هستند.  و  بوده  مستقر  آزاد  مناطق 
جذب  و  فعاليت ها  براي  آزاد  مناطق  كه  است 
سرمايه گذاري و اجراي مسئوليت بزرگ خود در 
صادرات قطعي كاالي توليدي، صادرات مجدد و 
از  پيشرفته  فناوري  انتقال  و  ارتقاء  مراكز  ايجاد 

پتانسيل الزم برخوردار بوده می باشند.
در حال مناطق آزاد حاضر تنها راه موجود كشور 
براي رها شدن از تحريم هاي اقتصادي هستند. 
مسلم است كه اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
تقويت  با  مي توان  را  كشور  در  اساسي  قانون 
بخشيد؛  قوام  آزاد  مناطق  در  خصوصي  بخش 
عدم كارايي  دليل  به  نيز  دولتي  بخش  چراكه 
و  داخلي  بازار  از  مناسبي  شناخت  مطلوب، 
منطقه اي ندارد و عمال ناكارآمدي خود را نشان 
آزاد،  مناطق  تقويت  جهت  اين  از  است،  داده 
با  و  است  غيردولتي  و  بخش خصوصي  تقويت 
اين رويكرد مي توان حمايت از توليد را به جد در 

برنامه هاي مناطق جديد قرار داد.
مناطق آزاد كشور مساحتي حدود 5388كيلومتر 
مساحت  درصد كل  معادل سي وسه صدم  مربع 
بايد  است،  داده  اختصاص  خود  به  را  كشور 
جذب  براي  الزم  زيرساخت هاي  كرد  سعي 
اوليه  زيرساخت هاي  و  خارجي  سرمايه گذاري 
تا  كرد  فراهم  پيش  از  بيش  را  پيشرفته  و 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي با اين اوصاف در 

مناطق آزاد براي فعاليت اقتصادي حضور يابند.
عنوان  به  ايران  در  كه  مناطقی  بی شك 
تاسيس  محروم  عمدتا  نقاط  در  آزاد  مناطق 
كسب  مديريت  در  را  استقالل  اين  اگر  شد، 
ايجاد  از پيشرفت،  اين درجه  به  امروز  نمی كرد، 
راه  برق،  و  آب  همچون  كليدی  زير ساخت های 

و  تفريحی  مراكز  و  درمان  و  بهداشت  جاده،  و 
تجاری نمی رسيد؛ چراكه اين مناطق با استقالل 
و همچنين  مالی  تامين  در  مديريت، خودكفايی 
اين مهم دست  به  آزادی عمل  و  تصميم سازی 

پيدا كرده اند.
البته نبايد اين مورد را از قلم انداخت كه در طی 
بی اساس  اتهامات  و  فشار  با  گذشته  ساله  چند 
مناطق  اين  برای  شرايط  زيادی  حدودی  تا 
چند  همچون  مسائلی  است؛  شده  سخت  نيز 
حاكميتی در يك منطقه و يا كاهش اختيارات و 
آزادی و استقالل عمل كامل برای مديران عامل 
و مسائلی از اين قبيل؛ اما با تمامی اين اتفاقات 
و  آرام تر  امن تر،  بستری  آزاد  مناطق  همچنان 
مطمئن تر از سرزمين اصلی برای سرمايه گذاری 
و فعاليت های تجاری برای سرمايه گذاران داخلی 

و خارجی می باشد.
با تمام اين اوصاف بايد گفت كه مناطق آزاد جزء 
سرمايه گذاران  ورود  برای  دريچه ها  مهم ترين 
با  كه  می شوند  محسوب  خارجی  و  داخلی 
منحصربه فرد،  مقررات  و  قوانين  بودن  دارا 
فعالين  روی  پيش  را  بيشماری  جذابيت های 

اقتصادی قرار می  دهند.

 انسجام اجتماعی،
 شاه کلید توسعه اقتصادی

از  را  ما  آزاد،  مناطق  در عمده  پيشرفت  سرعت 
اجتماعی  توسعه  و  اقتصادی  توسعه  همسويی 
توازنی در مسير ترقی  غافل كرده است و هيچ 
اقتصادی در كنار بسط اجتماعی در اين مناطق 
كارشناسان،  از  بسياری  ديدگاه  از  و  نمی بينيم 
آزاد  مناطق  ضعف  پررنگ  بسيار  نقاط  از  يكی 

كشور، عدم توسعه و انسجام اجتماعی است.
حوزه  در  انسجام  و  توسعه  از  كه  زمانی  بی ترديد 
اجتماعی صحبت می كنيم، نقش جوامع محلی در 
مسير رشد همسو با توسعه اقتصادی بسيار مهم 
و كليدی است؛ اگر در اهداف و برنامه های كالن 
پيشرفت در مناطق آزاد در دهه های گذشته اهميت 
توسعه اجتماعی اين مناطق را با محوريت جوامع 
شرايط  مسلما  امروز  بوديم،  كرده  لحاظ  محلی 

اقتصادی مناطق آزاد رويكرد ديگری داشت.
مبحث  توسعه،  درحال  كشورهای  در  امروزه 
در  را  سنگينی  بسيار  وزنه  فرهنگی  و  اجتماعی 
تمامی  و  می باشد  دارا  اقتصادی  توسعه  راستای 
برنامه های توسعه گرا، بر محور ساختار جمعيتی آن 
با ايجاد  مناطق طراحی و برنامه ريزی می شود تا 
بين جوامع محلی، سرمايه گذاران  منافع مشترک 
و گردشگران بتوان اهرمی خود ساخته از ظرفيت 
جهت  در  اجتماعی  رشد  ديدگاه  با  محلی  جوامع 

پويايی آن مناطق به دست آورد.
بدنه  در  اجتماعی  انسجام  ايجاد  بدون  بی شك 
و  اقتصادی  توسعه  به  نمی توان  آزاد  مناطق 
خصوص  اين  در  بايد  شايد  رسيد،  منطقه ای 
با  و  گردد  ايجاد  مناطق  اين  در  جديد  بازنگری 
استفاده از ظرفيت های كارشناسان صاحب نام در 
به  و  رشد  اين  به  دوچندان  سرعت  حوزه،  اين 
تعبيری عقب افتادگی اين بخش در بدنه مناطق 
از  آزاد داد. در حال حاضر قسمت بسيار بزرگی 
در حوزه های سرمايه گذاری،  امنيت  ايجاد حس 
حضور  نسبت  محلی  جوامع  اقبال  و  نگاه  به 
دارد،  بستگی  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالين 
را  آزاد  مناطق  در  پيشرفت  زنجيره  بتوانيم  بايد 
رشد  شاهد  تا  بزنيم  گره  اجتماعی  انسجام  با 
توسعه گرای همه عرصه ها در اين مناطق باشيم.

سطح زندگی در مناطق آزاد با مناطق پيرامونی 
مديريت  در  بزرگ  بسيار  معضل  يك  خود 
اجتماعی و فرهنگی در اين مناطق است كه بايد 
با تدبير و برنامه بتوان اين دست تفاوت اجتماعی 
محلی  جوامع  با  چسبندگی  كه  مناطقی  در  را 
قطعا  كرد؛  رفع  دارند،  مناطق  محدوده  از  خارج 
شدن  اضافه  قالب  در  وسعت  افزايش  رويكرد 
نظر  در  بدون  آزاد  مناطق  به  و روستا ها  شهرها 
تخصيص  عدم  نيز  و  سرمايه ای  تبعات  گرفتن 
پيامدهای  می تواند  اجتماعی  و  فرهنگی  بودجه 
مناطق  اين  برای  آينده  در  سنگينی  بسيار 
مشكالت  بزرگترين  از  يكی  شايد  باشد؛  داشته 

مناطق آزاد ايران در مقايسه با مناطق آزاد ساير 
و  شهرها  وجود  موضوع  همين  دنيا،  كشورهای 
روستاها در محدود های مناطق آزاد كشور است  
كه به تبع آن می تواند در كنار ايجاد ظرفيت های 
با  هم  زيادی  مخاطرات  انسانی،  بزرگ  بسيار 
توجه به عدم تعريف بودجه دولتی برای توسعه 
شرايط  و  مدت  دراز  در  مناطق  اين  در  شهری 

سخت اقتصادی و تحريمی داشته باشد.

لزوم نگاه کارشناسی در تدوین لوایح 
و مصوبات

است  مدتی  چند  كه  قوانينی  و  مصوبات  بحث 
بروز  ايجاد  باعث  دولت  و  مجلس  سوی  از 
مناطق  اقتصادی  فعالين  برای  مشكالتی 
و  تخصصی  نگاه  عدم  در  منشا  می شود،  آزاد 
مصوبات  قبيل  اين  طرح  از  قبل  كارشناسی 
در  تخصصی  كارگروهی  نقش  بی شك  دارد. 
مصوبات  تخصصی  كارشناسی  و  بررسی  مسير 
مرتبط با مناطق آزاد و ويژه اقتصادی می تواند تا 
حدود بسيار زيادی از بروز اين دست مشكالت و 

موازی كارهای جلوگيری كند.
ماهيت تشكيل فراكسيون مناطق آزاد در مجلس 
12۰نماينده  از  بيش  حضور  و  اسالمی  شورای 
مجلس كه غالبا در حوزه های انتخابيه خود يا منطقه 
آزاد و يا ويژه اقتصادی دارند، می تواند در روند نگاه 
تخصصی به شرايط اين مناطق از كشور از منظر 

قوانين و مصوبات، كمك شايانی كند.
اسالمی  شورای  مجلس  ميان  ارتباط  چقدر  هر 
ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبيرخانه  و 
اقتصادی تنگاتنگ و بر مدار تعامل و گفت وگو 
باشد كه در اين دوره هم چنين است؛ می توان 
ظرفيت  از  هم  محترم  مجلس  كه  بود  اميدوار 
تصميم گيری های  در  شورا  دبيرخانه  كارشناسی 
استقبال  مثبت  نگاهی  با  كميسيون ها  داخلی 
طرح ها  تصويب  و  بحث  از  قبل  و  كرد  خواهد 
هم  حوزه  اين  كارشناسان  نظرات  اليحه ها،  و 
مباحثی كه  اين شكل  به  اخذ گردد، كه مسلما 
می گردد،  موازی كاری  يا  و  مشكل  ايجاد  باعث 
در نقطه كارشناسی اصالح و يا رد می شود و اين 
حركت نقش بسزايی در ثبات قانونی در مناطق 

آزاد خواهد داشت.
و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  بی ترديد 
ويژه اقتصادی كه در مجلس شورای اسالمی به 
تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيده است، 
حوزه های  تمامی  در  قوانين  كامل ترين  جزء 
مديريتی در مناطق آزاد می باشد كه با معيار راس 
مصوبات  مقابل  در  جامع  قانون  اين  دادن  قرار 
قانون  اثربخشی  به  لوايح دولت، می توان هم  و 
جلوی  هم  و  داد  هويت  آزاد  مناطق  چگونگی 
يكسری قوانين و لوايحی كه مزيت های مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی را كم رنگ می كنند، گرفت.

مدار  بر  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  حركت 
و  مرزی  عمدتا  مناطق  آبادانی  و  توسعه 
صادرات محور  توليد  توسعه  نگاه  با  كم برخوردار 
افزايش  محوريت  با  اشتغال  ايجاد  به  تمركز  با 
ظرفيت توليد با محوريت ورود علم و فناوری در 
مسير توليدات داخلی است كه همه اين مباحث 
به  و عمل  مقاوتی  اقتصاد  رويكرد  اصلی  محور 
فرمايشات مقام معظم رهبری در مسير رونق و 
آبادانی كشور با نگاه به ظرفيت داخلی و رسيدن 
به خودكفايی و جدا شدن از اقتصاد تك محصولی 
در  آزاد  مناطق  بی شك  كه  است  نفت  پايه  بر 
اين حوزه بيشترين نقش را در كشور در قياس 
با ساير سازمان ها ايفا كرده اند و در مسير توسعه 
اقتصادی كالن با نگاه به سند چشم انداز توسعه 
ششم، گام های بسيار ارزشمندی برداشته اند كه 
اين مهم جز با همدلی و تعامل به دست نمی آمد.

ملت  خانه  در  مردم  نمايندگان  كه  است  اميد 
در  سازنده  تعامل  مسير  در  گذشته  همانند  هم 
كنار  در  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  رونق  جهت 
دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
اقتصادی  جنگ  شرايط  اين  در  تا  برداشته  گام 
ظرفيت  از  استفاده  با  بتوان  كشور،  بر  تحميلی 
دسيسه های  مقابل  در  مناطق،  اين  بزرگ 

دشمنان اين مرز و بوم ايستادگی كرد.

گزارش:
مهرناز عالمی

گزارش: 
فریبا شیخی



با حکمی از سوی سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
»مجید کیانی« به عنوان »رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد ارس« منصوب شد.
براساس این گزارش، آیین تکریم و معارفه رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس 11خردادماه جاری 
با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، حجت االسالم 
والمسلمین اسماعیل هادوی امام جمعه منطقه آزاد ارس- شهر 
جلفا، حجت االسالم و المسلمین ناصری امام جمعه هادیشهر، 
معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم شهرستاستان های مرند و 
جلفا در مجلس شورای اسالمی، سردار اصغر عباسقلی زاده 
فرمانده سپاه استان، سایر مسئولین محلی و استانی، فعاالن 

اقتصادی و اصحاب رسانه در منطقه آزاد ارس برگزار گردید.

 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادي:

 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارس
 تنها هدف ما است

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-
 صنعتي و ویژه اقتصادي گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی محل سرمایه گذاری، تولید، اشتغال زایی و 
صادرات هستند، می توانند کانون نجات اقتصاد کشور باشند.

سعید محمد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید 
سازمان منطقه آزاد ارس افزود: مناطق آزاد محدودیت های 
که  معافیت هایی  و  مشوقات  تمام  تقریبا  و  دارد  زیادی 
مناطق آزاد از آن برخوردار بوده اند، مورد حمله قرار گرفته اند 
و همه باید یک دل و یک صدا برای رونق تولید، اشتغال، 

سرمایه گذاری و صادرات در منطقه تالش کنند.
وی با اشاره به شتاب و توسعه  ارس اظهار داشت: همه  ما در 
یک کشتی هستیم و هدف مشترک مان توسعه در مناطق آزاد 
است و نباید نسبت به یکدیگر انرژی هایمان را مستهلک کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
آزاد است و  از مهم ترین مناطق  آزاد ارس  گفت: منطقه 
همه از نمایندگان مجلس گرفته تا امام جمعه، فرمانداران 
و سرمایه گذاران هدف مشترکی داریم و توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی منطقه تنها هدف ما است.
سعید محمد یادآور شد: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی 
امضاء تفاهم نامه اعالم کرده که مناطق آزاد محل قاچاق نیست و 

ما کمترین دغدغه را در حوزه قاچاق از این مناطق داریم.
وی اذعان داشت: واردات مناطق آزاد در سال گذشته حدود 
یک میلیارد و 1۰۰میلیون دالر بوده که عمده آن مربوط به 

مواد موردنیاز برای تولیدکنندگان داخلی بوده است.
این مقام عالی، با بیان اینکه روند انتصابات در مناطق آزاد پیچیده 
است و افراد زیادی باید درخصوص آن نظر دهند، تصریح کرد: 

»مجید کیانی« فرزند آذربایجان و چهره ای مردمی است و با 
سال ها فعالیت در پروژه های ملی و برون مرزی در کشورهای 
منطقه، تجربیات گرانقدری کسب کرده و اطالعات کافی در 

حوزه صادرات، ارز و مسائل بانکی دارد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: کیانی، با تحریم ها دست  
و پنجه نرم کرده و مجموعه های چند هزار نفری را اداره و 
از آن خروجی گرفته است؛ وی مدیری اجرایی است و در 

هیات علمی دانشگاه نیز حضور موثر دارد.

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس:
رونق تولید، اشتغال و صادرات؛ اولویت 

برنامه های سازمان منطقه آزاد ارس
همچنین، مجید کیانی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس 
هیات  مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس 
گفت: رویکرد ما در تنظیم مناسبات منطقه، ایجاد جذابیت 
برای سرمایه گذاران خواهد بود و این رویکرد را در صدور 

مجوزها و تعرفه ها لحاظ خواهیم کرد. 
اظهار  ادوار،  عامل  مدیران  زحمات  از  تقدیر  وی، ضمن 
تولید،  رونق  بر  رهنمودهایشان  در  انقالب  رهبر  داشت: 
اشتغال و صادرات تاکید داشته   اند و قطعا تالش برای تحقق 

این امر در صدر برنامه های کاری بنده خواهد بود . 
کیانی افزود: تا حدودی از دغدغه  های اهالی صنعت، تجارت 
و کشاورزی ارس مطلع هستم و به این عزیزان اطمینان 
و مشکالت  موانع  رفع  برای  با کمک همدیگر  می دهم 

سرمایه گذاری و تولید تالش خواهیم کرد.  
مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس اضافه کرد: امروز 
فرصتی برای از دست دادن و پرداختن به حاشیه ها نداریم و از 
همین امروز باید فضای تولید و صادرات را برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی مهیا نماییم و با تقویت زیرساخت های انرژی و 
ترانزیت و همچنین تسهیل تامین بدون دردسر مواد اولیه دارای 
مزیت سرزمینی تولید ناخالص داخلی منطقه را جهش داده و 

عدد تجارت منطقه با خارج از خود را چندین برابر کنیم. 
وی با اشاره به آگاهی از مطالبات بازاریان ارس، تصریح کرد: 
بخشی که در اختیار بنده و هیات مدیره باشد، انجام می دهیم 
و بقیه را هم با کمک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی و در سایر رده های دولت و مجلس دنبال می کنیم.

کیانی با بیان اینکه منطقه آزاد ارس ظرفیت های خوبی در 
حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، تجارت و گردشگری 
دارد، اذعان داشت: منطقه آزاد نیازمند توسعه متوازن در تمامی 
بخش ها است. بعضا شاهد تمرکز امکانات و ظرفیت ها در 
یک بخش بوده ایم و نتیجه آن این شده که یک جا صنعت  
و کارخانه داریم ولی در زیرساخت ها کمبود است و در نقطه ای 
دیگر گردشگر داریم و امکانات در شان نیست. یک جا پاساژ 
هست، مسافر نیست و یک جا ظرفیت و امکانات هست، اما 
سرمایه گذار نیست. الزمه حل این مسئله نگاه متوازن و جامع 
به تمام بخش ها است و این نگاه باید شامل خداآفرین نیز باشد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس، توسعه روابط 
اقتصادی در بستر دیپلماسی اقتصادی را با همسایگان ارس 
جزو اهم برنامه های خود خواند و ادامه داد: پیگیر اجرایی شدن 
تفاهم نامه احداث منطقه آزاد مشترک در مغری با کشور ارمنستان 
خواهیم بود. همچنین تقویت زیرساخت ها و دسترسی به مرز 
نوردوز برای تسهیل و تقویت مناسبات اقتصادی با جمهوری 

آذربایجان مورد مهم دیگری است که پیگیری می کنم.
قطعی حدود 25۰میلیون دالری  داد: صادرات  ادامه  وی 
منطقه طبق آمار ارس به کشورهای همسایه در مقایسه 
با صادرات یک میلیارد و 6۰۰میلیون دالری استان عدد 
قابل توجهی نیست و بنده بعضا می شنوم که این عدد حتی 

کمتر از برخی شهرک های صنعتی نیز است.
کیانی با بیان اینکه منطقه آزاد ارس می تواند نقش فعال 
غرب  به  شرق  کریدور  از  استفاده  در  منفعت طلبانه ای  و 
زنگه زور در راستای ایجاد کریدور تجارت در این حوزه عمل 
کند، گفت: سوژه هایی همچون قرار گرفتن در مسیر تجارت 
می تواند حجم صادرات  گوشت  همچنین  و  گندم  ذرت، 

مجدد از منطقه و رسوب ارزش افزوده را رشد دهد.
وی، وجود صندوق توسعه سرمایه گذاری ارس را فرصتی 
ایده آل برشمرد و اظهار کرد: با همکاری معاونت علمی 
ریاست جمهوری و افزایش سرمایه این صندوق، امید داریم 
در آینده شاهد تولیدات دانش بنیان بیشتری در منطقه باشیم 

و بهره وری تولید را افزایش دهیم .
کیانی در ادامه با اشاره به اینکه خودمحوری را آفت مدیریت 
می داند، تاکید کرد: اوج گیری منطقه  آزاد ارس در حوزه های متنوع 
با حمایت مدیران دلسوز استان، نمایندگان مجلس و مطالبه و 
مشورت دهی پیشکسوتان عرصه  تولید و تجارت تحقق می یابد. 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در 
پایان صحبت های خود عنوان کرد از نارضایتی و مطالبات 
کارکنان منطقه آزاد ارس آگاه است و با ساماندهی ساختار، 

سازمان را پویا و بانشاط می کند  .

مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ارس:
همراهی فعالین اقتصادی و ارسوندان، عامل 

موفقیت منطقه آزاد ارس
مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ارس در مراسم تودیع و 
معارفه مدیرعامل جدید این سازمان گفت: موفقیت و عملکرد 
مطلوب ارس مرهون همراهی فعالین اقتصادی و ارسوندان است.
محسن نریمان با اشاره به اینکه در دوران مدیریت خود در ارس 
فعالین اقتصادی در قامت مشاور اقتصادی این سازمان بوده اند،اظهار 
توانستیم  اگر  محدودیت ها  و  کاستی ها  همه  علی رغم  داشت: 
عملکردی موفق داشته باشیم و برای چندمین سال متوالی صادرات 
رو به رشد و تراز تجاری مثبت داشته باشیم، این محصول همراهی 

تمامی فعالیت اقتصادی ارس، مردم غیور آذربایجان و جلفا است.
وی ضمن تشکر از شورای تامین تصریح کرد: گاها قوانینی در 
کشور وضع می شود که اجرای آن همه را دچار تنش می کند. 
ارس در این مواقع به پشتوانه شورای تامین، از برخی مرزها 
عبور می کرد؛ چراکه اعضای این شورا درک درستی از قوانین و 

وضعیت موجود داشته و سعی در حل مشکالت داشتند.
مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ارس ضمن تشکر از 
معاونین و مدیران سازمان ادامه داد: در ترکیب معاونین و مدیران 
ارس بانوان توانمندی به عنوان مدیر روی کار آمدند که همپای 

مردان کار کردند و عملکرد ارزشمند و قابل قبولی داشتند.
وی افزود: اخذ مالیات بر ارزش افزوده جزو درآمد دولت 
می باشد، ولی با توجه به تراز تجاری مثبت ارس، محصور 
بودن محدوده و عدم تراکم جمعیت در محدوده ارس، این 

قانون در ارس قابلیت اجرایی ندارد.
محسن نریمان در پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ارس استعداد 
این را دارد که در همه زمینه ها سرآمد سایر مناطق آزاد کشور باشد.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی:
بهره گیری از نیروهای متخصص و نخبه بومی 

در سازمان منطقه آزاد ارس
در ادامه، نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی در 
آیین معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید منطقه آزاد 
ارس گفت: متاسفانه نادیده گرفتن نیروهای نخبه و متخصص 
شهرستان ها، موجب رفتن آنها از شهر و دیارشان می شود و 
الزم است مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس مدیران خود را از 

نیروهای متخصص و نخبه بومی منطقه انتخاب کند.
معصومه پاشایی بهرام اظهار کرد: یکی از اهداف اولیه و 
مهم ایجاد مناطق آزاد ایجاد امنیت مرزی به واسطه توسعه 
کننده  تضمین  مرزنشینان  و حضور  است  مرزی  مناطق 
ظرفیت  از  است  الزم  و  است  مرزی  مناطق  در  امنیت 

نیروهای بومی هر منطقه در اولویت اول استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه گاهی مواقع در انتصاب مدیران تمرکز 
این  به  بنده شخصا  افزود:  اتفاق می افتد،  بر مرکزگرایی 
موضوع نظارت خواهم کرد؛ ولی نظارت اصلی را به مردم 

می سپارم اگر تخلفی دیدند به ما ارجاع دهند.
نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: کمک خواهیم کرد مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس بتواند 

توسعه منطقه را با شتاب بیشتری پیگیری و محقق نماید.

اخبار منطقه آزاد ارس

مناطق آزاد تجاری-صنعتی می توانند 
کانون نجـات اقتصــاد کشور باشند

مشاور رئیس جمهور در آیین معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرد:
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ارس در جلسه شورای اداری شهرستان خداآفرین گفت: 
و  همه جانبه  توسعه   ایجاد  پیش روی،  برنامه  مهم ترین 

متوازن در تمامی زون های منطقه آزاد ارس است.
در  من  هدف  مهم ترین  داشت:  اظهار  کیانی  مجید 
منطقه آزاد ارس به کارگیری همه امکانات و ظرفیت ها 
بین زون  پایدار و همه جانبه  توازن در توسعه  ایجاد  و 
زون  به ویژه  آن،  منفصله  زون های  با  ارس  مرکزی 

خداآفرین است.
امروز  نیاز  و  ضروری  را  کشاورزی  بخش  توسعه  وی، 
کشور دانست و افزود: زون خداآفرین در بخش کشاورزی 
ظرفیت های بسیار خوبی دارد و با فعال سازی بهینه این 
ظرفیت ها، عالوه بر کمک به تامین بخشی از نیاز ملزومات 
اشتغال  ازجمله  مشکالت  از  بسیاری  کشور،  کشاورزی 

جوانان و توسعه صنعت مرتفع خواهد شد.
کیانی همچنین در مورد ضرورت فعال شدن پروژه های 
سالی  در  نمود:  اذعان  خداآفرین  زون  در  دانش بنیان 
اشتغال ،  »تولید،  سال  را  آن  رهبری  معظم  مقام  که 
نامگذاری کرده اند، در راستای شکوفایی  دانش بنیان« 
استعداد های جوانان نخبه و تحصیلکرده خداآفرین، از 
فعالیت مرکز رشد ارس و صندوق پژوهش و فناوری 

ارس در زون خداآفرین حمایت خواهیم کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس 
از مشکالت موجود  اینکه بسیاری  با اشاره به  پایان  در 
از چندماه پیش  را احصاء نموده است، خاطرنشان کرد: 
ظرفیت ها، امکانات، مسائل و مشکالت منطقه آزاد ارس 
را بررسی کرده ایم و اکنون تقریبا با آگاهی کافی مسئولیت 
سازمان منطقه آزاد ارس را پذیرفته ام و ان شااهلل با عنایت 
حضرت امام رضا)ع(، تمام تخصص و تجارب کاری خود را 
برای مردم و فعالین منطقه آزاد ارس به کار خواهم گرفت و 
در این مسیر از کلیه مسئولین و دلسوزان منطقه می خواهم 

ما را همراهی کنند.
و  مدیره  هیات  رئیس  کیانی  مجید  است،  گفتنی 
همراه  به  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  جدید  مدیرعامل 
شورایعالی  دبیر  رئیس جمهور،  مشاور  محمد  سعید 
ویژه  نماینده  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
استان  به  دولت  هیات  استانی  سفر  در  رئیس جمهور 
خداآفرین  محدوده  از  بازدید  شرقی، ضمن  آذربایجان 

ارس، در شورای اداری این شهرستان حضور یافتند.

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  حضور  با 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نماینده ویژه 
رئیس جمهور در سفر استانی دولت به استان آذربایجان 
شرقی و مجید کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس، موزه باستان شناسی خداآفرین 

به صورت رسمی افتتاح شد.
باستان شناسی  موزه  در  آنچه  گزارش،  این  براساس 
خداآفرین ارائه شده، ماحصل حفاري هاي انجام گرفته 
هدف  با  که  می شود  شامل  را  باستاني  حوزه  این  در 
در  پژوهشگران  و  گردشگران  منطقه،  مردم  آشنایی 

معرض دید عالقه مندان قرار داده شده است.
که  مجوزی  بر اساس  خداآفرین  باستان شناسی  موزه 
دارد، حاوی اشیایی در 3گروه سفال، مفرغ و زیورآالت 

مربوط به هزاره اول و دوم قبل از میالد می باشد.
قلعه سی،  قیز  و  خداآفرین  سدهای  احداث  زمان  در 
قدمت  و  ارزش  که  توجهی  قابل  تاریخی  اشیای 
و  استان  تمدن  در  ویژه ای  بسیار  جایگاه  آنها  تاریخی 
کهنه  تپه هاي  در  شد.  کشف  دارد،  ارس  آزاد  منطقه 
شجاعیلو،  روستاي  نزدیک  در  کهنه تپسي  و  پاسگاه 
در  قبل  سال  7هزار  از  انسان  دائمی  استقرار  آثار 
روند  گردید.  مشخص  باستان شناسي  حفاری های 
استقرار عالوه بر دوره کالکولیتیک در دوره مفرغ  این 
داشت.  ادامه  نیز  اسالمی  و  تاریخی  دوره  آهن  عصر 
اشیای یافت شده در کاوش های باستان شناسان منبع 
مطالعاتی بسیار خوبی برای دانشجویان و محققان بود 
که پس از مرمت و احیای الزم برای اشیای تاریخی، 
قرار داده  باستان شناسی شهرستان خداآفرین  در موزه 

شده است.
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  پیگیری  با  است،  گفتنی 
خداآفرین،  موزه  ساختمان  تجهیز  و  آماده سازی  و 
و صنایع  فرهنگی  میراث  وزارت  از سوی  موزه  مجوز 
وزارتخانه،  این  دستور  بر اساس  و  شد  صادر  دستی 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  همکاری  با  تاریخی  اشیاء 
گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی به 

این موزه منتقل گردید.

توسعه  متوازن در تمامی 
زون های منطقه، مهم ترین برنامه 

سازمان منطقه آزاد ارس

افتتاح رسمی موزه 
باستان شناسی خداآفرین

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد  ارس در جلسه 
شورای اداری شهرستان خداآفرین تصریح کرد:

 با حضور مشاور رئیس جمهور 
صورت پذیرفت:

رئیس جمهوری در جریان سفر به استان آذربایجان  شرقی، 
با حضور در منطقه آزاد ارس و به همراه مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از یکی از 

شرکت های تولیدی بزرگ منطقه آزاد ارس بازدید کرد  .

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی در جریان بازدید ریاست محترم 
شرکت های  از  یکی  آمیکو،  صنعتی  گروه  از  جمهوری 
تولیدی بزرگ کشور در منطقه آزاد ارس، خطاب به آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی گفت: علی رغم تاکید صریح حضرتعالی، 
اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

همچنان بر زمین مانده است.
سعید محمد افزود: ما مصمم هستیم با کمک حضرتعالی 
این قانون مصوب مغفول مانده را اجرایی کنیم و گره اصلی 

مناطق آزاد کشور را باز نماییم.
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  عدم  داد:  ادامه  وی 
برنامه های توسعه  کشور و وضع قوانین خلق الساعه برای 
سرمایه گذاران و محدود کردن اختیارات مناطق آزاد، مانع از 

قرارگیری این مناطق در مسیر پیشرفت می شود.
آذربایجان  به  استانی  سفر  در  رئیس جمهور  ویژه  نمانیده 
شرقی خاطرنشان کرد: چشم انداز ما خدمت به مردم است؛ 
اما نبود حکمرانی واحد در مناطق آزاد به دلیل عدم اجرای 
کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65 
مشکالتی را در این مناطق پدید آورده است. بی توجهی 
برخی دستگاه های دولتی به ماده 65 احکام دائمی، یکی 
از موانع تحقق اهداف اقتصادی در این مناطق از کشور 
است و باعث نارضایتی بسیاری از فعالین اقتصادی نسبت 
به محدودیت های سرزمین اصلی در مناطق آزاد شده است.

گفتنی است، گروه صنعتی آمیکو، از شرکت های بزرگ در منطقه 
آزاد ارس می باشد که با سرمایه گذاری 15۰۰۰میلیار ریال و اشتغال 
مستقیم 52۰نفری، بالغ بر ۴5۰۰دستگاه ماشین آالت و خودروهای 

مختلف در سال تولید می کند. شرکت ارس خودرو دیزل )آمیکو( 
دارای دو خط تولید خودروهای سبک در کالس پیکاپ و سنگین 

در مدل های 2631 و 1۹2۹ و کالس کشنده است.
آمیکو،  از شرکت  بازدید رئیس جمهور  یادآور می شود، در 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
رئیس  شرقی،  آذربایجان  استاندار  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس وی را 

همراهی کردند.
الزم به ذکر است، همزمان با سفر هیات دولت به آذربایجان 
شرقی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، ضمن حضور در منطقه آزاد ارس و شورای 
اداری شهرستان جلفا، از چندین پروژه عمرانی و در دست 

احداث این منطقه و شهرستان جلفا بازدید به عمل آورد. 

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی، با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا 
بیان داشت: در بازیدی که از برخی پروژه ها و واحدهای تولیدی 
داشتیم، موانع و مسائل موجود با حضور فرماندار و نماینده مردم 

مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی بررسی شد.
سعید محمد افزود: این موضوعات در جلسه شورای اداری 
مطرح و دسته بندی شد و موارد به نهاد ریاست جمهوری جهت 

ابالغ به وزرای مربوطه و پیگیری موضوع منعکس گردید.
وی اظهار داشت: در ارتباط مردمی که جناب آقای رئیس جمهور 
در سفرهای استانی برقرار کردند، صدای مردم شنیده می شود، 
مشکالتشان بررسی می گردد و وزرای محترم هم در حل 

مشکالت جدیت بیشتری به کار می گیرند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
درخصوص منطقه آزاد ارس نیز مطرح کرد و بیان داشت: 
مواردی در دستورکار دبیرخانه است، ازجمله اجرای ماده 65 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین 
حذف مالیات مضاعف بر ارزش افزوده ای است که متاسفانه 
امروز در مناطق آزاد اجرا می شود و پیگیر توقف آن هستیم.

سعید محمد ادامه داد: در ارتباط با بحث منطقه آزاد ارس 
از طریق  موارد  برخی  دارد؛  هم موضوعات مهمی وجود 
شورای تامین مرتفع و متوقف شده است، سعی کرده ایم 

اقتصادی وارد نشود و سایر موارد هم  به فعاالن  آسیبی 
در بودجه 1۴۰1 اصالح شد. پیگیر هستیم در قانون برنامه 
هفتم توسعه، مناطق آزاد را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.

مشاور رئیس جمهور افزود: با توجه به پیگیری های نماینده مردم 
مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی، در برخی موارد، منابع 
مالی ریالی به آن تخصیص داده شده است. مواردی هم باید وارد 
ردیف بودجه و تایید شوند. از اصلی ترین موضوعات پل ورودی 

شهر )قره برون( است که باید هرچه سریع تر اصالح گردد.
افزایش  و  درمانی  بهبود شرایط  برای  اذعان داشت:  وی 
بهداشت و درمان درخواست  از وزارت  بیمارستان،  تخت 

ساخت بیمارستان 12۰تختخوابی داشتیم.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
تصریح کرد: همچنین ساختمان نیمه کاره استخر و مجموعه 
ورزشی که متعلق به وزارت آموزش و پرورش نیز جزو دستورکار 

قرار گرفت تا از وزیر محترم آموزش و پرورش پیگیری شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
استقبال از راهکارها ی قانونی فعالین اقتصادی 

در جهت رفع مشکالت ارس
همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس گفت: از راهکارهای قانونی فعالین اقتصادی ارس 

در جهت حل مشکالت استقبال می کنیم.
مجید کیانی در نشست شورای اداری شهرستان جلفا که با 
حضور سعید محمد نماینده ویژه رئیس جمهور در سفر استانی 
به آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: در روزهای آینده 
جلسات همفکری و هم اندیشی با حضور فعالین اقتصادی 
ارس برگزار خواهیم کرد و پس از شنیدن مشکالت، نظرات و 
پیشنهادات، راهکارهای مناسبی را اتخاذ خواهیم نمود. اگر برای 
مشکالت مطروحه، از سوی فعالین اقتصادی ارس راهکاری در 

چارچوب قانون ارائه گردد، از آن استقبال می  نماییم.
وی با بیان اینکه اعالم نظرات و ارائه راهکارهای فعاالن 
اقتصادی در ارتقاء سطح فعالیت های  منطقه بسیار مهم 
در همه بخش ها  تا  است، تصریح کرد: تالش می کنیم 

موانع را رفع نموده و در مسیر توسعه حرکت کنیم.
کیانی ، سرمایه گذاران، فعاالن اقتصادی و تجارب ارزشمند آنان 
را ازجمله سرمایه های منطقه آزاد ارس برشمرد و تاکید نمود: 
سرمایه گذاران، فعاالن اقتصادی و ارسوندان باید برای پیشرفت، 
توسعه و رونق همه جانبه ارس همدل بوده و برای توسعه منطقه 

و رفع مشکالت، همپای مسئولین تالش کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در 
پایان خاطرنشان کرد: طی دوماه اخیر مطالعاتی درخصوص 
منطقه و مشکالت آن داشتیم و برخی مشکالت و موانع را 

احصاء کرده ایم. طی این دو روز نیز موارد زیادی مطرح شد، 
اما قطعا نیاز به بررسی بیشتر است. از این رو در روزهای آینده 
جلسات همفکری و هم اندیشی با حضور فعالین اقتصادی 
ارس برگزار خواهیم کرد و پس از شنیدن مشکالت، نظرات 

و پیشنهادات، راهکارهای مناسبی را اتخاذ خواهیم نمود.
گفتنی است، نشست شورای اداری شهرستان جلفا با حضور 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و نماینده ویژه رئیس جمهور در سفر استانی دولت 
به استان آذربایجان شرقی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار شهرستان جلفا و ائمه جمعه جلفا و 

هادیشهر در محل آمفی تئاتر حکیم نباتی ارس برگزار گردید.
الزم به ذکر است، در این جلسه، اعضای شورای اداری 
شهرستان جلفا، اعضای شورای شهر جلفا و هادیشهر و 
نمایندگانی از اصناف، بازایان، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، 
ایثارگران حضور  جامعه  و  کارگران  تجاری،  مجتمع های 

داشتند و به بیان مشکالت و موانع حوزه خود پرداختند.

سعید محمد خطاب به آیت اهلل رئیسی بیان کرد:

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد:

عدم اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی در مناطق آزاد علی رغم تاکید صریح رئیس جمهور

با جدیت پیگیر رفع موانع موجود در شهرستان جلفا هستیم
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

برگزاری جشنواره تابستانی جهت رونق 
اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد قشم 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از بازداشتگاه قشم مطرح کرد:

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مسئوالن شهری طبل تاکید شد:

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با مسئوالن شهر سوزا اظهار داشت:

نشست مشترک رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم با شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر 
بهره برداری  راستای  در  هم افزایی  ایجاد  منظور  به  طبل، 
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  مصوبات  از  حداکثری 
اسالمی جهت تجهیز شهرداری های جزیره قشم و ارتقای 

خدمات شهری برگزار شد.
این نشست گفت: شهرداری های  افشار فتح الهی در 
خودکفایی  و  درآمدزایی  به سمت  باید  جزیره  نوپای 

حرکت کنند و ما در این مسیر حمایتگر آنها هستیم.
در  بی نظیری  داد: شهر طبل ظرفیت های  ادامه  وی 

حوزه گردشگری دارد، اما زیرساخت های گردشگری 
متناسب با این ظرفیت ها رشد نکرده و شهرداری باید 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  امکانات  توسعه  برای 

برنامه ریزی کند.
فتح الهی با تاکید بر لزوم توسعه تجهیزات و خدمات 
دنیا،  به روز  شهری  استانداردهای  با  مطابق  شهری 
اذعان کرد: در جانمایی و احداث ساختمان شهرداری 
و شورا، ایستگاه آتش نشانی و زیرساخت های شهری و 
گردشگری باید به روزترین مسائل شهری مدنظر باشد.

رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

در پایان تصریح نمود: تعامل ایجاد شده میان سازمان و 
کمیسیون  به مصوبه  منجر  که  جزیره  شهرداری های 
عمران مجلس شورای اسالمی برای ارتقای تجهیزات 
شهرداری های جزیره شد، فرصت مغتنمی است که باید 
شهرداران جزیره با جدیت و پیگیری از آن برای توسعه 

استفاده کنند.
بنا بر این گزارش، در این نشست سیدمسلم هاشمی شهردار 
طبل و عبدالجلیل امینی رئیس شورای اسالمی شهر طبل، 
فرصت ها و چالش های پیش روی این شهر را برشمردند و 

مطالبات مردمی را مطرح کردند.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تا پایان سال 
جاری با اجرای آسفالت طرح هادی و معابر روستاهای جزیره قشم، 

شاهد تحول و توسعه روستایی و بهسازی شرایط خواهیم بود.
اجرای  هماهنگی  کارگروه  جلسه  در  قدسی  سیدمحمد 
با حضور دهیاران جزیره قشم  معابر روستاها که  آسفالت 
برگزار شد، اظهار کرد: با اجرای تفاهم نامه مشترک میان 
سازمان منطقه آزاد قشم و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 

فرآیند بهسازی معابر با سرعت بیشتری انجام می شود.
وی ادامه داد: برای اجرای بهتر آسفالت طرح هادی و معابر 

روستایی، دهیاران باید عملیات عمرانی الزم جهت زیرسازی 
و جدول گذاری را در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی کنند.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم با اعالم 
حمایت از دهیاری ها و روستاهایی که توانمندی باالیی جهت 
افزود: طبق برنامه ریزی  اجرای پروژه های عمرانی ندارند، 
و  آسفالت طرح هادی  اتمام طرح  از  صورت گرفته، پس 
معابر روستایی جزیره، اقدامات الزم برای بهسازی آسفالت 

و ایمن سازی جاده های بین روستایی قشم آغاز خواهد شد.
جوانان  مسکن  طرح  اجرای  به  اشاره  با  همچنین  قدسی 
جزیره قشم تصریح کرد: درحال حاضر مراحل راستی آزمایی 
و تطبیق اطالعات ثبت شده از سوی متقاضیان طرح مسکن 

جوانان جزیره در روستاها درحال انجام است.

وی اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای طرح 
مسکن جوانان جزیره قشم، در آینده نزدیک جلسه هماهنگی 

با حضور دهیاران برگزار خواهد شد.
پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
خاطرنشان کرد: تا پایان خردادماه سال جاری و پس از طی مراحل 
راستی آزمایی و تطبیق مدارک متقاضیان، طرح مسکن جوانان 

جزیره قشم در پنج روستا فرآیند اجرایی خود را آغاز می کند.
براساس این گزارش، سرپرست اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
شهرستان قشم نیز در این جلسه با قدردانی از همراهی سازمان 
منطقه آزاد قشم جهت اجرای تفاهم نامه اجرای آسفالت معابر 
روستایی جزیره، اظهار کرد: امیدواریم با همراهی دهیاری ها، شاهد 

سرعت گرفتن فرآیند اجرای این طرح در سطح جزیره باشیم.

در  گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق  افزود:  کمالی  سعید 
تفاهم نامه، باید عملیات آسفالت طرح هادی و معابر روستایی 
جزیره قشم در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود که این 

مهم نیازمند همراهی و مشارکت فعال دهیاران است.
وی با اشاره به نقش سازنده و فعال دهیاران در اجرای سریع 
تر آسفالت معابر روستایی تصریح کرد: زیرسازی های صورت 
گرفته در برخی از روستاها نیازمند بهسازی و ترمیم است 
که امیدواریم دهیاران با قید فوریت این کار را اجرایی کنند.

شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  اداره  سرپرست 
قشم در پایان اظهار داشت: امیدوار هستیم با اجرای این 
تفاهم نامه، شاهد زیباسازی و بهبود وضعیت معابر روستایی 
و افزایش کیفیت خدمات رسانی در سطح جزیره قشم باشیم.

افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با صدور حکمی، »حجت االسالم محمدسعید آخوندی 
مهرجردی« را به سمت سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و 

گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمد سعید آخوندی مهرجردی
با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب 
این حکم به سمت »سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و 

گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم« منصوب می شوید  .
برنامه ریزی، نظارت و اقدام در راستای توسعه گردشگری و 
زیرساخت های آن، تدوین و اجرای برنامه های اجتماعی متناسب 

با جوامع محلی و منطقه آزاد، توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی، برنامه ریزی و نظارت درخصوص برگزاری مراسمات 
و آیین های مذهبی، ملی و ...، نگهداشت اماکن تاریخی، طبیعی 
و حفاظت از محیط زیست و استفاده از ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد در برنامه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 

مورد تاکید و انتظار است .
سازمان  راهبردی  برنامه های  چارچوب  در  می رود  انتظار 
که برگرفته از اسناد باالدستی ازجمله فرامین مقام معظم 
رهبری )مدظله( است، در حوزه فرهنگی ضمن پاسداشت 
فرهنگ غنی جزیره، نسبت به ارتقاء آن اقدام نموده و آن 
را بستری برای تعامل فرهنگی ملی، منطقه ای و بین المللی 

قرار دهید. در حوزه اجتماعی نیز با بهبود شرایط اجتماعی، 
استانداردهای آن را به سطح مناسب ارتقاء دهید و در حوزه 
بی نظیر گردشگری  گردشگری، ضمن معرفی جاذبه های 
جزیره، زیرساخت ها و زمینه های الزم برای جلب گردشگر 

منطقه ای بین المللی را فراهم نمایید.
امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در 
پیشبرد امور محوله موفق و موید باشید.                                                              
گفتنی است، حجت االسالم محمدسعید آخوندی، پیش از این 
در سمت های مدیریت تبلیغات آستان قدس رضوی، معاونت 
فرهنگی و اجتماعی اوقاف خراسان رضوی و مدیریت فرهنگی 
اوقاف کشور مشغول به خدمت به مردم شریف ایران بوده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
با اجرای طرح مسکن جوانان قشم تا پایان سال جاری، بخش 

قابل توجهی از مشکل مسکن ساکنان جزیره حل خواهد شد.
اعضای  و  امام جمعه، شهردار  با  دیدار  فتح الهی در  افشار 
شورای شهر سوزا اظهار کرد: حل مشکالت و مسائل پیش 
روی با هم افزایی و همسویی جامعه محلی و بخش های 

مختلف ازجمله سازمان منطقه آزاد قشم امکان پذیر است.
وی ادامه داد: با وجود برخی محدودیت ها در منابع اما با همراهی 
جامعه محلی می توان به سوی توسعه متوازن، اشتغال پایدار و 

همچنین رونق اقتصادی در منطقه حرکت کرد.

امیدوار  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  اقتصادی  طرح های  اجرای  با  نزدیک  آینده  در  هستیم 
عمرانی، شاهد توسعه و همچنین کاهش نرخ بیکاری و رفع 

این مشکل در سطح جزیره قشم باشیم.
گرفته،  صورت  برنامه ریزی  طبق  فتح الهی؛  گفته  به 
انجام مراحل  از  آینده پس  در  طرح مسکن جوانان قشم 
ایجاد  و  متقاضیان  مدارک  تطبیق  و  راستی آزمایی 

زیرساخت های موردنیاز، اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه طرح مسکن جوانان قشم، بخشی از مشکل 
مسکن ساکنان جزیره را حل می کند، گفت: مراحل مطالعاتی طرح 

تفصیلی شهر سوزا انجام شده و در آینده نزدیک نهایی می گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: بیان دغدغه ها و نیازهای مردم و پیگیری آنها، 
فرصت خوبی برای ارتباط سازنده و ترمیم اعتماد عمومی میان 

مسئوالن و مردم به ویژه جامعه محلی جزیره قشم است.
شهردار  جمعه،  امام  جلسه  این  در  گزارش،  این  براساس 
و  پیشنهادات  بیان  به  نیز  سوزا  شهر  شورای  اعضای  و 

خواسته های مردم این شهر پرداختند.
گفتنی است، این جلسه با حضور معاون فنی و زیربنایی و مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

توانمندسازی محکومان، در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشمتوانمندسازی محکومان، در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم

هم افزایی در جزیره قشم برای بهره برداری حداکثری از مصوبات کمیسیون عمران مجلس هم افزایی در جزیره قشم برای بهره برداری حداکثری از مصوبات کمیسیون عمران مجلس 

اجرای طرح آسفالت معابر روستاها، سبب ساز توسعه در روستاهای قشماجرای طرح آسفالت معابر روستاها، سبب ساز توسعه در روستاهای قشم

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشمانتصاب سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم

مرتفع شدن بخش قابل توجهی از مشکل ساکنان جزیره با طرح مسکن جوانان قشممرتفع شدن بخش قابل توجهی از مشکل ساکنان جزیره با طرح مسکن جوانان قشم
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم به همراه 
بازدیدی  در  معاونت،  این  زیرمجموعه  مدیران  از  جمعی 
و  شده  رها  گودهای  وضعیت  آخرین  بررسی  به  میدانی، 

پرخطر شهر قشم پرداختند.
سید محمد قدسی معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه 
آزاد قشم هدف از این بازدیدها را شناسایی، ساماندهی و 

ایمن سازی گودهای رها شده و پرخطر شهر قشم دانست.
وی ادامه داد: وجود گودهایی که در سنوات گذشته ایجاد شده 
و بنابر دالیلی رها شده و ایمن سازی نشده است، سبب شده به 
یکی از مخاطرات جدی برای شهر قشم و شهروندان تبدیل شود.

به  گودبرداری ها  وضعیت  به  توجه  با  قدسی؛  گفته  به 
ویژه گودهای رها شده در سطح شهر، ضروری است در 
اسرع وقت ضمن ارائه لیست گودهای رها شده به همراه 
درخصوص  شده،  انجام  اقدامات  و  آنها  کامل  مشخصات 

ایمن سازی و رفع خطر از گودها اقدام شود.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: به منظور بهبود و پیگیری ویژه وضعیت 
بررسی  پیرامون  جلساتی  پرخطر،  و  شده  رها  گودهای 
وضعیت ایمنی به صورت مستمر برگزار می شود و مجدانه 

پیگیر رفع خطر گودهای ناایمن منطقه می باشیم.

نشست هم اندیشی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد قشم، مدیر جذب سرمایه گذاری این سازمان و 
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در قشم با روسای 
شبکه بانکی، صرافی ها و برخی از فعاالن اقتصادی جزیره 

قشم برگزار شد.
فدایی دولت  فریدون  با حضور  این نشست که  محورهای 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم 
آنها و  از  بهره برداری  احصاء ظرفیت ها، نحوه  برگزار شد، 
ارائه راه حل برای رفع مشکالت احتمالی در حوزه اقتصاد با 
محوریت تبادالت برون مرزی توسط شورای عالی بانکی بود.
براساس این گزارش، موقعیت جغرافیایی استراتژیک منطقه 
آزاد قشم در حوزه خلیج فارس و میان کشورهای همسایه 
امتیازی برای تبدیل  شدن جزیره قشم به مرکز مبادالت 

ارزی کشور با سایر مناطق جهان است.
توسعه حقوق بین الملل در بانک ها و بررسی راه های کمک 
به تهیه و نقل و انتقاالت ارزی بانک های حاضر در منطقه 
نشست  این  در  که  بود  دیگری  موضوعات  از  قشم  آزاد 

هم اندیشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم از پیشرفت 
66درصدی پروژه »احداث بلوار مرکزی طوال« خبر داد.

سرمایه گذاری  با  پروژه  این  افزود:  قدسی  سیدمحمد 
660میلیارد ریال در حدفاصل میدان ورودی طوال و میدان 
صنایع، در سال گذشته تعریف شده است و پس از توقف، 
با تامین اعتبار جدید مجددا به صورت جدی شروع شده و 
ان شاهلل تا پایان مردادماه سال جاری مسیرهای اصلی آماده 

بهره برداری و استفاده مردم شریف منطقه خواهد شد.
مترمکعب عملیات  پروژه 123هزار  این  در  داد:  ادامه  وی 
خاکی، 38هزار مترمربع آسفالت، 14هزار مترمربع جدول و 

18هزار مترمکعب پیاده رو احداث خواهد شد.
قدسی اظهار کرد: احداث 6دهنه پل 2متری، یک زیرگذر، 
6هزار مترمربع فضای سبز و کانالی به طول 3هزار مترمربع 

از دیگر بخش های این پروژه به حساب می آید.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: 
احداث این بلوار یکی از گام های برداشته شده توسط سازمان 
منطقه آزاد قشم جهت توسعه عمرانی طوال بوده و نشان از اهتمام 

جدی سازمان برای رسیدگی بیشتر به مردم این منطقه است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: مهارت آموزی، کارآفرینی و توانمندسازی محکومان 
و زندانیان، مسئله ای است که با مشارکت عمومی خیرین 
و سایر دستگاه های دولتی و قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.

افشار فتح الهی در بازدید از بازداشتگاه قشم که به همراه 
رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قشم صورت گرفت، 
رسالت  راستای  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  بیان 
مسئولیت اجتماعی خود، از انجام فعالیت های فرهنگی و 

آموزشی جهت توانمندسازی محکومان حمایت می کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی در حوزه اصالح و بازاجتماعی 
کردن محکومان و متهمان با هم افزایی میان دستگاه های مرتبط و 
بهره گیری از حمایت و شیوه های نوین صورت گرفته که می تواند 

موجب کاهش آسیب های اجتماعی و بزه در سطح جامعه گردد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه امیدواریم 
در آینده روزی فرا برسد که هیچ زندانی در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی وجود نداشته باشد، تصیح کرد: بازداشتگاه 
و زندان باید بستری برای توانمندسازی و حرفه آموزی باشد تا 

مسیر بازگشت محکومان به جامعه را تسهیل کند.
به گفته فتح الهی؛ آموزش های داده شده به زندانیان می تواند 
ضمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی، جنبه درآمدزایی و 

اقتصادی نیز برای آنان به همراه داشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: با ایجاد یک کارگاه تولید صنایع دستی 
بومی قشم و با انجام آموزش های الزم هم راستا با مهارت آموزی 

و کسب درآمد و ترویج تولیدات محلی جزیره قشم، می توانیم 
شرایط را برای بازگشت محکومان به جامعه فراهم نماییم.

براساس این گزارش، رئیس دادگستری شهرستان قشم نیز 
در این برنامه ضمن قدردانی از حمایت های بی دریغ سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: با همراهی و همکاری همه دستگاه ها 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  برای  می توان  هم  کنار  در 

اقدامات مفیدی را انجام داد.
رضا صفایی ادامه داد: توانمندسازی و کارآفرینی در میان 
می تواند  که  است  عواملی  از  یکی  زندانیان  و  محکومان 
موجب کاهش آسیب های اجتماعی شود و این مهم یکی از 

اولویت های دستگاه قضا در جزیره قشم می باشد.
رئیس دادگستری شهرستان قشم در پایان تصریح کرد: امیدواریم با 

همراهی و حمایت های سازمان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاه ها، 
در آینده نزدیک ضمن تکمیل و تجهیز زندان قشم، شاهد کاهش 

آسیب های اجتماعی و بزهکاری در سطح جزیره باشیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، به 
دنبال این هستیم تا در تابستان سال جاری ویژه 
جشنواره  قالب  در  متنوعی  و  شاد  برنامه های 

تابستانی در منطقه آزاد قشم برگزار شود.
افشار فتح الهی در نخستین جلسه برنامه ریزی 
جهت برگزاری جشنواره تابستانی قشم اظهار 
افزایش  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف  کرد: 
اقامتی،  اماکن  فعالیت  رونق  مسافران،  ورود 
بازارها و مجتمع های تجاری و ارائه خدمات به 
عالقه مندان حوزه گردشگری جزیره قشم است.

وی ادامه داد: جشنواره تابستانی توسط بخش 
خصوصی )مجتمع های تجاری و اقامتی جزیره( 

و با مشارکت و حمایت سازمان منطقه آزاد قشم 
در نیمه دوم تیرماه سال جاری برگزار می گردد.

با تاکید بر  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
ایجاد زیرساخت ها جهت برگزاری این برنامه، افزود: 
برنامه ریزی ها باید به نحوی انجام شود که عالوه بر 
سال جاری، در سال های آینده نیز شاهد برگزاری 

جشنواره تابستانی با استقبال گردشگران باشیم.
به گفته فتح الهی؛ با تقویت بخش خصوصی و 
اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تفریحی برای 
میزبانی شایسته و ایجاد شور و نشاط اجتماعی و 
ایام  در  گردشگران  حداکثری  جذب  همچنین 
تعطیالت تابستان برنامه ریزی های متنوعی صورت 

گرفته است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: برای برگزاری 
هرچه بهتر جشنواره تابستانی قشم و معرفی 
برند گردشگری جزیره، نظارت بر موسسات و 
زیرساخت های گردشگری و ارائه آموزش های 
الزم به فعاالن حوزه های مختلف گردشگری در 

جزیره قشم آغاز شده است.
گفتنی است، نخستین جلسه برنامه ریزی جهت 
برگزاری جشنواره تابستانی قشم با حضور افشار 
فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم، سرپرست معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری، معاون فنی و زیربنایی و 

جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد.
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