
سرمقاله

به یاد پیام رسان شجاع و رشید کربال
سال ۶۱ هجری و پس حدود نیم قرن از وفات پیامبر خاتم )ص(، در صحرایی خشک و سوزان 
و به دور از چشم همگان، امام حسین)ع(، نوه گرامی پیامبر امت، به فجیع ترین شکل ممکن به 
سیاق و سنت قوم بنی اسرائیل به شهادت می رسد و خاندانش اسیر دست شقی ترین و بی مایه ترین 
مردمان روزگار و تاریخ می گردند. فضای تاریخی و جغرافیایی این حادثه تلخ و دردناک به صورتی 
بود که حتی عامران و عامالن جنایت، به فکرشان هم نمی رسید که سراسر تاریخ پر خواهد شد 

از نکوهش عمل آنها و نفرین ابدی انسان های آزاده و خدای منقم شامل حال شان خواهد بود.
البته همان طور که در مراثی و مدایح اهل بیت به درستی عنوان می گردد: »کربال در کربال می ماند 
اگر زینب نبود؛ سّر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود«. زینب، دختر شیردل شیر خدا، با نطقی 
آتشین و دریافتی عمیق از دالیل و حوادث مصیبت کربال در هر منزل و محفلی، زبان فصیح 
علوی خود را گشود و پیام شهدای کربال را به عنوان یک پیام رسان متعهد و شجاع به گوش عالم 
رساند. حضرت زینب، چنان با تازیانه کالم استوار و متقن، بر سر ظالمان دهر می کوبید که انگار 

ابن سعد، ابن زیاد و یزید اسیر او هستند. 
تالقی روز خبرنگار سال ۱۴۰۱ با سالگرد شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
و شروع نهضت زینبی، به نظر می رسد اتفاقی پررمز و راز است و اشارتی به مقام واال و زینب گونه 
خبرنگار دارد. خبرنگاری که در عین صداقت و تعهد می تواند شجاعانه آنچه دیده، آنچه شده و 
آنچه خواهد شد را روایت کند. اوست که می تواند تاریخ را ثبت کند، حتی مسیر تاریخ را عوض 

کند و نگذارد حق و حقیقت در محاق فراموشی و نسیان فرو برود.
بنابراین خبرنگاران عزیز و همسنگران گرامی زینب کبری)س(، ضمن تسلیت ایام سوگواری امام 
حسین )ع( خدمت همه شما بزرگواران، فرارسیدن روز تان را گرامی می داریم و سر تعظیم فرود 

می آوریم بر قلم و قدم تان.
بر  ایران،  آزاد  مناطق  حوزه  رسانه های  تخصصی ترین  از  یکی  عنوان  به  وظیفه  برحسب  البته 
خویش فرض می دانیم به تمامی همکاران و هم مسلکان عزیزمان در مناطق آزاد و فعاالن حوزه 

رسانه های رسمی و غیررسمی نیز عرض ادب و ارادت خود را صمیمانه ابراز نماییم  .
اما بر اساس صداقت، تعهد و مسئولیت اجتماعی می خواهیم از این فرصت نکاتی را با هدف کمک 
به بهبود عملکرد دوستان و همکاران گرامی رسانه ای در مناطق آزاد به رشته تحریر در آوریم. 

امید که آنچه می گوییم به صراط حق و به نفع مردم مناطق مظلوم و مستضعف این مناطق باشد .
امروز دوستان گرامی حوزه رسانه و خبر در مناطق آزاد وظیفه سترگ و سنگینی برعهده دارند. 
گرفتار  اقتصادی،  پیشرفت  و  توسعه  تحقق  در  داشتن ظرفیت های عظیم  علی رغم  آزاد  مناطق 
مصائب و معضالت گوناگونی هستند که بخش مهمی از آنها در سایه عدم اطالع رسانی صحیح 
و اصولی ایجاد شده اند. این مناطق با استعداد های ذاتی خویش و به پشتوانه قانون جامع و پیشرو 
خود، اکنون باید مراکز ثقل تولید و صادرات کشور به کشورهای پیرامون می بودند، اما مخالفین 
کنار  در  مجلس(،  و  دولت  از  )اعم  آزاد  مناطق  قانونی  حقوق  و  ناقضان حق  داخلی،  سرسخت 
تحریم های اقتصادی، در یک ائتالف نانوشته، مناطق آزاد ایران را با تمام ظرفیت های بکرشان به 
نفع اختالفات فردی، حزبی و باندی ذبح کردند و جامعه رسانه ای مناطق آزاد این جریان دردناک 
در حقیقت ضعف  برسند.  اصولی  روایت  اتفاق  آن  به یک  علیه  بر  نتوانستند  و  نکردند  را درک 
عمومی  حوزه روابط عمومی های مناطق آزاد و عدم توجه کافی جامعه رسانه ای کشور به مصائب 

رخ داده، زمینه ساز تحلیل و تضعیف قوای توسعه مناطق آزاد گردید.
عدم اجرای تمام و کمال قوانین مربوط به مناطق آزاد )ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
مزایای  و  قانونی  مواد  حذف  یا  نقض  کشور(،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده۶5  و 
سرمایه گذاری این مناطق )قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های ۲۰ساله(، تسری 
زورگویانه و خالف قوانین سرزمین اصلی به مناطق )ثبت سفارش کاالهای تجاری وارداتی، مواد 
اولیه و ماشین آالت(، متهم شدن ناجوانمردانه مناطق آزاد به معابر قاچاق بودن ، عدم تعریف اصولی 
و منطقی استراتژی های توسعه مناطق منطبق بر مزیت های ذاتی آنها، عدم تعریف درست جایگاه 
برخالف منطق  آزاد  مناطق  توسعه حوزه جغرافیایی  اقتصاد کشور،  در ساختار کالن  آزاد  مناطق 
جهانی حاکم بر این مناطق، مکلف شدن مناطق آزاد به محرومیت زدایی به جای ریل گذاری توسعه 
برونگرایانه، ضعف عمومی زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری مناطق و در نهایت مشخص 
نبودن منابع درآمدی پایدار سازمان های مناطق آزاد جهت تامین هزینه های عمرانی و جاری، بخش 
مهمی از مشکالتی است که مناطق آزاد ایران از بدو شکل گیری با آنها دسته و پنجه نرم می کنند؛ 
اما اغلب این مشکالت به صورت صحیح از سوی جامعه رسانه ای کشور و حتی سازمان های مناطق 
آزاد مورد توجه و پرداخت قرار نگرفته است و ظلمی که بر این مناطق صورت گرفته، به صورت 
شفاف و دقیق اطالع رسانی نشده است. البته این جریان ضعیف رسانه ای و اطالع رسانی در دفاع از 
مناطق آزاد، آگاهی رسانی درخصوص ظرفیت های سرمایه گذاری و تقویت سرمایه اجتماعی مناطق 
در میان جامعه مخاطبین خاص و عام، یک دلیل ویژه و مهم دارد و آن هم نگاه ابزاری و شخصی 
مدیریت های عالی سازمان های مناطق آزاد به رسانه و خبر است. مدیرانی که از دیدن عکس و فیلم 
خود سیر نمی شوند و همیشه سوژه در سایه شخصیت قرار می گیرد. اغلب گفت و افزود ها حکایتگر و 

ستایشگر افراد است و موضوعات، مسائل و اصل خبر متاثر از شخص می باشد.
به عنوان مثال اگر بخش اطالع رسانی سازمان منطقه آزاد اروند را در چند ماهه اخیر تحلیل محتوا نماییم، 

یگانه موضوعی که محوریت دارد، فردی بنام مدیرعامل و حاشیه های آن است، نه مسائل و مشکالت 
متعدد منطقه آزاد اروند! منطقه آزادی که وعده بسیار شنیده و عملکرد کمی دیده است. منطقه ای که از 
نظر آمار جمعیتی، پرجمعیت ترین منطقه آزاد ایران است، اما معلوم نیست این محدوده بسیار بزرگ برای 
توسعه بخشی انتخاب شده یا محرومیت زدایی از شهرهایی که چهار دولت هشت ساله نتوانستند آثار رنج 

دوران سخت جنگ را از چهره شهرهای آبادان و خرمشهر بزدایند؟!
امروز در حوزه رسانه و خبر در مناطق آزاد نیازمند یک اتحاد و اجماع گفتمانی در میان فعالین 
رسانه ای و سازمان های مناطق آزاد هستیم. تا زمانی که نتوانیم در مورد مشکالت، معضالت، 
اهداف و استراتژی های حاکم بر این مناطق به یک اجماع درونی دست پیدا کنیم، خبر و پیام ما 
گره گشا و آینده ساز نخواهد بود؛ جریانی ایجاد نخواهد کرد؛ حقی را بر کرسی عدالت نخواهد نشاند 
و مظلومیت مزمن مناطق آزاد نشان داده نخواهد شد. بنابراین همسنگران عزیزم در روابط عمومی 

سازمان های مناطق آزاد و فعالین عزیز رسانه ای، بیایید با هم، هم آهنگ شویم   .
قیام امام حسین)ع( یکی از قوی ترین قیام ها از نظر رهبری و هدف است، اما اگر کسی همچون 
حضرت زینب کبری)س( نبود که با دستی بسته و تنی رنجور بتواند خبر، روایت و پیام قیام را با 
درکی عمیق و اصولی، اطالع رسانی کند، یقینا مظلومیت امام حسین)ع( و یاران باوفایش در آن 

صحرای برزخی دفن می گردید  .
بی تردید برنامه ایجاد مناطق آزاد از نظر هدف و ساختار در نظام برنامه ریزی توسعه در ایران، 
و  اهداف  از  نادرست  درک  با  مغرض  و  قوی  جریانی  اما  است،  کشور  برنامه های  قوی ترین  از 
استراتژی های مناطق، بیش از سه دهه است که می کوشد مناطق آزاد نتوانند ظرفیت های ذاتی 

خود را در سایه یک قانون جامع و مترقی بالفعل کرده و در خدمت اقتصاد کشور قرار دهند. 
و  اهداف  بر  تسلط  با  و  کرده  عبور  شخصیت  کیش  از  بتوانند  باید  کشور  رسانه ای  جامعه 
استراتژی های مناطق آزاد، با دقت جریان توسعه در آنها را از نظر اصولی و قانونی رصد نموده و 
نیز در مقابل مخالفین این مناطق بایستد. اطالع رسانی ظرفیت های سرمایه گذاری مناطق آزاد، 
پیام رسانی معضالت و مشکالت ساختاری و اجرایی و نیز تقویت سرمایه اجتماعی مناطق آزاد، 
سه هدف مهم فعالین رسانه ای است. نیل به این اهداف مستلزم رسیدن کلیت فعالین رسانه به 

یک اجماع گفتمانی در سطح مناطق آزاد و کشور است. 
در همین راستا، این نشریه آمادگی دارد به سهم خود برای رسیدن به این اجماع گفتمانی، تمام ظرفیت 
کاری و تجربی خود را به کار گیرد و در این مسیر مشتاق هستیم اول از همه سازمان های مناطق آزاد با 
درک درست از شرایط موجود و اهمیت امر پیش گفته، دست یاری این نشریه را صادقانه بفشارند؛ زیرا 

ما در این مسیر صادق ترین و متعهد ترین حامی آنها هستیم؛ البته اگر بخواهند.
پیام رسان  اجتماعی مان،  مسولیت  ایفای  راستای  در  خود  قانونی  و  حرفه ای  رسالت  بنا بر  البته 
مظلومیت مناطق آزاد خواهیم ماند و هیچ وقت سوژه و حقیقت را بر اشخاص و منافع آنها ترجیح 

نخواهیم داد.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

در گفت و گو با صاحب نظران و روزنامه نگاران برجسته کشور مطرح شد:در گفت و گو با صاحب نظران و روزنامه نگاران برجسته کشور مطرح شد:

 رسانه ها، یار دوازدهم مناطق آزاد
در جدال مرگ و زنـــدگی
صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: طرح هایی که در دست اقدام است باید 
مبتنی بر علم، دانش، ادب، آداب و تفکر خالقانه با 

پیوست های الزم به ویژه پیوست فرهنگی باشد.
مهدی کشاورز در جلسه قرارگاه فرهنگی و اجتماعی با 
موضوع »عفاف و حجاب« و ستاد احیای امر به معروف 
و نهی از منکر که در سالن رازی مرکز همایش های 
بین المللی کیش برگزار شد؛ در حوزه امر به معروف و 
نهی از منکر اظهار داشت: طرح هایی که ارائه می شود 

باید مبتنی بر علم، دانش وکارهای پژوهشی باشد.
باید  فرهنگی  کارهای  که  مهم  این  بر  تاکید  با  وی 
بر اساس شاخص های مشخص ارائه شود، افزود: افرادی 
که متولی این امر مهم هستند با توجه به مباحث صحیح 
آموزشی، طرح های خوبی را اجرا کنند و بخش خصوصی 

نیز کنشگر و ارائه دهنده طرح جدید باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این 
بیان داشت:  از فرهنگ عاشورایی گذشت،  نباید  که 
و  عدالت  پرچمدار  و  ارزش  منادی  حسین)ع(  امام 
ایشان آموخته ایم اهل  از  ارزش ها است و  از  نمادی 

عمل صحیح و صالح باشیم  .
کشاورز اذعان نمود: حجاب به  عنوان شاخص و الزام 

حقوقی است و تمام ادیان به آن تاکید داشتند.
وی با اشاره به این که برای موفق شدن در حوزه های 
به  مختلف  زبان های  با  درستی  تعریف  باید  مختلف 

ارائه دهیم، اظهار کرد: نخستین تعریف گناه  جامعه 
کردن  پایمال  یعنی  گناه  منکر،  از  نهی  یعنی  است، 
چیزی یا کاری و یا کسی، برخورد نامناسب، رشوه، 
غیرمنصفانه،  نقد  مردم،  کردن  نا امید  کم کاری، 

کم کاری و... گناه محسوب می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
داخل و خارج از سازمان هر کدام از ما تکالیفی داریم، 
نحو  به  باید  که  دولتی  و  خصوصی  بخش  از  اعم 

شایسته به وظایف خود عمل کنیم.
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اگر  کشاورز؛  گفته  به 
را در جامعه به خوبی اجرا کنیم، هیچ اتفاقی نخواهد 
افتد و فرقی نمی کند در کجای دنیا باشید. باید به این 
موضوعات به طور اساسی، پایه ای و ریشه ای دقت شود.
وی در ادامه تصریح کرد: باید یک تعریف صریح و 
یکپارچه داشته باشیم، اگر نسبت به برنامه ریزی اقدام 

نکنیم، دیگران برای ما برنامه ریزی خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: در 
حوزه سازمانی تمام مشکالتی که امروز هجمه آورده 
و فشار آن بر دوش مردم ناشی از عدم برنامه ریزی 
عمل  شده خوب  برنامه ریزی  که  هم  جایی  و  است 
خوب  کردیم،  عمل  خوب  که  هم  جایی  و  نکردیم 

نظارت نشده است  .
کشاورز با بیان این که توصیه باالتر از امر به معروف 
است، گفت: در مرحله نخست توصیه، نصیحت و در 

نهایت امر به معروف و نهی از منکر شود.
وی بیان داشت: ضمن این که نباید منفعالنه عمل 

کنیم، بلکه باید در نقشه راه تهاجمی عمل کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ فقط عفاف 
و حجاب نیست و یکی از اجزای فرهنگ است؛ باید 
قیاس فرهنگی داشته باشیم و در این زمینه خالقانه 

و هوشمندانه عمل کنیم  .

کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
تجارب،  شاخص های  با  مزایده  برگزاری  از  کیش 
سوابق کاری، تجهیزات، نیروی انسانی، بومی جزیره، 
خوش حساب و آموزش دیده در راستای ارتقاء کیفیت 

خدمات کلوپ های دریایی در این جزیره خبر داد.
جامعه  با  صمیمانه  نشستی  در  کشاورز  مهدی 
مرکز  رازی  سالن  در  که  کیش  کلوپ داران 
برگزار شد؛ جلوگیری  بین المللی کیش  همایش های 
پیشرفت  باعث  را  رقابتی  ایجاد فضای  و  انحصار  از 

نقش آفرینی  و  دانست  دریایی  گردشگری  توسعه  و 
این جوامع فعال و پرتالش در جذب گردشگر را مهم 
و مثبت ارزیابی کرد و گفت: همواره سازمان منطقه 
ازجمله  کلوپ داران  مشکالت  رفع  برای  کیش  آزاد 
و  می کند  تالش  تفریحی  شناورهای  سوخت  تامین 
پیگیری  از وزارتخانه  باید  اختصاص سهمیه سوخت 

شود که در دستورکار قرار گرفته است  .
به گفته وی؛ شاخص هایی که برای برگزاری مزایده در 
نظر گرفته شده است، منصفانه و کارشناسی شده است.

و  کیفیت  رزومه کاری،  این که  بیان  با  کشاورز 
پیشنهاد  بعد  مرحله  در  و  متقاضی  از  اعتبارسنجی 
بهره برداران  انتخاب  و  مزایده  اساس  قیمت 
افزود:  بود،  این جزیره خواهد  در  دریایی  کلوپ های 
کلوپ داران،  جامعه  تالش های  به  نهادن  ارج  برای 
در صدد هستیم شرایطی ایجاد شود که افراد دارای 

صالحیت در اولویت باشند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش اظهار داشت: حال خوب شما جامعه کلوپ داران 

دریایی است که حال خوب به جزیره تسری می یابد 
به  شایسته  خدمات  ارائه  پرچم داران  از  یکی  شما  و 

ساکنان کیش و گردشگران هستید.
همچنین، برخی از اعضای جامعه کلوپ داران در این 
نشست با اشاره به این که هر جامعه از تشکل های 
مختلف تشکیل شده و ما هم از این موضوع مستثنی 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  خواستار  نیستیم؛ 

برای فعالیت دریایی جامعه کلوپ داران شدند.
سخنانشان  از  دیگری  بخش  در  کلوپ داران  جامعه 
تمدید  عدم  مهم،  مشکالت  از  یکی  کردند:  عنوان 
قراردادها از سوی سازمان منطقه آزاد کیش است که 
بانکی و مجوزها  این مهم سبب شده در حوزه های 

نیز با مشکالتی مواجه شویم.
مدیرعامل جامعه کلوپ داران کیش با بیان این که این 
جوامع سربازان سازمان که در راس آن مهدی کشاورزر 
به عنوان فرمانده این منطقه هستند در جذب گردشگر 
به جزیره نقش آفرینی می کنیم، گفت: کلوپ داران با ارائه 
خدمات، یک ماه بعد به پولشان می رسند، یک سال و نیم 

با افزایش بنزین نرخ ها را افزایش ندادند.
وی گفت: جاذبه کیش به مراکز تفریحی آن است و اعتقاد 
داریم شما تالش می کنید رونق ایجاد شود و کلید این 
رونق دست ما و دست جوامع دیگر در سطح جزیره است.
کیش  باالی  مزیت های  که  این  بر  تاکید  با  اقتصاد 
تفریحات دریایی است، افزود: در ایام کرونا زمانی که 
پالژ ها تعطیل شد با کاهش ورودی مسافر مواجه شدیم.

وی با اشاره به این که شغل کلوپ داران حساس و نیاز به 
آرامش داریم و در این حوزه قبل از لذت بردن از تفریحات 
دریایی امنیت جانی مسافران مطرح است، بیان داشت: 
و سرمایه گذاری  کند  دلگرم  را  ما  قراردادی که  انعقاد 
بیشتری کنیم تا سطح ارائه خدمات شایسته افزایش یابد، 
این گونه است که خیلی بهتر می توانیم تمام زحماتی که 
سازمان برای توسعه و پیشرفت این منطقه می کشد در 

سطح گسترده انعکاس دهیم.
گفتنی است، جامعه کلوپ داران کیش دارای ۲۳عضو 
است که در این کلوپ ها ۶۹۰نفر به صورت مستقیم در 
رشته های مختلف تفریحی دریایی مشغول به کار هستند.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  صمیمانه  نشست 
تبیین  شورای  اعضای  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

مواضع بسیج دانشجویی جزیره کیش برگزار شد.
با اشاره به اشراف و  مهدی کشاورز در این نشست 
بسیج  مواضع  تبیین  شورای  اعضای  مثبت  رویکرد 
آزاد  منطقه  مشکالت  به  نسبت  جزیره  دانشجویی 
کیش گفت: بسیج دانشجویی جزیره کیش در سطح 
برای  دانشجویی  بسیج  هرجا  و  است  زبان زد  کشور 
اجرای طرحی وارد شده، آن طرح به حرکتی موفق و 

ستودنی تبدیل شده است.
آزاد کیش هیچ گاه مجاهدت های  افزود: منطقه  وی 
دوران  در  جهادی  گروه های  و  بسیجیان  ایثارگرانه 
همه گیری کرونا در کنار مدافعان سالمت را فراموش 

نمی کند و امروز جزیره کیش نیازمند حضور فعاالنه 
متنوع  مسائل  و  برای حل مشکالت  گروه ها  همین 
جزیره است؛ مسائلی که طی زمان ایجاد شده و امروز 

به گره هایی کور تبدیل شده است.
کشاورز با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در شرایط فعلی 
داد و مردم  نباید وعده  امروز دیگر  تاکید کرد:  جامعه 
به دنبال اقدامات و گام های عملی ما مدیران برای حل 
مشکالت هستند. از این رو باید همه و  به ویژه گروه های 
فرهنگی و جهادی بسیج کمک کنند که این امیدآفرینی 

در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش به گام های عملی سازمان منطقه آزاد کیش در 
دوره جدید مدیریتی اشاره کرد و گفت: از طرح های 

انتظار  و  می کنیم  استقبال  دانشجویی  بسیج  تحولی 
نظرات  و  از  را  سازمان  ارزش  با  نهاد  این  داریم 

انتقادات سازنده خود محروم نکند.
بسیج  مواضع  تبیین  شورای  اعضای  دیدار  این  در 
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  ضمن  کیش  دانشجویی 
و  دانشگاه ها  سطح  در  دانشجویی  بسیج  مجموعه 
دغدغه  و  بودن  مسئله محور  اینکه  بیان  با  منطقه 
می باشد  آنها  اصلی  اولویت های  از  جزیره نشینان 
و  کیش  جزیره  کالن  مشکالت  و  مسائل  بیان  به 
دانشگاهیان  جامعه  مسائل  همچنین  و  کیشوندان 
این  رفع  برای  راهکارهایی  همچنین  و  پرداخته 

مشکالت ارائه نمودند.
گفتنی است، در پایان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش ضمن اعالم حمایت از بدنه 
تحقق  درخصوص  کیش،  جزیره  در  انقالب  جریان 
امیدواری و  ابراز  ایده های مطرح شده  پیاده سازی  و 

اعالم همکاری نمود.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  باید  کیش  جزیره  هنر  حوزه  فعاالن  گفت:  کیش 
رویکردهای راهبردی حوزه فرهنگی و هنری، طراحی 
و برنامه ریزی حضوری فعال و نقش آفرین داشته باشند.

حوزه  فعاالن  با  صمیمانه  نشستی  کشاورز  مهدی 
که  این  بر  تاکید  با  کیش،  جزیره  هنر  و  فرهنگ 
اظهار  نیست،  اقتصادی  رویکرد  فرهنگی،  رویکرد 
کرد: نمی توان بر آثار هنری قیمت گذاری کرد، ولی 
هنر برای خود یک اقتصادی هم دارد و باید به این 

موضوع نیز توجه کرد  .
وی با اشاره بر اهمیت حضور فعاالنه هنرمندان در کارهای 
فرهنگی و هنری جزیره کیش گفت: سازمان منطقه آزاد 
کیش پشتیبانی طرح های فرهنگی و هنری را برعهده دارد 

و اجرای آن نیز باید توسط هنرمندان انجام شود  .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه تصریح 
به  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  بر  نظارت  کرد: 

چارچوب  در  حدود  و  حد  رعایت  و  پایش  معنای 
نظام است که با همدلی و همراهی سازمان و بخش 

خصوصی بر این مدل پایبند هستیم  .
کشاورز با بیان این که مشکالت و چالش های این 
قشر در مدت زمان کوتاهی به وجود نیامده و برای حل 
و  اظهار داشت: چالش ها  زمان هستیم،  نیازمند  آنها 
دغدغه های موجود با تعامل ایجاد شده میان سازمان 
تمام  آنها  رفع  برای  و  است  قابل حل  هنرمندان  و 

تالش خود را به کار خواهیم گرفت.
هستند  جامعه  الگوی  هنرمندان  کرد:  عنوان  وی 
طنین انداز  جامعه  در  که  صدایی  خود  هنر  با  باید  و 

می شود، امید آفرینی باشند  .
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به این که انتشار اخبار مثبت و نقد منصفانه موجب 
رشد جامعه می شود، بیان داشت: به جای انتشار اخبار 
منفی »کیش لرزان، کیش لرزید« که مرکز آن بندر 
چارک بود، چرا ابعاد مثبت آن را نبینیم که با وجود 
بیش از 1۶۰زمین لرزه، خوشبختانه ریزشی در کیش 

نداشتیم و این یکی از اخبار مثبت است  .
از  شده  مطرح  مشکالت  حل  با  رابطه  در  کشاورز 
گفت:  کیش  فرهنگی  فعاالن  و  هنرمندان  سوی 
سال های  در  ریشه  که  موجود  مشکالت  حل  برای 
8۰در  از  بیش  و  کرد  برنامه ریزی  باید  دارد،  گذشته 

صد موضوعات مطرح شده، قابل حل است  .
وی با بیان این که هنر تراز ایران اسالمی و غذای 

افزود:  است،  هنرمندان  شما  دستان  در  مردم  روح 
ایجاد خانه هنرمندان درحال پیگیری است و اقداماتی 
همچون به روز رسانی بانک اطالعات  هنرمندان نیز 

در دستورکار قرار می گیرد.
زمان  مدت  در  موضوعات  از  برخی  گفت:  کشاورز 
تک  تک  برای  ولی  نیست  شدن  حل  قابل  کوتاه 

موضوعات برنامه ریزی می شود.
وی، دریا و ساحل را یکی از ویژگی های مهم کیش 
عنوان کرد و اظهار داشت: طرح ساماندهی سواحل 
را در دستورکار قرار دادیم و شرایطی را مهیا خواهیم 
کرد که به جز تفریحات دریایی، افراد در کنار آرامش 
دریا با دید بصری آب به مطالعه کتاب و با نواختن 
تار و سه تار و یا خطاطی از سواحل کیش لذت ببرند  .

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان تاکید کرد: فرهنگ شجاعت را باید در 
جامعه تقویت کنیم و با آسیب شناسی درست گام های 
موثری در این زمینه برداریم  . ضمن آن که این نشست ها 

تا حل مشکالت موجود ادامه خواهد داشت .
و  فرهنگی  معاونت  نشست، سرپرست  این  ادامه  در 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به گالیه 
برخی از هنرمندان مبنی بر حذف جشنواره ها گفت: 
ارتقاء  دنبال  به  بلکه  نشده،  حذف  جشنواره ای  هیچ 

کیفی و تغییر روش در اجرای آنها هستیم.
یاسر شاه پیری افزود: همچنین در برگزاری رویدادها، 
استفاده از توان هنرمندان بومی مهم ترین اولویت این 

سازمان است.
گفتنی است، استفاده از توان هنرمندان جزیره، جلوگیری 
از بوروکراسی اداری برای حمایت از هنرمندان، پیگیری 
برگزاری جشنواره ها، استفاده از ایده های اهالی هنر در 
رویدادها و پیگیری ارتقاء جشنواره های جزیره در سطح 
ملی و بین المللی، تشکیل کارگروه فرهنگی برای برگزاری 
ایجاد  تئاتر،  نمایش  سالن  ایجاد  مختلف،  رویدادهای 
خانه هنرمندان، ارتباط موثر سازمان با هنرمندان کیش، 
حل مشکالت برون سپاری کارهای فرهنگی و هنری، 
تعیین بودجه جهت برگزاری برنامه های کنسرت توسط 
هنرمندان کیش، احیای بنگاه اقتصادی فرهنگی، حفظ 
میراث فرهنگی کیش، احیای بازار فرانس، ایجاد مکانی 
در بندرگاه صیادی برای جذب گردشگری، نگاه تخصصی 
در راستای ارتقا کیفیت خدمات هنری، برقراری عدالت 
تئاتر  برای  ایجاد فضایی  در تقسیم کارهای فرهنگی، 
عروسکی، مستقل شدن فعالیت های فرهنگی و  هنری، 
ایجاد فضایی برای عرضه محصوالت تولیدی، حمایت 
توسط  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  جهت  سازمان 
هنرمندان کیش، تشکیل انجمن موسیقی، نویسندگان 
و شعرا، تشکیل شورای نخبگان فرهنگی، توانمند سازی 
حوزه فرهنگ و هنر کیش، استفاده از ظرفیت هنرمندان 
کیش، حل مشکالت تاخیر در پرداخت حق الزحمه کارهای 
کارگاه های  برگزاری  هنری،  تقویم  تعریف  فرهنگی، 
خواسته های  ازجمله  دستی  صنایع  حوزه  در  منسجم 

هنرمندان حاضر در این جلسه بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

پیوست فرهنگی، الزمه عملیاتی شدن 
طرح های اجرایی در جــزیره کیش 

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

مهدی کشاورز در نشست با فعاالن حوزه فرهنگ و هنر جزیره کیش تصریح کرد:

ارتقاء کیفیت خدمات کلوپ های دریایی در جهت توسعه گردشگری کیش

اجرای موفق طرح های کیش با همکاری گروه های فرهنگی و جهادی بسیج

سازمان منطقه آزاد کیش حامی و پشتیبان طرح های فرهنگی و هنری
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سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
از آغاز فعالیت سامانه هوشمند سازی مراکز گردشگری 
الکترونیکی شدن  ایجاد پنجره واحد در جهت  کیش و 
کیش  در  گردشگری  خدمات  کارهای  و  کسب  فضای 

خبر داد .
پنل  از  رونمایی  آیین  در  رمضانی گالشی  مرتضی 
در  پذیرایی  مراکز  گردشگری  اطالعات  ورود  کاربردی 
همه  گفت:  کیش«  جزیره  هوشمند  »مدیریت  سامانه 
رستوران ها، مراکز پذیرایی، اقامتی و هتل ها باید پیوست 
تبلیغات  بازاریابی و  باشند؛ چراکه  هوشمند سازی داشته 
تمام شده  درست و مناسب در حوزه گردشگری، هزینه 

محصوالت را کاهش خواهد داد.
تولید  در  گردشگری  اقتصاد  سهم  داشت:  اظهار  وی 
ولی  است،  مشخص  کشورها  سایر  در  ملی  ناخالص 
مناسب  سازوکار  نبود  علت  به  ما  کشور  در  متاسفانه 
اصناف  و  جوامع  جایگاه  سهم ،  این  نبودن  مشخص  و 
موجب  امر  این  که  نشده  تعریف  خوبی  به  گردشگری 

بروز مشکالتی برای آنها شده است.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
اقتصاد  سهم  کردن  مشخص  صدد  در  این که  بیان  با 
از  غیر  به  افزود:  هستیم،  جزیره  رونق  در  گردشگری 
صادرات محصوالت تولیدی از منطقه که از اهداف ذاتی 
تاسیس مناطق آزاد بوده است، اعتقاد داریم که ورود هر 
گردشگر خارجی به جزیره بین 1۰۰۰ تا 1۵۰۰دالر آورده 
نوعی، صادرات  به  دارد که  برای کشور و جزیره  ارزی 
اقتصادی  تراز  بر  و  شده  محسوب  گردشگری  خدمات 

منطقه آزاد تاثیرگذار خواهد بود .
برای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  رمضانی گالشی 
تحقق هدف رونق گردشگری و اقتصادی منطقه، جوامع 
خود  کنار  در  و  همراه  را  جزیره  گردشگری  اصناف  و 
می داند و از فعاالن عرصه گردشگری خواسته است تا 

برنامه ها و ایده های تحول گرایانه خود را اعالم نمایند .
وی تاکید کرد : هدف از طراحی این سامانه، پرداختن به 
نیست،  فشار  اهرم  عنوان  به  استفاده  و  مالیاتی  مسائل 
صدور  در  تسهیل گری  شاهد  دوماه  حدود  طی  بلکه 
مجوزها در حوزه کسب و کارهای گردشگری خواهیم 

بود.
رمضانی گالشی اذعان کرد : چنین اقدام ارزشمندی مقدمه 
و  محصوالت  عرضه  ارقام  و  آمار  بتوانیم  که  است  آن 
خدمات همراه با نتایج بررسی رضایتمندی مشتریان را 
تا زمینه برای استاندارد سازی، درجه بندی و  ارائه دهیم 

نرخ گذاری توسط جوامع گردشگری بیشتر فراهم شود .
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان این که در حوزه گردشگری برنامه های منسجم و 
مدونی در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: 
مطالعات آسیب شناسی درخصوص مشکالت موجود در 
ایرالین ها انجام شده است و تا دو هفته آینده جلساتی را 
با هدف رفع مشکالت با شرکت های هواپیمایی برگزار 

خواهیم کرد .

منطقه  سازمان  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
آزاد کیش از جذب معلم و افزایش فضا های آموزشی در 

آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
اولویت های  از  را  پرورش  و  آموزش  شاه پیری،  یاسر 
از  بیش  گفت:  و  برشمرد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
1۰هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در کیش 
نزدیک  ارتباط  موجب  موضوع  این  و  می کنند  تحصیل 
۳۰هزار نفر از ساکنان جزیره کیش با مجموعه آموزش 

و پرورش شده است.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش کیش در حوزه 
فضا های آموزشی و نیروی انسانی در چند سال گذشته 
افزایش  افزود:  است،  بوده  مواجه  زیادی  کمبود های  با 
فضا های آموزشی در بلند مدت با ساخت 8مدرسه جدید 

در دستور کار قرار گرفته است.
سال  در  درس  ۵۰کالس  کمبود  به  اشاره  با  شاه پیری 
با اضافه  تحصیلی جدید، اظهار کرد: در تالش هستیم 
کردن فضا های آموزشی مازاد سازمان منطقه آزاد کیش 
به مجموعه آموزش و پرورش و ساخت تعدادی کالس 
در برخی مدارس تا حدودی مشکل فضای آموزشی را 

در کوتاه مدت برطرف نماییم.
منطقه  سازمان  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
معلمان  برخی  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  کیش  آزاد 
اجاره بهای  افزایش  دلیل  به  اخیر  سال های  در  کیش 
خاطرنشان  کرده اند،  ترک  را  کیش  جزیره  مسکن، 
کرد: با جذب تعدادی معلم جدید و رایزنی مدیرعامل 
پرورش،  و  آموزش  وزیر  با  آزادکیش  منطقه  سازمان 
مشکل  رفع  برای  مناسبی  راه حل  هستیم  امیدوار 
کیش  جزیره  در  فرهنگیان  مسکن  و  انسانی  نیروی 

کنیم. پیدا 

هوشمند سازی مراکز 
گردشگری جزیره؛ 

اولویت سازمان منطقه 
آزاد کیش

جذب معلم و افزایش 
فضا های آموزشی در 

جزیره کیش

 سرپرست معاونت گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش  عنوان کرد:



مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
دوستار  محمد  میزبان  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
طرفین  و  بود  گیالن  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
درخصوص گسترش همکاری های علمی و پژوهشی 
با محوریت منطقه آزاد انزلی و توسعه استان به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست 
با اشاره به ظرفیت های الگویی منطقه آزاد در سطح 
ملی، تغییر برنامه های برنامه های آموزشی به سمت 
سازمان  اولویت های  از  را  کارآفرینی  و  اشتغال زایی 
متبوع خود در سطح منطقه برشمرد و اظهار داشت: 
و  سازمانی  انسانی  نیروهای  کیفی  و  کمی  ارتقای 

بخش خصوصی در قالب پویش طرح مهارت آموزی 
در  اختصاصی  و  تخصصی  آموزشی  دوره های  و 

دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد.
پیش  روی  افق  از  تحلیلی  ارائه  با  فرهادی  عیسی 
فرامرزی کشورمان  معادالت  در  متبوع خود  منطقه 
انسانی،  نیروی  کیفی  توانمندی های  به  عنایت  با 
و  منطقه  این  هوایی  و  آب  و  جغرافیایی  موقعیت 
منطقه  افزیش محدوده  کرد:  تصریح  استان گیالن 
در  جدیدی  فرصت های  و  ظرفیت ها  انزلی  آزاد 
حوزه های مختلف کشاورزی و گردشگری استان و 
این مهم همکاری  به وجود می آورد و تحقق  کشور 
و هماهنگی سایر دستگاه های مدیریتی و نمایندگان 

به  انزلی  آزاد  منطقه  با  اسالمی  شورای  مجلس 
را  استان  توسعه  مسیر  در  بی نظیر  فرصت  عنوان 

الزامی می کند.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  تجاری  مراودات  توسعه  پایان  در  انزلی  آزاد 
گردشگری دریایی با کشورهای حاشیه دریای خزر 
فرصت های  و  ظرفیت ها  مهم ترین  از  را  روسیه  و 
منطقه آزاد انزلی در مراودات حوزه اوراسیا ارزیابی 
کرد و خاطرنشان نمود: بی تردید با اتصال مجتمع 
بندری کاسپین به شبکه ریلی کشور، شاهد افزایش 
واردات  و  صادرات  ترانزیت،  میزان  پیش  از  بیش 
واحدهای  برای  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای 
تولیدی-صنعتی کشورمان خواهیم بود و این مهم 
با  جمهوری،  محترم  ریاست  تاکیدات  به  عنایت  با 
سرعت بیشتر در مسیر تکمیل و بهره برداری از این 

طرح ملی قابل تحقق خواهد بود.
با  گیالن  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  همچنین، 
رئیس  جایگاه  در  فرهادی  آقای  انتصاب  تبریک 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ 
این منطقه  بیان ظرفیت ها و مزیت های مختلف  با 
آزاد برای استان گیالن، دانشگاه آزاد را امین علمی 
منطقه عنوان کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروه توسعه 
همکاری های فی مابین در چارچوب اقدامات صورت 
توجه شبکه گسترده  قابل  و ظرفیت  پیشین  گرفته 
علمی-پژوهشی و دانشگاهی دانشگاه آزاد را مطرح 

نمود.
محمد دوستار، توانمندی های منطقه آزاد انزلی را در 
زمینه اشتغال متنوع اعالم کرد و برگزاری دوره های 
دانش  افزایش سطح  به منظور  اختصاصی  آموزشی 

تخصصی مشاغل مختلف این منطقه را حائز اهمیت 
بر  مزیتی  انزلی  آزاد  منطقه  گفت:  و  نمود  ارزیابی 
و  فرصت ها  عملیاتی سازی  جهت  فرصتی  و  مزایا 
توانمندی های توسعه ای استان در زمینه های متنوع 
نمایندگان  و  مسئولین  همه  هم افزایی  با  که  است 
با سرعت و دامنه بیشتری تحقق  استانی این مهم 

می یابد.
به  اشاره  با  گیالن  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
آزاد  منطقه  با سازمان  دانشگاه  تفاهم نامه همکاری 
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  انزلی 

حوزه های  بر  تمرکز  با  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 
ظرفیت های  از  گزارشی  رشد،  واحدهای  و  فناوری 

و  کرد  بیان  استان  و  ملی  سطح  در  دانشگاه  این 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  بین الملل  واحد  داشت:  اظهار 
دارای ۱۰۰دانشجو مشغول به تحصیل در رشته های 
مختلف دانشگاهی می باشد و این درحالی است که 
دانشگاهی  مختلف  واحدهای  ۳۳۰۰۰دانشجوی  از 
استان ۸۰۰نفر هیات علمی، ۱۲۰۰نفر حق التدریسی 

و ۲۰درصد نیز غیربومی می باشند.
گفتنی است، در این دیدار که معاونین دانشگاه آزاد 
بین الملل  و  انزلی  بندر  واحد های  روسای  و  گیالن 
حضور داشتند، هر یک پیشنهادات همکاری مشترک 
را  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  و  دانشگاه  مابین  فی 

ارائه نمودند.

آیت اهلل رضا رمضانی گیالنی دبیرکل مجمع جهانی اهل 
بیت و نماینده مردم استان گیالن در مجلس خبرگان 
رهبری، در مراسم گرامیداشت دهه محرم و نهضت امام 
حسین)ع( که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از معاونان و مدیران 
این سازمان برگزار شد، به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف 

قیام عاشورا پرداخت.
مقدمه  اینکه  بیان  با  گیالنی  رمضانی  رضا  آیت اهلل 
حضور در دانشگاه امام حسین)ع( مستلزم آماده سازی 
است؛ عدالت ورزی و  بسترهای ذهنی و شخصیتی 
فسادستیزی را مهم ترین درس های نهضت عاشورا 
و  فردی  عدالت  اجرای  داشت:  اظهار  و  کرد  بیان 

به ویژه عدالت اجتماعی، هدف و آرمان اصلی همه 
انبیاء الهی بوده است؛ چراکه تحقق عدالت منوط به 
مسئولیت پذیری جمعی است، به این معنی که اگر 
فردی در امری کوتاهی نماید، عالوه بر او، همه افراد 

مواخذه می شوند.
مختلف  ابعاد  بیت،  اهل  جهانی  مجمع  دبیرکل 

عدالت ورزی و ظلم ستیزی قیام عاشورا را بیان کرده 
و با اشاره به تحوالت صورت گرفته در عرصه های 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  کشورمان  مختلف 
تصریح نمود: نظام اسالمی فسادستیزی را از انقالب 
آغاز کرد و در این میان انقالب اسالمی ما را عزیز 
و فهم جامع و کاملی به ما از دین هدیه داد و در 
عرصه بین المللی نیز دین را در ساحت اجتماعی و 

سیاسی کشورها حاضر نمود.
نماینده مردم استان گیالن در مجلس خبرگان رهبری 
با تصریح بر اینکه قیام عاشورا معجزه ای است برای 
هدایت بشریت؛ ابعاد مختلف نهضت حسینی را تبیین 
نمود و با اشاره به هفت راهبرد تعیین شده از سوی 
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب، اضافه 
و  عدالت  تحقق  الزمه  اسالمی  زندگی  سبک  کرد: 
ظلم ستیزی است که به عنوان نرم افزار تمدن اسالمی 

و  مسئولین  همه  اساس  این  بر  و  می شود  محسوب 
و  عدالت ورزی  شاخص  دو  اجرای  دغدغه  باید  مردم 
فسادستیزی داشته باشند؛ چراکه همه پیامبران برای 
اجرای آن هزینه پرداخت کردند که اوج آن حضرت 

امام حسین)ع( و یاران ایشان بود.
آیت اهلل رضا رمضانی گیالنی با اظهار امیدواری نسبت 
به دستیابی به نظام تحولی در منطقه آزاد انزلی با حضور 
مدیریت جدید، تفسیری از آیات ۲۵ تا ۲۸سوره مبارکه 
طه ارائه نمود و بیان داشت: اساسا مدیریت، فرصت 
خدمت است و مدیر در تراز جمهوری اسالمی ابتدا باید 
بر نفس خود امیر و مدیر باشد و در این میان وجود 
شرح صدر، حسن اعتماد در محیط کاری، همدلی و 
هم افزایی، مجموعه هایی همچون منطقه آزاد انزلی را 
به ارتقاء هدایت نموده و مقدمه تحول خواهی در همه 

عرصه های خدمت است.

به ریاست عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و 
با حضور  انزلی و  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
جلسه  سازمان،  این  مستقل  مدیران  و  معاونین 
شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف 

طرح و پیگیری مسائل برگزار شد.

ستاد  از  گزارشی  نشست  این  در  است،  گفتنی 
هوایی  همایش  رویداد  برگزاری  هماهنگی 
در  مدیران حاضر  و  معاونین  و  ارائه شد  کشور 
اقدامات در حوزه کاری  به تشریح  این نشست 

پرداختند. خود 

عزاداری  ایام  و  محرم  ماه  اول  دهه  با  همزمان 
سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل حسین )ع( 
حضور  با  سوگواری  مراسم  وفایش،  با  یاران  و 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

از کارکنان این سازمان برگزار  انزلی و جمعی  آزاد 
گردید.

گفتنی است، در این مراسم با قرائت زیارت پرفیض 
عاشورا، مداحی ذاکر اهل بیت )ع( همراه بود و یکی 

السالم  علیهم  بیت  اهل  در ذکر مصائب  واعظین  از 
در  محرم  نخست  دهه  در  روز  هر  کرد،  سخنرانی 
آغازین ساعت اداری در نمازخانه سازمان منطقه آزاد 

انزلی برگزار شد.

با ریاست عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره 
با  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
حضور معاونین و اعضای ستاد، نشست ستاد 

تامین منابع این سازمان برگزار گردید.
طرح  مدیریت  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
گزارشی  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه  و 
سال  ابتدای  از  درآمدها  وصول  میزان  از 
جاری تاکنون ارائه نمود و در ادامه، اعضای 
نشست به بررسی کارشناسی و پیگیری جدی 
و  مصوب  بودجه  بر اساس  درآمدها  تحقق 
سازمان  مطالبات  تامین وصول  سازوکارهای 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در نشست عیسی فرهادی با رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن عنوان شد:
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یکی از چالش های اساسی مناطق آزاد کشور، ضعف ارتباطات اصولی 
است؛ موضوعی که صراحتا  ایران  رسانه ای  با جامعه  آنها  منطقی  و 
آزاد،  مناطق  ظهور  از  سه دهه  گذشت  با  که  داشت  اذعان  می توان 
همچنان مغفول مانده و فکر و اندیشه ای مطلوب هم برای آن نشده 
است! چراکه با یک بررسی و رصد ساده در رسانه های کشور )مکتوب 
و برخط( به این نتیجه می رسیم که مناطق آزاد به طور کالن اصال و 
هرگز محلی از اعراب برای اصحاب رسانه نبوده و آن گونه که شایسته 

و بایسته است به این مناطق و مسائل مترتب بر آن توجه نمی گردد.
البته اگر بدون حب و بغض بخواهیم دالیل این وضعیت نامناسب را 
واکاوی نماییم، درمی یابیم که در این خصوص کمترین تقصیر متوجه 
سازمان های  خود  به  مسئله  ریشه  درواقع،  و  است  رسانه ای  فعالین 
مناطق آزاد بازمی گردد؛ البته نه الزاما مدیریت روابط عمومی ها؛ بلکه 
مدیران و مسئولین ارشد سازمان ها در ایجاد چنین شرایطی، نقشی موثر 

داشته و عامل اصلی دوری رسانه ها از مناطق آزاد می باشند.
و  رسانه  ای  حوزه  بر  درحالی  ارتباطی،  غلط  سیاستگذاری  این 
اطالع رسانی مناطق آزاد حاکم است که اوضاع و احوال مناطق هر روز 
روبه وخامت می رود؛ زیرا در این سکوت و یا به عبارت بهتر، بایکوت 
خبری، انواع اقسام تحدیدات، تعدی ها، تعارضات و عدم اجرای قانون 
مناطق آزاد، گریبان این مناطق را به سختی می فشارند و صدایی در 
راستای مطالبه گری و پاسخگو کردن دستگاه ها و اشخاص معارض، به 

جامعه و مخاطبین منعکس نمی شود!
همان گونه که پیش  تر گفته شد، این روند مربوط به حال حاضر نبوده و در 
تمامی سال هایی که مناطق آزاد در کشور فعالیت داشته اند، عدم تعامالت 
مطلوب رسانه ای، یکی از پاشنه های آشیل مناطق بوده است؛ کمااینکه در 
طول 30سال گذشته نیز، عموما مسئولین و متولیان مناطق آزاد به این 
موضوع فکر نکرده اند که باید ارتقای سواد رسانه ای خود و زیرمجموعه شان 
را در دستورکار قرار دهند. در فضای رسانه ای ایران، روزنامه های دولتی و 
صدا و سیما غالبا تریبون مخالفین و منتقدین مناطق آزاد بوده است )البته با 
نگاه بسیار سطحی و نداشتن شناخت از این مناطق و قانون مربوط به آن(. 
سایر رسانه های مکتوب و آنالین )خبرگزاری ها و پایگاه های خبری( نیز به 
سبب شناخت ضعیف از سیستم قانونی، کارکردی و اداری مناطق آزاد، قادر 
نیستند به صورت تاثیر گذار از این مناطق دفاع کنند. البته همواره بخش 
کوچکی از جامعه رسانه ای کشور، دلسوزانه سعی در یاری رسانی به مناطق 
آزاد داشته است، اما به سبب اعمال نگاه  نادرست و حق به جانب مدیران ارشد 
مناطق آزاد به این مجموعه کوچک و دلسوز، آنها نیز پس از مدتی دلسرد 
شده و عطای این مناطق را به لغایشان بخشیده اند و به همین جهت است 
که امروز، مناطق آزاد تنها مانده و محلی برای ترک تازی مخالفین شده اند. 
درحالی که اگر همراهی و هم افزایی با اصحاب رسانه به درستی محقق 
می شد، جامعه رسانه ای عالقه مند به توسعه اقتصادی ایران، می توانست 
پرچمدار اصلی مطالبه گری به نفع مناطق آزاد بوده و عاملین و مسببین 

شرایط امروز را مورد سوال و مواخذه در مقابل افکار عمومی قرار دهند.
بنابراین اگر بخواهیم در یک بازبینی منتقدانه به وضع موجود، به سوی وضع 
مطلوب حرکت کنیم،  در گام اول باید مقامات عالی سازمان های مناطق آزاد 
توجیه شوند )یا جسارتا آموزش داده شوند(؛ چراکه وقتی راس هرم سازمان، 
نگاه درستی به ضرورت تعامل با رسانه ها نداشته باشد و در راستای همین 
نگاه معیوب بخواهد انتصاب مدیران روابط عمومی را که در واقع بازتاب 
دهنده افکار و سبک مدیریتی مدیرعامل سازمان هستند را از میان افراد 
بدون سابقه، اشتهار و تخصص رسانه ای انتخاب نماید، جامعه رسانه ای 
بیرونی هم نخواهد توانست ارتباط درست و مبنایی را با سازمان برقرار کند. 
البته ظهور یک تفکر غلط در مدیریت عالی سازمان نسبت به رسانه، صرفا 
در انتخاب مدیریت روابط عمومی نیست. ما امروز مناطق آزاد را داریم که در 
کنار مدیر روابط عمومی، مدیرعامل سازمان یک مشاور رسانه ای هم دارد 
که از قضا کامال در تضاد با سیاست های اعالمی مدیرعامل و روابط عمومی 
است. در چنین شرایطی، سازمان های مناطق آزاد فاقد استراتژی منسجم و 
مدون رسانه ای می شوند و نسبت به رسانه های منطقه و کشور هیچ گونه 
احساس اشتراکی نخواهند داشت و در این موقعیت کامال طبیعی است که 
مناطق آزاد در عالم رسانه و خبر، مرغ عزا و عروسی می شوند و هر روز به 

بهانه ای، به کاری ناکرده متهم می گردند!
البته که مهم ترین بخش در تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای 
عمومی و دولتی جهت برقراری ارتباط موثر با رسانه ها، روابط عمومی ها 
می باشد که خروجی استراتژی های رسانه ای مدیران ارشد سازمان ها 
را نشان می دهند و مناطق آزاد نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما 
نفرات منتخب  از سازمان ها مشاهده می شود که  برخی  متاسفانه در 
برای تصاحب کرسی مدیریت روابط عمومی، نه تنها سبقه و سابقه ای 
در این وادی ندارند، بلکه بنابه دالیل مبهم دچار اصطحکاک شدید با 
رسانه های سراسری نیز هستند. مثال بارز چنین روابط عمومی هایی در 
میان سازمان های مناطق آزاد، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند 
است؛ به طوری که عملکرد واحد روابط عمومی در سازمان منطقه 
آزاد اروند به شدت مورد انتقاد رسانه های محلی و منطقه ای )آبادان 
را در  بزرگ  این ضعف  باز هم ریشه  اگر  و خرمشهر( است. هرچند 
اروند بررسی کنیم )که واردکننده ضربات جبران ناپذیری به این منطقه 
است(، متاسفانه به عالی ترین مقام این سازمان می رسیم! مدیرعاملی 
که نتوانسته است ارتباط مطلوبی با رسانه ها برقرار کنند و متعاقب آن 
نتوانسته چالش های فراوان مترتب بر اروند را از ابتدای شکل گیری آن، 

جهت چاره جویی به درستی منعکس نماید.
پس به دور از انصاف است که تمامی گناه و نواقص در حوزه رسانه و 
اطالع رسانی مناطق آزاد را بر گردن روابط عمومی ها و مدیران و کارشناسان 
آن بیاندازیم و ضعف ساختاری را کتمان کنیم. برای رفع این معضل عظیم 
هم پیشنهاد می کنیم هرم مدیریتی مجموعه مناطق آزاد کشور، به اصالح 
زوایه نگاه و ارزش گذاری خود به حوزه خبر و رسانه بکوشند؛ برنامه ای 
منسجم و دقیق برای توسعه تعامالت رسانه ای مناطق آزاد تدوین نموده 
و با بهره  گیری از دانش افراد صاحب نظر و پیشکسوت در حوزه رسانه، به 
برطرف کردن این چالش بزرگ جامعه پذیری مناطق آزاد در اقتصاد کشور 
اقدام نمایند. در این راستا هم ضرورت دارد، از به کارگیری افراد »خودی« 
و کم دانش با عناوین پرطمطراق »مشاور رسانه ای« هم به شدت اجتناب 
گردد؛ زیرا متاسفانه بعضا شاهد هستیم که مشاوران محترم،  بانیان دردسرها 
و مسائل جدیدی هستند که باید لشکری را برای رتق و فتق اشتباهات آنان 
بسیج کرد تا برای شخص مدیرعامل و به تبع آن برای سازمان مربوطه 

هزینه سازی نشود و باعث تقابل با جامعه محلی و سازمان نگردد.
موضوع دیگری که باید به جد مورد مداقه مسئولین مناطق آزاد قرار 
گیرد، تبیین صحیح کارویژه و کارکرد این مناطق و نقش آفرینی آنان 
در کالن اقتصاد کشور است؛ چراکه هنوز بسیاری از مردم و مسئوالن 
کشور باور ندارند که مناطق آزاد می توانند بهترین کریدور و نقشه راه 
باشند و همچنین  ایران  اقتصاد بحران زده  به  برای سامان  بخشیدن 
مناسب ترین نسخه برای رهایی از تنگنای تحریم های بین المللی، البته 
به شرط حذف تحریم های داخلی، هستند. البته دلیل این عدم باور، 
ناشناخته ماندن توانمندی ها و ظرفیت های مناطق آزاد، در کنار نبود 
تعریف و بیان درست از اقدامات و دستاوردهای این مناطق است که 
موجب گردیده به طور کلی ماهیت وجودی مناطق آزاد زیرسوال برود 

و هر فرد یا دستگاهی به فراخور حال و شرایط، بخشی از مزیت های 
قانونی آنان را انکار نماید.

بنابراین از متولیان، مدیران و مسئولین محترم مناطق آزاد درخواست می شود 
نگاه بسته و منفی خود را نسبت به اصحاب رسانه  تغییر داده و با دیدی فراخ 
و مشفقانه به فعالین این بخش بنگرند؛ چراکه اگر نقد شما را آزار می دهد 
)علی رغم اینکه می گویید ما پذیرای نقدهای شما هستیم(، به جای مواخذه 
و تهدید رسانه ها، می توانید فضای گفت و گو را مهیا سازید؛ البته منظورمان 
نشست های شنبه به نوروز مطبوعاتی نیست؛ بلکه سعی نمایید فضایی 

تعاملی ایجاد کرده و رسانه را به چشم دشمن قسم خورده خود نبینید.
در همین راستا و در گزارش پیش روی، با تنی چند از پیشکسوتان، 
گفت و گو  کشور  رسانه  ای  حوزه  مطرح  کارشناسان  و  صاحب نظران 

کردیم که در ادامه مالحظه می فرمایید.

جالل خوش چهره ، سردبیر روزنامه آرمان امروز:
لزوم بازگشت مناطق آزاد به کانون توجه رسانه ها

آزاد  »مناطق  کارویژه  و  جایگاه  از  روشنی  تعریف  است  سرانجام الزم 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی« در پیکره اقتصاد کشور ارائه کرد. اگرچه 
همه دولت های مستقر در دهه های اخیر مسئوالنی را برای این نهاد برگزیده  
و دستورکار آنان را اعالم کرده اند؛ اما به نظر می رسد این رفتار بیشتر به انجام 
اقدامی بوروکراتیک صرف شبیه شده تا این که از دل آن، دستاورد روشن و 

کارآمد را بتوان در کارنامه اقتصادی دولت ها انتظار کشید  .
راه دور نرویم؛ درحالی  که رسانه ها بر حتی کوچک  ترین زوایای سطوح 
اقتصاد کشور نور می تابانند و عملکرد دولت ها را در این باره زیر نقد و 
بررسی قرار می دهند، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در 
شمار مهجورترین سوژه ها قرار دارد. علت چیست؟ آیا رسانه ها اهمیت 
کشور  تحریم زده  اقتصاد  اندام واره  در  را  آن  تاثیرگذاری  و  نهاد  این 
در نیافته اند؟ آیا این مناطق به رغم انگیزه های نخستین ایجاد خود، 
نتوانسته اند سوژه معمول و روزآمد رسانه ها شوند؟ آیا دولت ها به تناسب 
شدت و فترت در تعامالت اقتصادی با جامعه جهانی به مناطق آزاد 
نگریسته و فتیله کارآمدی آن را باال و پایین کشیده اند؟ آیا در ساختار 
بوروکراسی دولت ها، مناطق آزاد هنوز قابل به رسمیت شناخته شدن 
و هضم نیستند؟ بر این اساس است که در هر منطقه، همچنان میان 
سازمان گمرکات، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها با مدیران 
چالش ها  صادرات  و  واردات  وجوه  همه  در  آزاد  مناطق  سازمان های 
اقتصاد  رقیب  را  مناطق  این  دولتی،  نهاد های  آیا  دارد!  وجود  ناتمام 
درون سرزمینی دانسته و ادامه کار آنها را مانع توسعه اقتصادی، صنعتی 

و تجاری داخل کشور می شناسند؟ آیا  ...  
باال  موارد  از  هرکدام  آزاد  مناطق  ماندن  مهجور  عوامل  و  واقعیت 
می تواند باشد که البته هست. با این حال، این پرسش همچنان باقی 
است که اگر چرایی و چگونگی ایجاد مناطق آزاد و صرافت گاه به گاه 
اگر  است،  قوت گذشته  به  در چهار گوشه کشور  آنها  افزایش شمار 
تحریم ها بر اقتصاد کشور سایه دارد و رفع آنها در چشم انداز کوتاه مدت 
اندام  در  جایگاه  بالتکلیفی  در  هنوز  چرا  مناطق  این  نیست،  ممکن 
اقتصاد کشور و برنامه های توسعه قرار دارند؟ چرا قانون مصوب کرده و 

کار این مناطق به تمامی و به قاعده انجام نمی شود؟  
ورود و حضور پررنگ رسانه ها در امر مناطق آزاد، خواهد توانست آن را 
در کانون توجهات سیاستگذاران اقتصادی، بیش از پیش گذاشته و بستر 
عبور از وضع انجمادی کنونی را فراهم کند. البته میان کارگزاران رسانه ای 
نیز اختالف دیدگاه بسیار است. برخی با نگاه انتقادی، مانند مخالفان یا 
منتقدان مناطق آزاد در دستگاه های دولتی، ترجیح خود را بر کم توجهی 
و یا نادیده انگاری قرار داده و برخی به تناسب اخبار رسمی، هر از گاهی به 
این امر می پردازند. موافقان اما به رغم درک روشن از کارویژه های مناطق 
آزاد به ترتیبی دچار کم کاری هستند. این وضع البته به تمامی متوجه 
دست اندرکاران رسانه ها نیست، بلکه مدعیان و کارگزاران مناطق آزاد نیز 
در تقویت و تشویق پرداخت های رسانه ای، خود را محدود به انتشار اخبار 
رسمی و بدون توجه به جنبه های ایجابی و ترغیبی در جلب افکار عمومی 
کرده اند. به عبارت روشن، متولیان مناطق آزاد نخواسته و یا ترجیح داده اند 
که با چراغ خاموش به کار خود ادامه دهند. این مهم یکی از دالیل اصلی 

کم رنگی اخبار مناطق آزاد در رسانه ها است  .
اقتصاد کنونی  پیکره  افزوده در  ارزش  به مثابه  اگر  آزاد  وجود مناطق 
نقد و چالش، سوژه ای  به  یا حتی  و  به رسمیت شناخته شود  کشور 
و  افکار عمومی  توجه  از یک سو  که  رسانه ها  در  ماندگار  خواهد شد 
سیاستگذاران اقتصادی را به این مهم ترغیب می کند؛ از سوی دیگر 
کارویژه های آن را در برون رفت کشور از مشکالت مبتالبه تعامالت 

اقتصادی با بیرون از مرزهای کشور به رخ می کشد  .
مصداق مدعای باال، ضرورت توجه به حداقل دو کریدور مناطق آزاد 
انزلی و چابهار است. درحالی که کشور با مشکالت مربوط به صادرات 
به  کشور  جنوب  و  شمال  سوی  دو  مناطق  و  روبه روست  واردات  و 
کریدورهای الزم در این باره نیازمند است، اما به رغم سرمایه گذاری 
کالن انجام شده در این باره، بنادر این دو به دلیل مشکالت جاری، 
یا بالاستفاده مانده و یا در اندازه ای عمل نمی کند که راهگشا باشد. 
هستند:  روبرو  عمیق  اما  ساده  ظاهر  به  مشکل  چند  با  بنادر  این 
زیرساخت های ریلی آنها کامل نشده؛ به جای امر صادرات و واردات، 
خدمات رسانی به مسافران )ترانزیت( در اولویت قرار دارد؛ اختالف میان 
این مناطق با گمرک کشور الینحل باقی مانده است. به این ترتیب 
یک فرصت کم نظیر اقتصادی در وضع بحرانی کنونی در انزوا و یا شاید 

جرات کرد و گفت، در اغماء قرار دارد.
اگر این دو کریدور با رفع مشکالتی که بخشی از آنها را برشمردیم، 
فعال شوند، آنگاه شاهد خواهیم بود که چه نقشی را مناطق یاد شده در 

نقل و انتقال حداقل هند و روسیه ایفا خواهند کرد.
بلکه  نیست؛  آنها  بندری  کریدورهای  تنها  در  آزاد  مناطق  مزایای 
فرصت هایی است که برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. این مناطق 
امکانی برای سرمایه گذاری خارجی هستند؛ سرمایه گذارانی که فارغ 
تمرکز  از  بهره گیری  با  می توانند  بوروکراتیک،  ساختار  پراکندگی  از 
ستادهای مدیریتی در هر یک از مناطق به کار مشغول شوند. اتباع 
دو تابعیتی می توانند با بهره گیری از بانک های خارجی، در این مناطق 
اقتصاد کشور  ارتقای  بر  سرمایه گذاری کرده و عالوه بر اشتغال زایی، 
بیفزایند. مهم تر این که مناطق آزاد، یکی از کارآمدترین ها در مدیریت 

اقتصاد کشور در شرایط تحریمی است  .
مهم این است که نگاه به مناطق آزاد از تنها توجه به ترانزیت مسافر و فروش 
کاالها و اقالم رها شده و جنبه ها و ظرفیت های توسعه صنعتی آنها در اولویت 

قرار گیرد؛ همان گونه که اکنون در منطقه آزاد قشم انجام می گیرد .

رسانه ها در این باره می توانند نقش ویژه داشته باشند. بررسی نقادانه 
رسانه ای و مطالبه گری آنها در ضرورت فعال سازی ظرفیت های مناطق 
آزاد و واداشتن دستگاه بوروکراتیک برای ایجاد تسهیل در توانمند سازی 
مناطق آزاد، خدمت به منافع ملی و تقویت و تشوق ارزش افزوده برای 
اقتصاد کشور است. در اینجا مدیران مناطق آزاد نباید از نقدها هراس 
کنند؛  در این  حال تنها به اخبار و گزارش های تبلیغی بسنده کنند. به 
میان آمدن سوژه مناطق آزاد در صفحات رسانه ها در هر شکل، به 

معنای اهمیتی است که این مناطق در نظر عمومی جلوه کرده است  .
مدیران مناطق آزاد با درک جایگاهی که بر آن تکیه زده اند، در خدمت به 
فعال سازی کارویژه های این نهاد راهگشا، الزم است افکار عمومی را با 
ساخت وکار مناطق آزاد آشنا کنند. اکنون زمان نمایش های معمول و از سکه 
افتاده مانند آنچه شوربختانه در منطقه آزاد کیش رخ داده، نیست؛ اکنون 
زمان تدبیر برای برون رفت کشور از مشکالتی است که عدم توازن را در 
مطالبات عمومی و میزان توانایی به پاسخ به این مطالبات ایجاد کرده است .

برای فعال سازی ظرفیت های نهفته در مناطق آزاد، رسانه ها بازوی موثر 
خواهند بود، اگر جایگاه آنها نزد مدیران مناطق آزاد به درستی فهم و به 

رسمیت شناخته شود  .
باید به مهجوریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پایان 

داد و این امر را به عنوان یک ضرورت به رسمیت شناخت  .

داوود پورصحت، کارشناس رسانه:
مناطق آزاد از نو

جمهوری اسالمی ایران بر اساس آخرین آمارها ، دارای 15منطقه آزاد 
ایجاد  اقتصادی است . سابقه  تجاری-صنعتی و شماری منطقه ویژه 

اولین منطقه آزاد در ایران به سال 1368 در جزیره کیش بازمی گردد  .
اکنون با گذشت بیش از 30سال از راه اندازی اولین منطقه آزاد کشور، 
این سوال مطرح است که چرا با توجه به فلسفه ایجاد چنین مناطقی 
در جهان با هدف افزایش تولید، صادرات و رونق اقتصادی، مناطق آزاد 

ایران مانند مناطق مشابه نتوانسته اند به اهداف مورد نظر دست یابند ؟
برای پاسخ به این سوال الزم است تا مقایسه تطبیقی بین مناطق آزاد 
ایران و دیگر مناطق موفق جهان خصوصا در کشورهای همسایه انجام 

داد تا بتوان به علل موفقیت و ناکامی ها در این ارتباط دست یافت.
عدم  درخصوص  را  اساسی  و  کلی  عامل  سه  می توان  کلی  طور  به 
موفقیت ایجاد مناطق آزاد در ایران نسبت به دیگر کشورهای برشمرد 
که اولین آن پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تضادها نظام سلطه 

در جهان با ایران پس از انقالب در بیش از چهاردهه گذشته است.
در طول این مدت به دلیل تضاد منافع و نوع نگاه کشورهای غربی و در 
راس آن آمریکا با ایران، انواع تحریم ها، دشمنی ها و اقدامات سخت و 
نرم اعمال شده است و تاکنون نیز ادامه دارد و هر روز بر ابعاد و زوایای 

آن نیز افزوده می شود.
در برخی از سال ها از شدت این تحریم ها کاسته شده است؛ ولی با 
به  به موقتی بودن آن، صاحبان سرمایه به خصوص در خارج،  توجه 
خاطر فراری بودن سرمایه و ترسی که همواره نسبت به تاثیر برخی 
زمینه  است،  شده  وارد  اقتصادی  فعالیت های  در  سیاسی  تصمیمات 
برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران فراهم نشده و بلعکس در 

کشورهای اطراف این موضوع معکوس بوده است.
عامل دوم را باید در نوع نگاه نسبت به مناطق آزاد در ایران نسبت به 

دیگر کشورها در نظر گرفت.
مناطق آزاد جهان از بدو تاسیس -اولین منطقه در سال 1888 در بندر 
هامبورگ آلمان ایجاد شد- بر اساس قواعد و مقررات خاصی جدای از 

سرزمین مادری و مطابق الگو و اشل جهانی فعالیت می کنند.
طبق تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد، به محدوده ای معین در داخل 
بندر یا مجاورت آن اطالق می شود که از قوانین سرزمین اصلی پیروی 

نمی کند.
نشان می دهد که  ایران  در  آزاد  میدانی حداقل 7منطقه  بررسی های 
برخالف نام این مناطق که به عنوان آزاد شناخته می شود، مدل و اشل 
این مناطق مطابق با نگاه و سطح جهانی نیست و به نوعی می توان 

گفت که بیشتر بومی سازی منطقه آزاد رایج در جهان است.
برای مثال در مناطق آزاد جهان برای تسهیل در امور و فعالیت های 
اقتصادی سرمایه گذاران در بخش های مختلف فعالیت های بانک ها و 
شرکت های بیمه خارجی چشمگیر و محسوس است، ولی در مناطق 

آزاد ایران چنین موسسات مالی و بیمه حضور ندارند.
حتی از مرداد ماه 1397 فعالیت بانک خارجی در مناطق آزاد ایران ممنوع 
و در آبان ماه همان سال رای به ابطال قانون آن نیز صادر و 4سال از 
زمان آن نیز می گذرد و اجرای دوباره قانون مزبور نیازمند رای مجمع 

تشخیص مصلحت نظام اعالم شده است.
عالوه بر این، برخی سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد ایران برای فعالیت 
خود با مشکالتی مواجه می شوند که رسیدگی و حل سریع آنها، زمینه ساز 
تشویق دیگر سرمایه گذاران برای ورود به ایران است؛ اما بر خالف این 

رویکرد عمل شده است و جواب آن نیز روشن و مشخص است.
نه تنها نوع نگاه در ایران به این موضوع متفاوت از جهان است، بلکه 
نوع اجرا و زمینه سازی برای ورود سرمایه گذاران خارجی نیز در ایران 
معمول  به طور  مناطق  دیگر  در  است.  آزاد  مناطق  دیگر  از  متفاوت 
دولت ها برای جلب و جذب سرمایه ها ابتدا اقدام به ایجاد مناطق آزاد 
بر اساس مطالعات عمیق و گسترده از نظر جانمایی و دیگر ویژگی ها و 
مطابق میل سرمایه گذاران با زیرساخت های الزم و تسهیالت فراوان 

می کنند تا آنان با مشکالت کمتری مواجه شوند.
در ایران فقط برخی مناطق به عنوان منطقه آزاد نامگذاری شده و تنها 
موجب افزایش قیمت زمین ها و ابنیه موجود در آن شده است، بدون این که 

زیرساخت های الزم در آنها قبل از اعالم و راه اندازی فراهم شود.
وقتی سرمایه گذار به یک منطقه آزاد دعوت می شود، انتظار این است 
که در این مناطق از قبل زیرساخت های الزم مانند برق ، آب ، ارتباطات ، 
جاده ، فرودگاه و دیگر موارد بر اساس قوانین جامع و کامل منطقه آزاد 
همچون سایر مناطق جهان به همراه مشوق های کافی و ماندگار، نه 
موقتی، فراهم شده و فقط نیازمند ورود تجهیزات و دانش فنی برای 
شروع فعالیت، تولید و صادرات است؛ ولی در ایران این مهم به خوبی 

و به صورت کامل رعایت نمی شود.
مورد سوم و آخر نیز به نوع نگاه دولت و جایگاه متولیان مناطق آزاد در درون 

حاکمیت و نظام سیاسی بازمی گردد که نیازمند تجدید نظر در آن است.
اگر امروز ما شاهد پیشرفت در فعالیت برخی مناطق آزاد کشورهای 
همسایه هستیم، این موضوع به سبب ثبات مدیریتی ، اختیارات متولیان 
این  سیاسی  نظام  درون  در  آنها  آزاد  مناطق  فعالیت  جایگاه  و  آنها 

کشورها است که زمینه برای دلگرمی و موفقیت آنها فراهم شده است 
فعالیت  برای  را  زمینه  بعد  و  وارد شده  آنان  اقتصادی  فعاالن  اول  و 

سیاسی فراهم می کنند که در ایران عکس این موضوع است  .
در ایران با توجه به این که متولیان مناطق آزاد زیر نظر دولت قرار دارد 
و سایه نگاه سیاسی بر آن پررنگ تر از ثبات مدیریت به منظور رسیدن 
به اهداف مورد نظر است، دستیابی به اهداف تعیین شده، به سختی و 
یا اصال امکان پذیر نیست و به همین دلیل است که این مناطق به 
جای تولید و صدور کاال بیشتر، به محلی برای واردات کاال از سرزمین 
مادری و یا خارج از کشور و فروش آن به قیمت باالتر تبدیل شده و 

رقبتی برای حضور مردم عادی در آنها دیده نمی شود.
تغییر نوع نگاه به مدیریت مناطق آزاد و یکپارچه سازی این مدیریت 
نگاه  اجرایی،  و  اداری  قانونی ،  مشکالت  برخی  بروز  از  پرهیز  برای 
حاکمیتی به مدیریت این مناطق و ایجاد ثبات مدیریتی در آن می تواند 
بسیاری از مشکالت پیش روی در این مناطق را حل کرده و زمینه 
افزایش اشتغال، صادرات، ورود سرمایه های داخلی و خارجی را بیش 

از پیش فراهم کند.
بدون شک پرداختن گسترده تر و جزئی تر به هر یک از موارد پیش گفته 
از سوی رسانه ها به عنوان وظایف ذاتی و اطالع رسانی با توجه به پهنه 
جغرافیایی ایران و وجود معادن و ذخایر غنی، موجب افزایش سرمایه و 
رضایت اجتماعی و رونق کسب و کار بیشتر در مناطق آزاد ایران شده 
و زمینه را برای رقابت با سایر مناطق آزاد جهان فراهم می کند و چنین 
تغییراتی نیازمند تجدید نظر در ایجاد مناطق آزاد و یا تشکیل مناطق 

آزاد از نو است.

فرشته فریادرس، روزنامه نگار:
روایت ناکامی مناطق آزاد

وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک محصول نفت و دالرهای نفتی، 
همواره مشکالت عدیده ای را برای کشور رقم زده است؛ به طوری که 
از  از صادرات نفت، بسیاری  ارزی حاصل  نوسانات شدید درآمدهای 
فعالیت های اقتصادی و به تبع آن فعالیت های سیاسی و فرهنگی را 
متاثر و ضربه پذیر ساخته است. در این میان مناطق آزاد شکل گرفتند 
تا سکویی باشند برای توسعه اقتصادی و تجاری و هم وابستگی به 

دالرهای نفتی را کاهش دهند  .
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده)یک(  مطابق 
جمهوری اسالمی ایران، هدف از تاسیس این مناطق »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« است.
برخوردار هستند؛ »آزادی ورود و  نیز  قانونی  امتیازات  از  این مناطق 
خروج سرمایه و سود حاصل از آن«، » حمایت و ضمانت سرمایه های 
خارجی،  آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی«، 
»معافیت مالیاتی بیست ساله«، »تجویز تاسیس بانک ها و بیمه های 
خارجی«، »مشارکت خارجیان در فعالیت های اقتصادی به هر نسبت«، 
» برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی«، 
»لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان« و »انتقال 
سهم داخلی کاالهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط بدون 
و  مالکیت های صنعتی  و  سریع شرکت ها  ثبت  و  گمرکی  تشریفات 
معنوی در مناطق آزاد« امتیازاتی هستند که در صورت تمایل، فعاالن 
اما  شوند.  بهره مند  آن  از  آزاد  مناطق  به  ورود  با  می توانند  اقتصادی 
بررسی وضعیت مناطق آزاد و گفته منتقدان نشانگر این مطلب است 
که اهدافی که از تاسیس این مناطق مدنظر بود، محقق نشده است. 

از این رو، عملکرد این مناطق در ایران محلی برای مناقشه مخالفان و 
موافقان شده است.

ایران  آزاد  مناطق  در  می دهد،  نشان  نیز  ارزیابی ها  میان  این  در 
غفلت هایی صورت گرفته، که آن را می توان موجب ناکارآمدی این 
تولید  به  توجه  انجام شده، »عدم  پژوهش های  بنابر  دانست.  مناطق 
جغرافیایی  نقطه  »انتخاب  تجارت«،  توسعه  اصلی  محور  به عنوان 
نامناسب و نبود زیرساخت های الزم«، »عدم وجود نگاه استراتژیک 
و کالن به موضوع« و »ابهامات موجود در قوانین و خألهای قانونی« 
در  ایران  شکست  علت  به عنوان  آن  از  می توان  که  هستند  عواملی 

بهره گیری از منافع مناطق مذکور یاد کرد.
از سوی دیگر، اتفاقی که برای مناطق آزاد طی سال های گذشته و 
در برنامه ششم توسعه افتاده، مسیری است که به ما نشان می دهد 
کسانی که برای این مناطق تصمیم می گیرند، نگاهی ملی ندارند و 
از تجربه کشورهای همسایه و مناطق آزاد پیرامونی کشورمان استفاده 
نمی کنند و این ساختار غلطی که امروز در کشور ما وجود دارد، سبب 
شده مسئوالن ما به جای اینکه منافع ملی را بر منافع شخصی، حزبی 
و جغرافیایی محدود خود ارجح بدانند، دید نامناسب مدیریتی و نگاه 
عمیق به موضوعات کشور به ویژه موضوع خاص مناطق آزاد دارند. 
طریق  از  تجاری  تبادالت  دروازه های  آزاد  مناطق  که  می دانند  همه 
کاهش بروکراسی اداری برای افزایش سرمایه داری و به تبع آن افزایش 
صادرات و کمک به اقتصاد سرزمین اصلی هستند. دقیقا موضوعی که 
طی 5سال گذشته به جهت دیدگاه ها و تسویه حساب های سیاسی، 

شاهد در بند کشیدن مناطق آزاد و قوانین آن هستیم.
اگر به کمی به عقب تر برگردیم، شاهد یک اتفاق تلخ در تاریخ مناطق آزاد 
هستیم و آنهم اینکه در سال 95 نمایندگان مجلس در قالب بررسی الیحه 
برنامه ششم توسعه در ماده ۲7، رای دادند مناطق آزاد از ریاست جمهوری 
منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود. این اقدام مخالفت های 
زیادی در پی داشت. اما برخی دلیل این کار را در این عنوان کردند که وزیری 
برای پاسخگویی به مجلس درباره عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
وجود داشته باشد. این موضوع یکبار دیگر در ماه پایانی سال 1400 در دستور 
کار بهارستان نشینان قرار گرفت. پیشنهادی که در الیحه بودجه1401 آمده 
بود این بود که ساختار قبلی را تغییر داده و وزارت اقتصاد را به صورت کامل 
درگیر می کرد. ابتدا پیشنهاد حذف این مورد ارائه شد، که رأی نیاورد، پس از 
آن اصل پیشنهاد رأی گیری شد که چون مغایر برنامه ششم بود، نیاز داشت 
که در صحن دو سوم آراء را کسب کند؛ اما در رأی گیری ابهامی ایجاد شد، 

ریاست مجلس این را به هیات رئیسه ارجاع داد تا بررسی شود  .
مصوب  سال  اسفندماه1400  هفدهم  مجلس،  نمایندگان  حال،  این  با 
کردند که کلیه امور اجرایی و مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شود. بر این اساس، 
وزارت اقتصاد هم مکلف شده بود تا خردادماه سال 1401، ساختار سازمانی 
و تشکیالتی فوق را تحت این وزارتخانه سازماندهی و به تصویب هیات 
مشاور  افتاد،  حکم  برای  اتفاقی  چه  ادامه  در  اینکه  اما  برساند.  وزیران 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تشریح آن 
پرداخت. بنابر اظهارات »سعید محمد«، نمایندگان  مجلس در قانون بودجه 
سال 1401 نگاه ملی نداشتند و قصد داشتند مناطق آزاد را به ذیل وزارت 
اقتصاد ببرند، که این مسئله منتفی شد. به گفته او، یکی از دالیل این کار 
این بود که نمایندگان قصد دارند دست خود را برای استیضاح  باز کنند و 
درخواست خود را اعمال کنند، اما از آنجایی که این مسئله به توسعه مناطق 
آزاد لطمه می زند، این موضوع در مجمع تشخیص به دلیل مغایرت با برنامه 

ششم توسعه رد شد.
اما آنچه واضح است اینکه طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، جذب 
سرمایه گذار و توسعه تولید، اشتغال و به تبع آن صادرات باید تسهیل 

شود. این درحالی است که حاکمیت، از مجلس گرفته تا دولت و سایر 
دستگاه ها، فشارهای همه جانبه را به مناطق آزاد وارد می کنند و این مناطق 
را به »قاچاق ، سوء مدیریت و عملکرد نامطلوب« متهم می کنند؛ قطعا اگر 
این نگرش نادرست ادامه داشته باشد، آثار سوء آن به فعاالن اقتصادی و 
سرمایه گذاران ضربات سنگینی متحمل خواهد کرد؛ موضوعی که دقیقا 
برخالف آنچه که در سایر مناطق آزاد کشورهای پیرامونی خود می بینیم؛ 
یعنی ثبات قوانین ، اختیارات کامل و حفظ و افزایش مشوق های قانونی برای 
جذب حداکثری فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد. با اجرای چنین مصوباتی، 
نه تنها باید فاتحه مناطق آزاد را خواند، بلکه باید منتظر فرار سرمایه ها به 
کشورهای همسایه از قضا کشورهایی که این روزها درصدد امتیازدهی مثل 
اعطای زمین مجانی به کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی برای ورود فرود 

سرمایه ایرانی به خاک کشورشان هستند.
راهکار چیست؟

با همه آنچه که گفته شد، این موضوع را باید در نظر داشت که مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی هستند 
که می توانند به تقویت تولید صادرات محور و توسعه اقتصادی کشورها 
کمک کنند و نیز زمینه مساعدی را برای رفع موانع توسعه اقتصادی 
ازجمله جذب سرمایه های داخلی و خارجی فراهم آورند. تاسیس این 
حرکت  که  بوده  همراه  موفقیت  بیشترین  با  کشورهایی  در  مناطق 
پیوسته و باثباتی را دنبال کرده و ورود به عرصه تولید و تجارت در 
جهان را در دستورکار خود قرار داده اند. در کشورهای موفق، ایجاد این 
مناطق به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و تقویت تولید در دستورکار 
قرار گرفته اند. آنچه مسلم است آن است که صرف ایجاد مناطق آزاد و 
ویژه برای افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و جذب فناوری های نوین، 
کافی نیست. داشتن رویکرد تولیدمحور و توجه ویژه به تقویت تولید در 

این مناطق بسیار حائز اهمیت است.
بر همین اساس توصیه می شود بسترهای نهادی به ویژه تغییر نگرش 
سیاستگذاران و مدیران ارشد به سمت باال بردن کیفیت مناطق مذکور 
و نه صرفا افزایش کمیت آنها  تغییر کند؛ زیرا ایجاد مناطق جدید با 
روش متداول فعلی، نه تنها با عدم تحقق اهداف تعیین شده روبه رو 
می شود، بلکه هزینه های هنگفتی بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد. 
در این خصوص پیشنهاد می شود، هر گونه توسعه کمی مناطق صرفا 
قالب   در  شده  یاد  مشکالت  از  برون رفت  برای  راهکار  ارائه  از  پس 

پیشنهادهای قانونی صورت گیرد.
از این رو چند پیشنهاد مطرح می شود: »تعیین نقشه راه تولید و استراتژی 
توسعه صنعتی به دور از فضای اقتصاد سیاسی در راستای هدفمند ساختن 
برنامه تولیدی این مناطق«، »گسترش و تقویت زیرساخت های اقتصاد 
مناسب برای تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیالت دولت قبل از شروع 
فعالیت«، »ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها به 
درآمدهای ناشی از واردات، عوارض وارداتی کاالهای مصرفی و فروش 
اراضی«، »خارج کردن نقاط جمعیتی )شهری و روستایی( از محدوده این 
مناطق به منظور پرهیز از پرداختن به امور شهری و روستایی به جای انجام 
فعالیت های تخصصی تولیدی«،  »اصالح و به روزرسانی قوانین و مقررات 
جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و نحوه واگذاری زمین«، »اصالح و 
به روزرسانی قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی«، 
»اصالح و به روزرسانی قوانین و مقررات بانک، بیمه و بازارهای مالی«، 
»رفع ابهامات موجود در معافیت های مالیاتی مربوط به فعاالن اقتصادی و 
مرتبط کردن معافیت های اعطایی به تولید و صادرات«، »ضرورت وحدت و 
یکپارچگی نظارت بر عملکرد صادرات و واردات در کشور با هماهنگی میان 
سازمان مناطق با گمرک ایران«، »تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه 
مستمر آمار عملکرد توسط نهاد باالدستی و سازمان های متولی مدیریت 
و برنامه ریزی در سطح کالن« و »استقرار نظام اداری- اجرایی مبتنی بر 

سهولت، ثبات و بدون فساد« نیز پیشنهادهایی است که برای بهبود شرایط 
در این مناطق تجاری مطرح می شود  .

مشاور  محمد«  »سعید  کلیدی  جمله  این  به  است  خوب  اینجا  در 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به تازگی 
گفته بود: »دنیا منتظر تکمیل زیرساخت های کشورمان نمی ماند«، نیز 
اشاره کنیم و در پایان هم بگوییم که رسانه ها مهم ترین بازوی کمکی 
و کلیدی برای برجسته سازی نقش این مناطق در توسعه سرمایه های 

اجتماعی و اقتصادی به شمار می روند که نباید نادیده گرفته شوند  .

مریم بابایی، روزنامه نگار و پژوهشگر اقتصادی  و اجتماعی:
رسانه، مسیر میانبر توسعه مناطق آزاد

این  به  اخیر  اجتماعی طی سال های  و  اقتصادی  حوزه  پژوهشگران 
نتیجه رسیده اند که در روند رشد و توسعه اقتصادی عالوه بر متغیرهای 
اقتصادی، متغیرهای اجتماعی نیز می توانند بسیار تعیین کننده و البته 

تسهیل کننده روند توسعه باشند.
در مسیر رشد و توسعه مناطق آزاد نیز عالوه بر متغیرهای اقتصادی، 
متغیرهای دیگری همچون سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، فرهنگ 
است  تاثیرگذار  اجتماعی  روابط  و  شبکه ها  مشترک،  ارزش های  و 
برای  پرهزینه ای  و  بزرگ  آنها می تواند خطای  اهمیت  از  که غفلت 

سیاستگذار باشد.
به عبارتی، در کنار سرمایه فیزیکی و متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، 
درآمد سرانه ملی، میزان سرمایه گذاری و سرمایه انسانی به سرمایه دیگری 
تحت عنوان سرمایه اجتماعی برای توسعه نیاز است، که این سرمایه سود 
سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش می دهد  .

مکانیسم سرمایه اجتماعی به این شکل عمل می کند که با افزایش 
ایجاد  و  مشترک  ارزش های  و  هنجارها  رواج  و  مردم  بین  اعتماد 
هزینه های  محسوس  کاهش  موجب  اقتصادی،  روابط  شبکه های 

معامالت و  مبادالت می شود .
سرمایه  ارتباط  موید  همچنین  زیادی  خارجی  و  داخلی  تحقیقات 
رشد  می دهد  نشان  مطالعات  این  است.  اقتصادی  رشد  و  اجتماعی 
اقتصادی تنها نتیجه انباشت سنتی سرمایه نیست و سرمایه اجتماعی 
نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند  . به عبارتی اعتماد، همبستگی، 
مشارکت اجتماعی، قانونمندی، نظم اجتماعی، ارزش های و هنجارهای 

مشترک همگی بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
مرور این نظریه ها و  تحقیقات از این رو است که تاکید شود غفلت از 
برنامه ریزی و تصمیمات  اجتماعی در سیاستگذاری،  اهمیت سرمایه 
اقتصادی تا چه میزان می تواند فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به 

تاخیر بیندازد و هزینه  اقدامات را افزایش دهد.
مناطق  اداره  از »قانون چگونگی  تنها حدود 30درصد  درحال حاضر 
آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران« به اجرا درآمده و همین 

موضوع باعث ایجاد بسیاری از ایرادات و تناقضات دیگر شده است.
تصمیمات غیرکارشناسی و برخالف قانون مناطق آزاد، اجرای ناقص 
قانون، بخشنامه های دستوری و متعدد و... با مزیت زدایی از مناطق آزاد، 
همواره ترمز رشد این مناطق را کشیده و به یکی از اصلی ترین موانع 
توسعه و تقویت حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد تبدیل شده است.

مزیت زدایی،  کنار  در  آزاد،  مناطق  قانون  با  متناقض  تصمیمات  این 
همواره پالس منفی و بی ثباتی به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
داده و روند رشد و توسعه این مناطق را تهدید کرده است. این درحالی 
است که ثبات اقتصاد کالن یکی از موثرترین شرایط برای فعالیت های 
کارآفرینی و کسب و کار است. در نتیجه با ثبات اقتصاد کالن است که 
ریسک ها و عوامل پیش بینی نشده کاهش می یابد و کاهش ریسک و 

عدم اطمینان ها منجر به انجام فعالیت اقتصادی می شود.
پیچیده  آینده  تصمیم گیری های  کالن،  اقتصاد  بی ثباتی  شرایط  در 
فعاالن  تصمیمات  اینکه  عالوه بر  بی ثباتی  این  و  می شود  مشکل  و 

اقتصادی را متاثر می کند، بر روند سرمایه گذاری نیز تاثیر منفی دارد.
رشد و توسعه مناطق آزاد مستلزم ثبات و رعایت قانون این مناطق است. 
در صورتی که با اقدامات غیرکارشناسی، سلیقه ای و بعضا منفعت طلبی ها، 
قانون مناطق آزاد اجرا نشود، عالوه بر اینکه این مناطق از فرصت جذب 
سرمایه گذاری و سرریزهای رفاهی و اقتصادی محروم می شوند، سطح و 

کیفیت زندگی مردم این مناطق و مناطق همجوار کاهش می یابد.
اعتماد  ایجاد مشارکت همگانی،  از طریق  اما  آزاد  پایدار مناطق  توسعه 
عمومی و استفاده از کلیه ظرفیت های اجتماعی و منطقه ای امکان پذیر 
است. مشارکت و مطالبه گری مردم و اعتماد و همراهی آنها با اقدامات و 
سیاستگذاری ها، دسترسی به اهداف تعیین شده در این مناطق را تا حد زیادی 
تسهیل می کند و در صورت آگاهی و مطالبه گری به موقع مردم، برخوردهای 

سلیقه ای و عدم اجرای قوانین برای تصمیم گیران پرهزینه می شود.
از همین رو الزم است مزیت ها و فرصت های این مناطق برای مردم 
توسعه  و  و خود مردم خواهان رشد  اول شفاف سازی شود  در درجه 
این مناطق و اجرای قانون باشند. این درحالی است که اغلب مردم 
و  زندگی می کنند، تصویر دقیق  اجتماعی که در آن  و  از سازمان ها 
شفاف در اختیار ندارند و به گفته »بوخولز« از نظریه پردازان این حوزه، 
می توانند عمل  زمینه  این  در  ماهی  تنگ  به مثابه  رسانه های جمعی 
 کنند و وظیفه شفاف سازی، مرئی کردن و نمایش صحیح و مناسب 
رفتارهای اجتماعی و سازمانی را برعهده دارند. به عبارتی رسانه هاي 
جمعی به دلیل تخصص و ابزارهایی که در اختیار دارند، می توانند رصد 

مناسبی از رفتارهاي خرد و کالن سازمانی و اجتماعی ایجاد کنند.
در مسیر توسعه مناطق آزاد نیز رسانه ها با آگاهی بخشی، مطالبه گری و طرح 
و بررسی مسائل و چالش ها می توانند نقش موثری ایفا کنند و منجر به 
افزایش سرریزهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی توسعه مناطق آزاد باشند. 
با توسعه این روند و آگاهی بخشی رسانه ها، مردم خود به عاملی برای رشد 
و توسعه این مناطق تبدیل و با مطالبه گری، مانع هرگونه انحراف از اهداف 

اصلی و فلسفه وجودی مناطق آزاد می شوند.
این آگاهی و حمایت مردم، در روند توسعه، تبدیل به سرمایه اجتماعی 
مناطق آزاد می شود که می تواند راه رشد و پیشرفت را هموارتر کند و 
این الزام را به سیاستگذار و قانونگذار یادآوری کند که تصمیمات را با 
بررسی ابعاد مختلف و در نظر گرفتن دامنه و گستره اثرگذاری آن و با 

بررسی کارشناسی دقیق اتخاذ کنند.
در پایان باید تاکید کرد، مناطق آزاد تجاری-صنعتی نقش بسزایی در توسعه 
دارند. این مناطق با تسهیل تجارت بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی، 
زیرساخت های الزم برای توسعه را فراهم می کنند و با افزایش صادرات و 
اشتغال زایی عالوه بر توسعه اقتصادی، زمینه توسعه اجتماعی و انسانی را نیز 
فراهم می کنند  . توسعه و جذب سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در این 

مناطق، با ایجاد زمینه های شغلی و سریزهای اجتماعی و رفاهی نهایتا منجر 
به بهبود سطح زندگی مردم این مناطق خواهد شد.

همچنین عالوه بر رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه؛ در صورتی که مناطق 
آزاد مطابق با فلسفه وجودی تشکیل آن فعالیت کنند، توسعه اجتماعی نیز 
در پی دارد. ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت 
اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران، امکانات و 
سازمان هاي صاحب قدرت ازجمله آثار توسعه اجتماعی مناطق آزاد براساس 
تحقیقات میدانی است که خود می تواند تبدیل به سرمایه اجتماعی دولت ها 
شود و از آنجایی که این مناطق از نظر جغرافیایی در موقعیت های بااهمیتی 

بنا شده اند، این همراهی مردم، بسیار کلیدی و استراتژیک است.

علی شفائی ، روزنامه نگار:
رسانه، نقشه خوان توسعه بعد سوم مناطق آزاد

ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری عمری قریب به سه ربع قرن دارد و ایران نیز 
به فاصله چند سال پس از شکل گیری اولین مناطق آزاد در جهان یعنی در 
سال های ابتدایی دهه چهل هجری شمسی، به فکر ایجاد منطقه آزاد افتاد.

برخالف تصور عمومی که کشورهای توسعه یافته را بنیانگذار مناطق آزاد 
می دانند، کشورهایی که پس از پایان جنگ جهانی دوم استقالل خود 
را به دست آورده بودند، برای جبران عقب ماندگی اقتصادی که  میراث 
استعمارگران بود، ایده داشتن منطقه آزاد تجاری را طرح کردند و این امکان 

را به عنوان میانبری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود می دانستند.
مناطق آزاد هر کشوری متاثر از سیاست های کالن اقتصادی، ظرفیت ها، 
مزیت ها و توانمندی های آن کشور و البته عالیق بومی و منطقه ای اداره 
می شود. بر این اساس مناطق آزاد با اولویت های همچون تجارت، گردشگری، 

صنعتی و دست آخر جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد و فعالیت می کنند.
برخالف مناطق آزاد اولیه که محور شکل گیری آنها بنادر با اولویت جزایر 
بود، امروز شاهد فعالیت مناطق آزادی هستیم که نه تنها از ساحل فاصله 
زیادی دارند، که حتی در مناطق مرزی هم قرار نگرفته و کامال در مرکز 
سرزمین اصلی فعالیت می کنند که برخی این اتفاق را حاصل تولد اندیشه  
و زیرساخت جدید در حوزه اقتصاد می دانند که از آن جمله می توان به بنادر 

خشک، توسعه شبکه حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی اشاره کرد.
اما با یک پیش شرط می توان این تئوری را رد کرد و آن پیش شرط 
دسترسی به زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک است که نه صرفا 
برای مناطق آزاد، که برای هر فعالیت اقتصادی برونگرا که اعتقادی 
باشد، وجود  نداشته  اقتصاد جزیره ای و خودکفایی صد در صدی  به 

زیرساخت های حمل و نقلی اجباری است.
با پذیرش این پیش شرط می توان از منظری دیگر به مناطق آزاد نگاه 
کرد و آنها را از چارچوب محصور شده در یک طول و عرض جغرافیایی 
خارج و به عنوان یک سرمایه اجتماعی به آنها نگاه کرد که کاربرد آنها 
به منطقه احاطه شده بین دو تابلو »به منطقه آزاد وارد شدید« و »از 

منطقه آزاد خارج شدید«، محدود نمی شود.
اما  چرا در ایران تاکنون مناطق آزاد به اندازه مقدورات و توقعات، توسعه 

پیدا نکرده و اثرگذار نبوده اند؟
پاسخ های متعددی به این سوال داده می شود که شرح و تفاسیر آن 
مثنوی چهل من کاغذ خواهد شد و اگرچه همه آنها ازجمله سیاست  های 
اشتباه و بی ثبات، نقص، تعدد و توازی قوانین به نوبه خود در این عدم 
توسعه یافتگی سهیم هستند، اما شاید بی اغراق و افراط بتوان مدعی شد 

که دوری از رسانه شاه کلید حل این معما است .
بی شک نمی توان برای رسانه گریزی و رسانه هراسی مناطق آزاد یک قدر 
مطلق تعیین کرد؛ چراکه در ادوار مختلف و متاثر از سیاست های کالن 
دولت ها، مدیریت ارشد اقتصاد کشور و مدیران مناطق، نحوه تعامل با رسانه ها 
تغییر کرده است و حتی در برخی مقاطع، آغوش باز مناطق به روی رسانه ها 

موجب تحوالتی کوتاه مدت که بعضا آثار مستدام داشته اند، شده  است.
باید پذیرفت که حتی در دنیای امروز که فضای مجازی، افکار عمومی 
را محاصره و میدان فعالیت رسانه  را محدود کرده، همچنان رسانه های 
رسمی، پرچمدار و رهبر حوزه اطالع رسانی و فرهنگ سازی هستند و 

دیگر ابزارهای ارتباطی و اطالع رسانی تابع یا مکمل می باشند.
سرمایه اقتصادی و انسانی مناطق آزاد تثبیت شده است، اما محدود 
شدن به این دو، در واقع نادیده گرفتن خط تمایز این مناطق با دیگر 

حوزه  های اقتصادی است.
باید پذیرفت آنچه مناطق آزاد را در مقایسه با فعالیت های اقتصادی در 
سرزمین اصلی است، برجسته می کند، ارزش آنها به عنوان یک سرمایه 
اجتماعی است که باتوجه به مزیت هر منطقه رشد و توسعه یافته است.

قطع به یقین  آزاد،  مناطق  بعد  این  حفظ  و  توسعه  تثبیت،  تبیین،  در 
رسانه ها نقش محوری دارند و به تعبیری می توان رسانه ها را نقشه خوان 

مسیر توسعه مناطق آزاد از منظر سرمایه اجتماعی دانست.
در گام نخست رسانه  به عنوان مرکز ثقل گردآوری داده ها نظرات کارشناسی، 
مزیت هر منطقه را بررسی تا در نهایت مشخص شود که هر منطقه در چه 

حوزه ای دارای ظرفیت است و سرمایه ها باید به آن سمت هدایت شوند.
در تکمیل این ماموریت رسانه ها باید افکار عمومی جامعه با اولویت ساکنان 
بومی را با این ساختارسازی همراه کرده و ضمن تبیین ارزش افزوده متمرکز 
شدن بر مزیت ها، دستاورد اقتصادی و اجتماعی آن را مشخص و در صورت 

وجود مقاومت احتمالی، برای خنثی کردن آن فرهنگ سازی کنند.
اقدام بعدی در حوزه جذب سرمایه گذار و هدایت فعاالن اقتصادی برای 
حضور در مناطق آزاد است و در این بخش از ماموریت، رسانه ها نقش 
مبلغ به خود می گیرند و در دو حوزه داخلی و خارجی، سرمایه گذاران را با 

ظرفیت های منطقه آشنا، پتانسیل های بالقوه و بالفعل را معرفی می کنند.
نیز عالوه بر هدفگذاری اصلی، بخش دومی  از ماموریت  این بخش 
هم دارد و آن تبلیغ داشته های آن منطقه با مخاطب مصرف کنندگان 

و به نوعی بازاریابی و بازارسازی برای فعاالن اقتصادی مناطق است.
یکی دیگر از اقداماتی که رسانه ها در مسیر توسعه سرمایه اجتماعی 
مناطق آزاد برعهده دارند، تلطیف و تقویت رابطه بین بدنه فعال مناطق 

آزاد با دستگاه های حاکمیتی با اولویت دولت است.
از آنجایی که قوانین و مقررات در مناطق آزاد با سرزمین اصلی فرق 
داشته و امتیازات برجسته ای برای فعاالن اقتصادی این مناطق در نظر 
گرفته می شود، ممکن است در برخی موارد باعث تداخل یا تضاد منافع 
میان مناطق با سرزمین اصلی شود و حتی با سوء استفاده برخی، به 

تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور تبدیل گردد.
وجود این حساسیت ها موجب می شود تا برای جلوگیری از تعارض منافع، 
اتفاقاتی روی دهد و تصمیماتی اتخاذ شود که ممکن است حتی با قوانین 
مصوب مغایرت داشته باشد، در چنین شرایطی رسانه ها در نقش میانجی و 
شاید در مرتبه ای باالتر از داور ورود کرده و به تعدیل شرایط کمک می کنند.
موارد ذکر شده کلیاتی بود از آنچه رسانه ها در سطح کالن می توانند 
انجام دهند تا مناطق آزاد به عنوان یک سرمایه اجتماعی جایگاه خود 
را پیدا کرده و از توسعه سرمایه اقتصادی و ارزش گذاری و رفاه سرمایه 

انسانی پشتیبانی کنند.
باید متذکر شد که نقش رسانه ها در این صفحه بازی بیش از این است و در 
بسیاری موارد دیگر نیز عهده دار نقش های اثرگذار هستند که برخی از آنها 
شاید به نظر کوچک بیایند، اما در حفظ و امنیت این سرمایه انسانی اهمیت 
زیادی دارند که از آن جمله می توان به رفع اختالف میان بومیان مناطق و 
نیروی انسانی مهاجر، میانجی گری در جریان اختالفات فرهنگی و اجتماعی 

و منحرف شدن احتمالی برخی برنامه ها اشاره کرد.
در نهایت باید اذعان داشت که همکاری و همراهی رسانه ها با مناطق آزاد، یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر است که متاسفانه در اقتصاد کشور ما مغفول مانده است.
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در گفت و گو با صاحب نظران و روزنامه نگاران برجسته کشور مطرح شد:

رسانه ها، یار دوازدهم مناطق آزاد در جدال مرگ و زندگی
گزارش: 

مرضیه حسینی



گزارش6

بررسی عوامل موثر در موفقیت مناطق آزاد در جلب سرمایه گذاران خارجی:

تحقق دیپلماسی اقتصادی با جذب 
سرمایه گذاری خارجی در مناطـــق آزاد 
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توسعه  عوامل  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  سرمایه  کمبود 
نیافتگی مطرح است. به عبارت دیگر رشد و توسعه یك کسب 
امکان پذیر  سرمایه  انباشت  بدون  بزرگ  یا  و  کوچك  کار  و 
نخواهد بود، به گونه ای که تقریبا همه متفکران دلیل توسعه 
نیافتگی بسیاری از کشورهای درحال توسعه را کمبود درآمد و 

پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری ناکافی می دانند.
برای  به ویژه  خارجی  سرمایه گذاران  از  استفاده  کارشناسان، 
کشورهای درحال توسعه را ضروری می دانند؛ چراکه شکاف میان 
پس انداز و سرمایه گذاری در این کشورها است که از یکسو به 
دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، بر اثر توسعه 
نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود 
سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاران خارجی را شکل می دهد.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های 
طرح های  در  سرمایه گذاری  بدون  است.  اقتصادی  مختلف 
زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه 
اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل 
شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور 

یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد است. 
امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده اي فراگیر و ابزاري براي تحقق 
استراتژي هاي توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات 
مورد توجه قرار گرفته اند؛ به طوري که اکثر کشورهاي درحال 
توسعه، به احداث یك یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. هدف از 
ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش 
سرمایه هاي  جذب  طریق  از  صنعتي  کاالهاي  صدور  و  تولید 
خارجي، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزي، افزایش درآمد حاصل 
از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراري 
پیوندهاي صنعتي با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادي و مادي مردم 

مناطق و سپس منافع ملي است.
اشاعه تفکر تاسیس مناطق آزاد جهان، به ویژه از سه دهه پیش 
تاکنون، به طور عمده و در بیشتر موارد در کشورهایي با موفقیت 
قرین شده است که حرکت پیوسته و باثباتي را در سطح ملي براي 
جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي- اجتماعي خود سازمان داده و 
دستیابي به پیشرفت، رشد و توسعه و ورود به عرصه تولید و 
تجارت در جهان را در دستورکار خود قرار داده اند. بدین معنا، ایجاد 
مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامي مجزا از اقتصاد 
ملي، بلکه باید به منزله ابزاري براي توسعه صنعتي و بخشي 
از راهبردهاي کالن براي توسعه اقتصادي- اجتماعي تلقي کرد. 

بانك جهاني هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاري در کوتاه مدت 
ترغیب  اشتغال،  فرصت هاي  ایجاد  صادرات،  افزایش  را، 
درازمدت  در  و  منطقه  توسعه  به  بخشیدن  شتاب  و  سرمایه 
کشور میزبان، انتقال تکنولوژي، کسب و ارتقاي مهارت هاي 

مدیریتي و رشد اقتصاد کشور مي داند.
مناطق آزاد در ایران براساس تبصره )19( قانون برنامه اول توسعه 
اقتصادي- اجتماعي جمهوري اسالمي ایران، کم و بیش با دالیلي 
شبیه آنچه براي سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل 
مهم در ایجاد مناطق آزاد، یعني جذب سرمایه خارجي و توسعه 
صادراتي به منظور دستیابي به اهدافي مانند تسریع در اجراي امور 
زیربنایي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، ایجاد اشتغال، 

سرمایه گذاري، تولید و صادرات کاالها ایجاد شد. 
در  که  فراواني  محدودیت هاي  حذف  امکان  زمان،  آن  در 
سال هاي نخست انقالب و دوران جنگ، بر اقتصاد ایران تحمیل 
شده بود، به آساني و یکباره وجود نداشت. بنابراین، براي رفع 
محدودیت هاي اقتصادي و جذب سرمایه گذاري خارجي و توسعه 
صادرات، شکل گیري مناطق آزاد مورد توجه مسئوالن قرار گرفت.

به واقع شاید با قاطعیت بتوان گفت که یکی عوامل مهمی که 
مناطق آزاد ایران نتوانسته اند به خوبی به تمامی ماموریت های 
و اهداف دست پیدا کنند، عدم جذب سرمایه گذاران خارجی 
در این مناطق از کشور است؛ چراکه مناطق آزاد از سیاست ها 
و تحوالت کلی کشور مستثنی نیستند و هرچه سرزمین اصلی 
دچار مشکالت و تنگناهای اقتصادی شود، بالطبع این مناطق 

نیز دستخوش اتفاقات خواهند شد.
باید اذعان داشت که شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش 
عوامل  از  روشنی  چشم انداز  آزاد،  مناطق  در  سرمایه گذاری 
موثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه 

خواهد کرد که توجه بدان ضروری به نظر می رسد.  

 نقش سرمایه گذاری خارجی مستقیم
 بر اقتصاد کشورهای میزبان

جذب  کشورها،  اقتصادی  توسعه  راه های  مهم ترین  از  یکی 
و  مستقیم  شکل  دو  به  که  است  خارجی  سرمایه گذاران 
غیرمستقیم صورت می پذیرد. سرمایه گذاری خارجی مستقیم 
از طریق کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت 
سرمایه گذاران داخلی صورت می گیرد و سرمایه گذاری خارجی 
بورس  در  قرضه  اوراق  و  سهام  خرید  طریق  از  غیر مستقیم 

توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.
پیش از هر چیز به نقاط قوت و ضعف سرمایه گذاری خارجی که 
توسط اقتصاددانان و جامعه شناسان برشمرده شده اند، می پردازیم:

شرکت های  طریق  از  مخصوصا  خارجی  سرمایه گذاری 
میزبان  کشور  ساختار  در  مثبتی  و  اساسی  تغییرات  فراملیتی 

به وجود می آورند؛ برخی از آنها عبارتند از:
ناکارآمد  تولیدکنندگان  جانشین  کارآمد  تولیدکنندگان   

می شوند.
 آثار مثبتی بر تخصیص منابع دارند.

و  سرمایه  ایجاد  باعث  می تواند  خارجی  سرمایه گذاری   
سبب  و  شده  مولد  و  فعال  واحدهای  سمت  به  آن  هدایت 

افزایش تولید و کنترل تورم گردد.
بر  متعددی  اثرات  دارای  خارجی  سرمایه گذاری های   
اشتغال و توسعه نیروی انسانی نیز می باشد و به همین علت 
باید طرح های پیشنهادی این شرکت ها توسط دولت با شکلی 
دقیق تر بررسی شوند، زیرا اشتغال با تورم رابطه مستقیم دارد.

بازارهای سرمایه محلی  نقدینگی   سرمایه گذاری خارجی 
و  مستقیم  صورت  دو  به  می تواند  و  می دهد  افزایش  را 

غیرمستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمك کند.
بازار  وارد  اضافی  پول  خارجی،  سرمایه گذاران  حضور  با   
افزایش  بازار  معامالت  حجم  نتیجه  در  و  می شود  سرمایه 
می یابد. از سوی دیگر، حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران 

خارجی، جذابیت بازار سرمایه را بیشتر می کند.
به  شفاف،  اطالعات  تقاضای  با  خارجی  سرمایه گذاران   
موقع و باکیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمك می کنند. 
در بازار کارا، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیك تر 

می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای 
ارزش واقعی اوراق بهادار می باشد.

بازار  زیرساخت های  بهبود  باعث  خارجی  سرمایه گذاری   
استانداردهای حسابداری  برای  تقاضا  از طریق  آنها  می شود . 
واجد شرایط  نیروهای  و  مناسب  مقررات  و  قوانین  باکیفیت، 

و قابل اعتماد، به بهبود زیر ساخت های بازار کمك می کنند.
 سرمایه گذاری خارجی باعث ایجاد پیوند و ارتباط بین این 
کشورها و اقتصاد بین المللی است. این روابط در اکثر موارد، 
در مجموع نتایج مثبتی در بردارند و از طریق سرمایه گذاری 

خارجی، تجارت و انتقال تکنولوژی برقرار می شوند.
تکنولوژی الزم جهت  این شرکت ها همچنین می توانند   
عواملی  تضمین  و  صادراتی  باکیفیت  محصوالتی  تولید 
همچون تحویل به موقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که 

الزمه بازاریابی صادراتی است را فراهم نمایند.
 و باالخره این شرکت ها اطالعات مربوط به بازارهای صادراتی 

و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان می آورند.
باشند،  نیز  خطر آفرین  می توانند  خارجی  سرمایه گذاران  اما 
بدین گونه که در صورت عدم وجود قوانین و مقررات مناسب، 
را  سرمایه اش  است  قادر  لحظه  هر  در  سرمایه گذار  نوع  این 
به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند و درواقع از آنجایی 
که سرمایه گذاری خارجی به تغییرات و بحران های داخلی و 
بین المللی بسیار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و 

ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان نیز منجر شود.
مسئله جذب سرمایه گذاری خارجی از زمانی مورد توجه قرار 
وجود  بدون  کشور ها  برخی  ملی  ناخالص  تولید  که  گرفت 
سوخت های فسیلی باال رفت و اقتصاددانان یکی از علل این 

افزایش را سرمایه گذاری خارجی نامیدند.
این موضوع از زمانی در مسائل بین المللی ظاهر شد که در اواخر 
خارجی  آیا سرمایه های  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  قرون 16 
در سرنوشت یك کشور می تواند موثر باشد یا نه؟ در آن زمان 
کشورهای مذکور تولیدات انبوه داشتند و به دنبال راه حلی مناسب 
برای فروش تولیدات خود بودند. آنان به این نتیجه رسیده بودند 
که اقتصاد بسته، آنتروپی مثبت دارد و محکوم به فنا است؛ ولی 
اقتصاد باز به دلیل مبادالت اطالعاتی با محیط پیرامون، قدرت را 

برای مقابله با مشکالت جدید مقاوم تر می کند. 
در اقتصاد باز، متقاضیان کاال یا خدمات فروش بیشتر در نتیجه 
مشکالتی  با  زمان  مرور  با  اما  می شود،  بنگاه  آید  بیشتر  سود 
همچون آلودگی محیط زیست ، کمبود منابع طبیعی ، تکنولوژی 
و... باعث شد رفته رفته تئوری های دقیق تر و بهتری جایگزین 
تئوری اولیه ) فقط فروش بیشتر( شود، به قدری تئوری ها پیش 
رفتند که کشورهای توسعه یافته جهان در اواخر دهه19 تئوری 
دهکده جهانی را مطرح کردند که به منظور کاهش مسافت های 
آسان  لحاظ  از  لحاظ حمل و نقلی و چه  از  موجود کشورها چه 
نمودن پروسه معامالت بین کشوری. به عقیده محققان، تولید 
خالص ملی با سرمایه گذاری خارجی نسبت مستقیم و مثبتی دارد؛ 
یعنی با افزایش سرمایه گذاری خارجی شرایطی ایجاد می شود که 

تولید خالص ملی نیز افزایش یابد.
توسعه  و  رشد  فرآیند  در  سرمایه گذاری  اهمیت  و  نقش 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  نظریات  اغلب  در  جوامع  اقتصادی 
به  عموما  توسعه  اقتصاددانان  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد 
رشد  بر   FDI همان  یا  خارجی  سرمایه گذاری  مثبت  تاثیر 
اقتصادی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته اعتقاد دارند.

مقامات رسمی سازمان های بین المللی نیز بر این عقیده اند که میان 
جریان های متفاوت سرمایه خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی می تواند به عنوان منبع مالی قابل اعتماد برای کشورهای 
سرمایه گذاری های  جهانی  رشد  رود.  به کار  توسعه  درحال 
اختصاص یافته به FDI در سال های اخیر قابل توجه بوده است. 
مشکل اصلی کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته، کمبود 
ایجاد اشتغال، زیرساخت های  منابع جهت سرمایه گذاری برای 
اقتصادی و بهبود امر توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. این 
مشکل ناشی از کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ 
ناعادالنه مبادله است که اغلب به زیان صادرکنندگان کاالها و 
اشباع سرمایه گذاری در  با  تغییر است.  اولیه خام در حال  مواد 
این  در  سرمایه گذاری  بازده  نرخ  صنعتی،  پیشرفته  کشورهای 
کشورها رو به نزول می رود و سرمایه گذاران نیز همواره در صدد 

بهره جویی از فرصت های با بازده بیشتر هستند. 
امنیت سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه و  چنانچه 
الزم  قانونی  بستر  و  شده  تضمین  گذار  درحال  اقتصادهای 
برای  بیشتری  تمایل  بین المللی  سرمایه گذاران  گردد،  فراهم 
حضور در این بازارها خواهند داشت، بنابراین تسریع در ورود 
سرمایه گذاری های خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای 

میزبان و سرمایه گذاران بین المللی به دنبال خواهد داشت.

شرایط عمومی جذب سرمایه گذاری خارجی
شرایط عمومی جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار گروه به 

شرح زیر قابل تقسیم است:
جریان  بر  موثر  اقتصادی  سیاستگذاری  عوامل   
موثر  اقتصادی  سیاست های  خارجی:  سرمایه گذاری 
ارزی،  مالی،  پولی،  سیاست های  می توان  را   FDI جریان بر 

بازرگانی و سیاست های ناظر بر مقررات نام برد.
 عوامل ساختار اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری 
یك  اقتصادی  زیرساخت های  و  ساختار  قدر  هر  خارجی: 
کشور قوی تر باشد، سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به 
سرمایه گذاری مستقیم در آن کشور دارند. عمده ترین عوامل 
ساختاری اقتصاد که به طور مستقیم بر جذب سرمایه گذاری 
از: ثبات تراز تجاری، گستردگی  خارجی موثر است، عبارتند 
تاسیسات  مالی،  تامین  ساختار  خارجی،  بدهی  بازار،  )اندازه( 
زیربنایی، نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی و وجود شبکه 

اطالع رسانی گسترده.
 عوامل تشویقی و حمایتی موثر بر سرمایه گذاری 
خارجی  سرمایه گذاران  جلب  برای  کشورها  برخی  خارجی: 
امتیازاتی می نمایند. مسلم است که هر چه  به اعطای  اقدام 
میزان امتیازها بیشتر باشد، سرمایه گذاران با تمایل بیشتری به 

سرمایه گذاری اقدام می کنند.
 عوامل جغرافیایی و سیاسی موثر بر سرمایه گذاری 
و  جغرافیایی  موقعیت  جغرافیایی،  عوامل  از  منظور  خارجی: 
ژئوپلیتیکی کشور می باشد. برخی عوامل ژئوپلیتیکی عبارتند از: 
وضعیت آب و هوا، جمعیت، موقعیت مکانی و نحوه ارتباط با 

آب های بین المللی.

راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور
با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه گذاری خارجی بر رشد 
اقتصادی در کشورهای منتخب و نیز با توجه به رقابت موجود 
میان کشورهای درحال توسعه و وجود مشکالت حال و آینده 
توسعه  به  رشد  درحال  کشورهای  نیاز  صادراتی  بازارهای 
صادراتشان همچنان پا برجا است. یکی از ابزارهای دستیابی 

به این هدف، استفاده از سرمایه گذاری های خارجی است. با 
توجه به این موضوع، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

 به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی 
و نیز کاهش تهدیدات بالقوه آن، تامین ثبات سیاسی و امنیت 
اقتصادی، بهبود زیرساخت ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات 

مناسب الزم و ضروری است.
نرخ  بیشتر  ثبات  ایجاد  و  کشور  ارزی  سیستم  اصالح   
افزایش  برای  اقتصادی  امنیت  ایجاد  در  موثری  نقش  ارز، 
تنهایی  به  می تواند  عامل  این  که  دارد  مولد  سرمایه گذاری 
ساختار  بازسازی  و  صادرات  بافت  اصالح  در  موثری  نقش 
دولت  باشد.  داشته  نسبی  مزیت  اصل  براساس  صنعتی 
را در دست دارد،  ارز خارجی  بیشترین  اینکه  نباید به صرف 
نماید. دولت  استفاده  تامین درآمدهای خود  برای  ارز  نرخ  از 
به  ارز  فروش  با  کشور  در  ارز  فروشنده  بزرگترین  عنوان  به 
قیمت گرانتر سعی در تامین بودجه عمومی خود دارد که این 
زمان  در  خارجی  سرمایه گذاران  اهداف  با  تضاد  در  رفتارها 
دریافت بهره های ناشی از سرمایه گذاری خود در کشورهای 
میزبان است و باعث ایجاد فضای نااطمینانی گردیده و حجم 
سرمایه گذاری خارجی را )از طریق افزایش نرخ انتظاری ارز از 

دید سرمایه گذاران خارجی( کاهش می دهد.
ارز  نرخ  نمودن  واقعی  تورم،  نرخ  کاهش  بیشتربه  توجه   

جهت ایجاد ثبات اقتصادی.
منظور  به  اقتصادی  سیاست های  اتخاذ  به  جدی  توجه   
افزایش نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار )شدت 

سرمایه( در راستای افزایش بهره وری.

توسعه سرمایه گذاری خارجی در بستر مناطق آزاد
انبار  کاال  آنها  در  که  مي شود  گفته  نواحي  به  آزاد،  مناطق 
مي شود و بدون دگرگوني قابل توجه در آن، دوباره به کشور 
ویژگي  بنابراین،  مي گردد.  صادر  کشورها  سایر  یا  میزبان 
برجسته مناطق آزاد این است که براي کاالهاي داخلي کشور 
میزبان، مالیات در نظر گرفته نمي شود و سایر محدودیت هاي 
مذکور  مناطق  بر  نیز  صادرات  و  واردات  در  خارجي  تجارت 
آزاد، قلمرو معیني  به عبارت دیگر، منطقه  اعمال نمي گردد. 
است که اغلب در داخل یا مجاورت بندر قرار دارد و در آن 
از  مي شود.  دانسته  مجاز  جهان  نقاط  سایر  با  آزاد  تجارت 
این مناطق مي توان کاال را بدون پرداخت حقوق و عوارض 
گمرکي صادر یا وارد کرد، براي مدتي در انبار ذخیره نمود و 

در صورت لزوم، بسته بندي و دوباره صادر کرد. 
منطقه  تجاري،  آزاد  منطقه  شکل  به  مي تواند  آزاد  منطقه 
آزاد صنعتي، منطقه آزاد تجاري- صنعتي و غیره باشد. گرچه 
مالي،  نظر  از  اما  دارد،  قرار  ملي  مرزهاي  درون  آزاد  منطقه 
خارج از مرز در نظر گرفته مي شود. باید توجه کرد که اکنون 
مفهوم منطقه آزاد به صورت فراکشوري نیز بیان شده است. 
همان  طور که دندکار یادآور مي شود، توافق تجارت آزاد بین 
کشورهاي امریکا، برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه ممکن 
مفهوم  نیز  کوین  شود.  تبدیل  نیمکره  آزاد  منطقه  به  است 
فراملي از منطقه آزاد را بعد از بحران مالي در آسیاي شمال 
شرقي بیان مي کند و معتقد است که بیانگر گسترش منطقه 

آزاد، فراتر از مرزهاي جغرافیایي کشورها مي باشد.
که  دارد  بستگي  شرایطي  به  آزاد  مناطق  موفقیت  بي شك، 
تسهیل کننده  دیگر  بعضي  و  بازدارنده  عوامل  آنها  از  برخي 
ارائه  مبناي  بر  رقابت  که  مي دهد  نشان  یافته ها  هستند. 
آزاد محسوب  مناطق  موفقیت  عامل  آنها،  کیفیت  و  خدمات 
عوامل  باید  تجاري،  آزاد  منطقه  موفقیت  براي  مي شود. 
مناطق  مطالعات  طبق  شوند.  شناخته  شرکت ها  جذب کننده 
آزاد تجاري کشورهاي درحال توسعه، عوامل کلیدي موفقیت 

در این مناطق عبارتند از:
 ثبات سیاسي: ثبات سیاسي مهم ترین عاملي است که 
موجب جذب سرمایه در کشور میزبان مي شود. سرمایه گذاران 
که  کشوري  در  سرمایه گذاري  از  معمول  به طور  خارجي 
آنها  منافع  براي  پیوسته  بي ثباتي  این  و  ندارد  سیاسي  ثبات 

تهدیدآمیز است، اجتناب مي کنند.
به  میزبان  دولت  تعهد  چه  هر  آزاد:  اقتصاد  به  تعهد   
سرمایه گذاري، تجارت آزاد و مانند اینها بیشتر باشد، مناطق آزاد 

جذابیت بیشتري براي سرمایه گذاران خارجي خواهند داشت.
بازارهاي  به  باید  آزاد  منطقه  استراتژیك:  محل   

بین المللي عمده نزدیك باشد.
 در دسترس بودن نیروي کار ارزان: تولیدکنندگان 
رو،  این  از  و  هستند  تولید  هزینه  کاهش  دنبال  به  خارجي 
نیروي کار ارزان از عواملي است که در جذب سرمایه گذاران 

به منطقه آزاد موثر مي باشد.
 زیرساخت هاي مناسب: وجود زیرساخت هاي مناسب 
مانند سیستم هاي حمل و نقل، ارتباطات و اداري براي موفقیت 

مناطق آزاد یك ضرورت محسوب مي شود.
و  بخش ها  در  سرمایه گذاری  نیازمند  اقتصادی  توسعه 
اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در  فعالیت های مختلف 
طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، 
تولید و رفاه اقتصادی را داشت. به این دلیل که امروزه توسعه 
به عنوان یك مسئله بین المللی حائز اهمیت است، بسیاری از 
کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی 
از  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  که  طوری  به  کرده اند،  پیدا 
می رود.  به شمار  بین المللی  منظر  از  توسعه  عوامل  مهم ترین 
با جذب سرمایه گذاری های خارجی می توان نسبت به احداث 

رایج  روش های  طریق  از  نیاز  مورد  امکانات  و  زیرساخت ها 
سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد. 

توسعه کشورها به مثابه فرآیندی بین المللی از طریق پیوند با اقتصاد 
و بازار جهانی شکل می گیرد و توانمندی های اقتصادی کشورها 
نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار به وجود می آید. در کشورهایی 
که، به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس اندازها ناکافی 
است، سرمایه گذاری های خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع 
مالی را تا مین می کند. به این ترتیب، سرمایه گذاری های خارجی 
از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر حتی 
در کوتاه مدت از فشار بر تراز پرداخت های خارجی، که در نتیجه 
افزایش تقاضا برای کاالهای وارداتی ایجاد شده است، می  کاهد.

برون نگر،  نگرش های  بنیاد  بر  آزاد  مناطق  پیش  سه دهه 
مبتنی بر مزیت ها و فرصت های اقتصادی ، قابلیت دسترسی 
ایران  در  صادرات،  گسترش  با هدف  و  مصرف  بازارهای  به 
شکل گرفتند. مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق پردازش 
صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات 
جهانی  بازارهای  به  کشورها  دسترسی  تسهیل  و  صنعتی 

مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است . 
توسعه  در حال  کشورهای  در  آزاد  مناطق  از  استفاده  تجربه 
جزء اصلی چارچوب استراتژی توسعه صادرات با هدف جذب 
ایجاد  صنعتی ،  صادرات  توسعه  خارجی،  سرمایه گذاری های 
تجربه  امروزه  است؛  بوده  جدید  تکنولوژی  کسب  و  اشتغال 
نشان  تایوان  و  کره جنوبی  چین،  مانند  کشورها  از  بسیاری 
می دهد که می توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری، امکان جذب 
صادرات  توسعه  به  و  آورد  فراهم  را  خارجی  سرمایه گذاری 

کاالهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود. 
این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری 
از قوانین بازدارنده داخلی، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب 
و سازمان های اجرایی کار آمد و...، می توانند سرمایه گذاری های 
ارزانی  از مزیت نسبی همچون  بهره گیری  به دلیل  را  خارجی 
نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند . 
توفیق می توانند سرمایه های خارجی  در صورت  آزاد  مناطق 
و  تکنولوژی  انتقال  صادرات گرا،  صنعت  گسترش  برای  را 
ایجاد فرصت های شغلی مناسب به کار برند و اقتصاد بسته 
و ناکارآی داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند. بنابراین 
ایجاد و توسعه مناطق آزاد می تواند به عنوان یك خط مشی 
جذب  همچون  اهدافی  تحقق  برای  میانبر  راهی  و  سریع 
سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور 

توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد. 
و  بخش ها  در  سرمایه گذاری  نیازمند  اقتصادی،  توسعه 
با توجه  نیز  ما  اقتصادی است. در کشور  فعالیت های مختلف 
جهانی،  رقابت  عرصه  در  ملی  اقتصاد  کم رنگ  حضور  به 
جبران  جهت  در  موثر  عاملی  عنوان  به  آزاد  مناطق  ایجاد 
اشتغال  ایجاد  صادرات،  توسعه  و  رفته  دست  از  فرصت های 
از  بهر ه مندی  کشور،  اقتصادی  جایگاه  ارتقای  مولد،  و  سالم 
اقتصاد رقابتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی مورد توجه و 

تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور می باشد.
با توجه به این که عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و 
توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی 
ازجمله اشتغال، تولید ناخالص ملی، عرضه کاال و خدمات و... 
مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند، شناخت تنگناها و موانع 
چشم انداز  آزاد،  مناطق  در  سرمایه گذاری  گسترش  و  جذب 
سرمایه گذاری  گسترش  و  جذب  بر  موثر  عوامل  از  روشنی 
اقتصاد  توسعه  دیدگاه  از  می کند.  ارائه  را  خارجی  و  داخلی 
جهان  به  دریچه اي  همانند  مي تواند  آزاد  منطقه  ایجاد  ملي، 
خارج، آزادي مبادالت تجاري را تامین کند و به جذب برخي 
توسعه  جریان  نیاز  مورد  سرمایه اي  و  فني  تخصص هاي 

صنعتي کشور یاري رساند. 
از دیدگاه توسعه اقتصاد منطقه اي، منطقه آزاد موجب تحرك و 
پویایي اقتصاد نواحي مجاور خود مي شود و حرکت سرمایه، نیروي 
کار و مدیریت را به مناطق منتخب تسریع مي کند. در نتیجه، 
ایجاد منطقه آزاد در بطن فعالیت هاي اقتصادي، فرآیندي هدفمند 
محسوب مي شود که وظیفه آن، کمك به رشد اقتصادي، تقویت 
صنعتي شدن و فراهم کردن امکانات مبادالت بازرگاني به ویژه 
در زمینه توسعه صادرات است. همان طور که منزیف مي گوید، 
منطقه آزاد را نباید مدل مستقل و کارآمدي از رشد اقتصادي 
منطقه محسوب کرد، بلکه آن را باید ساختاري منعطف و پویا 

دانست که اقتصاد بازار آزاد را ارتقاء مي دهد.
تجربه کشورهاي موفق نشان مي دهد که مناطق آزاد، پلي میان 
انتقال  اقتصاد داخلي و جهاني با جهت گیري تولیدي، صادراتي، 
تکنولوژي و رشد و توسعه اقتصادي بوده است. درواقع، مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي در کشورهاي درحال توسعه، ابزار توسعه اقتصادي 

براي کل اقتصاد در نظر گرفته مي شوند نه منطقه اي صرفا تجاري.
به  ورود  براي  وسیله اي  را  آزاد  مناطق  موفق،  کشورهاي 
بازرگاني  در  نسبي  برتري هاي  از  بهره گیري  و  جهاني  بازار 
بین المللي مي دانند و امیدوار هستند مناطق مذکور یاري دهنده 
تکنولوژي،  باشند،  عقب ماندگي  و  فقر  از  رهایي  در  آنان 
مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید 
داخلي را با عوامل علمي و دانش فني خارجي تلفیق نمایند و 
سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتي و در درازمدت در 

رده کشورهاي توسعه یافته و صنعتي قرار دهند.
در ایران نیز در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي، دولت 
به دنبال نهادینه کردن نقش مناطق آزاد کشور و استفاده موثر از 
این مناطق براي توسعه صادرات و نیز صادرات مجدد با انگیزه 

تحقق استراتژي توسعه صادرات غیرنفتي بوده است. دولت در 
برنامه هاي سوم و چهارم خود تالش کرده است تا مناطق آزاد 
کشور به تدریج، به اهداف اولیه تاسیس )قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد ( دست یابند. تعیین کاربري هاي مناطق آزاد در برنامه 
سوم نشان مي دهد که دولت به تدریج به دنبال رقابت و استفاده 
هدفمند از این مناطق در مقایسه با مناطق آزاد کشورهاي همسایه 

و موضوع عضویت در سازمان تجارت جهاني بوده است. 
است،  اشتغال  ایجاد  و  تورم  مهار  دنبال  به  دولت  که  اکنون 
این جهت گیري استراتژیك باید در تعیین کاربري هاي مناطق 
آزاد جدي گرفته شود تا این مناطق بتوانند با اعمال نگرش 
اهداف  تحقق  منظور  به  حرفه اي  تولید  به  صادرات،  توسعه 
با جذب سرمایه هاي  بپردازند و  اقتصادي و توسعه اي کشور 
داخلي و خارجي و انتقال موثر تکنولوژي از طریق یك راهبرد 
برنامه زمان بندي شده صادراتي و برقراري  مطلوب بر طبق 
صادرات،  افزایش  به  داخلي،  اقتصاد  با  مناسب  ارتباط  یك 

درآمدهاي ارزي، اشتغال و مازاد حساب جاري کمك کنند.
در شرایط حاضر که دنیا به سوي جهاني شدن و آزادي کامل 
حرکت مي کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان 
خواهد بود، مناطق آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح ساختار 
اقتصاد کشور براي انطباق با تحوالت پدید آمده در اقتصاد جهاني 
محسوب مي شوند. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق 
حال،  عین  در  و  آسان  مقررات  برقراري  و  اداري  موانع  حذف 
مناطق  نظارت هاي کالن اصالح مي شود،  و  کنترل ها  تقویت 
آزمون و تکامل  براي طراحي،  ابزاري  به عنوان  آزاد مي توانند 
برنامه هاي اصالح ساختاري و بهره برداري از نتایج آن به منظور 

تسري اصالحات به سرزمین اصلي مورد توجه قرار گیرند. 
آن  مقایسه  و  تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  عملکرد  بررسي 
نشان  ایران  در  مناطق،  این  تاسیس  از  نظر  مورد  اهداف  با 
برخي  بروز  و  مذکور  اهداف  برخي  تحقق  عدم  که  مي دهد 
براي بهبود  را  اتخاذ ساز و کارهاي مناسب  لزوم  مشکالت، 

عملکرد مناطق آزاد ایجاب مي کند.
را  ایران  تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  در  تاثیرگذار  عوامل 

مي توان به پنج عامل به شرح ذیل طبقه بندي کرد:
1( الزامات اجرایي و سیاستگذاري

2( عوامل محیطي
3( شفاف سازي قوانین و مقررات

4( جهت گیري استراتژیك
5( ساز و کارهاي تامین مالي 

اثرگذار  عوامل  با  ایران  در  شده  شناسایي  عوامل  مقایسه 
شناسایي  عربي  متحده  امارات  جبل علي  منطقه  در  که 
آزاد،  اقتصاد  به  تعهد  سیاسي،  ثبات  از:  عبارتند  و  شده اند 
و  ارزان  کار  نیروي  بودن  دسترس  در  استراتژیك،  محل 
تفاوت  وجود  با  که  مي دهد  نشان  مناسب،  زیرساخت هاي 
ظاهري در عناوین، با توجه به سازه هاي هر یك از عوامل، 
همخواني زیادي بین عوامل اثرگذار در دو منطقه وجود دارد.

پیشنهادات 
تجاري- آزاد  مناطق  عملکرد  بر  تاثیرگذار  اصلي  عامل  پنج 

 صنعتی ایران به شرح زیر است:
الف( اثربخشي عملکرد مناطق آزاد، در گرو الزامات اجرایي و 

سیاستگذاري است، از این رو، پیشنهاد مي شود:
1( از تغییرات پي درپي سیاست هاي اقتصادي، تجاري و اداري 

کشور خودداري شود.
2( هماهنگي در تدوین خط مشي ها و راهکارهاي ارائه شده بین 

دستگاه هاي اجرایي و سازمان هاي مناطق آزاد توصیه مي شود.
3( مکان یابي دقیق هر منطقه با استراتژي مشخص براي حصول 
به اهداف توسعه صادرات و انتقال دانش فني همراه باشد و به طور 

کلي، سیاست تولید با هدف صادرات طراحي و اجرا شود.
ب( عوامل محیطي، دومین عامل اثرگذار بر عملکرد مناطق آزاد 
ایران است که در این باره مي توان پیشنهادهاي زیر را بیان کرد:

1( از آنجایي که مناطق آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح 
ساختار اقتصاد کشور به منظور تطبیق با تحوالت پدید آمده 
در اقتصاد جهاني محسوب مي شوند، با برقراري تعامل فعال با 
اقتصاد جهاني از طریق این مناطق، مي توان نقاط قوت آن را 

به اقتصاد ملي تعمیم داد.
شرایط  جغرافیایي،  ویژگي هاي  از  بهره برداري  امکان   )2
در  حضور  و  منطقه اي  سیاسي- اقتصادي  رقابت هاي  و 
از  ترانزیت،  در  نسبي  برتري هاي  و  بین المللي  سازمان هاي 
فرصت هاي موجود هستند که مي توانند در دستیابي به اهداف 
به طور مسلم، در کنار فرصت هاي  باشند.  آزاد موثر  مناطق 
ملي، شناسایي و استفاده از فرصت هاي خاص هر منطقه نیز 

مي تواند راهگشا باشد.
پ( شفاف سازي قوانین و مقررات، عامل اثربخشي در عملکرد 

مناطق آزاد است. بنابراین پیشنهاد مي شود:
1( خط مشي ها به گونه اي وضع شوند تا مناطق آزاد به جاي 
سرزمین  به  واردات  افزایش  براي  یکدیگر  با  منفي  رقابت 
اصلي، به منظور تحقق اهداف خودشان )به طور عمده تولید 

براي صادرات ( گام بردارند.
در  و  بانکي  پولي  اجرایي  آیین نامه هاي  به موقع  ابالغ   )2
مختلف  برداشت هاي  و  تناقض ها  که  به طوري  مناطق، 
میان  تضاد  و  عمل  اختالف  موجب  مقررات،  و  قوانین  از 

دستگاه هاي اجرایي مختلف و مسئول نشود.
مدیره  هیات  اصلي،  اهداف  به  دستیابي  منظور  به   )3
کند  بازنگري  را  مقررات  و  قوانین  آزاد،  مناطق  سازمان هاي 

و براي تصمیم گیري به مراجع ذیربط ارائه دهد.
بر عملکرد  استراتژیك مناسب، عامل دیگر  ت( جهت گیري 

مناطق آزاد است و بنابراین پیشنهاد می گردد:
در کل  مناسب  نقش  ایفاي  منظور  به  ایران  آزاد  مناطق   )1
ساختار اقتصاد، نیازمند واقع بیني در تدوین استراتژي هستند. 
توجه به حقایق ساختار اقتصاد ایران و تطبیق فعالیت مناطق 
آزاد با روند رشد و توسعه ایران، در تعیین برنامه هاي هدایتي 

مناطق آزاد مورد تاکید است.
2( مراقبت در اجراي استراتژي ها با توجه به اهداف جداگانه 

هر کدام از مناطق ضروري است.
3( همانند سایر مناطق آزاد جهان، به اهداف توسعه صادرات و 

انتقال تکنولوژي در مناطق آزاد اولویت داده شود.
ث( ساز و کارهاي تامین مالي در اثربخشي عملکرد مناطق آزاد 

در ایران موثر است؛ از این رو پیشنهاد مي شود:
1( راهکارهاي الزم براي استفاده سازمان هاي مناطق آزاد از 
تسهیالت بانکي در طرح هاي اقتصادي که از توجیه فني و 

اقتصادي الزم برخوردار باشند، ارائه شود.
رعایت ضوابط  با  ایران  اسالمي  مرکزي جمهوري  بانك   )2
شعبه  یك  حداقل  ایجاد  براي  آزاد،  مناطق  بانکي  و  پولي 
تا  کند  تالش  آزاد  مناطق  در  جهاني  معتبر  بانك هاي  از 
نقل و انتقال بخشي از وجوه ارزي توسط دستگاه هاي اجرایي 

از طریق همان بانك هاي خارجي مجاز و تسهیل شود.

گزارش: 
فریبا شیخی



آن  پی  در  توسعه  درحال  کشورهای  از  بسیاری 
کوتاه ترین  در  می توان  چگونه  بدانند  که  هستند 
توسعه  کشورهای  با  را  فاصله شان  ممکن  زمان 
آنان  که  پیشرفت هایی  به  و  دهند  کاهش  یافته 
در  برسند .  یافته اند،  مختلف دست  در عرصه های 
حقیقت شناخت عوامل پیشرفت کشورهای توسعه 
پژوهشگران  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  یافته 
دانشمندان  از  بسیاری  امروز  و  هست  و  بوده 
اقتصادی  و  مادی  ابعاد  صرفا  که  دریافته اند 
و  پایدار  توسعه  و  شود  توسعه  موجب  نمی تواند 
این  به  بود.  خواهند  هم  مکمل  انسانی  توسعه 
به  دستیابی  برای  الزم  شروط  از  یکی  که  معنی 
توسعه پایدار، بهره گیری از تمامی امکانات انسانی 
است؛ از این رو میزان توسعه در هر کشور، رابطه 
مستقیمی با میزان بهره گیری از نیروهای بالفعل و 

بالقوه انسانی آن کشور دارد. 
از  بسیاری  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
حوزه  به  زنان  ورود  با  که  معتقدند  کارشناسان 
عمومی فرآیند نوسازی و حرکت در مسیر پیشرفت 
مادی و فکری سرعت بیشتری به خود گرفته است 
و یا حداقل تسهیل کننده مسیر توسعه بوده است.

براساس  دهه 1990  تا  که  توسعه  مفهوم 
آن  از  بعد  می شد،  تعریف  اقتصادی  شاخص های 
جای خود را به توسعه انسانی داد و توجه به زنان 
برنامه توسعه  انسانی در  از جامعه  نیمی  به منزله 
از  یکی  راستا  همین  در  و  یافت  انسانی ضرورت 
اهداف توسعه هزاره سوم ملل متحد در سال 2015 
برابری جنسیتی و توانمند سازی نام گرفت؛ عاملی 
از کشورهای درحال توسعه، مانع  که در بسیاری 

اصلی برای توسعه شناخته شده بود. 
آنها  نقش  به  اعتقاد  و  زنان  توانایی های  شناخت 
توسعه  از مواردی است که می تواند موجب  یکی 
انجام  بررسی های  چراکه  جوامع شود؛  در  انسانی 
در  مردان  از  بیش  زنان  که  می دهد  نشان  شده 
این  به  هستند،  جنسیتی  تبعیض  و  فقر  معرض 
و  توانمندی  برای  الزم  امکانات  زنان  که  دلیل 

کاهش فقر را ندارند.

حضور زنان در عرصه های تصمیم گیری 
مناطق آزاد

رویکردهای  از  بسیاری  سال های  اینکه  وجود  با 
توجه به نقش زنان در جامعه می گذرد، اما بحث 
می شود.  محسوب  جدید  هنوز  توسعه  در  زنان 
حضور  دالیل  از  یکی  صاحب نظران  از  بسیاری 
را،  اجتماعات  رهبری  ساختار  در  زنان  کم رنگ 
زنان  کار  واقعی  ارزش  از  جوامع  نادرست  درک 
در توسعه اجتماعی دانسته اند و این بحث تنها به 
معنی کار بیشتر زنان در جامعه نیست، بلکه این 
تنها یک جنبه از حضور زنان در توسعه را نشان 

می دهند. 
در مناطق آزاد که امروز پایلوت هایی برای توسعه، 
تولید و صادرات محسوب می شوند، نقش زنان به 
مهم  عرصه های  از  یکی  و  نشده  ترسیم  درستی 
توجه به حضور زنان در موقعیت های تصمیم گیری، 
بتوانند در  آنها در نقش هایی است که  از  استفاده 

این مناطق نقش پررنگ تری ایفا کنند.
یکی دیگر از عوامل مهم در بحث زنان و توسعه 
به  مردان  و  زنان  برابر  دسترسی های  پایدار، 
زنان  که  معنی  بدین  است.  توسعه  دستاورد های 
شرایط شان  بهبود  توسعه،  برنامه های  در  باید  نیز 
را مشاهده کنند و برای مثال در مناطق آزاد زنان 
باید بتوانند از شرایط مساوی توسعه حتی در بحث 

گردشگری برخوردار باشند. 

رفاه و تفریح برای زنان در مناطق آزاد
در سال های اخیر منطقه خاورمیانه در بسیاری از 
مثبتی  دستاوردهای  توانسته  زنان  رفاه  حوزه های 
برای این گروه داشته باشد. بهبود در شاخص هایی 
درآمد  زندگی،  به  امید  زنان،  تحصیالت  مانند 
سرانه، باروری و... نشان دهنده آن است که این 
منطقه در بهبود شرایط در این حوزه ها برای زنان 
و  اقتصادی  مشارکت  شاخص های  از  موفق تر 
اسالمی  در کشورهای  است.  کرده  سیاسی عمل 
نیز در گذشته زنان از امکان مشارکت گسترده در 
زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
زنان در تسهیل  توانمندی  از  نبوده اند و  برخوردار 
توسعه به درستی استفاده نشده است؛ شاید بتوان 
گفت مالزی تنها کشور اسالمی بود که همزمان 
با آغاز فرآیند توسعه یافتگی، از مشارکت زنان نیز 
بهره مند شده است، اما امروز این شرایط هر چند 
با آهنگی کند اما در بسیاری از کشورهای اسالمی 

روبه بهبود دارد. 
برخی کارشناسان معتقدند که پس از تسلیحات، 
مربوط  متحده  ایاالت  صادراتی  تولید  بزرگترین 
اهمیت  دهنده  نشان  این  و  است  تفریحات  به 
سرگرمی  و  تفریحات  اقتصاد  در  سیاست گذاری 

دایره  به  محدود  تفریحات  گذشته  در  است. 
خانواده و دوستان و شامل نوعی از فعالیت های 
اجتماعی می شد، اما امروز و با مواجهه با دنیای 
مدرن و ظهور غول های بزرگ رسانه ای، تعریف 
آن به خصوص برای جوانان تغییر یافته است و 
به نوعی با رسانه های گروهی گره خورده است 
سرگرمی های  و  تفریحات  کننده  مصرف  و  
طرح ریزی  و  تولید  به  که  شده اند  کشورهایی 
اقتصادی  سودهای  و  می پردازند  حوزه  این 
فراوانی از این راه به دست می آورند. از آنجایی 
که ایران از نظر تنوع اقلیمی و زیستی جزء پنج 
بحث  در  می شود،  محسوب  جهان  اول  کشور 
پیشرو  می تواند  نیز  می تواند  طبیعی  تفریحات 

باشد. 
بحث  به  توجه  با  اسالمی  کشورهای  برخی 
محیط هایی  ایجاد  در  سعی  اسالمی  گردشگری 
و  کرده اند  مسلمان  زنان  برای  تفریح  مناسب 
بانوان  حضور  برای  سواحل  بهسازی  و  ارتقاء  با 
مسلمان، حتی مورد استقبال زنان غیرمسلمان نیز 
قرار گرفته اند؛ چراکه امروز عدم آسایش زنان در 
سواحل حتی در کشورهای غیراسالمی نیز مطرح 

است. 
و  قابلیت ها  وجود  با  ایران  آزاد  مناطق  امروز 
پتانسیل های فراوان در حوزه های مختلف، نیازمند 
تغییر رویکرد به زنان هستند. این مناطق با وجود 
محدودی  بسیار  تعداد  کشور،  اسالمی  قوانین 
می کنند  تجربه  را  بانوان  مخصوص  رفاهیات 
ایران  آزاد  مناطق  سواحل  اینکه  وجود  با  حتی  و 
برای  تدابیری  می شود،  آنها محسوب  قوت  نقطه 

محل هایی مناسب تفریح زنان ندارند. 
عدم وجود تفریحاتی مختص به بانوان در مناطق 
آزاد که اکثرا دارای طبیعتی زیبا، سواحل شنی و 
صخره ای و پالژهای طبیعی با جاذبه های خاص 
و همچنین بوم گردی می باشد، یکی از معضالتی 
هر  می شود.  مشاهده  مناطق  این  در  که  است 
چند اکثر تفریحات در مناطق گردشگری به طور 
با  اما  شدند،  تعبیه  مردان  و  زنان  برای  مشترک 
توجه به اسالمی بودن کشور، به نظر می رسد باید 
و  گردشگری  بودن  اختصاصی  به  بیشتری  توجه 

تفریحات برای بانوان انجام داد. 
از آنجایی که درصد زیادی از  مناطق آزاد ایران 
به تفریحات دریایی وابسته هستند و بانوان امکان 
را  زمان  و  مکان  هر  در  دریا  موقعیت  از  استفاده 
این بخش  توسعه  برای  برنامه هایی  ندارند، وجود 
از گردشگری الزم و ضروری به نظر می رسد. در 
حقیقت عدم وجود تفریحات کافی برای بانوان و 
منزله  به  می توان  را  بانوان  جسمی  تحرک  عدم 
سالمت،  از  جامعه  از  مهمی  بخش  محرومیت 

نشاط و بهداشت جسمانی و روانی دانست.

توانمند سازی زنان در عرصه های مختلف 
مناطق آزاد

بسیاری  در  که  جنسیتی  نابرابری  به  باتوجه 
بحث  می شود،  مشاهده  زنان  علیه  جوامع  از 
اهمیت  اخیر  سال های  در  نیز  زنان  توانمندسازی 
از جنبه های  یافته است. گردشگری یکی  خاصی 
و  جنسیت  تعدیل  در  می تواند  که  است  مهمی 
ایفا  مهمی  نقش  جنسیتی  نابرابری های  کاهش 
زنان  توانمند سازی  برای  ابزاری  گردشگری  کند. 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  عرصه های  در 

سیاسی است.
قرن  مهم  پدید های  از  گردشگری  توسعه  و  رشد 
بیستم است که با سرعت نیز ادامه دارد و درحال 
اقتصاد  اصلی  ارکان  از  یکی  به  شدن  تبدیل 
تجاری جهان است . امروزه توسعه گردشگری در 

کشورهای مختلف، چه به لحاظ اقتصادی و چه از 
جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه 

همگان قرار گرفته است. 
توسعه گردشگری در مناطق آزاد ایران با توجه به 
قابلیت های فراوان گردشگری در این مناطق رو به 
افزایش است و زنان در این فرآیند به طور مستقیم 
اثرگذار هستند. زنان به عنوان عاملی موثر در امور 
نظر  از  کشاورزی  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف 
مشارکت نیروی انسانی موردنیاز در جامعه، سهم 
زمینه های  در  زنان  می بایست  لذا  دارند.  بسزایی 
مختلف توانمند شوند تا از این طریق بتوانند نقش 

خود را در جامعه بیشتر نمایان کنند.
به گفته کارشناسان، توانمند سازی زنان با کیفیت 
ارتباط  در  بشر  حقوق  اساسی  مسائل  و  زندگی 
انسانی  دیدگاه  از  توسعه  اهداف  از  یکی  و  است 
توانمند سازی  و عدالت محورانه محسوب می شود. 
خودآگاهی،  و  شناخت  افزایش  معنای  به  زنان 
زنان  انتخاب  آزادی  گسترش  و  اعتماد  قابلیت 

توسط خودشان است.
زنان،  توانمند سازی  راه های  متداول ترین  از  یکی 
به  مربوط  امور  در  زنان  مشارکت  و  گردشگری 
گردشگری است که می تواند به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در ایجاد اشتغال، درآمد و ارتقای سطح 

فرهنگی و اجتماعی زنان موثر واقع شود.
به  دارد  نظر  در  نیز  گردشگری  جهانی  سازمان 
منظور توسعه گردشگری زنان در جهان، نیروهای 
برای  را  ملل  سازمان  سرمایه گذاری  توسعه 
توسعه گردشگری در این بخش گرد هم آورد تا 
برنامه های ویژه ای را برای تقویت نقش زنان در 

گردشگری جهان طراحی کنند.
عرصه  در  زنان  بسیار حضور  اهمیت  وجود  با  اما 
زنان  به خصوص  و  زنان  گردشگری، گردشگری 
به  کمتر  که  است  موضوعاتی  از  یکی  مسلمان 
علت  به  اسالم  فرهنگ  است.  شده  پرداخته  آن 
از تحرک و شادابی، دارای جلوه های  برخورداری 
آن  فاقد  فرهنگ ها  از  بسیاری  که  است  برتری 
بسیاری  در  اسالم  در  و سفر  فلسفه سیر  هستند. 
»سیرو  و  گرفته  قرار  اهتمام  مورد  قرآن  آیات  از 
فی االرض« مورد تاکید قرار گرفته است و این امر 
نیز چه برای زنان و چه مردان، در راستای طلب 
هدف  و  بوده  فضیلت  و  علم  جستجوی  و  کمال 
غایی آن شناخت هر چه بیشتر خالق بوده است و 
در این زمینه مردان برتری نسبت به زنان ندارند. 
حضرت علی )ع( پنج فایده مهم و نهفته در سفر را 
زدودن گرد مالل و رنج و اندوه از زندگی، کسب 
در  گشایش  و  فراخی  آوردن  به دست  و  معیشت 
و  آوردن  دست  به  علم،  آموختن  معاش،  تامین 
اطالع یافتن از آداب و رسوم اقوام و ملل دیگر و 

درک صحبت و مکالمه با افراد دانسته اند. 
جهانگردی  برخالف  گفت  می توان  حقیقت  در 
مادی که در جهان بیشتر دارای سیر افقی است، 
گردشگری در اسالم و قرآن چه برای زن و چه 
برای مرد مسلمان دارای سیر عمودی و توصیفی 
نشر  و  سیاحت  و  سیر  بودن  هدفمند  زیرا  است؛ 
برای  بعد  از چندین  را  آن  اسالم  در  افکار  علمی 

انسان مفید می کند.
ضروری ترین  از  یکی  نشاط  که  آنجایی  از 
خواسته های فطری و نیاز های روانی انسان است 
و نقش عمده ای در تعالی روانی و اجتماعی افراد 
به  گردشگری  گفت  می توان  می کند،  ایفا  جامعه 
در  بسزایی  تاثیر  نشاط آور،  فعالیت  یک  عنوان 
زنان  گردشگری  دارد.  جامعه  در  مهم  این  ارتقاء 
به عنوان یکی از جنبه های حضور زنان در اجتماع، 
افزایش نشاط در خانواده و نمود  می تواند موجب 
آن در جامعه شود. باید جوامع به این باور برسند 

مسیر  می تواند  زنان  درباره  سرمایه گذاری  که 
اهداف  دیگر  و  اقتصادی  کارایی  برای  سودمندی 

توسعه باشد.

نیاز مناطق آزاد به برنامه ای جامع برای 
شناخت وضعیت زنان

به  عنایت  با  که  گرفت  نتیجه  می توان  انتها  در 
قابلیت های فراوان گردشگری در مناطق آزاد ایران 
فعالیت ها،  این گونه  در  زنان  پررنگ  حضور  برای 
نیاز به برنامه ای جامع برای شناخت وضعیت زنان 
احساس می شود. این شناخت می بایست در هر سه 
حوزه حضور زنان در مناطق آزاد که پیش تر اشاره 

شد، انجام شود. 
زنان  کم  حضور  چرایی  می بایست  اول  وهله  در 
در عرصه های تصمیم گیری و مدیریتی برای این 
مناطق مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه اگر زنان در 
باشند  داشته  فعال تری  حضور  ایران  آزاد  مناطق 
همجنسان  نیاز  و  خواست  به  توجه  با  بتوانند  و 
خود به برنامه ریزی برای آنان بپردازند، می توانند 
سطح  ارتقاء  موجب  و  کنند  نقش  ایفای  موفق تر 
وجود  عدم  طرفی  از  و  شوند  دیگر  زنان  رفاه 
و  بانوان  زنانه  حضور  برای  مناسب  مکان هایی 
در  با  و  طبیعی  موهبت های  از  حداکثری  استفاده 
نظر گرفتن محدودیت های تفریحی زنان مسلمان، 
تا  گیرد  قرار  مسئول  زنان  بررسی  مورد  می تواند 
فعالیت هایی مناسب و در شان زنان مسلمان برای 

خودشان در کشور اسالمی ایران ایجاد شود.
این نگاه واال به مقام زن و شناسایی ارزش وجود 
زن در جامعه می تواند موجب ارتقاء سطح اعتماد 
به نفس زنان و مشارکت آنان شود که به نوبه خود 
محسوب  جامعه  از  قشر  این  توانمندسازی  نوعی 
مسئله  به  سطحی  نگاهی  درواقع  می گردد. 
و  اقتصادی  بعد  غلبه  از  نشان  زنان  توانمندسازی 
توانمند سازی  نباید  فلذا  اجتماعی دارد.  بعد  ضعف 
عرصه های  در  توانمند سازی  به  محدود  را  زنان 
هر  بدانیم؛  و...  صنایع دستی  فروش  و  اقتصادی 
به  نیاز  اجتماعی  بعد  در  زنان  توانمند سازی  چند 
نهادسازی و تغییر در روابط اجتماعی خصوصا در 
جوامع روستایی دارد و نیازمند زمان بیشتری است، 
اما امروز با گسترش تکنولوژی های نوین ارتباطی 
می توان امیدوار بود که این مهم با آهنگی تندتر 

صورت گیرد. 
بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که رابطه 
معناداری میان توسعه گردشگری و اشتغال زنان 
و  فرهنگی  توانمندسازی  با  گردشگری  بخش  در 
اقتصادی آنان وجود دارد. همین امر نشان می دهد 
مبحث  سه  توانمندسازی  و  گردشگری  زنان،  که 
ایفا  تاثیر گذار  نقشی  می توانند  که  هستند  مهمی 
کنند و دیگر اینکه باید از حضور زنان شایسته در 
عرصه های مدیریتی مناطق آزاد برای برنامه ریزی 
این  در  جامعه  زنان  سایر  نقش  ایفای  اجرای  و 

مناطق استفاده کنیم.
با توجه به نقش زنان در فعالیت های گردشگری 
می گردد  پیشنهاد  آزاد کشور،  مناطق  در  خصوصا 
برای  زنان  فعالیت  زیرساخت های  و  امکانات 
و  یابد  گسترش  گردشگران  به  خدمت رسانی 
زنان  مدنی،  و  اجتماعی  آگاهی های  افزایش  با 
تغییر  با  و  شوند  آشنا  زندگی  جدید  الگوهای  با 
تغییر  و  اداری  قانونی،  محدودکننده  اقدامات 
نگرش و آموزش های الزم و با عنایت به اهمیت 
نقش مدیران محلی در توسعه همه جانبه و پایدار 
نواحی روستایی، می توان با سیاستگذاری و اجرای 
صحیح برنامه ها، راه رسیدن به توسعه روستایی و 
در همین راستا توسعه مناطق آزاد ایران را هموارتر 

کرد.

یادداشت

 رســــــانه ها 
کلید حل مشکالت مناطق آزاد بانـوان؛ خالقان بی بدیل فرآیند 

نوسازی توسعه در مناطـــق آزاد 

واکاوی نقش موثر زنان در پیشرفت و رشد اجتماعی مناطق آزاد کشور:

7 گزارش
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مناطق آزاد این روزها به یک موضوع مهم و جدی در کشور 
شرایط سخت  در  کشورمان  که  روزگاری  در  شده اند .  تبدیل 
اقتصادی به جهت تحریم های سنگین قرار دارد، نقش مناطق 
آزاد بسیار پررنگ تر از گذشته شده است . طبعا مهم ترین انتظار در 
چنین شرایطی، پررنگ شدن نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور 
است. این مناطق می توانند عامل نجات و پویایی قابل توجهی 
برای کشور باشند. این مناطق در شرایط تحریم به عنوان نقاط 
قوام بخش  که  غیرنفتی  صادرات  خصوصا  صادرات  کلیدی 
صادرات نفتی هم هستند، می توانند عمل کنند. از این منظر 

می توان به اهمیت ویژه مناطق آزاد در وضعیت کنونی پی برد.
در این میان اما یک نکته اساسی مطرح است و آن اینکه سطح 
انتظارات ، توقعات و اساسا نگاه به مناطق آزاد تا چه اندازه با 
پتانسیل ها ، توانایی و کارکرد این مناطق همسان است. به یک 
معنا بحث بر این است که آیا آنچه که از مناطق آزاد انتظار 
می رود چه از سوی مسئولین و چه از سوی مردم، مطابق با 
واقعیات موجود است ؟ این انتظارات حداکثری است یا حداقلی؟

به نظر می رسد مهم ترین ابرازی که می تواند برای پاسخ به این 
سوال مورد استفاده قرار بگیرد، رسانه ها هستند . به بیان دیگر این 
رسانه ها هستند که می توانند مانند یک پل ارتباطی عمل کرده و 

در همسان سازی خواست ها و توانایی ها عمل کنند.
اجازه بدهید این موضوع را اندکی شفاف تر کنیم. حرف اساسی 
این است که ما چنا نچه بتوانیم برداشت هماهنگ از مناطق 
آزاد میان مردم و مسئولین ایجاد کنیم، به موفقیت مطلوبی 
رسیده ایم. برای پاسخگویی به انتظارات و توقعات از مناطق آزاد، 

باید با برنامه و طرح های همگرا وارد عمل شویم. 
با  ارتباط  آزاد،  مناطق  روابط عمومی های  موفقیت  گام  اولین 
مخاطب و شناخت نیازهای آنان است تا پی ببرند که مخاطبان 
شناخت  می خواهند.  چه  مناطق  سازمان های  از  آزاد  مناطق 
همه جانبه ظرفیت ها و معرفی آن به مخاطبان در این مناطق 
را باید از اولویت اصلی روابط عمومی سازمان های مناطق آزاد 

بدانیم. 
همین جاست که یک سوال دیگر ذهن ما را به خود مشغول 
عمومی  روابط  واحدهای  میان  مفقوده  »حلقه  کرد؛  خواهد 

سازمان های مناطق آزاد و رسانه ها چیست؟«
این پرسش بسیار مهمی است . باید برای رسیدن به پاسخ، تصویر 
درستی در مورد رسانه و نقش آن در مناطق آزاد ترسیم کنیم . به این 
معنا که ابتدا قبل از صدور هر دستورالعملی در این مورد باید بدانیم از 
رسانه چه می خواهیم و رسانه دقیقا قرار است چه نقشی در سازمان 
ایفا کند؟ آیا رسانه تنها قرار است منتقل کننده نعل به نعل سخنرانی ها 
و یا اخبار مربوط به سازمان باشند ؟ یا اینکه رسانه بازوی مهم دیگری 
در کنار سایر بخش های سازمان مناطق آزاد است و خود دارای نقش 
جداگانه و تعریف شده است؟ اگر نگاه مدیران مناطق آزاد از نوع دوم 
یعنی قائل شدن نقش جداگانه برای مناطق آزاد باشد، آنگاه می توان 
در مورد آن سوال ابتدایی یعنی »حلقه مفقوده میان واحدهای روابط 
عمومی سازمان های مناطق آزاد و رسانه ها« وارد بحث شد . پس 
تا اینجای کار، مسئله مهم این است که مدیران مناطق آزاد نقش 

کلیدی رسانه ها را پذیرا باشند. 
اکنون باید در مورد نقش روابط عمومی های سازمان بحث کرد و 
اینکه آنها چگونه می توانند در انجام ماموریت های سازمان ایفای 
نقش کنند . ناگفته پیداست که کانال ارتباطی مردم و سازمان از 

طریق روابط عمومی ها، همین رسانه ها هستند .
قاعدتا حجم کارهای انجام شده در مناطق آزاد به خوبی برای مردم 
و مسئولین نمایان نیست؛ درحالی که مناطق آزاد در تولید، صادرات 
و واردات مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز مردم گام های خوبی برداشته 
است. روابط عمومی ها در مناطق آزاد و ویژه، اهرم مدیریت ارشد 
سازمان ها برای ارتباط با فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی و به طور کلي با مردم محسوب می شوند. این واحدها 
باید بتوانند روند شفاف سازی اطالعات را در یک تونل دوطرفه بین 
سازمان ها و بخش خصوصی برای جذب هرچه بیشتر مشارکت 
مردم برقرار کنند و راهبر اطالع رسانی این سازمان ها برای رونق 

فعالیت ها و رشد و توسعه اقتصادی باشند. 
جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق 
آگاهی بخشی مردم می تواند یکی از راهکارهای عمده مشارکت 
مردمی را تبیین کند. روابط عمومی های سازمان های مناطق 
دارای نقش محوری در ایجاد بستری مناسب برای بازاریابی و 
جذب توریست، مزیت ها، برندها و امتیازهای ویژه مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی هستند، به گونه ای که بازاریابی با استفاده از فضای 
بهینه ای که واحدهای روابط عمومی ایجاد می کنند ، می توانند در 
حالتی دوجانبه به نتیجه برسند . به عبارت دیگر، واحدهای روابط 
عمومی نه تنها در معرفی موثر سازمان های مناطق آزاد و ویژه 
و خدمات آنها و ایجاد تقاضا بسیار موثر می باشند، بلکه نقش 
بسیار مهم و موثری در ایجاد وفاداری در مشتریان و حفظ ارتقاء 
بازارهای هدف داخلی و خارجی در سطح کشورهای آسیای 
میانه ، حوزه قفقاز، کشورهای حوزه خلیج فارس و به طور کلی 

بازارهای طبیعی ایران دارند. 
بنابراین جایگاه و اهمیت روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
پشتیبانی مستقیم اهداف بازاریابی یعنی ارتباط و روابط عمومی 
بازاریابی است ، که باید به عنوان نقشی حمایتگر دستیابی به اهدافی 
مانند افزایش آگاهی مردم، اطالع رسانی ، آموزش ، اعتمادسازی، ایجاد 
درک متقابل ، ایجاد فضایی برای پذیرش سازمان های مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادي از سوی فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران را در نظر 
بگیرد. این نکات که در مورد نقش روابط عمومی ها ذکر شد، بدون 
وجود و حضور رسانه ها قطعا بی تاثیر خواهد بود . به بیان دیگر، این 
رسانه ها هستند که می توانند همچون بازوی اجرایی در اختیار روابط 

عمومی ها باشند.
رسانه های  با  مستقیم  و  مستمر  تعامل  و  همکاری  کنار  در 
سراسری، روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد، باید به 
ظرفیت های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز توجه ویژه 
داشته باشند. استفاده از ظرفیت های این فضا، می تواند بر افزایش 

جذب و جلب مشارکت های اجتماعی کمک کند .
آزاد  مناطق  سازمان های  برای  پلتفرمی  ایجاد  دیگر  حل  راه 
می باشد که در آن روابط عمومی مناطق مختلف ، رسانه ها و 
خبرنگاران تولیدات خود را ارا ئه و رد و بدل کنند. با این پلتفرم 

دسترسی، گزارش گیری و شفافیت مالی می توان ایجاد کرد.
واقعیت این است که برای بهتر شدن روابط میان روابط عمومی 
سازمان مناطق آزاد و رسانه ها چاره ای جز ایجاد یک ساز و کار شفاف 
نیست! پیشنهاد دیگر این است که روابط عمومی های سازمان باید 
ارتباط بین شرکت های فعال مناطق آزاد با رسانه ها را برقرار کنند . 

گسترش این ارتباط می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد .
در مجموع می توان گفت رسانه ها کلید حل مشکالت مناطق آزاد در 
ارتباط با نگاه مردم و مسئولین هستند که باید از این فرصت بهره برد.

گزارش:
مهرناز عالمی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

 سرعت بخشی به روند خدمات مردمی
اولویت منطقه آزاد قشــــم

افشار فتح الهی در جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان قشم عنوان کرد:

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

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در دیدار مدیرکل حفاظت محیط استان هرمزگان مطرح کرد:

در نشست مردمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مردم شهر درگهان مطرح شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: وجود منطقه آزاد در جزیره قشم یک فرصت و ظرفیت 
بسیار عالی برای خدمات رسانی زیرساختی، عمرانی و شهری 

مناسبت به ساکنان این منطقه است.

افشار فتح الهی در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر قشم اظهار 
کرد: هم افزایی و توسعه همکاری با شهرداری های جزیره با هدف 
سرعت بخشیدن به اجرای فرآیندها و ارائه خدمات رسانی شایسته 
به شهروندان، در دستورکار قرار گرفته و با جدیت پیگیری می شود.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه میان سازمان منطقه آزاد 
به فرآیندها و  افزود: سرعت بخشیدن  قشم و شهرداری، 
افزایش کیفیت خدمات دهی به مردم، مهم ترین اولویت در 

توسعه همکاری میان سازمان و دستگاه های مختلف است.
و  همکاری  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تفاهم نامه میان سازمان و شهرداری قشم، الگوی همکاری با 
سایر شهرداری های جزیره است و اجرای کامل آن می تواند 

موجب بهبود وضعیت شود.
به گفته فتح الهی؛ اتخاذ یک رویه واحد برای صدور پروانه های 

از  اقتصادی  فعاالن  بهره مندی  شرایط  که  نحوی  به  صنفی 
درآمدهای  بهبود  به  هم  و  شود  فراهم  مالیاتی  معافیت های 
شهرداری ها کمک کند، از برنامه سازمان منطقه آزاد قشم است.

وی در ادامه بر لزوم کوتاه کردن فرآیندها جهت سرعت بخشیدن 
به فعالیت ها و خدمات رسانی تاکید کرد و افزود: حل مشکل محله 
چابهار برای جلوگیری از مشکالت احتمالی در صورت بارندگی و 
بازگشایی مسیر سیالب با مذاکره با صاحبخانه ها از اهمیت باالیی 

برخوردار می باشد و باید به سرعت اجرایی گردد.
ساماندهی وضعیت صنوف مزاحم و تعیین محلی مناسب برای 
جانمایی آنها و همچنین پیش بینی محلی جهت احداث بازارچه میوه 
و تره بار، از دیگر موضوعاتی بود که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم بر اجرای سریع تر آن تاکید نمود.
براساس این گزارش، شهردار قشم نیز در این جلسه گزارشی 

از روند اجرایی شدن تفاهم نامه میان شهرداری و سازمان 
منطقه آزاد قشم برای خدمات رسانی به شهروندان ارائه کرد.
میرداد میردادی اظهار داشت: شهرداری قشم آمادگی دارد 
تا در حوزه ایجاد فضای سبز و احداث پارک های جدید با 

مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم همکاری نماید.
وی افزود: ارزش خانه های در مسیر سیالب محله چابهار 
تا  شده  زده  تخمین  دادگستری  کارشناسان  توسط  قشم، 
شهروندان دچار زیان نشوند و امیدواریم همه صاحبانخانه ها 

در بازگشایی این مسیر همکاری الزم را داشته باشند.
همچنین، حبیب بازماندگان رئیس شورای اسالمی شهر قشم 
نیز در این جلسه گفت: تمام دستگاه ها باید با هم پوشانی، 
اقداماتی در راستای کمک به معضالت شهر انجام دهند؛ نه 

اینکه از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: وجود دغدغه حفظ محیط زیست نزد جامعه محلی، 
توسعه ای  برنامه های  اجرای  برای  بی نظیری  فرصت 

حوزه های مخلتف در جزیره قشم است.
افشار فتح الهی در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه در 
جزیره قشم، نیازمند برنامه ریزی و اجرای مالحظات زیست 

محیطی فراتر از سرزمین اصلی هستیم.
به  نزدیک  آینده  در  قشم  جزیره  جامع  طرح  افزود:  وی 
تصویب خواهد رسید و امیدواریم با برنامه ریزی خوب صورت 
گرفته در این طرح، در آینده نزدیک شاید تبدیل قشم به 

جزیره ای پاک و بدون آلودگی زیست محیطی باشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه حفظ پهنه های 
طبیعی و محیط زیست یکی از اولویت های این سازمان است، 
اظهار کرد: خوشبختانه جامعه محلی قشم به خوبی با اهمیت 
محیط زیست آشنا هستند و دغدغه حفظ محیط زیست را دارند.

به گفته فتح الهی؛ وجود دغدغه حفظ محیط زیست در میان جامعه 
محلی جزیره قشم فرصت بی نظیری برای اجرای برنامه توسعه ای 

در حوزه های اقتصادی، گردشگری و... را فراهم می کند.
وی تاکید کرد: استفاده از شیوه های مدرن با کمترین آسیب 
به محیط زیست، رعایت استانداردها و ارائه پیوست های محیط 
زیستی، یکی از شروط اصلی اجرای طرح های اقتصادی به ویژه 

در حوزه های صنعت، نفت و انرژی و شیالت است.
به  اشاره  با  آزاد قشم  منطقه  مدیره سازمان  رئیس هیات 
تصویب شورای عالی مناطق آزاد کشور جهت تبدیل تمامی 
جزیره قشم به منطقه آزاد، اذعان نمود: این اتفاق می تواند 
نظم دهی  موجب  تصمیم گیری،  آشفتگی  از  جلوگیری  با 
به ویژه  مختلف  حوزه های  در  واحد  رویه  یک  اجرای  و 

محیط زیست شود.
فتح الهی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در راستای 
مدیریت پسماند در جزیره قشم اظهار داشت: با اجرای طرح جامع 
جزیره قشم و برنامه ریزی صورت گرفته، در آینده نزدیک تمامی 

نقاط آلوده قشم در حوزه پسماند برچیده خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: امیدواریم با تهیه یک برنامه جامع و هدفمند 
ضمن رعایت استانداردها و مالحظات محیط زیستی، به سمت 

توسعه و بهبود کیفیت زندگی جزیره نشینان حرکت کنیم.
همچنین، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان نیز 
در این جلسه گفت: نگاه توسعه ای در دوره جدید مدیریت 
تا  شده  موجب  محیط زیست،  مقوله  به  قشم  آزاد  منطقه 
شرایط مناسبی را در این منطقه از نظر رعایت استانداردهای 

محیط زیستی شاهد باشیم.
حبیب مسیحی تازیانی افزود: در حوزه محیط زیست نیازمند 
هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف و جلوگیری 

از آشفتگی در ارائه خدمات هستیم.
وی تصریح کرد: حوزه های مدیریت پسماند و ساماندهی 
نگاهی  نیازمند  که  هستند  بخش هایی  مزاحم،  صنوف 
جامع و برنامه ریزی دقیق بوده تا از آسیب های احتمالی به 

محیط زیست جلوگیری شود.
پایان  در  هرمزگان  استان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: برای حفظ محیط زیست عالوه بر هماهنگی 
میان بخش های مختلف دولتی، نیازمند مشارکت فعال جامعه 
محلی نیز هستیم که برای این موضوع برنامه ریزی های 

خوبی صورت گرفته است.

گفتنی است، در جلسه افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با حبیب مسیحی تازیانی 
میثم  هرمزگان؛  استان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
قاسمی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، صادق 
رستمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قشم 
و سید محمد هاشم داخته مدیر محیط زیست سازمان منطقه 

آزاد قشم حضور داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مشکالت  گفت:  درگهان  شهر  مردم  با  دیدار  در  قشم 
با  تجاری  شهر  این  رفاهی  و  خدماتی  زیرساختی، 

همکاری بین مسئوالن قابل حل است.
افشار فتح الهی در مسجد امام حسین)ع( درگهان با مردم 

این شهر دیدار کرد و درخواست های مردمی درخصوص 
زیرساختی،  نیازهای  آب،  کمبود  به  مربوط  مشکالت 
اتباع  جوانان،  مسکن  شهروندان،  رفاهی  و  خدماتی، 
بیگانه و درخواست های کسبه مجتمع های تجاری شهر 

درگهان را مورد بررسی قرار داد.
وی، مشکالت شهر تجاری درگهان را با همکاری بین 
آزاد  منطقه  افزود: سازمان  و  دانست  قابل حل  مسئوالن 
قشم برای همکاری و همراهی با سایر نهادها، با هدف 
حل مشکالت مردم در کوتاه ترین زمان و با جلب حداکثر 

رضایت مردمی، آماده است.
این مقام عالی با اشاره به این مطلب که درگهان به  عنوان 
یک شهر تجاری و خوش نام در کشور شناخته می شود، 
و  پنهان  مشکالت  دچار  شهر  این  متاسفانه  کرد:  بیان 
زیرساختی است که در طول سالیان به جای رفع شدن از 

سوی مسئوالن وقت، دچار انباشتگی شده است.
خادمی  افتخار  که  حاضر  دولت  در  داد:  ادامه  فتح الهی 

عقب ماندگی های  تا  هستیم  تالش  در  دارد،  را  مردم 
سال های گذشته را جبران کنیم؛ اما حجم کمبودها بسیار 
زیاد است و برای رفع همه این مسائل نیاز به زمان داریم.
اشاره  با  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
داشت:  حل  اظهار  درگهان  در شهر  کم آبی  به مشکل 
مشکل آب شهر درگهان یکی از اولویت های کاری این 
سازمان بود که با برداشتن بار ۱۵۰۰مترمکعبی از دوش 
آب  شیرین کن این شهر، بخشی از مشکل حل و در گام 
دوم با انعقاد قرارداد با شرکت قشم مولد، بخش دیگری 

از مشکل رفع می شود.
بیگانه  اتباع  ساماندهی  موضوع  فتح الهی؛  گفته  به 
همکاری  نیازمند  نیز  عمومی  مطالبه  یک  به عنوان 
اعضای شورای تامین استان و شهرستان برای رسیدن 

به نقطه تعادل است.
وی در ادامه از اجرایی شدن طرح مسکن جوانان در شهر 
درگهان خبر داد و گفت: با به اجرا درآمدن طرح مسکن 

سمت  به  و  شده  آغاز  جزیره  غرب  از  که  قشم  جوانان 
مرکز در حرکت است، درحال رفع این نیاز هستیم و در 
شهر درگهان نیز با همکاری اعضای شورا و شهرداری 
تا دوماه آینده، مکانی برای اجرای طرح مذکور جانمایی 

می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان، موضوع گرانی اجاره بها و مسکن را با اجرایی 
شدن طرح مسکن جوانان قابل حل دانست و خاطرنشان 
کرد: گام دیگر در جهت کمک به کاهش فشار به مردم، 
اعالم ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰درصدی اجاره بها بود 

که انتظار داریم با همکاری نهادهای مرتبط، اجرا شود.
و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  است،  گفتنی 
به  دیدار،  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خصوصی  صورت  به   ۵۰شهروند  حدود  خواسته های 
زیرساختی،  نیازهای  بررسی  دستور  و  کرد  رسیدگی 

اجتماعی و عمومی شهر درگهان را صادر نمود.

ضــرورت توسعه سخت افزاری آموزش و پرورش قشمضــرورت توسعه سخت افزاری آموزش و پرورش قشم

افزایش کیفیت خدمات رسانی، اولویت توسعه همکاری با شهرداری های جزیره قشمافزایش کیفیت خدمات رسانی، اولویت توسعه همکاری با شهرداری های جزیره قشم

حفاظت از محیط زیست توسط جامعه محلی، فرصتی برای توسعه پایدار جزیره قشمحفاظت از محیط زیست توسط جامعه محلی، فرصتی برای توسعه پایدار جزیره قشم

همکاری میان مسئوالن در جهت مرتفع شدن مشکالت شهر تجاری درگهانهمکاری میان مسئوالن در جهت مرتفع شدن مشکالت شهر تجاری درگهان

رئیس  حضور  با  من العسل«  » احلی  بزرگ  گردهمایی 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
و  و مسئوالن شهرستان  این سازمان  مدیران  از  جمعی 
از جوانان و نوجوانان و اعضای  با شرکت جمع کثیری 
باشگاه دهه نودی های سازمان منطقه آزاد قشم برگزار 

شد.
امام  ایام سوگواری شهادت  از  روز  با ششمین  هم زمان 
نوجوانان  و  جوانان  ایشان،  وفای  با  یاران  و  حسین )ع( 
شهر قشم با اجتماع در محل امامزاده سید مظفر، به یاد 
مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت قاسم 

فرزند امام حسن مجتبی )ع( به عزاداری پرداختند. 
معاونت  سرپرست  گردهمایی،  این  برگزاری  حاشیه  در 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
از آغاز فعالیت باشگاه دهه نودی ها در سازمان منطقه آزاد 

قشم خبر داد.
تشکیل  از  هدف  داشت:  اظهار  آخوندی  محمدسعید 
باورهای  و  اندیشه ها  هم افزایی  نودی ها،  دهه  باشگاه 
انقالب  واقعیات  تبیین  اسالمی،  انقالب  پنجم  نسل 
و  موفقیت  با  آن  ارتباط  و  خودباوری  تقویت  اسالمی، 

تالش در راستای تربیت انقالبی دهه نودی ها است.
وی همچنین انتقال بین نسلی ارزش های انقالب اسالمی 
هم راستا با انتقال مدیریت و تالش در جهت جلوگیری 
اهداف  دیگر  را  نسلی  تفاوت  و  نسلی  شکاف  ایجاد  از 
تشکیل دهه نودی های سازمان منطقه آزاد قشم دانست.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  سرپرست 
بزرگ  گردهمایی  درخصوص  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
»احلی من العسل« نیز تصریح کرد: این همایش با حضور 
پرشور نوجوانان در ششمین روز از ماه محرم و به منظور 
نسل  آشنایی  عاشورا،  فرهنگ  بیشتر  هرچه  اعتالی 
نوجوان و جوان جامعه با فلسفه و پیام قیام عاشورا و با 

هدف ترویج فرهنگ حسینی برگزار گردید.

امسال  قشم،  جزیره  بانوان  مردمی  پویش  همت  با 
همایش شیرخوارگان حسینی قشم متفاوت از هر سال، 

در محل مصلی امام علی )ع( شهر قشم برگزار گردید.
اباعبداهلل الحسین )ع(،  ایام سوگواری حضرت  با  همزمان 
ده ها نفر از بانوان اقشار مختلف قشم برای تهیه و تولید 
اقالم مورد نیاز همایش شیرخوارگان حسینی اقدام کردند.

با تالش بانوان فعال در حوزه های مذهبی و اجتماعی از 
حوزه علمیه خواهران، بسیج، گروه های جهادی و سایر 
گروه های اجتماعی، بیش از 9۰درصد اقالم مورد نیاز این 
همایش بزرگ ازجمله پرچم، لباس، روسری و پیشانی بند 

آماده شد.
از  فارغ  و  همایش شیرخوارگان حسینی حرکتی جهانی 
مرز و بوم، قومیت، نژاد، آیین و مذهب است که امسال با 
حرکت خودجوش و پویش مردمی بانوان قشمی با رنگ 

و بوی دیگری در این جزیره برگزار شد.
شیرخوارگان  مراسم  در  ساله  هر  گزارش،  این  براساس 
حسینی، مادران، یه یاد حضرت علی اصغر علیه السالم، 
نوزادان خود را نذر طفل شش ماهه دشت کربال خواهند 
پیامبر  بیت  اهل  غربت  غم  بر  الالیی  نوای  با  و   کرد 

صلی اهلل علیه و آله و سلم سوگواری می کنند.

گفت:  قشم  شهرستان  پرورش  و   آموزش  شورای  رئیس 
پرورش نیروی انسانی متعهد، وظیفه نظام آموزشی است.

با حضور  جلسه شورای آموزش  و پرورش شهرستان قشم 
افشار فتح الهی رئیس شورای آموزش  و پرورش شهرستان 
قشم، عادل پیغامی عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، 
حجت االسالم امید درویشی امام جمعه موقت شهرستان قشم، 
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم، محمد قویدل 
مدیرکل آموزش  و پرورش استان، حبیب بازماندگان رئیس 
شورای شهر قشم و جمعی از مسئوالن شهرستان، معاونان و 

مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.
رئیس شورای آموزش  و پرورش شهرستان قشم در این جلسه، 
وجود خیران اثرگذار مدرسه ساز را یکی از دستاوردهای نظام 
آموزش  داشت:  اظهار  و  دانست  اسالمی  جمهوری  مقدس 

 و پرورش قشم در حوزه سخت افزاری نیاز به توسعه دارد که 
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی جزیره در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی و به عنوان یک تکلیف نسبت به جامعه، 

باید در این بخش یاور سیستم آموزشی باشند.
تنظیم  برای  قشم  آزاد  منطقه  آمادگی  از  فتح الهی  افشار 
هدف  با  استان  مدارس  نوسازی  سازمان  با  تفاهم نامه ای 
ساخت و نوسازی مدارس جزیره خبر داد و افزود: اولویت 
نخست در این راستا، تکمیل مدارس نیمه ساز برای ورود به 

چرخه آموزش پیش از سال تحصیلی جاری است.
به گفته وی؛ حوزه آموزش  و پرورش نیاز به ارتقاء کیفیت 
به ویژه در مبحث پرورش نیروی انسانی برپایه آموزه های 
دین مبین اسالم دارد تا آینده جامعه کشور با سرمایه های 

شایسته ای تامین گردد.

فرهنگی،  معاونت  همکاری  خواستار  همچنین  فتح الهی 
اداره  با  قشم   آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
دوره های  برگزاری  جهت  شهرستان  پرورش  آموزش  و 
آموزشی و پرورشی برای معلمان با هدف ارتقاء کیفیت های 

عملکردی تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید شد.
رئیس شورای آموزش  و پرورش شهرستان قشم در پایان 
اعالم  معلمان  به  تسهیالتی  و  رفاهی  ارائه خدمات  برای 
آمادگی کرد و خاطرنشان نمود: سازمان منطقه آزاد قشم 
آماده مشارکت دادن معلمان در طرح مسکن جوانان به شرط 

تداوم خدمات به سیستم آموزشی شهرستان است.
در ادامه این نشست، مدیرکل آموزش  و پرورش استان هرمزگان از 
ارتقاء این حوزه در شاخص های مختلف آموزشی  و پرورشی خبر داد 
و گفت: شهرستان قشم در حوزه عمرانی و پژوهشی نیازمند توسعه 

است و به ویژه باید در بخش تجهیزات علمی-پژوهشی تقویت شود.
قویدل، خواستار توجه خاص به هنرستان ها و آموزش های 
فنی و حرفه ای شد و افزود: توسعه مهارت آموزی در راستای 
اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری برای حل مشکالت 
اشتغال و مهارت های فردی دانش آموزان به عنوان نهادهای 

اثرگذار جامعه، نیازمند برنامه ریزی است.
گفتنی است، در ادامه این جلسه، حاضران به ایراد سخنانی 
و  پرورشی  آموزشی،  زیرساختی،  نیازهای  درخصوص 
پژوهشی پرداختند و گزارشی از عملکرد ساالنه اداره آموزش  

و پرورش شهرستان قشم نیز ارائه شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از سرعت بخشی 
در روند خدمات به مردم به عنوان اولویت این منطقه آزاد یاد کرد.

افشار فتح الهی در جلسه شورای معاونان سازمان منطقه آزاد قشم اظهار 
داشت: کوتاه کردن فرآیندهای خدمت به مردم، یکی از قول های من 
بین بخشی  همکاری  با  باید  که  بوده  جزیره  ساکنان  و  قشموندان  به 

محقق گردد.
وی ادامه داد: الکترونیکی کردن تمامی خدمات سازمان منطقه آزاد قشم در 
ارتباط با ارباب رجوع، راهکاری جانبی برای سرعت بخشی به خدمات مردمی 

است که باید اجرایی شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، خدمت به مردم را عنایتی از سوی خدا 
دانست و گفت: سازمان منطقه آزاد قشم با سرعت در راه مصلحت مردم 
جزیره در حرکت است و همه نهادها و شرکت ها باید خود را با این سرعت 

منطبق کنند تا فرصت خدمت به خلق را ُشکر کرده باشند.
فتح الهی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری)مدظله( به ریاست جمهوری مبنی 

بر تزریق روحیه امید به مردم، اظهار کرد: موضوع مسکن جوانان قشم و طرح 
زمین رایگان به  شرط ساخت، طرحی نوآورانه بود که با تایید مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اجرا درآمد و موهبت و فرصتی 

برای عمل به  فرمان رهبر فرزانه انقالب گردید.
برای  مختلف  مدیریت های  و  معاونت ها  آمادگی  خواستار  ادامه  در  وی 
رفع کاستی ها در حوزه خدمات و زیرساخت های جزیره شد و افزود: ما 
باید پیشاپیش هرگونه کمبود در این بخش ها را احصاء کرده، برای آن 
برنامه ریزی و برطرف کنیم تا برای تعطیالت و مناسبت های مختلف سال، 

به ویژه مراسم جام جهانی و تعطیالت سال نو، میزبانی شایسته باشیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان برای همکاری با همه 
مجموعه های ورزشی کشور جهت مشارکت در ساخت و راه اندازی باشگاه های ورزشی 
اعالم آمادگی کرد و خاطرنشان نمود: به زودی شاهد راه اندازی باشگاه تیم استقالل در 
جزیره خواهیم بود که ظرفیتی ارزنده برای کشف و شکوفایی استعدادهای این منطقه 

و در کنار آن، توسعه گردشگری ورزشی است.
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