
سرمقاله

ایران بدون تحریم با بهره مندی از ظرفیت مناطق آزاد
با استقرار تفکر خودباورانه در دولت سیزدهم، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی کوشیده  است در راستای همراهی حداکثری با اهداف عالیه  
و  الگوها  در  بازنگری  ایران، ضمن  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  و  دولت محترم 
سیاستگذاری ها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران را به مثابه بازیگران پرظرفیت اقتصاد 
ملی معرفی نموده و متناسب با ظرفیت های ذاتی آنها و نیز فرصت های قانونی مترتب بر 
آن، برای ایجاد توسعه پایدار و متوازن، برنامه هایی راهبردی و تحول آفرین را در حوزه های 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی و اجرا نمایند.
بخشی از نتایج و آثار این فصل نوین طی یک سال گذشته به استحضار ملّت عزیز 
اجرایی 71پروژه  عملیات  و شروع  بهره برداری  آیین  و  گردید  ارائه  اسالمی  ایران 
سرمایه گذاری، صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دهم شهریورماه 
ارتباط  و  رئیس جمهور  محترم  اول  معاون  مخبر  دکتر محمد  با حضور  سال جاری 
ویدئوکنفرانسی با 9منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به صورت همزمان برگزار گردید. 
این آیین بهره برداری و شروع عملیات اجرایی، دومین فاز افتتاحیه های مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی کشور در 6ماهه اول سال 1401 بوده است  .
اساس طرح تحول اقتصادی- فرهنگی مناطق آزاد قدیم و جدید، بر بهینه سازی حداکثری 
ظرفیت های موجود است. این ظرفیت ها هم شامل پتانسیل های عینی اقتصادی در 
مناطق آزاد بوده و هم فرصت های قانونی و ساختاری را شامل می شود که در نظام 
اقتصادی ایران برای مناطق آزاد فراهم شده و متاسفانه به دلیل برخی نگاه های نادرست 
به این مناطق و مقاومت سیستم اداری کشور، اجازه بهره مندی صحیح از این فرصت ها 
تاکنون داده نشده است. در طرح تحول ساختاری اقتصادی- فرهنگی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، تالش شده است موانع عدم دستیابی  مناطق آزاد به اهداف تعیین شده در زمینه 

سرمایه گذاری، تولید، صادرات و ارزآوری به صورت آسیب شناسانه و هدفمند احصاء گردد 
و در این راستا، نظرات کارشناسان ارشد حوزه مناطق آزاد، مدیران و فعالین اقتصادی از 

نظرگاه راهبردی مورد تحلیل و بهره برداری قرار گرفته است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در آیین افتتاح و شروع عملیات اجرایی 
پروژه های سرمایه گذاری، صنعتی و عمرانی در حضور معاون اول رئیس جمهور محترم، 
ضمن تشریح نگاه همه جانبه و متوازن مناطق آزاد، از مثبت شدن تراز تجاری این مناطق 
پس از گذشت سه دهه و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری  )مدظله العالی(، به عنوان 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری شده است، خبر داد. این موفقیت بزرگ، 
بهترین نشانه برای کسانی است که دانسته و یا نادانسته اصرار داشتند مناطق آزاد را نه 

سکوی صادرات، بلکه بارانداز واردات و قاچاق معرفی کنند.
برنامه ریزی مدیران  آزاد، حاصل  مناطق  تجاری  تراز  مثبت شدن  زرین  برگ  این 
مناطق و فعالین اقتصادی محترم آن هاست و البته در ورای آن، ارتقای سطح کمی 
خرید  برای  مناطق  بازاریان  و  تجار  جامعه  تشویق  آزاد،  مناطق  تولیدات  کیفی  و 
تسهیل  مناطق،  تولیدی-صنعتی  مجتمع های  در  شده  تولید  محصوالت  عرضه  و 

صادرات و هدفمند کردن واردات را در بطن خود دارد.
براساس طرح تحول اقتصادی- فرهنگی مناطق آزاد، اولویت های امروز جهاد اقتصادی در 
مناطق آزاد عبارتند از: اهمیت دادن به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و توانمندسازی 
جامعه محلی، ارتقای دولت الکترونیک، شفاف سازی فرآیند های اداری و اجرایی از طریق ایجاد 
و توسعه دولت الکترونیک، توجه به دیپلماسی اقتصادی با همکاری وزارت امور خارجه و پیگیری 
ایجاد مناطق آزاد مشترک و فرامرزی، پیگیری و ایجاد سیستم مالی بین المللی در مناطق با 
محوریت بورس بین الملل و بانک آفشور، حراست شدید از مشوق های مصرح قانونی به فعالین 
اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد، پایدار نمودن روند های قانونی و اداری در مناطق و 
جلوگیری از تسری قوانین خلق الساعه سرزمین اصلی به مناطق آزاد، پیگیری مجدانه اجرای 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، 
مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، توجه به اقتصاد دانش بنیان از طریق حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، تولیدمحور و صادرات گرا و برنامه ریزی اجرایی و واقع بینانه برای پیگیری اولویت های 

راهبردی مناطق آزاد.

قانون  برنامه،  به  التزام  به  مشروط  آینده  در  آزاد  مناطق  موفقیت آمیز  روند  ادامه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سوی  از  که  است  کالنی  سیاست های  و 
اقتصادی تدوین شده و از موضع سیاستگذار ارشد ابالغ می گردد. این موضوع به 
جهت اهمیت داشتن مناطق آزاد در سرنوشت اقتصادی ایران در آینده بسیار مهم 
است. در حقیقت مناطق آزاد در ساختار اقتصاد کالن ایران، ماموریتی فراتر از جذب 

سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، تولید و صادرات خواهند داشت.
این ماموریت همان پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد بین الملل و منطقه ای کردن آن است. 
هنگامی که به این نقطه بی بازگشت برسیم، همان طور که امروز، ایران اسالمی از لحاظ 
نظامی و امنیتی در نقطه ای غیرقابل تهدید ایستاده است؛ در حوزه اقتصادی و مالی نیز، 
اقتصاد میهن عزیزمان غیرقابل تحریم خواهد بود. فلذا از این دیدگاه بسیار راهبردی 
است که برنامه تحول مناطق آزاد باید مورد خوانش قرار گیرد و برونگرایی در برنامه های 
اقتصادی، خصوصا در زمینه ایجاد یک سیستم مالی بین المللی مبتنی بر بورس و بانک 

آفشور، مدنظر مدیران، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد باشد.
بنابراین در فصل جدید مدیریتی مناطق آزاد در دولت انقالبی و مردمی آیت اهلل رئیسی، 
برنامه محوری و التزام به اصول برنامه و پیگیری آن، مقوله ای اجتناب ناپذیر و فراتر از 
هدف است. فرهنگ کار و مسئولیت امروز در مناطق آزاد بر مدار دیگری استوار است و 

باید دست اندرکاران امر به این موضوع توجه وافی و کافی را داشته باشند  .
بی تردید، انتظار رهبر معظم انقالب اسالمی)حفظه اهلل تعالی (، دولت محترم و مردم عزیز 
ایران از مناطق آزاد حتی دیگر محرومیت زدایی نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. 
مناطق آزاد باید مراکز اتصال شبکه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به مناطق 
مجاور در پهنه فالت بزرگ ایران باشند. فالت بزرگ ایران در درون مرزها نیست؛ 
بنابراین هیچ حد و مرز ذهنی، غیراصولی و غیرقانونی را نباید برای رسیدن به این جایگاه 

به رسمیت بشناسیم  .
قانون، فصل الخطاب ما با دیگران است و برنامه نشان دهنده راهی است که باید برویم. دست 
هر کسی را که هم قدم ما در این راه پرافتخار است، به گرمی می فشاریم. هدف ما ایران 
غیرقابل تحریم است و این هدف بزرگ، با بهره برداری بهینه و هوشمندانه از ظرفیت مناطق 

آزاد، رعایت قواعد مدنظر قانونگذار برای این مناطق و فضل پروردگار دست یافتنی است.
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نگاهی به دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:نگاهی به دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

فصل نوین تحوالت انقالبی، خودباورانه و فصل نوین تحوالت انقالبی، خودباورانه و 
عملگرایانه در عملگرایانه در مناطق آزادمناطق آزاد

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
بیان داشت:بیان داشت:

 معاون اول رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور
تاکید کرد:تاکید کرد:

 با حضور ویدئوکنفرانسی با حضور ویدئوکنفرانسی
معاون اول رئیس جمهور انجام پذیرفت:معاون اول رئیس جمهور انجام پذیرفت:

 با دستور معاون اول رئیس جمهور با دستور معاون اول رئیس جمهور
 صورت گرفت: صورت گرفت:

 توسعه اقتصادی جزیره توسعه اقتصادی جزیره
 با افتتاح پردیس بین الملل با افتتاح پردیس بین الملل
دانشگاه تهران در قشـمدانشگاه تهران در قشـم

 ضرورت بسترسازی ضرورت بسترسازی
 ارتباطات بانکی و بین المللی ارتباطات بانکی و بین المللی
در مناطـــق آزاددر مناطـــق آزاد

 افتتاح  افتتاح ۸۸طرح عمرانی وطرح عمرانی و
 سرمایه گذاری به ارزش حدود  سرمایه گذاری به ارزش حدود 44هزار هزار 

میلیارد تومان در کیشمیلیارد تومان در کیش

 بهره برداری از  بهره برداری از ۱۷۱۷طرحطرح
 سرمایه گذاری و زیرساختی در سرمایه گذاری و زیرساختی در

منطقه آزاد انزلیمنطقه آزاد انزلی
صفحه ۸  را بخوانیدصفحه ۸  را بخوانید صفحه ۷  را بخوانیدصفحه ۷  را بخوانید صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

افتتاح همزمان افتتاح همزمان 
۷۱۷۱پروژه پروژه 

سرمایه گذاری، سرمایه گذاری، 
صنعتی و عمرانی صنعتی و عمرانی 

در مناطق آزاد در مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و تجاری-صنعتی و 

ویژه اقتصادیویژه اقتصادی

مناطق آزاد در مدار مناطق آزاد در مدار 
توسعه و بالندگیتوسعه و بالندگی

 از ثبت تراز تجاری مثبت از ثبت تراز تجاری مثبت
تا رشد تولید و تا رشد تولید و 

سرمایه گذاری در مناطق سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادیآزاد و ویژه اقتصادی



سرمایه گذاری  و  عمرانی  ۸طرح  رئیس جمهور  اول  معاون 
جزیره كیش را به ارزش سرمایه گذاری حدود ۴هزار میلیارد 

تومان از طریق ویدئوكنفرانس افتتاح كرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش در آیین 
افتتاح طرح های عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه توسط 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از طریق ویدئوكنفرانس 
برگزار شد؛ در ابتدای سخنرانی خود از زحمات كلیه اصناف به 
ویژه سرمایه گذاران، پیمانکاران، مدیران و كارگران زحمتکشی كه 
تمام سعی و تالش خود را در راستای اتمام این طرح های عمرانی 

به كارگرفته بودند، صمیمانه تشکر و قدردانی كرد.
مهدی كشاورز در ادامه سخنان خود از مجموعه طرح های 
بخش  دو  در  ۸طرح  شامل  كیش  جزیره  در  افتتاح  قابل 
خصوصی  بخش  در  گفت:  و  داد  خبر  دولتی  و  خصوصی 
۵طرح تجاری، تفریحی، ورزشی و اقامتی به ارزش تقریبی 
۳۸۵۰میلیارد تومان و در بخش دولتی ۳طرح عمرانی توسط 
۱۵۰میلیارد  تقریبی  ارزش  با  و  كیش  آزاد  منطقه  سازمان 

تومان به بهره برداری رسید.
افتتاح  قابل  ارزش طرح های  مجموع  كه  این  بیان  با  وی 
این  افتتاح  با  افزود:  است،  تومان  میلیارد  ۴هزار  حدود 
مستقیم  صورت  به  جدید  شغلی  فرصت های  طرح ها، 
۴۷۲۰نفر و غیرمستقیم ۱۰هزار و ۲۹۰نفر برآورد شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش با اشاره به این كه مهم ترین 
طرح قابل افتتاح متعلق به بخش خصوصی »میکامال« نام 
بانک  تومانی مشترک  با سرمایه گذاری ۲۶۰۰میلیارد  و  دارد 
گردشگری و بخش خصوصی است، اظهار داشت: افتتاح این 
طرح ارزشمند، زمینه جذب گردشگر و رونق اقتصادی هرچه 

بیشتر جزیره كیش را فراهم خواهد كرد.

نمود:  اذعان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  كشاورز 
از  تجاری  و  گردشگری  توسعه  چشم انداز  با  كیش  جزیره 
۴راه مواصالتی با سایر نقاط، به طور طبیعی از دو راه ریلی 
و خودرویی محروم است و با در نظر گرفتن محدودیت های 
توسعه  و  حمل و نقل  پایدار  راه  تنها  دریایی،  حمل و نقل 
كاهش  راه  تنها  همچنین  و  گردشگری  بین المللی  و  ملی 
از  احتمالی،  بحران های  هدایت  حتی  و  سفر  هزینه های 

طریق مسیر هوایی صورت می گیرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش 

بیان داشت: در سال ۱۳۹۸، كیش ایر بدون آینده نگری، نگاه 
كارشناسی و بدون بررسی همه جوانب امر، برای واگذاری 
ما  امروز  گرفت؛  قرار  خصوصی سازی  سازمان  اختیار  در 
از  درخواست  یک  یکپارچه،  صورت  به  كیشوندان  همه  و 
را  مقام عالی ریاست جمهوری داریم كه شركت كیش ایر 
برگردانید و دستورات  آزاد كیش  دامان سازمان منطقه  به 

مقتضی را در این خصوص مبذول فرمایید.
و  نوسازی  تنیس،  كورت  نوسازی  و  بهسازی  است،  گفتنی 
بهسازی سکوی تماشاچیان، مرمت و نوسازی زمین خاک رس 

تنیس، بهسازی دیواره های پیرامونی، نوسازی محوطه رختکن 
و سرویس های بهداشتی، احداث سایبان سکوی تماشاچیان 
مجموعه المپیک كیش با حجم سرمایه گذاری ۱۱۰۰میلیارد 
ریال در بخش خصوصی و مجموعه سالمت پزشکی مریم 
با ظرفیت اشتغال ۳۰۰نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با 
اعتبار سرمایه گذاری ۳۵۰۰میلیارد ریال در بخش خصوصی، 
دارای سالن ورزشی ۱۲مطب پزشکی، داروخانه، رستوران و 

كافی شاپ از جمله طرح های افتتاح شده است.
به منظور  بین المللی كیش  پیرامونی فرودگاه  احداث دیوار 
و  فرودگاه  داخل  محوطه  به  آهوان  ورود  از  ممانعت 
جلوگیری از برخورد آهو با هواپیما به مساحت ۶متر طول 
همچنین  و  ریال  ۳۱۰٫۵میلیارد  سرمایه گذاری  حجم  با 
و  مساحت  مترمربع  ۳۵هزار  با  میکامال  تجاری  مجتمع 
۲۱۰هزار مترمربع زیربنا با عنوان بزرگترین مجتمع تجاری 
نظیر  امکاناتی  با  خلیج فارس  شمال  ساحلی  نوار  تفریحی 
ظرفیت  با  آكواریوم  و  مدرن  سینمایی  مجتمع  باد،  تونل 
اشتغال ۴۵۰۰نفر به صورت مستقیم و ۹۸۰۰نفر به صورت 
بخش  سرمایه گذاری  ۲۶۰۰۰میلیارد  حجم  با  غیرمستقیم 

خصوصی در این آیین به افتتاح رسید.
و  شناور  و  كاال  و  اسکله های سوختی  اطفا حریق  و  اعالن 
انبارهای بندر تجاری كیش به ارزش ۱۴۷هزار و ۱۹۰میلیون 
ریال با مساحت ۱۱هزار متر طول و مدول دوم تصفیه خانه 
مستقیم  اشتغال  قابلیت  با  كیش  جزیره  شمال  فاضالب 
۵۰نفر و ۵۵نفر به صورت غیرمستقیم با اعتبار سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  با  امیركبیر  ۵ستاره  هتل  ریال،  ۲۶۰۰میلیارد 
۸هزار میلیارد ریال و با اشتغال زایی ۲۵۰نفر، جزو ۸طرح عمرانی 

و سرمایه گذاری افتتاح شده در جزیره كیش است.

کیش2

پایلوت  عنوان  به  كیش  جزیره  نخستین بار  برای 
هوشمند سازی مناطق آزاد، دارای نقشه راه شد كه با حضور 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از این طرح ارزشمند 

رونمایی گردید.
در این مراسم، مشاور هوشمندسازی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

كیش با بیان این كه برای نخستین بار با تالش جمعی از محققین و 
كارگروه هوشمندسازی و مدیریت فناوری اطالعات كیش و بخش 
غیردولتی، نقشه راه هوشمندسازی كیش با هدایت عالیه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد كیش طراحی و تدوین شد، گفت: با تحقق این 
اقدام مهم و ارزشمند، مدیران مناطق آزاد مکلف شدن برای كلیه 

طرح های مناطق آزاد پیوست هوشمندسازی تهیه كنند.
علی قدمیاری با تاكید بر این مهم كه طبق این طرح، جزیره 
كیش به عنوان هاب هوشمندسازی كلیه مناطق آزاد و سایر 
شهرها معرفی می شود، اظهار داشت: با رونمایی از نقشه راه 
هوشمند سازی »جزیره كیش و جزایر اقماری« هر نوع خدمت 

الکترونیکی و یا هر فعالیتی دارای نقشه راه خواهد شد.
وی بیان كرد: طرح های بزرگ كیش در چارچوب نقشه راه و با 

پیوست هوشمند سازی اجرایی خواهد گردید.
آزاد  منطقه  نخستین  كیش  جزیره  نمود:  تاكید  قدمیاری 
دارای نقشه جامع هوشمند سازی شده و از این به بعد تمام 

طرح های بزرگ در مناطق آزاد و جزیره كیش باید داری 
پیوست هوشمند سازی باشد.

مشاور هوشمندسازی مدیرعامل سازمان منطقه آزادكیش با 
اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری كه فرمودند ایران باید 
جزو ده كشور برتر در هوش مصنوعی باشد، تصریح كرد: از 
آنجا كه شعار دولت سیزدهم نیز مبتنی بر دولت هوشمند بوده، 
برای توسعه پایدار در مناطق آزاد با رویکرد هوشمندسازی كار 

علمی انجام می شود.
از  استفاده  با  و  بومی  مدل های  بر اساس  كرد:  عنوان  وی 
الگوهای بین المللی و ظرفیت های داخلی، نقشه راهی طراحی 
شد كه پس از این تمام طرح ها مبتنی و در چارچوب آن و طرح 
جامع پیش می رود و بر اساس تدبیر مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد كیش مقرر شد طرح هایی كه در جزیره كیش اجرا می شود 

دارای پیوست هوشمندسازی باشند.
چرخه  طرح  این  اول  دوره  این كه  بیان  با  قدمیاری 

مدل  این  داشت:  اذعان  است،  ۵ساله  اجرایی  زمانی 
اقتصاد،  محیط  زیست،  ۶محور  در  و  نخستین بار  برای 
تاكید  با  و  شهروندپذیری  و  جابه جایی  زندگی،  حکمرانی، 
بر فناوری های همگرا در ۴عرصه خشکی، دریا، هوایی و 

فضای مجازی طراحی شده است.
مشاور هوشمندسازی مدیرعامل سازمان منطقه آزادكیش در 
پایان تصریح كرد: بر اساس تاكیدات مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد كیش، تا شهروند هوشمند نشود، شهر هوشمند نخواهد 
شد و لذا نگاهی ویژه به آموزش و فرهنگسازی هوشمندسازی 

باید داشته باشیم.
گفتنی است، آیین رونمایی از نخستین نقشه راه هوشمند سازی 
جزیره كیش با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر 
و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مهدی كشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد كیش در مركز همایش های بین المللی كیش برگزار شد.

تفاهم نامه همکاری میان موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
با سازمان منطقه آزاد كیش به نمایندگی از ستاد مدیریت 

بحران جزیره به امضاء رسید.
این تفاهم نامه با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مهدی كشاورز 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش، 
به همراه رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، معاونان 
و تیم فنی، در مركز همایش های بین المللی كیش به امضاء 

رسید.
در  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
این مراسم با بیان این كه راه اندازی مركز اقیانوس شناسی 
اظهار  است،  تفاهم نامه  این  اهداف  از  خلیج فارس یک  در 
از دانشگاه تهران  نمایندگی  به  داشت: موسسه ژئوفیزیک 
در مركز بوم شناسی دانشگاهی را تجهیز كردند كه در ماه 
آینده شاهد بهره برداری مجموعه تحقیقاتی اقیانوس شناسی 

و مطالعات دریایی در داخل كیش خواهیم بود.

فعالیت های  دنبال  به  كه  این  بر  تاكید  با  پورزادی  سعید 
علمی در كیش هستیم، گفت: جزیره كیش می تواند مركز 
فعالیت های علمی به ویژه محیط زیستی -كه از دیگر ابعاد 

این تفاهم  نامه است- باشد.
به صورت  كه  علمی  موسسات  حضور  با  كرد:  اظهار  وی 
واقعی در جزیره كیش حضور دارند و فعالیت می كنند، تمام 

كارها پیوست علمی خواهند داشت.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد كیش دلیل 
را  تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه  با  تفاهم نامه  انعقاد 
زمین لرزه های چندماه گذشته عنوان كرد كه بالغ بر ۲۰۰لرزه 
جزیره  جغرافیایی  محدوده  در  و  جزیره  در  را  زمین لرزه  و 

كیش شاهد بودیم.
پورزادی با اشاره به اهمیت جایگاه كیش به عنوان مقصد 
به دلیل تحلیل  افزود:  گردشگری و توسعه سرمایه گذاری 
از  بودیم  مجبور  دیتاها  به  دسترسی  سرعت  و  داده ها 
اطالعات سرزمین اصلی و یا دیگر مناطق همجوار خودمان 

استفاده كنیم.
محدوده  در  كرد:  تصریح  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
تحلیل  برای  ایستگاهی  نیازمند  كیش  جزیره  جغرافیایی 
داده ها بودیم تا بتوانیم به مسائل زمین ساخت ورود كنیم؛ 
از این رو در همان زمان مذاكره ای با دانشگاه تهران داشتیم 
و با دستور ریاست دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک این 
موقت  ۵ایستگاه  تعداد  و  شد  عمل  وارد  سریعا  دانشگاه 
و  آفتاب  فارور،  هندورابی،  كیش،  جزیره  در  را  لرزه نگاری 
چارک مستقر كردند كه تعداد دو ایستگاه موقت در جزیره 

كیش مستقر شد.
پورزادی گفت: با این اقدام مهم و ارزشمند دیتاها به صورت 
آنالین به مركز ژئوفیزیک دانشگاه تهران ارسال می شود و 
خوشبختانه توانستیم تحلیل های خیلی خوبی را در اختیار 

مردم قرار دهیم و این تحلیل ها را بتوانیم بررسی كنیم.
كیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
زیرساختی،  در حوزه های  ما  به  این مهم  خاطرنشان كرد: 

توسعه زیرساخت های شهری و توسعه كیش كمک می كند 
و دیتاهای زمین لرزه های احتمالی را می توانیم تحلیل كنیم 
برسانیم  آگاهی عموم مردم  به  را  اطالعات الزم  و سریعا 
راستا  همین  در  بنابراین  بگیریم؛  را  تصمیم  بهترین  و 
تفاهم نامه همکاری میان موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 

با سازمان منطقه آزاد كیش به امضاء رسید.

تجاری- آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 
 صنعتی و ویژه اقتصادی در بدو ورود به جزیره، از طرح پایانه 

مسافری فرودگاه بین المللی كیش بازدید كرد.
سعید محمد در سفر دو روزه خود به جزیره كیش، نخستین 
پایانه  از  را  این منطقه  اقدام  از طرح های در دست  بازدید 
آغاز كرد و در جریان روند  مسافری جدید فرودگاه كیش 

پیشرفت فیزیکی این طرح قرار گرفت  .
براساس این گزارش، در این بازدید، دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در جریان روند تکمیل این طرح شامل 
بلوک بندی به تعداد ۹عدد در پایانه مسافری جدید براساس 
كه     A بلوک شرقی  قسمت های  از  بهره برداری  اولویت 
طراحی شده و تاكنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۸درصد 

رسیده است، قرار گرفت  .
الزم به ذكر است، سیستم های روشنایی به صورت یکچارچه، 
همچنین  است  .  شده  انجام  روشنایی  طرفه  یک  چراغ های 
بارانداز  درواقع  و  »بی اچ اس«  سیستم  و  صوت  سیستم 
جابه جایی بار مسافر نیز انجام شده و طبق برنامه ریزی هفتگی 

در بلوک های مختلف نظارت های الزم انجام می گردد.
ابنیه سعی شده  و  تاسیسات  كنترل بخش های مختلف  با 
انحراف  برنامه زمان بندی در  به حداقل ترین حالت ممکن 
به بلوک های مختلف برسد و بیشترین انحراف در بلوک F و  
C است كه حدود ۶درصد و در مجموع به ۴درصد انحراف 

رسیده است  .
همچنین، برای كنترل دقیق روی تجهیزات با توجه به بازه 
زمانی زیادی برای نصب و اجرای فعالیت ها درنظر گرفته 
برای  فیزیکی حدود ۸درصد  پیشرفت  از ۸۸درصد  و  شده 

راه اندازی و بهره برداری اختصاص یافته است.
دیجیتال  نصب  و  رسیده  اتمام  به  كار  تقریبا  اصلی  سالن  در 
ویدئووال ها و چراغ های سقفی در دست اقدام است كه مصالح آن  

از ۲هزار و ۸۰۰متر حدود یکهزار و ۹۰۰متر تامین شده است .
پیشرفت ۹۲درصدی،  با  مسافری  پایانه  این  است،  گفتنی 
شروع به بهره برداری و مسافرپذیری خواهد كرد و در طول 

یک سال آینده  تکمیل می شود.

افتتاح مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال 
جزیره کیش

همچنین، با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
با  كیش  جزیره  شمال  فاضالب  تصفیه خانه  دوم  مدول 

سرمایه گذاری۷۵۰میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
سعید محمد در این مراسم با بیان این كه پس از سال ها متوقف 
شدن كار، با تالش مضاعف مسئوالن و پیمانکاران، اكنون 
شاهد بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال 
جزیره كیش هستیم، گفت: با توجه به این كه در گذشته با 
توزیع آب تصفیه نشده در اراضی كه سبب شور شدن زمین 
و آسیب رساندن به گیاهان می شد، خوشبختانه در بازه زمانی 

كوتاه با مدیریت صحیح، این طرح به اتمام رسید.
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
تخصصی  آزمایشگاه های  از  ادامه،  در  اقتصادی  ویژه  و 
مرجع  تصفیه خانه  عنوان  به  كه  فاضالب  تصفیه خانه 

فاضالب در جزیره كیش است. بازدید كرد  .
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون  همچنین، 
كیش در این مراسم گفت: با افتتاح مدول دوم تصفیه خانه 
به  فاضالب جزیره  فاضالب شمال جزیره كیش، ظرفیت 

۱۷۵۰۰مترمکعب در روز افزایش پیدا خواهد كرد.

امسال،  پایان  تا  این كه  اعالم  با  پورزادی  سعید 
به  نیز  رزرو  حوضچه  عنوان  به  دیگر  ۲۵۰۰مترمکعب 
گذشته  در  افزود:  شد،  خواهد  اضافه  تصفیه خانه  ظرفیت 

تصفیه آب به طور كامل انجام نمی شد.
وی با اشاره بر اهمیت شاخص های مدیریت آب شیرین و 
حفظ محیط زیست این منطقه، اظهار داشت: با كلنگ زنی 
مشاور  بعدی  سفر  در  كه  جزیره  جنوب  تصفیه خانه 
رئیس جمهور عملیاتی خواهد شد، تا سال آینده صددرصد 
این  فاضالب  كشور،  سطح  در  شهر  نخستین  عنوان  به 

منطقه تصفیه می شود.
كیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
از شاخص های شهر  به عنوان یکی  این مهم  اظهار كرد: 
اكولوژیک محسوب می شود كه در این شاخص رشد خوبی 

را خواهیم داشت.
تصفیه خانه  تخصصی  آزمایشگاه های  نمود:  اذعان  پورزادی 
مستقیم  با سرمایه گذاری  در سه ماه گذشته  فاضالب كیش 
آزمایشات  كلیه  و  شد  تجهیز  كیش  آزاد  منطقه  سازمان 
»بی او دی فایو؛ بی او دی؛ تی دی اس؛ ای سی« و سایر آزمایشات 
میکروبی به صورت روزانه در چند مرحله با انجام نمونه گیری 

توسط كارشناسان مجرب آزمایشگاهی انجام می شود.
این  توسط  خروجی  استانداردهای  افزود:  ادامه  در  وی 
از  كه  پسابی  و  می شود  كنترل  و  نظارت  آزمایشگاه 
استاندارد های باال برخوردار نباشد، از تخلیه به محیط زیست 
خودداری می شود و مجدد این پساب به داخل تصفیه خانه 

هدایت می شود و پیش تصفیه انجام خواهد شد.
در  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
پایان خاطرنشان كرد: با راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه، 
بحث های  و  محیطی  زیست  شاخص های  ارتقاء  آینده  در 

كنترل آلودگی را در سطح جزیره خواهیم داشت.
الزم به ذكر است، با افتتاح مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
صورت  به  شغلی  جدید  فرصت های  كیش،  جزیره  شمال 
فراهم  ۵۵نفر  برای  غیرمستقیم  و  ۵۰نفر  برای  مستقیم 

می شود.

کلنگ زنی نخستین کارگو هوشمند بخش 
خصوصی در جزیره کیش

نخستین  كلنگ زنی  آیین  رئیس جمهور،  مشاور  حضور  با 
كارگو هوشمند در زمینی به مساحت ۳۶۰۰مترمربع، با حجم 

سرمایه گذاری ۲۰۰میلیارد تومان در جزیره كیش برگزار شد.
با  كیش  هوشمند  كارگو  نخستین  كلنگ زنی  آیین 
مشاور  حضور  با  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش 

برگزار گردید.
بیان  با  این مراسم  آزاد كیش در  مدیرعامل سازمان منطقه 
این كه تمام طرح های در دست اقدام از حمایت های سازمان 
منطقه آزاد كیش بهره مند می شوند، بر اهمیت اشتغال آفرینی، 
درآمد زایی و دسترسی آسان تجار به كاالهای خود كه سبب 
كاهش قیمت تمام شده خواهد شد، تاكید كرد و گفت: این اقدام 
مهم و ارزشمند به عنوان مزیت رقابتی میان مناطق آزاد داخلی 

و خارجی مطرح می شود.
پیشرفت  در  تسریع  برای  داشت:  اظهار  كشاورز  مهدی 
طرح های زیر ساختی و عمرانی، سازمان منطقه آزاد كیش 
از هیچ كمک حمایتی در چارچوب قانون دریغ نخواهد كرد.

الزم به ذكر است، این طرح بر اساس برنامه زمان بندی شده 
در بازه زمانی ۱۸ماه، اسفندماه ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد.
براساس این گزارش، این طرح برای نخستین بار در سطح 
كشور در كیش رونمایی شد و جایگاه آن در سطح كشور به 
عنوان كارگو هوشمند یکپارچه مطرح است و در فاز نخست 

این طرح تعداد ۸۰نفر مشغول به كار خواهند شد.
همچنین  و  بار  ایمنی  ارتقاء  و  نظر  دقت  است،  گفتنی 
ظرفیت ورودی و خروج به طور متوسط ۵۰۰تن در روز و 
این  بارز  از شاخصه های  از ظرفیت بومیان كیش،  استفاده 

طرح محسوب می شود.

با حضور ویدئوکنفرانسی معاون اول رئیس جمهور انجام پذیرفت:

افتتاح ۸طرح عمرانی و سرمایه گذاری به 
ارزش حدود ۴هزار میلیارد تومان در کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شد:

با انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه تهران و سازمان منطقه آزاد کیش محقق می شود:

در سفر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جزیره کیش انجام پذیرفت:

رونمایی از نقشه جامع هوشمند سازی جزیره کیش برای نخستین بار در مناطق آزاد

تبدیل جزیره کیش به مرکز فعالیت های علمی و محیط زیستی

کلنگ زنی نخستین کارگو هوشمند بخش خصوصی در جزیره کیش

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
جدید  پایانه  تجهیز  با  گفت:  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
بهترین فرودگاه كشور  به عنوان  این طرح  فرودگاه كیش 
كشور  نقاط  اقصی  از  مختلف  پروازهای  پذیرش  آمادگی 

به ویژه برای جام جهانی را دارد.
سعید محمد در مراسم رونمایی از طرح های مختلف جزیره 
كه  گیمز«  »كیش  ملی  رویداد  از  رونمایی  به ویژه  كیش 
حضور  تسهیل  بر  است،  كشور  ساحلی  مسابقات  بزرگترین 
گردشگران خصوصا برای جام جهانی اشاره كرد و اظهار داشت: 
پیش از این در جزیره كیش حدود یک میلیون مسافر در سال 
تردد داشتند كه با افتتاح ترمینال جدید، ظرفیت این فرودگاه 
به ۶میلیون مسافر در سال خواهد رسید. با این ظرفیت جدید 

مشکل حمل ونقل مسافران مرتفع خواهد شد.
وی عنوان كرد: در تفاهم نامه ای كه با كشور قطر به امضاء 
رسید، مقرر شد در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی در 

هفته ۴۰۰پرواز از جزیره كیش به كشور قطر انجام گردد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این مهم 
و  می شود  محقق  قطری  و  داخلی  ایرالین های  طریق  از 
درحال مذاكره هستیم كه مراحل پایانی آن را نهایی كنیم.

سعید محمد گفت: همه تالش ما این است كه بسترسازی 
خوبی برای هواداران فوتبال در جزیره كیش داشته باشیم 

و خروجی های آن نیز تا هم اكنون مشخص شده است.
احداث  راستای  در  موثری  گام های  كرد:  اظهار  وی 
۵ستاره،  هتل های  اقامتی،  مکان های  فوتبال،  زمین های 

ترمینال فرودگاه و ترمینال بندری برداشته شده است.
برای  ۲۲رویداد  تعداد  داد:  ادامه  رئیس جمهور  مشاور 
نظر  در  را  مختلفی  رویدادهای  و  شده  طراحی  ایام  این 
گرفته ایم كه همه این اتفاقات مقدماتی است كه بتوانیم 
را برای جام جهانی فوتبال در جزیره كیش  شور و شوق 

كنیم  . ایجاد 
سعید محمد اذعان داشت: اقامت در جزیره كیش برای مسافران 
جام جهانی نسبت به قطر و كشورهای همسایه بسیار ارزان 
است. ایرانی هایی كه می خواهند بازی های تیم ملی را در قطر 
تماشا كنند، به نفع شان است كه در جزیره كیش اقامت كنند. 
امکانات پروازی و شناوری آماده است كه مسافران را در ایام 

برگزاری مسابقات جام جهانی جابه جا كند.
وی در پاسخ به این سوال كه تا چه اندازه اقدامات انجام شده 
در جزیره كیش برای جذب مسافران خارجی تاثیرگذار است، 
گفت: اقداماتی كه انجام دادیم نه تنها برای جام جهانی ۲۰۲۲ 
بلکه برای توسعه پایدار جزیره كیش خواهد بود؛ نیاز به همه این 
زیرساخت ها داشتیم كه در آینده اگر بخواهیم رویداد دیگری 

برگزار كنیم مشکلی نداشته باشیم.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی در پایانخاطرنشان كرد: در تمامی بخش ها از قبیل 
سالمت، حمل ونقل فرودگاهی و بندری زیرساخت های الزم 
كیش  جزیره  مردم  برای  خوبی  خیلی  آینده  و  شده  انجام 
در  زیرساخت ها  كلیه  تکمیل  ما  هدف  می كنیم.  پیش بینی 

جزیره كیش است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش 
گفت: سازمان منطقه آزاد كیش و بخش خصوصی با اتحاد 
بزنند  رقم  جزیره  در  را  خوبی  اتفاقات  می توانند  و همدلی 
هواپیمایی  مدیریت  بازگرداندن  برای  موجود  مشکالت  و 

كیش به سازمان را حل كنند.
مهدی كشاورز در جلسه مشترک با روسا و اعضای هیات 
مشاور  محمد  سعید  حضور  با  كه  صنفی  مجامع  مدیره 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در  اصلی  اركان  از  یکی  را  خصوصی  بخش  شد؛  برگزار 
و  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  »اقتصادی،  حوزه های 

رسانه« معرفی كرد.
شركت  خصوصی سازی  موضوع  این كه  به  اشاره  با  وی 
هواپیمایی كیش از سال ۹۵ آغاز شده و سال۹۸ در اختیار 
داشت:  بیان  است،  گرفته  قرار  خصوصی سازی  سازمان 
۱۰۰درصد  نشده،  واگذار  هنوز  كیش  هواپیمایی  شركت 
از  اما  آزاد كیش است  به سازمان منطقه  سهام آن متعلق 

اختیار ما خارج شده است.
بخش  تالش  بر  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خصوصی در كنار سازمان برای حل مشکالت كیش تاكید 
كرد و افزود: درحالی كه پروازها كاهش پیدا كرده، ما باید 
تمام توان و تالش خود را برای رونق گردشگری و تجاری 

كیش به كار گیریم.
كشاورز اظهار داشت: عوامل مختلفی در ایجاد این معضالت 
نقش داشته كه باید نسبت به حل آن اقدام كنیم، در شرایط 
اجاره بها در صنوف مختلف  تاكید شده كه  بارها  آمده  پیش 
بر اساس وضعیت بازار از سوی مالک درنظر گرفته شود؛ بنابراین 

پایبند به اصول باشیم و به همنوعان خود كمک كنیم.
وجود  برخالف  گفت:  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
آینده  به  جد  به  دارم،  اطالع  آنها  از  كه  محدودیت هایی 
جشنواره  یک  از  فراتر  رویکردمان  چراكه  هستم؛  امیدوار 
برنامه های  برگزاری  برای  و  است  تابستانی  یا  زمستانی 

متنوع در طول ۳۶۵روز از سال برنامه ریزی كرده ایم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش در 
پایان تصریح كرد: رویکرد سازمان به گونه ای است كه از تمام 
استفاده  این شرایط  از  برای خروج  ظرفیت ها در طول سال 
خواهد كر؛ بنابراین درخواستم از نمایندگان تمام صنوف حاضر 

در جلسه این است كه نگاهتان امیدواركننده باشد.

ضرورت تسهیل سفر 
گردشگران به ویژه برای 
جام جهانی به مقصد کیش

بخش خصوصی، رکن اصلی 
توسعه رونق گردشگری و 

تجاری کیش

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار کرد:
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در آیین افتتاح همزمان طرح های سرمایه گذاری، زیرساختی و عمرانی مناطق 
رئیس جمهور  اول  معاون  مخبر  محمد  دستور  با  که  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  و 
در  سرمایه گذاری  ۱۷طرح  شد؛  انجام  ویدئوکنفرانس  صورت  به  اقتصادی 

منطقه آزاد انزلی افتتاح و عملیات اجرایی احداث آنها آغاز گردید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این رویداد با 
بیان این که منطقه آزاد انزلی با برخورداری از مزیت هایی نظیر نزدیکی به 
با  استان سرسبز گیالن  در  واقع شدن  پرجمعیت کشور،  نواحی  و  پایتخت 

محصوالت متنوع کشاورزی و نیروی کار متخصص، دسترسی به بازارهای 
کشورهای اوراسیا و حاشیه دریای کاسپین از مزیت ها و فرصت های متنوعی 
منطقه ای  بازارهای  با  کشورمان  اقتصادی  همکاری های  توسعه  مسیر  در 
کاسپین؛  و  انزلی  استراتژیک  بندر  دو  وجود  داشت:  اظهار  است،  برخوردار 
قرارگیری  و  گردشگری  تجاری،  صنعتی،  زیرساخت های  از  بهره مندی 
ظرفیت  از  را  انزلی  آزاد  منطقه  بین المللی،  ترانزیتی  کریدورهای  مسیر  در 
کم نظیری در مسیر افزایش صادرات، درآمدهای ارزی و اشتغال زایی برای 

اقتصاد کشورمان در ارتباط با کشورهای منطقه بهره مند نموده است.
عیسی فرهادی با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی در دوره جدید و در اجرای 
برنامه های اقتصادی دولت مردمی و پاسخگویی به مراجعات سرمایه گذاران، 
ظرفیت های  تمام  از  بهره گیری  و  سرمایه گذاری  جدید  فرصت های  ایجاد 
است،  داده  قرار  دستورکار  در  را  دریامحور  اقتصاد  به ویژه  اقتصادی  موجود 
الحاق  با  توسعه منطقه  راهبرد، طرح  این  راستای عملیاتی سازی  افزود: در 
فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، شهرک های صنعتی نواحی همجوار 
شورای  محترم  مجلس  تصویب  به  اخیرا  صادرات  و  تولید  رشد  هدف  با 
نگهبان، شرایط  محترم  تایید شورای  با  که  می رود  امید  و  رسیده  اسالمی 
مناسبی برای جهش اقتصادی در منطقه بیش از پیش در بزرگترین بنگاه 

اقتصادی شمال کشور فراهم  شود.
وی درخصوص طرح هایی که در منطقه آزاد انزلی مورد بهره برداری رسمی 
قرار گرفت، بیان داشت: ۱۷طرح سرمایه گذاری و عمرانی با اعتباری بالغ بر 
شامل  بخش خصوصی  حداکثری  از ظرفیت  استفاده  با  تومان  ۷۵۸میلیارد 
و  اشتغال زایی مستقیم  و  تومان  اعتبار ۳۴۳میلیارد  با  بهره برداری  ۱۱پروژه 

غیرمستقیم ۶۵۱نفر در بخش های صنعتی و بندری افتتاح شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، واحدهایی که در جریان دومین رویداد 
تولید  واحد  را شامل  کردند  به کار  منطقه شروع  این  در  آزاد  مناطق  افتتاح 
کاالی خواب؛ دو واحد تولید مواد غذایی؛ واحد تولید کفش و کتانی؛ واحد 
لوازم  تولید محصوالت دخانی؛ واحد مونتاژ دوچرخه؛ واحد تولید قطعات و 
خودرو؛ واحد تولید لوازم خانگی و واحد تولید و تجهیز خودروهای اورژانس 

و امداد و نجات عنوان کرد.
فرهادی با بیان این که یکی از طرح های زیرساختی که افتتاح شد، سیلوهای 
نگهداری غالت در بندر انزلی است که با مشارکت اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن به عنوان یک زیرساخت اساسی در مدار خدمت رسانی به بازرگانان 
عمران  ۵طرح  بهره برداری  از  می گیرد،  قرار  منطقه  کشورهای  و  کشورمان 
روستایی در روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی با صرف هزینه 9.۴میلیارد ریالی 

از منابع درآمدی سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح 
توسط  که  سرمایه گذاری  جدید  طرح های  به کار  شروع  زمینه  در  کرد: 
همزمان  صورت  به  می گیرد،  صورت  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
با  تجاری  و  صنعتی  حوزه های  در  سرمایه گذاری  ۶طرح  اجرایی  عملیات 
اعتبار ۴۱۵میلیارد تومان و اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم برای ۷9۵نفر 
و  اقتصادی  فعالیت های  برای  روشن  افق هایی  نوید بخش  که  آغاز شد  نیز 
انزلی  آزاد  منطقه  در  کار  و  کسب  رونق  و  صادرات  ظرفیت های  افزایش 

ارزیابی می شود.
گفتنی است، در این رویداد معاون استاندار، فرماندار بندر انزلی، مدیران کل 
همراه  به  سازمان  مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای  گیالن،  استان 

فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی با مدیریت شعب بانک تجارت و مدیر شعب بانک 

رسالت به طور جداگانه دیدار و گفت وگو کرد.
بانکی  همکاری های  درخصوص  که  دیدارها  این  در 
گفت وگو شد؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
به ظرفیت ها و فرصت های پیش روی منطقه آزاد انزلی در 
اوراسیا تصریح کرد که  و  با کشورهای حوزه خزر  ارتباط 
افزایش و تنوع بخشی به حضور بانک های داخلی و خارجی از 
راهبردهای این سازمان است و گفت: تنوع بخشی و گسترش 
خدمات قابل ارائه از سوی شبکه بانکی کشور، زمینه ساز 
این منطقه و  تسهیل و توسعه فرآیندهای تجاری داخل 
همچنین با بازارهای منطقه ای است و این امر در راستای 
میان  ترانزیت و حمل ونقل کاال  در  ایفای نقش محوری 
کشورهای منطقه و جذب طرح های سرمایه گذاری خارجی و 
حمایت از طرح های سرمایه گذاری صادرات محور داخلی، مورد 

توجه و تاکید سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد.
عیسی فرهادی با تاکید بر همکاری فی ما بین بانک ها با 
منطقه آزاد انزلی، آن را زمینه ساز گسترش اشتغال و تقویت 
شعار  تحقق  راستای  در  گیالن  استان  در  کار  و  کسب 
سال ارزیابی و اعالم کرد: با توجه به بیانات مقام معظم 

دانش   بنیان،  »تولید؛  سال  نامگذاری  درخصوص  رهبری 
اشتغال   آفرین« باید تالش کنیم تا تمرکز بر مسئله تولید 
بیش از قبل شود؛ زیرا تولید، کلید حل مشکالت اقتصادی و 
راه اصلی عبور از دشواری   های اقتصادی است. در این راستا 
و با توجه به حجم گسترده سرمایه گذاری در این منطقه و 
پروژه های زیرساختی سازمانی و رشد سرمایه گذاری بخش 
خصوصی، نیازمند منابع مالی و بانکی به منظور تسریع در 
فرآیندهای احداث و طرح توسعه ۱۰۰واحد نوآور، فناور و 
کارآفرین فعال بوده؛ بنابراین همکاری در راستای تحقق 

این اهداف مورد تاکید منطقه آزاد انزلی است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
انزلی در  آزاد  به نقش محوری منطقه  اشاره  با  پایان  در 
کریدور شمال- جنوب، از ظرفیت ها و فرصت های همکاری 
در زمینه حمل ونقل ریلی، دریایی و ترکیبی سخن گفت و 
خاطرنشان کرد: لزوم توسعه هرچه بیشتر حمل ونقل ترکیبی 

با توجه به اتصال بندر کاسپین به راه آهن سراسری بسیار 
حائز اهمیت است؛ زیرا با راه اندازی راه آهن رشت به کاسپین 
عالوه بر افزایش ترانزیت کاال، زمینه های رونق اقتصادی در 

گیالن نیز فراهم می شود.
استان  رسالت  و  تجارت  بانک  مدیران شعب  ادامه،  در 
و  مابین  فی  همکاری های  توسعه  بر  تاکید  با  گیالن 
تقویت ارتباط بین مشتریان و بانک ها، آن را گامی در 

راستای بهبود فضای کسب وکار دانستند. 
و  رویکردها  تشریح  ضمن  دیدارها  این  در  است،  گفتنی 
راهبردهای بانک های تجارت و رسالت، درخصوص زنجیره 
ارائه خدمات بانکی، خدمات بین المللی، نقل  و انتقال پولی، ارائه 
خدمات نوین در زمینه تامین مالی طرح ها و سرمایه در گردش 
موردنیاز کسب و کارها، مشارکت در پروژه های زیرساختی و 
همچنین حمایت از موضوعات دانش بنیان و اشتغال زدایی 

تحصیلکردگان در حوزه مذکور، تبادل نظر و گفت وگو شد.

با  انزلی  آزاد  رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: منطقه 
وجود دو بندر کاسپین و انزلی در بهره برداری حداکثری از 
فرصت های رو به رشد تجاری کشورمان در توسعه روابط با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روسیه دارای نقش مهمی است.

کاری  نشست  برگزاری  از  بعد  پیمان پاک  علیرضا 
از  بازدید  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  با 
نمونه  صادرکننده  شرکت  دو  و  موجود  زیرساخت های 
عیسی  حضور  با  نشستی  در  منطقه؛  این  کشوری 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی و اعضای هیات مدیره، فعالین اقتصادی این 
درخصوص  سازمان؛  این  مدیران  و  معاونین  و  منطقه 
بازار  با  چالش ها و فرصت های پیش روی توسعه روابط 
اوراسیا به ویژه روسیه و بسته های حمایتی و برنامه های 

سازمان متبوع خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.
ژئوپلیتیک  تحوالت  و  تغییر  از  تحلیلی  ارائه  با  وی 
به وجود آمده در حوزه اوراسیا و روسیه که منجر به عزم 
جدی همه ارکان دولتی و بخش خصوصی روسیه برای 
توسعه همکاری ها با طرف ایرانی در زمینه های مختلف، 
این فرصت را مزیتی بر مزایا و فرصت های منطقه آزاد 
انزلی درخصوص توسعه مراودات با این منطقه ارزیابی 
کرد و اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با وجود دو بندر 
کاسپین و انزلی در بهره برداری حداکثری از فرصت های 
روبه رشد تجاری کشورمان در توسعه روابط با اتحادیه 
در  است؛  مهمی  نقش  دارای  روسیه  و  اوراسیا  اقتصاد 
نتیجه توسعه و تکمیل زیرساخت هایی همچون اتصال 
به خط ریلی و خط ریل رشت- انزلی  بندر کاسپین و 

 آستارا از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره ای به تغییر راهبرد 
تجاری بخش دولتی و خصوصی این کشور نمود و این مهم 

را ناشی از برنامه این کشور برای ایجاد و تقویت مسیرهای 
جایگزین ترانزیتی و تجاری حتی در صورت رفع چالش های 
همکاری روسیه با غرب عنوان کرد و تصریح نمود: در این 
میان روس ها، ایران را یکی از بهترین مسیرهای پیش روی 
خود ارزیابی کرده و باید توجه داشته باشیم که براساس 
اظهارنظر مقام های بلندپایه این کشور، هم اکنون با خالء 

تامین یکصد میلیارد دالر کاال مواجه می باشند.
پیمان پاک با بیان نمونه هایی از عزم جدی دولت و بخش 
خصوصی روسیه برای گسترش مناسبات تجاری و صنعتی 
با فعالین اقتصادی کشورمان و برگزاری رویدادهایی همچون 
بزرگترین نمایشگاه خودرویی تاریخ ایران در خارج از کشور، 
هیات های  آمد  و  رفت  هیات های  کیفی  و  افزایش کمی 
تجاری دو کشور که در تاریخ مناسبات ایران و روسیه بی سابقه 
است و رشد ۱۲۰ و ۱9۰درصد مناسبات دو کشور در تیر و 
مردادماه سالجاری، تاکید کرد: تجهیز، نوسازی و خرید ناوگان 
حمل ونقل دریایی و در کنار آن جاده ای و ریلی خود در این 
مقطع زمانی الزامی حیاتی است؛ چراکه با توجه به ظرفیت 
و فرصت های کنونی، هم اکنون نیازمند ۱۰۰فروند کشتی 
تجاری به منظور بهره برداری از وضع موجود و موقعیت های 

روبه توسعه در آینده نزدیکی هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان با ارائه تحلیلی از 
روند انعقاد قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و فرصت هایی که از قبل صفر شدن تعرفه های گمرکی 
برای ۸۰درصد کاال که با اجرایی شدن آن به 9۳درصد سبد 
کاالهای درحال مبادله گسترش پیدا می کند، خاطرنشان 
در  موجود  محدودیت های  دلیل  به  اساس،  این  بر  کرد: 
ترانزیت زمینی، بهترین و سریع ترین مسیر افزایش هرچه 
بیشتر مناسبات دو کشور از طریق دریا و بنادر استان گیالن 
به ویژه بندر انزلی و کاسپین است که باید در کنار تکمیل 

زیرساخت ریلی نسبت به توسعه امکانات و خدمات روبه 
با  اقدام نمود تا در رقابت  ایرانی و روسی  بازرگانان  رشد 

کشورهای همجوار، تجربه های گذشته را تکرار نکنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
فلسفه وجودی مناطق آزاد وابسته به حضور 

سرمایه گذاران است
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
فلسفه  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه 
سرمایه گذاران  حضور  به  وابسته  آزاد  مناطق  وجودی 
از  دلیل  هر  به  عزیزان  این  اگر  کرد:  تاکید  است، 
آزادی  منطقه  دیگر  اساسا  برگردانند،  روی  آزاد  منطقه 
وجود ندارد؛ در نتیجه رفع دغدغه ها و تالش به منظور 
رونق کسب و کار آنها، اولین و مهم ترین اولویت کاری 

سازمان منطقه آزاد انزلی است.
دست  از  فرصت های  از  تحلیلی  ارائه  با  فرهادی  عیسی 
رفته در بازارهای عراق و افغانستان ظرف سال های اخیر، 
عزم جدی و پیگیری های سازمان توسعه تجارت را ستود 

و اظهار داشت: حضور جنابعالی در منطقه آزاد انزلی، محدود 
به گفت وگو با چندین فعال اقتصادی و صادرکننده نیست، 
بلکه هم افزایی جهت بهره برداری حداکثری از سرمایه ای 
ملی که متعلق به همه ملت ایران است و باید از این فرصت 

استفاده نمایند، محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به برنامه های توسعه ای 
و تکمیل زیرساخت های مختلف منطقه و برخی کمبودهای 
برجای مانده از دوران گذشته اشاره کرد و تصریح نمود: 
تسریع در بهره برداری از اتصال خط ریلی به بندر کاسپین 
حوزه  زیرساختی  طرح های  مهم ترین  رو- رو،  اسکله  و 
لجستیک و حمل و نقل این سازمان است که در کنار طرح 
و  چند شهرک صنعتی  الحاق  و  منطقه  محدوده  توسعه 
کاری  برنامه های  مهم ترین  رشت،  بین المللی  فرودگاه 
سازمان منطقه آزاد انزلی جهت حضور بیش از پیش این 
منطقه و فعالین اقتصادی استانی، ملی و بین المللی در این 

منطقه آزاد تجاری- صنعتی است.
گفتنی است، در این نشست که تیمور پورحیدری مدیرکل 
صمت استان گیالن نیز حضور داشت، مدیران کشتیرانی 
دریای خزر و تشکل های بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی 
به بیان چالش ها و پیشنهادات خود در زمینه سازوکار رفع 
کمبود کشتی های تجاری، مشکالت تامین ارز، کمبودهای 
زنجیره لجستیک، دعوت از فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
جهت حضور در رویدادهای بین المللی که از سازمان توسعه 
برگزار می شود و حذف مالیات بر ارزش افزوده پرداختند 
برای  را  خود  موافقت  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  که 
تامین منابع مالی جهت خرید پنج فروند کشتی تجاری 
توسط بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی به منظور ایجاد 
خط کشتیرانی و حضور مناطق آزاد در هیات های تجاری، 

اعالم کرد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی میزبان اعضای هیات مدیره انجمن سرمایه گذاران 
این نشست  در  بود که  انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و 
پیش روی  چالش های  و  فرصت ها  درخصوص  طرفین 
کسب و کارهای منطقه در زمینه توسعه همکاری ها با 

بازارهای منطقه ای به گفت وگو پرداختند.
عیسی فرهادی در این نشست با قدردانی از تالش ها و 
اقدامات بخش خصوصی به ویژه انجمن سرمایه گذاران 
و کارآفرین منطقه آزاد انزلی ؛ فلسفه وجودی مسئولین 
خصوصی  بخش  به  خدمتگزاری  به  وابسته  را  دولتی 
کرد:  تاکید  و  اعالم  کشور  اقتصادی  جنگ  سربازان  و 
باید  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریتی  مجموعه 
سرمایه گذاران  دغدغه های  و  مسائل  پیگیر  و  پاسخگو 
یک  از  فراتر  و  بوده  منطقه  تولیدکنندگان  به ویژه 

ارباب رجوع به شما عزیزان خدمات ارائه دهند.
وی با ارائه تحلیلی از فرصت ها و ظرفیت های موجود و 
پیش روی این منطقه در عرصه ملی و بین المللی؛ آینده 

منطقه آزاد انزلی را بسیار درخشان بیان کرد و افزود: باید 
توجه داشت که یکی از دستاوردهای مهم حضور بیش از 
یا توسعه کسب و  و  این منطقه  پیش سرمایه گذاران در 
کارهای موجود، افزایش ضریب اشتغال زایی برای ساکنین 
منطقه  اطراف  شهرستان های  و  انزلی  بندر  شهرستان 
می باشد، در نتیجه حمایت از سرمایه گذار پشتیبانی از اشتغال 

نسل جوان و نیروهای متخصص است.
فرهادی، ارتباط سازمان منطقه آزاد انزلی با فعالین اقتصادی 
و سرمایه گذاران را مبتنی بر یک رابطه دوطرفه و در قالب 
هم افزایی عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد و سرمایه گذار الزم و 
ملزوم یکدیگر بوده و توسعه هر دو، وابسته به همدلی و همکاری 
دو جانبه است؛ یعنی وجود منطقه آزاد برای سرمایه گذاران، منوط 
به فعالیت آنها بوده و همین موضوع درخصوص منطقه آزاد 
صدق می کند، به این معنا که اگر منطقه آزادی نباشد، فعالیت 

اقتصادی نمی تواند وجود داشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان خواستار همکاری سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 

در مسیر توسعه و رشد سرمایه گذاری در منطقه در عرصه 
فرصت های بین المللی ایجاد شده برای منطقه متبوع خود 
شد و خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی و انجمن 
سرمایه گذاران یک خانواده می باشند و باید عنایت داشته 
باشیم که منطقه آزاد انزلی خانه اول همه ما بوده و حفظ 
حرمت آن وظیفه همه ذی نفعان در این طرح ملی کشور 

است تا عیوب و مشکالت آن را خود رفع نماییم.
در ادامه این نشست، احمد طاهری رئیس و اعضای هیات 

مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی 
با گرامیداشت یاد و خاطره سردار امانی رئیس فقید انجمن؛ 
محورهایی همچون تعامل بیشتر مدیران سازمان در مسیر 
همکاری با بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار داخلی و 
خارجی؛ ممانعت از اعمال نظرهای ناشی از تعلق به طیف های 
اقتصادی؛  فعالین  به  خدمات رسانی  و  تعامل  در  سیاسی 
هم افزایی بیشتر در راستای رفع موانع تولید در قالب هایی 
چون افزایش دیدارهای تخصصی با مدیریت عالی و معاونین 
سازمان؛ تسریع در رفع مسائل موجود درخصوص احداث 
تسهیل گری  انزلی؛  آزاد  منطقه  صنعتی  شهرک  سومین 
در سازوکارهای حضور سرمایه گذاران خارجی در تعامل با 
نهادهای همکار استانی و کشوری؛ به همراه حفظ شانیت 
و حاکمیت سازمان منطقه آزاد انزلی در محدوده خود در 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  چارچوب 
کشور و جلوگیری از برخی مداخالت سایر نهادها در مواجه با 
خدمات رسانی به سرمایه گذاران منطقه را در دیدار با مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان نمودند.

اخبار منطقه آزاد انزلی با دستور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت:

عیسی فرهادی در دیدار با مدیران عامل بانک تجارت و رسالت عنوان کرد:

رئیس سازمان توسعه تجارت  اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

بهره برداری از ۱۷طرح سرمایه گذاری و 
زیرساختی در منطقه آزاد انزلی

اختصاص منابع بانکی در جهت رونق تولید و دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی

نقش بی بدیل منطقه آزاد انزلی در توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روسیه

همکاری سرمایه گذاران در مسیر توسعه و رشد سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

عیسی  با  گیالن  استان  گمرکات  ناظر  برزگر  صادق 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
انزلی درخصوص سازوکارهای توسعه همکاری های  آزاد 
فعالین  به  خدمات رسانی  روان سازی  منظور  به  نهاد  دو 

اقتصادی به گفت و گو پرداختند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان این که گمرک 
در  سازمان  این  با  همکار  دستگاه های  مهم ترین  از  یکی 
مسیر جذب سرمایه گذار و خدمات رسانی به فعالین اقتصادی 
محسوب می شود، نقش این سازمان را در مولفه های پدافند 
اقتصادی  غیرعامل به دلیل نقش مهم در زندگی و ثبات 
کشور، حائز اهمیت عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به 
نهاد،  دو  تعامل های گمرکی  در حوزه  برخی مسائل  وجود 
و  بندری  اقتصادی،  معاون  با حضور سه  ایجاد کارگروهی 
توسعه مدیریت سازمان و گمرک استان به منظور هماهنگی 
اقتصادی،  فعالین  به  خدمات رسانی  تسریع  و  تسهیل  در 
نخستین گام در مسیر همراهی و همکاری بیشتر دو ارگان 

خدمت رسان به اقتصاد کشور است.
عیسی فرهادی با ارائه تحلیلی از نقش درآمدهای ترانزیتی 
منطقه متبوع خود در فرآیند ایجاد و تکمیل  زیرساخت های 
بندری، ریلی و توسعه ای، این امر را زمینه توسعه فعالیت های 
تولیدی و خدمات بازرگانی درون  منطقه و افزایش گردشگران 
ورودی که مهم ترین دستاورد آن رونق فضای کسب و کار 

می باشد، عنوان کرد.
تحوالت  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این که  بر  تاکید  با  و  کرد  اشاره  اوراسیا  ژئوپلیتیک حوزه 
نباید تجربه تلخ از دست دادن فرصت های تجاری قفقاز 
با  ارتباط  در  هم اکنون  هفتاد،  دهه  در  میانه  آسیای  و 
اوراسیا و روسیه تکرار شود، تمایل روس ها برای افزایش 
همکاری ها را فرصتی برای گسترش مناسبات دو جانبه 
سازمان  و  گمرک  همکاری  مدل  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
منطقه آزاد باید به سمت یکی شدن حرکت نماید؛ چراکه 
اساسا فلسفه وجودی این منطقه و گمرک خدمات رسانی 

به سرمایه گذاران، بازرگانان و صادر کنندگان است.
همچنین، ناظر گمرکات استان گیالن با بیان اینکه افزایش 
سرعت خدمات رسانی گمرکی در مقطع حساس و فرصت 
و  گمرکات  کاری  اولویت  در  کشورمان  اقتصاد  کم نظیر 
اداری  دستگاه های  هم افزایی  دارد؛  قرار  نظارت  حوزه  این 
استانی و کشوری با جلوداری سازمان منطقه آزاد انزلی را 
زمینه ساز بهره مندی حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های 
اوراسیا اعالم کرد و با ارائه گزارشی تحلیلی از کریدورهای 
بین المللی عبوری از استان گیالن و تقارن آنها با منطقه آزاد 
برای  را  استان  گمرکات  آمادگی  استان؛  گمرکات  و  انزلی 
عملیاتی سازی مسیرهای تجاری فوق و اجرای مزیت های 

این منطقه اعالم نمود.
برزگر، گسترش فعالیت های منطقه آزاد انزلی را در تنوع بخشی 
به سبد کاالهای وارداتی و صادراتی از گمرکات استان مهم 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: با عنایت به تحریم های اعمال 
اقتصادی  اتحادیه  با  شده علیه روسیه و فرصت همکاری 
ایجاد  برای  مرکزی  به  می تواند  انزلی  آزاد  منطقه  اوراسیا؛ 
بازارهای مالی تبدیل شود و درخصوص توافق بر شاخص های 
یکسان در زمینه های استاندارد، قرنطینه، کشاورزی؛ به عنوان 
پایلوت توسعه همکاری ها دو و چندجانبه در این زمینه ها به 

ایفای نقش بپردازد.
گفتنی است، در این دیدار که معاونین و مدیران سازمان 
کارگروه  شد  مقرر  داشتند،  حضور  نیز  انزلی  آزاد  منطقه 
تسهیل و تسریع در فرآیندهای خدمات رسانی گمرکی با 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مربوط  معاونت های  حضور 

گمرکات استان شروع به کار نماید .

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  هم اندیشی  نشست 
منطقه آزاد انزلی با رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 

و شهردار بندر انزلی برگزار شد. 
در این جلسه که اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان 
درخصوص  مباحثی  داشتند،  حضور  انزلی  آزاد  منطقه 
توسعه همکاری های فی مابین بر پایه قوانین منطقه آزاد 
انزلی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دوطرف در 

زمینه های مختلف مطرح و تبادل نظر شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر لزوم ثبات 
تغییر  را  شهرها  شورای  آفات  از  یکی  شهری،  مدیریت 
مداوم و عزل و نصب های شهرداران عنوان و با اشاره به 
اینکه یکی از مزیت های شهر انزلی عدم مواجه با معضل 
عدم ثبات مدیریتی است، افزود: یکی دیگر از معضالت 
که  است  پایدار  درآمد  بحث  شهر،  امور  اداره  در  شهرها 
چالش زیادی را برای مدیران شهری برای پرداخت حقوق 
با  نمی توان  که  به گونه ای  می کند،  ایجاد  شهر  توسعه  و 

تکیه بر آن اقدام به اجرای پروژه های جدید کرد. 
عیسی فرهادی با تاکید بر ظرفیت های منطقه آزاد انزلی 
تنها منطقه  به عنوان  انزلی  آزاد  خاطرنشان کرد: منطقه 
به  نزدیکی  از ظرفیت  با برخورداری  آزاد شمال کشور و 
پیشرفت  و  توسعه  سکاندار  کشور،  ۳۰میلیونی  جمعیت 
میلیونی  ورود  با  که  است  کشور  و  استان  و  منطقه 
عضو  کشورهای  با  همکاری ها  توسعه  و  گردشگران 
اوراسیا می تواند نقش فزآینده ای در رشد مبادالت تجاری 

و افزایش اشتغال داشته باشد.

تشکیل کارگروه تسیهل 
فرآیندهای خدمات رسانی 

 به فعالین اقتصادی
 منطقه آزاد انزلی

رشد مبادالت تجاری 
و افزایش در توسعه 

همکاری ها با کشورهای 
عضو اوراسیا

در دیدار ناظر گمرکات استان گیالن با عیسی 
فرهادی مطرح شد:

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در نشست با 
اعضای شورا و شهردار انزلی بیان کرد:
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فاز دوم افتتاح و بهره برداری همزمان ۷۱پروژه سرمایه گذاری، صنعتی و عمرانی 
در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به انجام رسید. این آیین در 
4منطقه آزاد اروند، کیش، ارس و انزلی  و در 5منطقه ویژه  اقتصادی انرژی 
پارس، پتروشیمی، ارگ جدید بم، سهالن و لرستان با مجموع سرمایه گذاری 
بیش از ۱.۱80.000میلیارد ریال و اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بیش از 
22هزار نفر، در دهم شهریورماه سال جاری با حضور معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 

آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید.
افتتاح پروژه های  نیز فاز نخست  اردیبهشت ماه سال ۱40۱  همچنین، در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با حضور رئیس محترم 
جمهوری انجام گرفته و 82پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی در 5منطقه 
ویژه  ۷منطقه  و  ماکو  و  انزلی  کیش،  ارس،  قشم،  تجاری- صنعتی  آزاد 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، سهالن، بوشهر، لرستان، المرد، بجنورد 

و نمین به بهره برداری رسیده بود.
پروژه های سرمایه گذاری و زیرساختی  بهره برداری  افتتاح و  آیین  اولین  در 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در سال ۱40۱ که با حضور رئیس 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، آیت اهلل رئیسی بیان کرد: »گزارش های 
ارائه شده از دستاوردهای مناطق آزاد نوید این را می دهد که مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب 
سرمایه نزدیک شده اند. سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره وری 
دو شرط اساسی رشد اقتصادی هستند؛ هر اقدامی در جهت افزایش بهره وری 

و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی باید موردتوجه مناسب قرار گیرد«. 
برای حضور  بخش خصوصی  به  دادن  میدان  رئیس جمهوری همچنین 
فعال در عرصه اقتصادی کشور را ضروری دانسته و تصریح نموده بود: 
»حضور بخش خصوصی، سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های بزرگ در 
اقتصاد، از گام های موفقی است که باید تقویت شود. در این راستا هدایت، 
نظارت و حمایت سه وظیفه دولت برای هماهنگ سازی بخش خصوصی 
با اقتصاد است. فلذا باید به فعالیت های مولد در کشور میدان داد و موانع 

سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف نمود«.
در دومین آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های سرمایه گذاری، 
صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایران 
نیز، دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ضمن تمجید از دستاوردها 
در دوره مدیریتی دولت سیزدهم  آزاد  مناطق  در  یافته  انجام  اقدامات  و 
عنوان کرد: برنامه ریزي ها و اقدامات خوبي طی چند ماه گذشته در مناطق 
آزاد انجام شده که البته نباید به همین دستاوردها بسنده کرد و با  توجه به 
امكانات و اختیارات مناطق آزاد، مي توان دستاوردهاي بزرگ اقتصادي و 

سرمایه گذاري براي کشور رقم زد. 
وي همچنین گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادي می توانند در تحقق شعار سال 
یعنی »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« پیشاهنگ اقتصاد ایران باشند و نیز 

می توان امكان انجام یک جهش بزرگ اقتصادي مناطق آزاد را فراهم نمود.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در دومین آیین 
پروژه های سرمایه گذاری، صنعتی و  اجرایی  آغاز عملیات  و  بهره برداری 
عمرانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، با اشاره به ضرورت بسترسازي 
بخش هاي  در  به ویژه  بین المللي  ارتباطات  براي  امكانات  الزم  ایجاد  و 
بانكي، بیمه اي و سرمایه گذاري در مناطق آزاد، تسریع پایه ریزي توسعه 
تعامالت بین المللي در مناطق آزاد را خواستار شده و گفت: دولت سیزدهم 
به دنبال آن است تا بسترهای سرمایه گذاري و توسعه در حوزه صادرات، 

مسائل مالي، بانكي و بیمه ای در مناطق آزاد ایجاد شود.

مناطق آزاد در مدار توسعه و بالندگی
جریان رشد صادرات، سرمایه گذاری، تولید و توسعه زیرساخت های عمرانی در 
مناطق آزاد؛ امروز امیدواری ها را برای تحقق اهداف تعیین شده برای این مناطق 
تقویت کرده است. علی الخصوص دستاوردهای مناطق آزاد در دولت سیزدهم، 
قابل توجه می باشد. البته ریشه این امیدواری، اساسا به رویكرد و سیاست های 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  رئیسی  آیت اهلل  دولت 
بر می گردد؛ چراکه این رویكرد کالن، برنامه محور می باشد. برنامه محوری در 
سازمان های مناطق آزاد، باعث ایجاد یكپارچگی فعالیت ها، سهولت ارزیابی و 

سنجش عملكرد سازمان های مناطق آزاد می شود.
در این راستا، تیم راهبردی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
تدوین سند تحول مناطق آزاد، مبنای مناسبی  برای پیشرفت پایدار مناطق آزاد 
در چارچوب قانون این مناطق را فراهم آورده است. ایجاد مراکز آموزشی نوین، 
متنوع سازی منابع درآمدی پایدار برای مناطق آزاد، بین المللی شدن مناطق آزاد، 
ایجاد و توسعه سیستم های مالی فراسرزمینی نظیر بورس بین الملل و بانک 
آفشور، توسعه گردشگری، حمایت از اقتصاد دانش بنیان، توجه ویژه به حوزه 
ترانزیت، توسعه حوزه شیالت، کشاورزی، دامپروری در مناطق آزاد عمده ترین 
محورهای برنامه تحول مناطق آزاد در راستای تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد 

یعنی صادرات محوری و تولید محوری می باشد.
در ارتباط با ایجاد و توسعه سیستم مالی فراسرزمینی، دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر مبنای مواد ۱8، 28 و 29 قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد در حوزه بانک و بیمه و بورس بین الملل، ضمن تعامل 
تنگاتنگ با شورای عالی بورس، مجوز بورس بین الملل مناطق آزاد را به 
عنوان پنجمین بورس کشور اخذ نموده است که می تواند به عنوان مكمل 
اقتصاد  اقتصادی و  بورس های چهارگانه کشور عمل کرده و به فعاالن 

مناطق آزاد نیز کمک خواهد کرد. 
همچنین برای تسریع بین المللی شدن مناطق آزاد؛ ایجاد مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مشترك با کشورهای همسایه، نظیر کشورهای ارمنستان، ترکیه، 
روسیه، پاکستان، قطر و عمان در دستورکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی قرار دارد. همچنین در سطح اقدامات کالن، با  توجه به 
ضرورت تحول در نظام اداری و خدمات مناطق آزاد، هوشمندسازی مناطق 
آزاد به عنوان یكی از مهم ترین اهداف برای تشویق امر سرمایه گذاری و 

تولید مدنظر دبیرخانه قرار دارد.
حال فارغ از اقدامات انجام یافته در سطح کالن و ریل گذاری سخت افزاری و 
نرم افزاری برای تسریع توسعه در مناطق آزاد، در سطح اجرایی نیز مجموعه 
اقدامات انجام یافته در مناطق آزاد نشان دهنده وجود انسجام فكری و نگاه 
اصولی موجود در شاکله مدیریتی مستقر در دبیرخانه است. به جهت این که 
طی سال های اخیر ما شاهد نوعی بهم ریختگی اجرایی در نظام مدیریت مناطق 
آزاد بودیم که ریشه آن به دبیرخانه برمی گشت و این موضوع باعث شده بود 
امورات جاری در مناطق آزاد بدون داشتن ارتباط موثر با اهداف راهبردی در 
جهت گذران شرایط موجود با کمترین تبعات احتمالی، پیگیری گردد. اما حاال، 
بنیان امر بر محور متفاوتی استوار است. این محور متفاوت را می توان نظام مندی 

عنوان کرد؛ نظام مندی در ارائه خدمات و انجام امورات جاری. 
در این چارچوب به چند مورد خاص اشاره می گردد:

  ایجاد انضباط مالی: معضل مدیریت بهینه سرمایه های مالی بخش 
دولتی، امروز تبدیل به یک معضل بزرگ اقتصادی-سیاسی شده است. 
نبود فرآیندهای شفاف و مدون در هزینه کرد، در کنار دخالت رانت و نفوذ 
جهت بهره مندی مضاعف از سرمایه های ملی، باعث شده است، داشتن 
سیستم مدیریت منابع مالی و ایجاد انضباط مالی در نظام پرداخت ها حتی 
در حقوق و دستمزدها یک ضرورت اساسی برای نهادهای دولتی و عمومی 
گردد. در این راستا، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
دلیل تقلیل و تضعیف منابع مالی و درآمدی مناطق آزاد در سال های اخیر 
)به جهت محدودیت های اعمال شده بر ورادات کاالهای مسافری( تالش 
کرده است نظام انضباط مالی را در سطح دبیرخانه و تمامی سازمان های 
مناطق آزاد راه اندازی نماید؛ فلذا برای اولین در تاریخ مدیریت مناطق آزاد، 
در چارچوب اجتماع معاونان توسعه مدیریت تمامی سازمان های مناطق 
آزاد کشور، با اخذ نظرات محوری مدیران و کارشناسان حوزه مناطق آزاد، 
نظام مند کردن حوزه پرداخت و بودجه ریزی و همچنین آیین نامه انتصاب 

مدیران در مناطق آزاد تدوین و به سازمان های مناطق آزاد ابالغ شود.

  حمایت ساختاری و حقوقی از فعالین اقتصادی: فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد که حقیقتا جزو جهادگران نظام اقتصادی ایران هستند و حاضر 
شده اند با اعتماد به قوانین این مناطق، در محروم ترین نقاط کشور سرمایه های 
مادی و معنوی خود را خالصانه به کار گیرند، به دلیل تضییع حقوق قانونی خود 
طی سال های گذشته به شدت نیازمند حمایت ساختاری و حقوقی می باشند. 
در این راستا اعمال و اجرای درست و دقیق قانون مناطق آزاد و برخورداری 
از مزایای عنوان شده در قانون برای سرمایه گذاران مناطق، جزو خواسته های 
اصولی فعالین اقتصادی است. به صورت مثال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از 
تولیدکنندگان مناطق آزاد یكی از تخلفات صریحی بود که فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد خواستار برخورد با این مسئله از سوی مسئولین امر بودند. فلذا 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به پشتوانه اراده جدی موجود 
در راس مدیریت دبیرخانه، تالش کردند برای تشویق و توسعه صادرات در 
چارچوب اجرای قانون منحصربه فرد »چگونگی اداره مناطق آزاد«، کارگروه 
تخصصی مالیاتی را ایجاد نموده و پیگیری امور مالیاتی و اصالح قوانین و 

مقررات و دغدغه های فعاالن اقتصادی را به این کارگروه محول نمایند.
حوزه های  در  مختلف  چالش های  رفع  و  شناسایی    
بسط  برای  اصوال  آزاد  مناطق  تجارت:  و  تولید  سرمایه گذاری، 
فضای کسب و کار و تسهیل فرآیند های ایجاد کسب وکار ایجاد شده اند، 
اما از بدو تشكیل مناطق آزاد در ایران به دلیل برداشت ناصحیح برخی 
نهاد ها و مسئولین از فلسفه وجودی مناطق آزاد، شاهد ایجاد چالش ها و 

موانع گوناگون بر سرراه فعالیت سرمایه گذاران مناطق آزاد بودیم.
مهم ترین دلیل و یا بهانه مخالفین مناطق آزاد، اتهام قاچاق کاال از مناطق آزاد 
به درون کشور بود و به دلیل حساسیت حاکمیت به این موضوع، مخالفین 
مناطق آزاد با ایجاد هجمه های رسانه ای کاذب توانسته بودند به راحتی در کار 
و فعالیت مناطق آزاد اختالل به وجود آورند و اجازه ندهند این مناطق از حقوق 
قانونی خود برخوردار شوند. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در دولت سیزدهم همزمان با تالش های رسانه ای جهت تنویر افكار عمومی 
و اقناع نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر از وضعیت موجود اقتصادی مناطق 
آزاد و حجم فعالیت های مثبت و سازنده انجام یافته در این مناطق، کوشیدند با 
چنگ زدن به قانون از حق مناطق دفاع کنند و از مجموع ۱58چالش شناسایی 
شده در حوزه سرمایه گذاری، تولید و تجارت در مناطق آزاد، تعدادی احكام 
اصالحی را تدوین و با همكاری دولت، بخش زیادی از چالش های مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی را حل و فصل نمایند؛ به طوری که امروز برخی از این چالش ها 

و تهدیدات به نقاط قوت مناطق آزاد تبدیل شدند. 
همچنین قابل ذکر است، تعدادی از مزیت ها و مشوق های قانونی مناطق 
آزاد که در گذشته به دالیل مختلف ازجمله برداشت ناصحیح از بند قانونی 
و یا عدم همكاری دستگاه های اجرایی به درستی اجرا نشده بودند، در دولت 

سیزدهم فعال شدند.
  اهمیت دادن به تحقق دولت الكترونیك در مناطق آزاد جهت 
تسریع در فرآیند ها و شفاف سازی: قرن 2۱ را می توان قرن انفجار 
الكترونیک و فشردگی زمان و مكان نامید. در این قرن دولت های ملی می توانند 
در کنار آسیب های موجود در توسعه ابزارهای ارتباطی؛ از ظرفیت آنها برای 
تسهیل ارائه خدمات و تقلیل هزینه های خود بهره مند شوند. موضوع ایجاد دولت 
الكترونیک و برخط کردن فرآیندهای اداری، جزو این فرصت های قرن 2۱ است. 
در این راستا مناطق آزاد به عنوان پایلوت توسعه، الزاما باید بتوانند قبل از ایجاد 
و تكمیل سیستم دولت الكترونیک در سرزمین اصلی، این سیستم را در مناطق 
پیاده سازی نمایند. در این راستا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با استفاده از ظرفیت های موجود، ایجاد دولت الكترونیک در مناطق آزاد را جزو 
ماموریت های اساسی خود قلمداد کرده و در این راستا سازمان های مناطق آزاد 
را جهت تسهیل این امر ملزم نمود. فلذا امروز، عمده تعهدات مناطق آزاد در 
حوزه فناوری اطالعات به دولت به درستی درحال انجام است و این مناطق به 

سامانه جامع تجارت شده اند. 
به همین جهت درحال حاضر، فرآیند تجارت در مناطق آزاد یک فرآیند 
بر  نظارت  امر  و  بوده  دولت  مستقیم  دخالت  بدون  و  نظارت پذیر  کامال 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا از طریق سامانه ها انجام می شود و زمینه 
بسیاری از تخلفات، محدود و مسدود گردیده است. در حوزه سرمایه گذاری 
نیز، فعاالن اقتصادی می توانند به سادگی و از طریق سامانه سرمایه گذاری، 
زمین  آنها  برای  شرایط،  ارزیابی  از  پس  کنند.  ثبت  را  خود  درخواست 
جانمایی می شود و تا مرحله امضای قرارداد هم هیچ گونه نیازی به حضور 
فرآیند های  تسهیل  و  توسعه  با  نیست.  آزاد  مناطق  داخل  در  فیزیكی 
الكترونیک، عملكرد  جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد در بستر دولت 
سرمایه گذاری مناطق نیز در دوره یک ساله ابتدایی دولت سیزدهم نسبت 
به دوره مشابه در سال قبل از آن، افزایش 30درصدی داشته است و رکورد 
بیش از 4۱هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری به معنای تحقق و نه 

صرفا مجوزهای صادره دست یافته اند .
  توسعه تعامل با نهادهای تصمیم ساز نظیر مجلس شورای 
اسالمی: مجلس شورای اسالمی می باید مهم ترین حامی مناطق آزاد 
راستا دبیرخانه  این  باشد. در  ایران  اقتصاد  به عنوان مردمی ترین بخش 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن ارج نهادن به موقعیت و 
جایگاه مجلس و نمایندگان خانه ملت، طی یكسال گذشته تالش کرده 
حداکثر تعامل را با مجلس و کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون 

اقتصادی، صنایع و برنامه و بودجه برقرار نماید.
بیت المال:  حفظ  برای  دبیرخانه  حقوقی  بخش  تقویت   
وجب به وجب زمین های مناطق آزاد باید در خدمت منافع ملی و تامین 
سال های  سودجود طی  افراد  برخی  اما  گیرد؛  قرار  کشور  نیازمندی های 
اخیر با بهره مندی از شرایط موجود در لباس سرمایه گذار تالش کرده اند 
بنام سرمایه گذاری زمین هایی را از سازمان های مناطق آزاد اخذ و بدون 
انجام هیچ گونه فعالیتی نگه دارند. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی با همكاری بخش حقوقی سازمان ها و مدیران آن، طی یک سال 
گذشته در جهت حفظ بیت المال اقدام به استرداد این زمین ها نموده است. 
به طور مثال در منطقه آزاد کیش، شرکت گل شرق زمینی را به مساحت 
در  و گردشگری  تفریحی  ایجاد مجتمع  بهانه  به  مترمربع که  220هزار 
اختیار گرفته و آن را فروخته بود که با اقدامات قاطع حقوقی پس گرفته شد.
در سطح  اجرایی  اقدامات  و  مبنایی  سیاستگذاری های  این  همه  حاصل 
مناطق آزاد، امروز نتایجی است که در طی یک سال اخیر به ثمر رسیده 

است و بخشی از آن در هفته دولت اطالع  رسانی گردیده است. 

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
از ثبت تراز تجاری مثبت تا رشد تولید و سرمایه گذاری در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
اجرایی  آغاز عملیات  و  افتتاح  آیین  دومین  در  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 
پروژه های سرمایه گذاری، صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در دولت سیزدهم، به بیان بخشی از دستاورد های این مناطق در قالب آمار 

و ارقام اشاره نمود که اهم آن به شرح ذیل می باشد:
  ثبت تراز تجاری مثبت در مناطق آزاد ایران: تقریبا در تمامی 
دوره های ایجاد، فعالیت و توسعه مناطق آزاد، تراز تجاری آنها منفی بوده و 
همیشه آمار واردات بر آمار صادرات پیشی گرفته است؛ اما امروز عملكرد 

صادراتی مناطق آزاد بیشتر از یک میلیارد و صد میلیون دالر است و واردات 
هم 2درصد کاهش یافته است. لذا تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین بار 
مثبت شده و این مناطق کامال صادرات گرا می باشند و مخالفین مناطق آزاد 

دیگر نمی توانند مناطق آزاد را متهم به واردات محوری نمایند. 
و  آزاد  مناطق  دبیرشورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور  گفته  طبق   
روند  شاهد  سیزدهم،  دولت  فعالیت  از  یک سال  از  پس  اقتصادی؛  ویژه 
شاخص های اقتصادی در مناطق آزاد هستیم؛ صادرات مناطق آزاد در دوره 
9ماهه، به عدد 843میلیون دالر رسید که 2۷درصد نسبت به دوره مشابه 
سال قبل افزایش پیدا کرده و برای اولین بار هم در کشور تراز تجاری 

مناطق آزاد مثبت شد و به 35میلیون دالر در 9ماهه گذشته رسید.
گفته سعید  به  آزاد:  افزایش صدور جوار تاسیس در مناطق   
محمد، در سال اول دولت سیزدهم، مناطق آزاد شاهد افزایش در 86درصدی 
جواز تاسیس بودند و در مجموع 544جواز در مدت 9ماهه گذشته صادر شده 
است. همچنین به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 56درصد 
نیز افزایش صدور پروانه بهره برداری در مناطق آزاد ثبت شده که در مجموع 

28۷پروانه در 9ماهه گذشته در این مناطق صادر شده است.
قبل  دوره  در  که  مسافر  همراه  کاالی  واردات  کاهش   
279میلیون دالر بود، به عدد 122میلیون دالر کاهش یافت؛ 
این موفقیت با تولیدات باکیفیتی که در مناطق اتفاق می افتد، سعی شد عدد 

کاالی همراه مسافر را کاهش یابد.
 افزایش میزان سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی: طبق 
سخنان مشاور رئیس جمهور؛ در مناطق ویژه اقتصادی کشور نیز طی یک سال 
اخیر، شاهد افزایش میزان سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی بوده ایم. 
تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی که در سال ۱399 مثبت 6میلیارد دالر بود و در 

سال ۱400 به مثبت ۱۱میلیارد دالر رسید  .
در حوزه گردشگری:  و سرمایه گذاری ها  فعالیت ها  رشد   
مناطق آزاد به عنوان مهم ترین مقاصد گردشگری کشور خصوصا در ایام 
اقتصادی، در  آزاد و ویژه  به گفته دبیر شورایعالی مناطق  نوروز هستند. 
نوروز ۱40۱ نیز، رکورد جدیدی در حوزه جذب گردشگری در مناطق آزاد 
اقامت  نفر شب  کسب شد. چنانكه در سال ۱39۷، 2میلیون و 900هزار 
در مناطق آزاد ثبت شده بود؛ اما در سال ۱40۱ این عدد به 4میلیون و 

900هزار نفر شب اقامت افزایش پیدا کرده است.
اکوسیستم  توسعه  و  دانش بنیان  شرکت های  افزایش   
حاضر  درحال  محمد،  سعید  گفته  به  آزاد:  مناطق  در  دانش بنیان 
آزاد فعالیت دارند و در راستای عمل  500شرکت دانش بنیان در مناطق 
به شعار سال و فرمایش مقام  معظم رهبری)مدظله(، با امضای تفاهم نامه 
اخیرا میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از اکوسیستم دانش بنیان در مناطق آزاد 

بیش از پیش تقویت خواهد شد.
فرهنگی،  موضوعات  به  دادن  اهمیت  رئیس جمهور،  مشاور  گفته  به   
و  محلی  جامعه  مردم  توانمندسازی  آموزشی،  مباحث  اجتماعی، 
محرومیت زدایی نیز جزو اهداف مهم مناطق آزاد است و در این زمینه ها 

اتفاقات خوبی در حوزه مناطق آزاد درحال رخ دادن است.
 توسعه دولت الكترونیك و راه اندازی سامانه شفافیت: با 
توسعه سیستم دولت الكترونیک در مناطق آزاد، امروز، 20خدمتی که در 
مناطق آزاد به مردم ارائه می شود، در این سامانه متمرکز شده است؛ حوزه 
امالك، فروشگاه، مناقضات و مزایده ها، حوزه فرودگاه و بندر، همه این 
موارد در سامانه شفافیت در مناطق آزاد راه اندازی شدند و مناطق آزاد اروند 

و انزلی نیز تا پایان شهریور ماه به این سامانه ملحق می شوند.
در  هوشمند  شهر  ایجاد  و  آزاد  مناطق  هوشمندسازی    
کیش: به گفته سعید محمد؛ مسئولین دبیرخانه شورایعالی به جد در بحث 
هوشمندسازی شهر کیش مشغول به کار هستند و منطقه آزاد کیش به 

عنوان شهر هوشمند کشور معرفی خواهد شد  .
 طبق سخنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ با راه اندازی 
با  سرمایه گذاری  فرصت های  تمام  سرمایه گذاری،  و  بازرسی  سامانه 
توجیه اقتصادی در این سامانه قرار داده شده است؛ بیش از ۱60فرصت 
سرمایه گذاری با تمامی مشخصات اقتصادی در اختیار متقاضیان قرار گرفته 
است. در بحث اتصال به سامانه جامع تجارت نیز مناطق آزاد موفق به 

کسب مقام پنجم در بین ۱4دستگاه اجرایی شده اند.
  به گفته سعید محمد؛ توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف و 
همسایه مناطق آزاد در چارچوب راهبرد کالن دستگاه دیپلماسی اقتصادی 
ایران، در دستورکار دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد است و 
در این راستا، دبیرخانه با همكاری وزارت امورخارجه، ایجاد مناطق آزاد 
با  دنبال می نماید. مشاور رئیس جمهور می گوید:  را  فرامرزی  مشترك و 
عراق  کردستان  اقلیم  و  ترکیه  ارمنستان،  روسیه،  سوریه،  قطر،  عمان، 
تفاهم نامه امضاء شده و موارد و چارچوب آن به تایید معاونت حقوقی نهاد 
ریاست جمهوری رسیده و درحال پیگیری هستیم تا هرچه سریع تر بتوانیم 

این ظرفیت های مرزی و فرامرزی را راه اندازی نماییم.
دائمی  احكام  قانون  ماده 65  اجرای  مجدانه  پیگیری   
برنامه های توسعه کشور: به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، اجرای ماده 65 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور با 
توجه به دستور رئیس محترم جمهوری و ابالغ معاون حقوقی رئیس جمهور 
مقاومت  با  دارایی، همچنان  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  وزارت کشور  به 

دستگاه های دولتی روبه رو است.

 مهدی کشاورز، رئیس هیات مدیره و
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

 برنامه محوری و علمی سازی، رویكرد توسعه ای 
سازمان منطقه آزاد کیش

مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
طی یادداشتی به نشریه، درخصوص برنامه ها و اقدامات سازمان متبوع خود 
و چالش های مترتب بر جزیره کیش سخن گفت و از برنامه ریزی برای 
برای  و همچنین هوشمندسازی جزیره کیش  علمی  توسعه گردشگری 

نخستین بار در کشور خبر داد.
در طول 30سال گذشته که منطقه آزاد کیش تاسیس شده است، متاسفانه 
اقدامات علمی صورت نگرفته و حرکت براساس طرح جامع تدوین شده، 
به  به عنوان منطقه ای که  تا جایی که جزیره کیش  انجام نشده است؛ 
سرزمین اصلی وصل نیست و دسترسی ندارد، 5۱درصد تولید، توزیع و 
انتقال برق به بخش خصوصی واگذار شده است و کنترل مسئله آب و 
برق در اختیار سازمان منطقه آزاد نیست که طی چندماه اخیر با همراهی 
دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی پیگیری حل این موضوع بوده ایم.
همچنین شرکت هواپیمایی کیش به عنوان مهم ترین ابزار در اختیار این منطقه 
در تمامی حوزه ها، از سال 98 وارد پروسه خصوصی سازی شد که یک اقدام 
اشتباه بود؛ چراکه نمی توانیم بگوییم جزیره کیش وارد کار برندینگ در حوزه 
گردشگری و تجارت شود، اما از ابزار های توسعه ای نظیر کیش ایر محروم باشد؛ 
این درحالی است که جزیره کیش از چهار مسیر ارتباطی، دو مسیر را ندارد؛ 
بنابراین کیش ایر باید مختص جزیره کیش باشد تا خدمات رسانی به مسافران 

و انتقال کاال با سهولت انجام گردد. در حقیقت کیش ایر مهم ترین اهرم رشد 
و توسعه جزیره کیش است و باید به آنجا بازگردد که خوشبختانه در آیین 
افتتاح  پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این درخواست را از معاون اول 
رئیس جمهور محترم داشتیم و جناب دکتر محمد مخبر نیز دستور بررسی این 
مسئله را صادر کردند و امیدوار هستیم با همراهی و حمایت همه دست اندرکاران، 

به زودی شرکت هواپیمایی کیش به دامان این جزیره بازگردد.
دهد،  انجام  می خواهد  دولت  که  کاری  و  همت  به  کاملی  اعتماد  بنده 
دارم؛ دولت سیزدهم و شخص آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی امیدوار به 
مناطق آزاد هستند و کارهایی که در بدنه دولت انجام می شود همگی در 
راستای اعتمادسازی است. تالش ها معطوف به این است که قوانین به نفع 
سرمایه گذار تغییر پیدا کند و ما بسیار خوش بین هستیم که این اقدامات به 

ثمر نشسته و ان شاء اهلل به نتایج خوبی برسیم.
می بایست تاکید کرد که تسهیل گری و نبود بروکراسی های زائد اداری و 
عملكرد بر قائده قانون خاص، از ویژگی های ممتاز و متمایز مناطق آزاد 
است؛ ما نیز در سازمان منطقه آزاد کیش بر همین اصول پایبند بوده و 
تمام اهتمام خود را در راستای جذب و تسهیل امور سرمایه گذاران به کار 
بحث  دو  در کیش  در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی  اما  بسته ایم. 
مطرح است؛ یكی بورس بین الملل و دیگری بانک آفشور می باشد و هر 
کدام از این برندها برای اولین بار در ایران و در مناطق آزاد ازجمله کیش 
مطرح شده و مقرر است پس از اجرای موفق در منطقه آزاد، به سرزمین 
اصلی تسری پیدا کند. درست است که این طرح مختص کیش نیست، ولی 
قطعا سهم بسیار عمده ای در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. در راستای 
جذب سرمایه گذاران، با شرکت ها، نهادها و سازمان های مختلف مردم نهاد 
ارتباطاتی داریم و کم نیستند سرمایه گذاران ایرانی که عالقه مند می باشند 

در جزیره کیش سرمایه گذاری کالن کنند.
همچنین باید اعالم کرد که برای نخستین بار طرح جامع ساماندهی نوار 
ساحلی جزیره کیش رونمایی شد که یک کار بی سابقه در زون های مختلف 
است و هر زون شامل چندین پروژه می شود. این برنامه در جهت افق ۱420 
تدوین شده است، اما گام اول آن 5ساله است تا اگر کسی در چند سال 

آینده به کیش آمد، نگوید تفاوتی با سال های گذشته نكرده است.
در حوزه مباحث صنعتی و دانش بنیان نیز با توان مضاعف از شرکت های دانش بنیان 
حمایت می کنیم، مشروط بر آن که اولین کاربرد آنها در کیش و به منظور حل مسائل 
جزیره باشد، تا اینكه به حالت اشباع برسیم و این ظرفیت را در اختیار مناطق دیگر 

بگذاریم. برخی را نیز به منظور بحث  های صادراتی جذب می کنیم.
آزاد  منطقه  سازمان  بلندمدت  و  میان  کوتاه ،  برنامه های  درخصوص 
کیش برای توسعه منطقه باید اذعان داشت، کندی تكمیل زیرساخت ها، 
در  مسكن  قیمت  و  اجاره بها  گرانی  موضوع  اداری،  فرآیندهای طوالنی 
فرآیند های  تا  گرفته ایم  نظر  در  را  برنامه هایی  و  کرده  بررسی  را  کیش 
غیرشفاف که برای اصالح آن نیز گام هایی برداشته شده، در سه برنامه 

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مرتفع شود.
همچنین باید تاکید نمود، در اجرای برنامه کوتاه مدت سه تا شش ماهه به 
دنبال فعالیت های نمایشی نیستیم و نظم دهی و ساماندهی اوضاع فعلی 
در این بخش مد نظر است. شناسایی فرآیندها، شفاف سازی و زمان بندی 
آن بر مبنای عقل با توجه به نیاز سرمایه گذاران کیش و بخش خصوصی 

به عنوان مهم ترین حوزه فعال در جزیره باید در همین دوره انجام شود.
اتمام طرح های نیمه تمام در برنامه میان مدت از اصلی ترین اقدامات سازمان منطقه 
آزاد کیش خواهد بود. همچنین توسعه خدمات مالی، بیمه و بورس در دستورکار قرار 
گرفته و در زمینه گردشگری درمانی و ورزشی باید فعالیت های جدیدی انجام شود. 

در برنامه بلند مدت نیز تمرکز ما بیشتر بر موضوع هوشمند سازی خواهد 
بود و این مهم را باید با تقویت حس مسئولیت پذیری در انسان ها آغاز 
کنیم. ساماندهی و هوشمند سازی بندر نیز ازجمله فعالیت های قابل قبولی 
است که دستورکار قرار خواهد گرفت. ضمن آن که طی روزهای اخیر برای 
نخستین بار جزیره کیش به عنوان پایلوت هوشمند سازی مناطق آزاد، دارای 
نقشه راه شد که با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی از این طرح ارزشمند رونمایی گردید. همچنین تثبیت منابع 

مالی پایدار نیز از برنامه های بلند مدت در منطقه آزاد کیش است.
باید به این نكته توجه داشت که در چهار مورد برنامه ریزی، اجرا، کنترل و 
پایش بازخوردها باید فعالیت های علمی انجام داد و در چارچوب قانون به 
این اهداف دست می یابیم، در این راستا توان حداکثری در تعامل با افراد و 

با رویكردی علمی و قانونمند را در دستورکار قرار داده ایم.

برای تحقق برنامه ها و اهدف تعیین شده، بخش خصوصی کیش به عنوان 
ستون اصلی اقتصاد و فرهنگ کیش در کنار سازمان خواهد بود، به طوری 
که درحال حاضر با تمامی صنف ها جلسات مختلفی جهت کسب اطالعات 
برگزار شده است؛ چراکه  فرآیندها  و شناسایی ظرفیت ها جهت تسهیل 
تمامی برنامه ریزی های سازمان منطقه آزاد کیش مبتنی بر مشورت های 

این سازمان با بخش خصوصی است.
اما باید تاکید داشت که مهم ترین ابزار قانونی مناطق آزاد برای دستیابی به 
ماموریت ها و برنامه، ابتدا اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین ماده65 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه 
سازمان های  به  اجرایی  دستگاه های  کلیه  اختیار  تفویض  مبنی بر  کشور 
مناطق آزاد است که چنانچه این قوانین به درستی و دقیق اجرایی گردند، 

بی تردید شرایط مناطق آزاد به سمت رشد و توسعه پیش خواهد رفت.
در رابطه با مشكالت مسكن افراد کم درآمد در جزیره کیش هم در نیمه دوم 
سال جاری طرح ساخت مسكن با قیمت های مناسب و با استانداردهای روز 
دنیا برای کیشوندان کم درآمد اجرایی خواهیم کرد تا به این طریق بتوان 

مشكالت مسكن این افراد را حل کرد.
درخصوص گردشگری جزیره کیش هم باید اظهار داشت که در کیش 
تنها دو جشنواره نوروزی و تابستانی برگزار می شود و این امر باعث کاهش 
ورود گردشگر در سایر روزها خواهد شد. قطعا این تعداد جشنواره با توجه 
به ظرفیت های گردشگری که در کیش وجود دارد، بسیار ناچیز است. بر 
همین اساس، برنامه هایی در حوزه گردشگری، فرهنگی و ورزش در نظر 
گرفته شده و نزدیک به 44فدراسیون را ساماندهی کرده ایم و مقرر شده 
تا پایان سال ۱۷بازی ملی و بین المللی تنیس و اسكوواچ در جزیره برگزار 

شود که می تواند باعث جذب گردشگر شود.
همچنین گردشگری علمی و گردشگری فرهنگی ازجمله دغدغه های سازمان 
منطقه آزاد کیش که به جد به آن ورود کرده و در صدد توسعه و بسط آن 
هستیم. گردشگری علمی یعنی اینكه با هر مزیت و یا رویدادی، یک محرك 
ایجاد کرد. درحال حاضر اقوام مختلفی در جزیره کیش زندگی می کنند. اجرای 
آیین های این اقوام، می تواند باعث جذب گردشگر شود. گردشگری باید حالل، 
مفرح و فاخر و برای تمام سنین باشد. درخصوص گردشگری فرهنگی نیز باید 
تصریح کرد که اگر بخش کوچكی از مسلمانان دنیا به فرهنگ ایران عالقه مند 
باشند، می توان از این ظرفیت برای جذب این افراد استفاده کرد و کیش از 

مناسب ترین نقاط در کشور برای تحقق چنین امری است.
با عنایت به اینكه رویداد بین المللی جام جهانی2022 قطر را پیش روی داریم و 
مقرر است مناطق آزاد ایران خصوصا کیش، در این رویداد نقش آفرینی موثری 
داشته باشند، به همین سبب 22برنامه با همكاری بخش خصوصی برنامه ریزی 
شده است. اما باید تصریح کرد که فرصت سوزی بزرگی در این خصوص رخ 
داده است؛ چراکه باید از سال های گذشته به چنین رویدادی فكر می کردیم و 
زیرساخت های الزم را برای این روزها مهیا می نمودیم. اما به هر تقدیر مجموعه 
سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورایعالی آزاد و ویژه اقتصادی در طول 
یک سال گذشته با جدیت و پشتكار در پی رفع کاستی ها و تكمیل ملزومات 
برای میزبانی شایسته کیش از گردشگران این رویداد بوده است. بازسازی و 
فوتبال  زمین مسابقه  دو  المپیک کیش، شامل  ورزشی  نوسازی مجموعه 
حرفه ای و سه زمین چمن جهت تمرین تیم های عالقه مند به حضور به جزیره 
کیش ازجمله اقدامات صورت گرفته در راستای همین موضوع بوده که یكی 
از این زمین ها زمین چمن هیبریدی بوده و برای اولین بار در کشور در جزیره 

زیبای کیش افتتاح خواهد شد. 
امیدواریم با همت و تالش همه همكاران در سازمان منطقه آزاد کیش و 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همراهی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و دولتمردان دولت مردمی آیت اهلل رئیسی، جزیره کیش را که 
به حق نگین درخشان خلیج همیشگی فارس است، به جایگاهی که شایسته و 

در شان کیشوندان و مردم میهن عزیزمان ایران است، برسانیم. 

 عیسی فرهادی، رئیس هیات مدیره و
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

 طرح های زیرساختی و سرمایه گذاری، نخستین 
 مرحله از ایفای نقش محوری در معادالت 

فرامنطقه ای منطقه آزاد انزلی
همچنین، عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل طی یادداشتی 
برای نشریه، به تشریح فرصت ها مزیت های منطقه متبوع خود پرداخت و 

بر توسعه و تكمیل زیرساخت ها در راستای گسترش مناسبات بین المللی و 
تحقق همگرایی  منطقه ای کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی تاکید نمود.
برای واکاوی نقش زیرساخت های اساسی در دستیابی به موفقیت مناطق 
آزاد باید به دالیل اهمیت آن پرداخت. وجود زیرساخت های الزم، نه تنها 
در فرآیند موفقیت مناطق آزاد، بلكه در هر طرح سرمایه گذاری جدیدی 
دارای اهمیت ویژه به عنوان یک پیش نیاز بدیهی و اولیه در هر برنامه 

اقتصادی محسوب می شود.
بر این اساس آماده و مهیا بودن امكانات و زیرساخت های اولیه برای هر طرح 
سرمایه گذاری دارای نقش محوری در حضور و جذب سرمایه گذار بوده است؛ 
چراکه در صورت عدم تامین و تكمیل زیرساخت ها، امكان جذب سرمایه گذار دور 
از ذهن خواهد بود؛ زیرا این موضوع ناشی از افزایش هزینه های سرمایه گذاری 
و فعالیت اقتصادی در آن منطقه است؛ به عبارتی به سبب عدم وجود امكانات 
اولیه زیرساختی، سرمایه گذار خود باید اقدام به ایجاد زیرساخت نماید و یا در 
انتظار احداث زیر ساخت های اولیه به منظور هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی 
نهاد دولت بماند. طرفه اینكه به دلیل تغییر و تحوالت ناشی از جهانی شدن 
معادالت اقتصادی، هیچ سرمایه گذاری منتظر احداث امكانات اولیه در یک 
منطقه نمی ماند و اساسا جریان های سرمایه ای به سمت نقاط درحال بررسی و 
ساخت که یک طرح زیرساختی در آن به جای دو الی سه سال مابین ده تا پانزده 

سال به طول می انجامد، حرکت نمی کند.
خروجی چنین کمبودهایی در مناطق آزاد، به از دست دادن زمان و فرصت 
جذب سرمایه گذار ورودی، نگاهداشت معدود سرمایه گذاران و در عین حال 
یا حتی  و  اطراف  آزاد کشورهای  مناطق  برابر  در  رقابتی  مزیت  کاهش 
سرزمین اصلی را به همراه داشت. درواقع در مدل ایجاد مناطق آزاد در 
سرمایه گذار  با شرکت های  شراکت  در  یا  دولت ها  خود  یا  جهان،  سطح 
اقدام به ایجاد زیرساخت های ضروری برای هرگونه فعالیت اقتصادی در 
محدوده منطقه آزاد می نمایند و پس از پایان دوران تكمیل زیرساخت ها، 
اقدام به جذب سرمایه گذار می کنند. نكته جالب توجه اینكه در کشورمان 
این دو فرآیند به صورت همزمان از سوی مناطق آزاد به اجرا درآمده است؛ 
موضوعی که تالی آن طوالنی بودن زمان اجرای طرح های سرمایه گذاری 
و زیرساختی در مناطق آزاد به دلیل عدم تامین منابع بودجه ای از منابع ملی 
کشور بوده است. این امر باعث گردید مناطق آزاد ایران حدود دو دهه را 
صرف احداث زیرساخت های خود نمایند و این مسئله را می توان در اغلب 
مناطق آزاد کشور منجمله منطقه آزاد انزلی مشاهده کرد که پس از حدود 
دو دهه از عمر آنها همچنان همه زیرساخت های اولیه جهت فعالیت های 

سرمایه گذاری تكمیل و آماده بهره برداری نمی باشد  .
مهم ترین طرح های زیرساختی منطقه آزاد انزلی را می توان مشتمل بر تكمیل 
مجتمع بندری کاسپین و اتصال این منطقه به خط ریل سراسری عنوان کرد. 
دو طرحی که با تكمیل و بهره برداری از آن، ظرفیت های حمل و نقلی کشورمان 
در دریای خزر، کریدور شمال-جنوب، معادالت منطقه ای، ترانزیت منطقه ای و 
فرامنطقه ای به نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر پیدا می کند و زمینه ساز فعال 
شدن کریدور شمال-جنوب و نقل و انتقال کاال مابین کشورهای حاشیه دریای 
خزر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می شود. همچنین دو پروژه ملی فوق، 
دارای اثرات و دستاورد های بین المللی متعددی برای ایران و کشورهای منطقه 
خواهد بود. در عین حال سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز در زمینه های 
مختلف بندری، لجستیک، واحدهای تولیدی-صنعتی، خدمات گردشگری و 

تفریحی درحال اجرای طرح های خود می باشند  .
آنچه اهمیت تكمیل زیرساخت های حوزه لجستیكی حمل و نقلی منطقه 
آزاد انزلی را در شرایط کنونی صدچندان نموده، معطوف به تغییر و تحوالت 
ژئوپلیتیک اوراسیا به طور ویژه کشور روسیه است. در اثر چنین اتفاق هایی، 
توسعه  برای  زیادی  بسیار  عالقه  آن  اقتصادی  فعالین  و  روسیه  دولت 
مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری با کشور ما در قالب فعال سازی کریدور 
با  آسیا  جنوب  کشورهای  و  هند  مابین  ارتباطی  شاهراه  شمال- جنوب، 
روسیه و کشورهای شمال و شرق اروپا را در دستورکار خود قرار داده است  .
دو  ظرف،  این  از  پیش  که  ظرفیتی  پیش گفته،  موقعیت های  بر  مضاف 
سال گذشته نقش محوری در  افزایش همكاری های اقتصادی و گمرکی 
کشورمان و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا نموده و افق های جدیدی 
از همكاری های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران با نهادهای بین المللی 
منطقه ای شكل داده، همكاری گمرکی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. 
نكته حائز اهمیت اینكه فرصت همكاری با اوراسیا قابل تعمیم به سازمان 
نیز  دی هشت  و  اکو  اقتصادی  همكاری  سازمان  و  شانگهای  همكاری 

می باشد.
آنچه که تاکنون منطقه آزاد انزلی به تنهایی و با تكیه بر توانمندی های 
سرمایه گذاران خود در قالب ایجاد زیرساخت های مختلف خود تا حدودی به 
سرانجام رسانده و تكمیل و بهره برداری آنها را به جد در اولویت کاری خود 
قرار داده؛ هم اکنون ارزش مجاهدت های سال های گذشته این سازمان و 
این منطقه را بیش از پیش امكان بروز و بهره برداری پیدا ساخته است؛ 
چراکه در صورت نبود امكانات زیرساختی، امكان بهره برداری از هرگونه 
فرصت جدید ترانزیتی و حمل و نقلی در تعامل با کشورهای منطقه قابل 

تحقق نمی باشد.
انزلی، امكانات زیرساختی  در نتیجه وجود دو مجتمع بندری کاسپین و 
قابل توجه در حوزه های مختلف خدمات تجاری، سرمایه گذاری، تولیدی 
با  منطقه ای  کانون همكاری های  به  را  انزلی  آزاد  منطقه  و گردشگری؛ 
کشورهای حوزه اوراسیا و چین با جنوب و غرب آسیا تبدیل نموده است. 
این مهم در سایه فعال سازی کریدورهای چین، قزاقستان، ایران و شمال-

جنوب که با محوریت این منطقه درحال فعالیت می باشد، فرصت تحقق 
پیدا کرده است. در عین حال ارتباطات مستمر سازمان منطقه آزاد انزلی 
با کشورهای روسیه و قزاقستان به عنوان اعضای اصلی اتحادیه اوراسیا، 
برای  اقتصادی  همكاری های  توسعه  جدید  ظرفیت های  ایجاد  زمینه 

کشورمان را فراهم نموده است  .
اما آنچه منطقه آزاد انزلی را در این شاهراه ارتباطی دارای موقعیت برتر 
خواهد نمود، وابسته به  اجرای مصوبه افزایش محدوده جغرافیایی آن و 
بین المللی سردار  فرودگاه  و  منطقه  الحاق شهرك های صنعتی همجوار 
جنگل است، تا از قبل توسعه محدوده منطقه، پهنه بندی های صنعتی این 
منطقه به بالغ بر هزار هكتار افزایش یابد؛ موضوعی که منتظر امعان نظر 

ملی و تصویب آن در شورای محترم نگهبان است  .
درواقع افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی را زمانی که کنار تغییر و تحوالت 
ژئوپلیتیک و ژئواکونومی منطقه اوراسیا، اتصال این منطقه به خط ریل 
ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  همكاری های  گسترش  سراسری، 
این  انزلی در  آزاد  اوراسیا و جایگاه محوری منطقه  اقتصادی  اتحادیه  با 
معادالت قرار دهیم، بر یک واقعیت صحه خواهیم گذاشت، هنوز تامین 
و تكمیل زیرساخت ها، نقش اساسی در افق های توسعه ای مناطق آزاد و 

به ویژه منطقه آزاد انزلی ایفا می کند.

 مجید کیانی، رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
 رویكرد اساسی ما، توسعه متوازن
 و پایدار در منطقه آزاد ارس است

و اما، مجید کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ارس،  مزیت های  واکاوی  ضمن  نشریه،  به  یادداشتی  ارسال  با  ارس 
از سوی دبیرخانه  آزاد که  پیاده سازی سند راهبردی تحول مناطق  بر 
کامل  اجرای  لزوم  بر  و  نمود  تصریح  است،  شده  تدوین  شورایعالی 
ماده 65 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور و یكپارچه سازی 

امر مدیریت در مناطق آزاد تاکید کرد.
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس با برخورداری از یک موقعیت ژئواکونومیک 
ویژه و موثر در کنار داشتن ظرفیت های خاص اقتصادی در حوزه های تجاری، 
ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی، توریستی، علمی و فناوری و... امروز می توانست 
در جایگاهی بسیار باالتر از موقعیت فعلی خود قرار داشته باشد. البته موقعیت 
کنونی ارس نیز در میان مناطق آزاد ایران، موقعیتی بسیار ممتاز بوده و در بخش 
صنعتی، پیشروترین منطقه آزاد کشور بوده و در مسیر تبدیل شدن به یكی از 

قطب های تولید محصوالت باغی و گلخانه ای کشور است.
خوشبختانه برای دومین بار در سال جاری، به مناسبت هفته دولت، آیین 
و  تولید، خدماتی  چندین طرح صنعتی،  اجرایی  عملیات  و شروع  افتتاح 
کشاورزی در منطقه آزاد ارس به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور معاون 
اول محترم ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی همزمان با چندین منطقه آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد. 
ارزش  با  ارس  آزاد  منطقه  و کشاورزی  رویداد، ۱9طرح صنعتی  این  در 
سرمایه گذاری 8هزار و 250میلیارد ریال و اشتغال زایی حدود یكهزار نفر، 
مورد بهره برداری و یا کلنگ زنی قرار گرفتند. پروژه های افتتاح شده در زمینه 
تولید پوشاك، لوازم بهداشتی و آرایشی، محصوالت گلخانه ای، کشاورزی 
و شیالت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی می باشد و سرمایه گذاری آنها 

تماما توسط بخش خصوصی انجام گردیده است.
همچنین در این برنامه، به دستور معاون اول رئیس جمهور، عملیات اجرایی دو 
طرح بسیار مهم در حوزه کشاورزی گلخانه ای در منطقه آزاد ارس آغاز شد و 
این دو طرح با سرمایه گذاری 20هزار میلیارد ریال و 30میلیون و 624هزار یورو 

برای حدود 3500نفر فرصت شغلی پایداری را ایجاد می نماید.
بسیار جای مباهات و خوشحالی است که ارس در منطقه سوق الجیشی 
و  برمی دارد  قدم  آینده دار  و  درخشان  مسیری  در  ایران  شمالغرب 
این  است.  غیرقابل چشم پوشی  مختلف،  حوزه های  در  آن  دستاوردهای 
مسیر پرثمر و آینده درخشان می تواند در قالب یک برنامه راهبردی، با 
هدف بهینه سازی حداکثری ظرفیت های اقتصادی و قانونی موجود، تحقق 

یابد. اما این برنامه راهبردی چیست و دارای چه منطق و اصولی است؟
در قانون 29بندی چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف و آرمان های تشكیل 
مناطق آزاد اعم از عمران و آبادانی مناطق محروم، جذب سرمایه گذاری 
خارجی، رونق تولید، ایجاد اشتغال ، توسعه صادرات، انتقال و ارتقا تكنولوژی 
تولید و... ذکر شده است. برای رسیدن به این اهداف قانونگذار به درستی، 
برخی امتیازات و مزایای ویژه در حوزه قواعد و فرآیندهای اداری و اجرایی 
را به مناطق آزاد داده است؛ اما در طول سال های اخیر بسیاری از مواد و 
تصریحات این قانون به صورت عمده و یا ویژه مورد کم اعتنایی مدیران و 

تصمیم سازان کشور بوده است.
با این همه، مناطق آزاد قادر بوده اند علی رغم همراهی حداقلی ارگان ها و 
نهاد های دیگر، مسیری تقریبا هدفمند را برای پیشبرد برنامه های اجرایی و 
مدیریتی خود دنبال نمایند، اما این مسیر به جهت عدم روزآمد سازی سند های 
جامع در مناطق آزاد، عمدتا دستخوش تغییر و تفسیر های سلیقه ای و شخصی 
قرار گرفته و از جاده اعتدال و توازن به دور افتاده است. لذا امروز اسناد جامع 
الزامات  مناطق آزاد می بایست مطابق با شرایط داخلی و خارجی کشور و 
موجود مورد بازنگری قرار گیرند و این بازنگری باید بر  اساس دیدگاه متوازن و 

پایدارسازی اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و ... باشد.
در این راستا خوشبختانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سند 
راهبردی تحول در مناطق آزاد را تدوین و ابالغ نموده است که می تواند مبنای 
بازنگری در سند جامع توسعه مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد ارس باشد. در 
سند راهبردی تحول دبیرخانه شورایعالی که از موضع سیاستگذار ارشد سیستم 
مناطق آزاد برای بهینه سازی عوامل توسعه و هماهنگ سازی برآیند توسعه 
مناطق آزاد در چارچوب استراتژی کالن کشور تدوین شده است، برای منطقه 

آزاد ارس در کنار حوزه های مختلف تمرکز بر:
  کشاورزی گلخانه ای، صنایع پاك و صنایع صادراتی

  تقویت توریسم سالمت و آموزشی
  توسعه زیرساخت های ترانزیتی-لجستیكی منطقه برای افزایش درآمد 
این حوزه و نقش آفرینی برونگرایانه به عنوان هسته های کلیدی توسعه 

منطقه آزاد ارس توصیه شده است.
 در جهت رسیدن به این اهداف نیز، اقداماتی نظیر: تنوع بخشی و پایدارسازی 
با  تعامل  ارتقای  و عمرانی،  زیرساختی  تامین هزینه های  درآمدی  منابع 
حداکثری  انتفاع  برای  حاکمیتی  نهاد های  و  استان  اجرایی  دستگاه های 
مردم و فعالین اقتصادی، توسعه درآمدهای پایدار با توسعه زیرساخت  های 
و  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  منطقه،  ترانزیتی  و  لجستیكی 
صادرات محور، ارتقای بلوغ دیجیتالی و تكمیل پنجره واحد خدمات اداری، 
بین المللی سازی  و  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  زیرساخت های  توسعه 
سند  در  محرومیت زدایی،  برای  دقیق  برنامه ریزی  نهایت  در  و  منطقه 

راهبردی تحول در مناطق آزاد برای ارس تكلیف گشته است.
همان طور که در سطور باال ذکر شد، منطقه آزاد ارس در اکثر حوزه های 
این  اما  است،  نموده  را کسب  دستاوردهای خوبی  اصلی خود  اقتصادی 
پایداری الزم است. ما در دوره جدید مدیریتی  دستاوردها فاقد توازن و 
منطقه آزاد ارس در تالش هستیم این توازن و پایداری را هم از لحاظ 
منفصله  و  )جلفا(  مرکزی  بین محدوده های  منطقه ای-جغرافیایی  توازن 
)نوردوز و خداآفرین( متناسب با ظرفیت های ذاتی و ایجابی هر یک از آنها 
به وجود آورده و هم از منظر توازن در میان بخش های مختلف اقتصاد 
کالن ارس، سایر بخش های اقتصادی ارس را با بهره برداری از آخرین 
رهیافت های موجود مدیریتی و اجرایی، در مسیر رشد و توسعه هدایت 

نماییم.
بین المللی هستیم  و  پویا  آزاد،  منطقه  دنبال یک  به  مسیر  این  در  البته 
که صنعت، کشاروزی، توریسم، تجارت، اقتصاد دانش بنیان و ترانزیت آن 
در یک هم پیوندی مثبت و سازنده با محیط منطقه ای خود، بیشترین و 
موثر ترین نقش را در تامین منافع ملی ایران و تامین اهداف اقتصادی آن 
ایفا می کند. برای این منظور امروز ما تالش می کنیم با پیگیری دیپلماسی 
اقتصادی هوشمندانه و هدفمند، تعامالت خود را با محیط اقتصادی نزدیک 
و دور خود ازجمله کشورهای حوزه قفقاز جنوبی )آذربایجان، ارمنستان و 

گرجستان( در کنار کشورهای ترکیه و روسیه توسعه دهیم  .
در این راستا طی یک ماه اخیر، چندین جلسه با عوامل دیپلماتیک و مقامات 
رسمی ایرانی و خارجی دخیل در حوزه کشورهای هدف و همسایه ارس 
ازجمله سفیر ایران در ارمنستان، سرکنسوال ایران در نخجوان، سفیر ایران 
ارمنستان  اقتصاد  وزیر  و  روسیه  تاتارستان  وزیر  نخست  آذربایجان،  در 
نمودن  برونگرا  تالش ها،  این  تمامی  نهایی  که هدف  است  شده  انجام 
ظرفیت های درونزای موجود در ارس طبق راهبرد اقتصاد مقاومتی ابالغی 
مقام معظم رهبری و بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه 

حوزه عمل مناطق آزاد است.
البته همان گونه که دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
ریاست  ویژه  ابالغیه  و  صریح  دستور  مورد  این  در  و  کرده  تاکید  بارها 
احكام  قانون  اجرای کامل ماده 65  پیگیری و  اخذ کرده اند،  را  جمهوری 
دائمی برنامه های توسعه کشور و یكپارچه سازی امر مدیریت در مناطق 
آزاد مبنا و شرط اساسی توفیق تالش ها در مناطق آزاد ایران برای رسیدن 
اسناد  در  آرمان های مصرح  و  اهداف  تامین  و  قانونی  واقعی،  جایگاه  به 

باالدستی است.

حاصل سخن
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران با تكیه بر ظرفیت های ذاتی خود در 
حوزه های مختلف اقتصادی و نیز موقعیت های ژئواکونومیک خود در طول 
سه دهه گذشته نشان داده اند که می توانند به عنوان یكی از بازوهای مهم 
و پرقدرت اقتصاد ایران در ایجاد و پایدارسازی توسعه همه جانبه و متوازن 
کشور عمل کنند و در همچنین قادر هستند با تكیه بر ظرفیت های درونزا و 
مزیت های قانونی ، در صحنه برونگرایی نیز در جهت تامین منافع اقتصادی 

و ملی ایران موثر باشند  .
قانونی  نهادی،  عمرانی،  ساختاری،  مشكالت  از  ائتالفی  متاسفانه  اما 
بتوانند  مناطق  این  است  نداده  اجازه  آزاد،  مناطق  مخالفین سرسخت  با 
متناسب با قابلیت های خود، اهداف و آرمان های مدنظر در قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد را تامین نمایند. دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد در دولت 
سیزدهم با مالحظه چنین شرایط و عواملی، مجموعه مسئولین دبیرخانه 
شورایعالی با هدایت هوشمندانه دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می کوشند ضمن مرتفع کردن 
مشكالت و موانع مبنایی و ساختاری در حوزه مناطق آزاد و اجرای درست 

قانون، مناطق آزاد را در مسیر توسعه متوازن و پایدار هدایت نمایند .
با وجود این که در سال های اخیر ائتالف فوق الذکر با بهره مندی از قدرت 
آزاد  مناطق  به مشكالت  تصمیم گیر، مشكالتی  و  تصمیم ساز  نهادهای 
افزوده است و معضالتی نظیر لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده را برای 
فعالین مناطق آزاد ایجاد نموده، اما تیم مدیریتی دولت سیزدهم در مناطق 
آزاد سعی دارد با چنگ زدن به ریسمان قانون و تاکید بر قانونگرایی، اعتماد 
تضعیف شده فعالین اقتصادی مناطق آزاد را به آینده این مناطق بازسازی 

کرده و از کوچ اجباری آنها به سرزمین های بیگانه جلوگیری نمایند.
خوشبختانه می توان گفت تیم مدیریتی مدیر جوان انقالبی مناطق آزاد، تا 
حدودی زیادی موفق شده اند علی رغم همه کاستی ها و کارشكنی ها، در مسیر 
رسیدن به اهداف مدنظر با اراده معطوف به موفقیت قدم بردارند و گواه این 
ادعا، برگزاری دو آیین افتتاح و شروع عملیات اجرایی پروژه های سرمایه گذاری، 
در سطح  سال ۱40۱  نخست  در طی 6ماهه  که  است  صنعتی  و  عمرانی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور رئیس محترم جمهوری و معاون اول 
رئیس جمهور برگزار گردید. قسمت اعظمی از این دستاوردهای اقتصادی با 
همت و سرمایه گذاری فعالین اقتصادی بخش خصوصی انجام شده و آنان، با 
سرمایه های مادی و معنوی خویش، به استقبال عصر نوین تحوالت انقالبی در 
مناطق آزاد آمده اند؛ یعنی با تقویت امیدواری ها به سرنوشت اقتصادی مناطق 
آزاد در سایه سیاست های جاری تیم مدیریتی مناطق آزاد، جهادگران اقتصادی 
ایران که منتظر این فضای سازنده برای ایفای نقش خود در توسعه اقتصادی 
میهن بودند، به سرعت دست به کار شده اند و فرصت های بالقوه موجود در 

مناطق آزاد را جهت بالفعل کردن، وجه همت وطن پرستانه خود قرار داده اند.
امید می رود با استمرار این جریان مثبت در مناطق آزاد، دولت سیزدهم و در 
راس آن آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران، همچنان حمایت 
حداکثری خود را از اجرای قانون مناطق آزاد بیش از گذشته تقویت نمایند 
برنامه های  دائمی  احكام  قانون  قانون  ماده 65  اجرای  پیگیری  و ضمن 
توسعه کشور و ایجاد مدیریت یكپارچه در این مناطق، جایگاه مجموعه 
مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی را در قالب برنامه هفتم توسعه به سطح 
مطلوبی در نظام حكمرانی اقتصادی کشور ارتقاء دهد. متاسفانه قرار گرفتن 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل یک وزارتخانه عضو 
و  است  آزاد  مناطق  ماموریت های  و  اهداف  با  متناسب  نه  شورای عالی، 
با  ریاست محترم جمهوری،  ایجاب می کند  فلذا  دارد.  اصولی  نه منطق 
مالحظه کارنامه موفق مناطق آزاد طی یک سال گذشته در دولت انقالبی 
آزاد به صحنه  سیزدهم، در راستای ورود مضاعف و قدرتمندانه مناطق 
تحوالت اقتصادی داخلی و مناسبات اقتصادی خارجی کشور، از دیدگاه 
راهبردی و ضرورت اجرایی، از ارتقای جایگاه دبیرخانه شورایعالی در ذیل 

نهاد ریاست جمهوری حمایت کند  .
در این چارچوب قابل ذکر است که، هم راستا با دیپلماسی اقتصادی دولت 
برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، الزم 
می نماید مناطق آزاد که در نقاط کانونی مناسبات چندجانبه کشور با ممالک 
اطراف قرار دارند، می توانند با تكیه بر ظرفیت های ذاتی، مزایای قانونی و 
صالحیت های حاکمیتی؛ در تسهیل مبادالت اقتصادی ایران، هدایت آن 
به سمت اهداف اقتصادی مشترك و متقابل، تعمیق و پایدار سازی روابط 
سیستم های  ایجاد  ازجمله  تسهیل کننده  سازوکارهای  تمهید  اقتصادی، 
فضای  تلطیف  خدمات،  و  کاال  ترانزیت  تسهیل  مشترك،  مالی-پولی 
فرهنگی و اجتماعی در جهت ارتقای سطح مناسبات فرهنگی-تمدنی و در 
نهایت تقویت ساختار روابط اقتصادی در سطح تحریم ناپذیری اقتصادی 
ایفای نقش نمایند. این اهداف البته در صورتی قابل انجام است که مناطق 
آزاد در مناسبات رسمی و دیپلماتیک به عنوان بازیگران قابل اعتماد و با 

جایگاه اقتصاد ایران در صحنه داخلی و خارجی شناخته شوند.
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نگاهی به دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

فصل نوین تحوالت انقالبی، خودباورانه و عملگرایانه در مناطق آزاد
گزارش: 

علی جعفری
مرضیه حسینی



یادداشت

کشور ایران با داشتن 5هزار و 800کیلومتر طول نوار ساحلی که هفت 
استان آن در مجاورت ساحل هستند، یک کشور دریایی محسوب 
می شود. متاسفانه تاکنون ایران از این ظرفیت و پتانسیل خدادادی بهره 
چندانی نبرده، درحالی  که توسعه صنایع دریایی عالوه بر رشد اقتصاد 

مناطق ساحلی، بر شکوفایی اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است.
امروزه در اغلب کشورهای دنیا توجه به تورهای دریایی، ورزش ها 
با ساحل  مرتبط  و سایر سرگرمی های  آبی، غواصی  تفریحات  و 
همین  و  دارد  قرار  گردشگری  برنامه های  صدر  در  فراساحل  و 
باعث شده تا کشورهای مختلف سعی  کنند حتی از کوچک ترین 

ظرفیت های آبی، دریایی و ساحلی خود بیشترین استفاده را ببرند.
متاسفانه در کشور عزیزمان ایران، با وجود مرزهای طویل دریایی در 
شمال و جنوب و طبیعت بکر و سواحل ناب، بهره ای از این صنعت با نرخ 

سوددهی باال و سریع نبرده ایم.
سرمایه گذاری و تالش برای رشد صنعت گردشگری به  مانند یک 
تیر و دو نشان است؛ چراکه فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات 
اسکله های  ساخت  تفریحی،  قایق های  و  شناورها  ساخت  مانند 
تفریحی و پارک های دریایی و زیردریایی های تفریحی از یکسو و 
از سویی دیگر آمدن توریست ها و گردشگرها جهت استفاده از این 
امکانات به اقتصاد کشور ما و مناطق ساحلی و نیز ایجاد اشتغال و 

کسب درآمد کمک شایانی خواهد کرد.
اولین و مهم ترین کار برای رونق گردشگری و گردشگری دریایی، وجود 
یک سند یا یک نقشه راه است؛ تا زمانی که یک نقشه راه جامع وجود نداشته 
باشد که تمام سازمان ها و وزاتخانه های مرتبط با این موضوع مانند وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان بنادر و دریانوردی، 
سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، شهرداری ها و نیز 
شرکت های ساخت شناور در تهیه و سپس اجرای آن همکاری نداشته 

باشند، امکان تحقق رونق گردشگری دریایی بسیار کم است.
این سند باید تمام موضوعات گردشگری ساحلی، گردشگری دریایی، 
گردشگری زیر دریا، گردشگری تاالب ها و سایر را در نظر داشته باشد و 

نقش و وظیفه و نحوه تمامی سازمان ها در آن شرح داده شود.
این نقشه راه با توجه به پتانسیل کشور ما و برای آینده باید در نظر 
گرفته شود؛ زیرا موضوعات یک به یک و با حضور نمایندگان هر 
کدام از ارگان های نام برده شده و مربوطه باید مورد بحث قرار گیرد 

تا بعدها مشکل عدم هماهنگی در اجرا به وجود نیاید.
باید در نظر داشت متولی اصلی گردشگری در کشور وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و وظیفه توسعه گردشگری 
در کشور برعهده  معاونت گردشگری این سازمان است؛ اگر جلسات 
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری درخصوص تهیه سند و 
نقشه راه گردشگری دریایی با حضور نماینده های نامبرده شده در قانون 
به  صورت منظم و پیوسته برگزار شود، قطعا تهیه این سند می تواند رشد 

قابل توجهی در این صنعت داشته باشد.
همچنین متولی اصلی دریا در کشور، سازمان بنادر و دریانوردی 
است که البته این سازمان خود زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی 
است که یکی از اعضای شورای عالی میراث فرهنگی، وزارت راه 
و شهرسازی است؛ لذا نقش حیاتی سازمان بنادر و دریانوردی در 

توسعه گردشگری دریایی کامال محسوس و محفوظ است.
قطعا تهیه یک سند، نیازمند کار مطالعاتی وسیع است؛ اما مواردی 
همچون تعریف گردشگری دریایی، اقتصاد گردشگری دریایی، موانع 
پیش روی توسعه گردشگری دریایی، راه های توسعه گردشگری دریایی، 
نقش دقیق سازمان ها و ارگان ها در پیشبرد اهداف گردشگری دریایی و 
موارد بسیار دیگری باید در این نقشه لحاظ شود. البته این سند اولین قدم 
است، متاسفانه در کشور ما سندهای مختلفی تهیه  شده و می شود اما به 
دالیل مختلف اجرا نمی شود و یا درست و خوب اجرا نمی شود، بنابراین 

مرحله اجرا مهم تر از مرحله اول یعنی تهیه سند است.
در این میان با توجه به مباحث فوق، از مزیت و ظرفیت های مناطق آزاد 
کشور نیز نباید غافل ماند. عمده مناطق آزاد ایران دارای ظرفیت های آبی 
هستند؛ منطقه آزاد اروند 3رود بزرگ و عظیم را در دل خود دارد، کارون، 
اروند و بهمشیر که هر کدام از این رودها می توانند در توسعه گردشگری 
آبی خوزستان خصوصا شهرهای آبادان و خرمشهر ایفای نقش کنند. 
مناطق آزاد کیش و قشم به عنوان جزایر زیبا و منحصربه فرد خلیج فارس، 
نقشی بی بدیل و غیرقابل انکاری در جذب گردشگران داخلی و خارجی 
داشته اند و شاهد هستیم که زیرساخت های مناسبی نیز برای رونق و 
توسعه تفریحات و ورزش های آبی و دریایی در این جزایر ایجاد شده 
است. منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها منطقه ایران که در پسکرانه آب های 
اقیانوسی قرار دارد، مزیتی مغتنم برای بسترسازی در جهت توسعه ورزش 
و تفریحات آبی است؛ تا جایی که به عنوان تنها ساحل کشور که دارای 
ظرفیت موج سواری است، اقدامات ارزنده ای از سوی سازمان منطقه آزاد 
چابهار صورت گرفته است. همچنین منطقه آزاد انزلی، تنها منطقه آزاد 
شمال کشور در جوار دریای خزر فعالیت های توسعه ای قابل تقدیری را در 
راستای گردشگری دریایی انجام داده است که سالیان سال این پتانسیل 
نادیده گرفته شده بود. ساخت مارینا و اسکله های تفریحی و ایجاد اماکن 
تفریحی و ورزشی دریایی در این منطقه، نویدبخش تحول عظیم در 

گردشگری دریایی در شمال ایران است.
بنابراین بیش از این نباید از این ظرفیت خدادادی و سرزمینی غافل 
بود؛ چراکه گردشگری به عنوان صنعتی پرسود و تحریم  ناپذیر، در 
شرایط کنونی اقتصاد کشور و با وجود تحریم  های خصمانه دشمنان، 
می تواند عالوه بر کسب درآمدهای ارزی برای کشورمان، چهره ای 

جدید از ایران زیبا را برای تمامی دنیا به نمایش بگذارد.

مناطق آزاد، پایلوت توسعه 
گردشگری دریایی کشور

گزارش6
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مناطق آزاد ایران با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر 
بهترین  می توانند  تولید،  محوریت  با  اقتصادی  توسعه 
محل برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی خصوصا با 
نگاه صادارتی باشند و با یک برنامه ریزی و همگرایی 

مناسب و هدفمند می توان به این مهم دست یافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج 
از چهارچوب های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه 
اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این رو مسلما مناطق 
آزاد ایران نیز که از اوایل دهه 70 شکل گرفته اند و با توجه به 
ظرفیت هایی که در طول این سال ها خصوصا در حوزه های 
زیرساختی مهیا نموده اند، می توانند ابزاری موثر در جهت 
رسیدن به گسترش تولید در کشور و نیز شکوفایی صادرات 

محصوالت تولیدی در این مناطق باشند.
باید تاکید داشت، در راستای تحقق اهداف و ماموریت های 
مناطق آزاد، تصمیم سازان و تصمیم گیران می توانند با نگاهی 
بلندمدت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و با توجه 
به اعمال تحریم های بین المللی بر علیه ایران، با بهره گیری از 
ظرفیت های ایجاد شده در مناطق آزاد، تهدیدات را به فرصتی 

برای توسعه و رونق تولید کشور بدل نمایند.

لزوم پیاده سازی استراتژی های نوین در 
مناطق آزاد 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی غالبا در جهت دستیابی به اهدافی 
نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از 
برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه صنعت توریسم ، 
تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های 
خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل 

بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، ایجاد می شوند.
منطقه آزاد محدوده تعریف شده ای از سرزمین اصلی است که 
در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت 
از سرزمین اصلی مجاز شناخته می شود. در این مناطق با ایجاد 
مشوق ها و معافیت های متنوع تالش می شود سرمایه گذاری 
خارجی برای تولید کاالهای صادراتی جذب شود تا سرزمین 
اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد 

اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار گردد. 
در حقیقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی باید ارتباطی محکم 
میان اقتصاد ملی و بین الملل ایجاد کنند، به طوری که از 
یکسو با جذب سرمایه  گذاری مستقیم خارجی مقدمات توسعه 
صادرات را فراهم آورده و از طرف سوی دیگر، با بهره گیری 
از منابع و مزیت های نسبی، رقابتی و ظرفیت های منطقه و 

کشور، در اقتصاد بین الملل ایفای نقش نمایند . 
مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه های گسترش صادرات 
صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی  به بازارهای جهانی 
مورد استفاده قرار گیرند . برخورداری مناطق آزاد از شرایط 
تجارت آزاد می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته 

و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.
اقتصادی،  توسعه  به  رسیدن  برای  آزاد  مناطق  مدیران 
نیازمند برنامه های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت های 
منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه ها نیازمند 
منابع مالی است ؛ با عنایت به محدودیت درآمدهای مناطق 
آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت 
مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف 
خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات 
ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهان منطقه را با استفاده 

از ابتکار و خالقیت شناسایی و به کار گیرند. 
بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، 
به سرمایه گذاری های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این 

ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین المللی بهره بگیریم.
یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی ها، 
است.  بالقوه هر منطقه  استعدادهای  و  ظرفیت ها، مزیت ها 
بنابراین مهم ترین اشتباهی که در سال های گذشته مرتکب 
شده ایم، پیچیدن نسخه واحد برای همه مناطق بوده است . هر 
یک از مناطق آزاد باید استراتژی های خاص خود را برای بقاء 
اتخاذ نمایند؛ به عنوان مثال اگر لجستیک محور توسعه چابهار 
تعریف می شود یا صادرات مجدد استراتژی انزلی انتخاب می شود، 

نمی توان این نسخه ها را برای سایر مناطق نیز توصیه کرد .

در این میان ضروری است نهادهای تصمیم گیر و قانونگذار 
همچون مجلس شورای اسالمی و هیات وزیران در جهت 
نمایند؛ چراکه صدور بخشنامه ها و  قوانین تالش  ثبات 
مناطق، سهم  برای  متناقض  و  متعدد  دستورالعمل های 

مهلکی بر پیکره آنان محسوب می شود. 
به شرط  تولید صادرات گرا  بر  تمرکز  کنونی،  در شرایط 
آن که مزیت های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت 
تمام شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، 
مهم ترین اصل است و برای این مهم، نیازمند اکوسیستم 

کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه های آن هستیم . 
همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصوالت 
خدمات  و  دیجیتالی  کشاورزی،  معدنی ،  صنعتی ، 

براساس ویژگی های هر منطقه باشد.
این  در  خالقیت  و  گردشگری  ظرفیت های  توسعه 
صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه 

پایین تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد. 
و  استارتاپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت 
سرمایه گذاری و یا مشارکت با آنها نیز از دیگر راهکارهای 

توسعه و رونق مناطق آزاد محسوب می شود.

بازگشت مشوق های قانونی مناطق آزاد 
جهت توسعه تولید و صادرات

مناطق آزاد به جهت دارا بودن قوانین حمایتی و تسهیلگر 
معافیت ها  ازجمله  مناسب  از ظرفیت های  برخورداری  و 
مالیاتی )که بخش عمده آن به لطف قانونگذاران ملغی 
شده است!( پایین بودن نرخ تعرفه های ورودی مواد اولیه 
تولید و واردات تجهیزات و ماشین آالت، سهل و آسان 
بودن فرآیند بروکراسی اداری، بستر مناسبی را در مقایسه 
با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه های تولید 
فراهم می آورند و این فرصت ارزشمند در صورت شناخت 
و تبیین صحیح و منطقی، هم می تواند به اقتصاد منطقه و 
هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید؛ که البته 
تمامی موارد فوق الذکر در صورتی تحقق پیدا می کند که 
قانون مناطق آزاد به همراه معافیت ها و مشوق های مترتب 

بر آن به درستی اعمال و اجرا گردد.
این درحالی است که فعالین اقتصادی مناطق آزاد با تصمیم 
پرداخت  مشمول  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند، که این موضوع به 
تنهایی تمامی اهداف کالن باالخص توسعه تولید در این 
مناطق را تحت تاثیر قرار داده و حیز انتفاع خارج می نماید.
بنابراین با برنامه ریزی و جهت دهی اقتصادی خصوصا تدوین 
بسته ها و پکیج های سرمایه گذاری در مناطق آزاد، باید تالش 
نمود مسیر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران متناسب با 
ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای و بین المللی طراحی گردد 
تا کارآفرینان با فراغ بال بتوانند متناسب با دانش، تخصص و 
عالقه خود دست به انتخاب زده و با آگاهی کامل، بررسی و 

شناخت، از قدرت انتخاب باالیی برخوردار باشند.

همگرایی منطقه ای؛ ایجاد منابع جدید 
درآمدي در مناطق آزاد

با عنایت به موضوعات مطروحه، به نظر مي رسد سازمان های 
مناطق آزاد باید منابع جدید درآمدي خود را از طریق تعریف ساز 
و کارهاي جدید خصوصا با کشورهای همسایه پیگیري کرده و 
تمهیدات الزم را براي گفت و گو با روساي مناطق آزاد کشورهاي 

همجوار ایران حسب محدوده هاي مساحتي خود دنبال نمایند. 
در این خصوص آنچه بیش از پیش قابل توجه است، استفاده 
از امکانات بالقوه براي هدایت فعاالن اقتصادي کشورهاي 
پیراموني جهت سرمایه گذاري مستقیم و یا از طریق مشارکت با 
سرمایه گذاران داخلي است. این همکاري مي تواند حتی شامل 
تولید اقالم گروه چهارکاالیي به مناطق آزاد هم باشد؛ چراکه از 
در گذشته مجوزهاي واردات و اخذ عوارض کاال، عاملي براي 
توسعه تجارت مناطق آزاد بشمار مي رفتند، اکنون واردات به 
مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر آن، 

از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست. 
براي  خارجي  وارده  شده  ساخته  کاالي  تولید  حاضر  درحال 
مجتمع هاي تجاري ساخته شده در مناطق آزاد باید از طریق 
مشارکت کشورهاي سازنده با تولید در مناطق آزاد صورت گیرد، 
تا هم با تولید کاالي خارجي در مناطق آزاد، نیاز واحدهاي تجاري 
تامین شود و هم ملزومات صنعت گردشگري در این مناطق براي 
جلب رضایت مسافران جبران گردد؛ ضمن آن که با توسعه تولید، 

صادرات به کشورهاي همسایه نیز گسترش پیدا مي کند.
جدید،  درآمدهای  کسب  موارد  از  دیگر  یکی  همچنین 

ظرفیت سازي براي جذب سرمایه خارجي به ویژه کشورهایي 
است که داراي روابط دوستانه با ایران هستند و در پیرامون کشور 
قرار دارند. که البته عملیاتي کردن این برنامه، البته نگاه ویژه 
دولت و مجلس شورای اسالمی را مي طلبد؛ چراکه دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی یک سال گذشته 
به جد در راستای تحقق این امر گام برداشته و مذاکراتی را با 
مسئولین و مقامات کشورهای همسایه در جهت توسعه صادرات 

و همچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک انجام داده است.
همچنین، توجه ویژه به صنعت گردشگری و استانداردسازی 
خدمات گردشگری در مناطق آزاد می تواند پایلوت مناسبی برای 
کل کشور باشد. از سوی دیگر طبق آمارهای جهانی و گزارشات 
سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری هم اکنون به عنوان 
سومین صنعت پولساز پس از نفت و خودرو مطرح است که در 
سال های آینده به سرعت گوی سبقت را از سایر رقبا خواهد ربود.
مناطق آزاد ایران هر کدام دارای جذابیت های بی بدیلی هستند 
به  خاصی  ترکیبی  تورهای  مختلف،  فصول  در  می توانند  و 
توریست های داخلی و خارجی عرضه دارند که تمامی این درآمدهای 
خوب مکتسبه، مستلزم استانداردسازی خدمات گردشگری می باشد. 
بی تردید استانداردسازی فضاهای موجود بسیار مهم تر از ایجاد 

زیرساخت های آتی در حوزه گردشگری خواهد بود.

 ضرورت مداقه بر ظرفیت صادرات مجدد
 در مناطق آزاد 

مسئله مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کاال از طریق مناطق 
آزاد، با توسعه حوزه عمل آنها به منظور انتقال فناوري هاي 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات 
و تامین نیازهاي ضروري و منابع مالي از خارج با توجه به 
مشوق هاي الزم براي رشد صادرات مجدد است. این صنعت 
به مثابه پردرآمدترین محور اصلي فعالیت هاي مناطق آزاد در کشور 
بوده و کلیدي ترین راهکاري است که مي توان براي رونق فعالیت 
مناطق آزاد و جذب سرمایه گذاران، فعاالن اقتصادي و کارآفرینان 
بخش خصوصي در نظر داشت. تدوین آیین نامه صادرات مجدد 
که شاید کلید ي ترین آیین نامه مناطق آزاد است، جزء اساسي ترین 

فعالیت هاي مغفول مانده این مناطق محسوب می شود. 
به رغم اینکه مناطق آزاد از امکانات راه هاي زمیني، دریایي و 
هوایي برخوردار بوده و پل ارتباطي ورود کاالهاي کشورهاي 
و  همجوار  کشورهاي  به  شرقي  جنوب  آسیایي  و  اروپایي 
مشترک المنافع به شمار مي آیند، نبود سیستم خدماتي و نهادهاي 
مالي مناسب، زیرساخت هاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي 
جهاني در صادرات مجدد و نظام بانکي بین المللي،  چالش هاي 
عمیقي را فراروي صادرات مجدد در مناطق آزاد قرار داده است. 
از سویي، بهاي تمام شده بسیاري از کاالها که امکان صدور 
مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت همتراز نبودن با 
سایر کشورها مانند سنگاپور، دبي و هنگ کنگ، امکان سفارش 
این کاالها را از این مناطق امکان پذیر نمي سازد. از این رو، مرتفع 
ساختن چالش هاي موجود، فرصت هاي بسیاري را پیش روي 
مناطق آزاد ایران قرار مي دهد که توجه به آنها قابل توجه است. 
از این رو، توجه به بازارهاي کشورهاي آسیاي میانه و آفریقا، 

عراق، عمان ، افغانستان، پاکستان و برخي کشورهاي حاشیه 
خلیج  فارس، براي صادرات مجدد انواع کاالهاي با ارزش افزوده 
باال، باید در اولویت این مناطق قرار گیرد؛ آن چنانکه در بند 11 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده و مورد مطالبه 

اقتصاد کشور است. 
مناطق آزاد ایران مي توانند ارزان ترین بازار براي صدور مجدد 
فرآورده هاي فناوري اطالعات اعم از سخت افزار و نرم افزار 
باشند. به عالوه، مونتاژ محصوالت تحت لیسانس و تولیدات 
شرکت هاي بزرگ بین المللي مي تواند ازجمله زمینه هایي براي 
رشد صادرات مجدد به بازارهاي هدف منطقه اي مناطق آزاد 
ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت هاي جذب سرمایه گذاري 
داخلی و خارجي، زمینه ساز فرصت هاي جدید شغلي براي 
ایجاد اشتغال و به کارگیري نیروي کار در این مناطق باشد. 
همچنین اجراي پروژه هاي جدید شامل طرح  هاي فوالد، لوازم 
ساختماني، ماشین آالت و وسایل حمل و نقل که درحال حاضر 
دبي از طریق آنها به دنبال گسترش مناسبات تجاري و ارتقاي 
جایگاه گذشته خویش است، از اهمیت چشمگیري براي رشد 
صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور برخوردار است، توجه به 
راهکار صادرات مجدد در مناطق آزاد متناسب با سیاست هاي 

اقتصاد مقاومتي ضرورت بسیار دارد.
اقتصادي جهت  آزاد و ویژه  از مناطق  استفاده  بنابراین، 
توسعه و تشویق صادرات و به ویژه صادرات مجدد به دلیل 
مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بوروکراسی ها 
و خارج بودن از قلمرو گمرکی دارای اهمیت بسیار زیادی 
است. موقعیت جغرافیایی این مناطق به گونه ای است که 
هر کدام می تواند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای 

همسایه را تحت پوشش خود قرار دهند .
همچنین اعطای مجوز حمل کاالهای ترانزیتی و صادرات 
مجدد به وسیله خودروهای پالک هر منطقه آزاد به کشورهای 
هدف می تواند به صادرات مجدد این مناطق کمک کند. به 
عالوه، قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی 
تجاری کشور بسیار مهم است، به طوري که درحال حاضر 
مبادالت تجاری ایران با برخی کشورها ازجمله هند، عراق، 
افغانستان و برخي کشورهاي آفریقا و اروپایی مي تواند با منشا 
گرفتن از خطوط اعتباری اعطایی ایران به این کشورها انجام 
شود. قرار گرفتن مبادالت تجاری مناطق آزاد ایران با این 
کشورها در این مسیر براساس استفاده از خطوط اعتباری فوق 

مي تواند موجب توسعه صادرات مجدد در این مناطق باشد.
مناطق  در  آفشور(  )بانک های  خارجی  بانک های  ایجاد 
آزاد بر اساس گردش مالي باال، مي تواند زمینه ساز حضور 
از  استفاده  براي  مناطق  این  در  خارجي  سرمایه گذاران 
مشوق هاي مالي و بانکي باشد. همچنین تعیین تکلیف ایجاد 
بانک های خارجی در منطقه و اعطای تسهیالت بانک های 
داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کاالی جزء 

فعالیت های اصلي آنها است باید موردتوجه قرار گیرد.
به منظور تشویق تجار و فعاالن اقتصادی به توسعه صادرات مجدد 
و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند، الزم 

است مشوق های صادراتی به صادرات  مجدد نیز تسری داده شود.

با هدف ارتقای شرایط ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی 
از کار و صیانت از کارگران شاغل و منابع مادی در کارگاه های 
مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تفاهم نامه همکاری 
میان دبیرخانه شوایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد.
مشاور  محمد  سعید  بین  همکاری،  تفاهم نامه  این 
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 

معاون  رعیتی فرد  علی حسین  و  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضاء رسید.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی در این مراسم که با حضور رئیس 
شد،  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسون 

گفت: خوشبختانه طی این 11ماه همکاری خوبی با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم؛ مسائل باید در جلسات 
و بین مسئولین حل و فصل شود و نباید به جامعه کارگری 

و پایین دست کشیده شود.
ضعیف  اقشار  از  کارگر  قشر  داشت:  اظهار  محمد  سعید 
مواجه  اند؛  زیادی  معیشتی  با مشکالت  که  جامعه هستند 

باید تالش کنیم مشکالت شان را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه با امضای این تفاهم نامه باید اقدام موثری 
جهت حل مسائل و مشکالت فی مابین برداریم، افزود: در 
این  کار  وزارت  و  شورایعالی  دبیرخانه  میان  نزدیک  تعامل 
مسائل حل و فصل شد؛ این تفاهم نامه کار مشترکی است 
تا بتوانیم در کنار هم تسهیلگری را برای قشر کارگر و قشر 

کارفرما که جزو بخش خصوصی هستند، فراهم کنیم.
تالش  با  گذشته  11ماه  طی  گفت:  رئیس جمهور  مشاور 
همکاران ما در دبیرخانه شورایعالی، بخشی از موانع موجود در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شناسایی و احصاء شد. علی رغم 
مناطق  در  مالیاتی  معافیت های  و  مشوق ها  رعایت  عدم 
آزاد موفق شدیم تا خرداد ماه امسال 35هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد داشته باشیم که حدود 
58درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.
سعید محمد در ادامه به مثبت شدن تراز تجاری مناطق 
آزاد اشاره کرد و گفت: صادرات ما در دوره ۹ماهه به عدد 
8۶3میلیارد تومان رسید که ۲7درصد نسبت به دوره مشابه 
سال قبل افزایش پیدا کرده و برای اولین بار در کشور تراز 
افزایش  از  ناشی  این  که  شد  مثبت  آزاد  مناطق  تجاری 

صادرات و کاهش میزان واردات در این مناطق است.
وی در ادامه با اشاره به حذف مشوق های سرمایه گذاری در 
مشوقات  این  داشت:  اذعان  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
در  اما  شود،  درآمدها  کاهش  موجب  شاید  درکوتاه مدت 
دراز مدت اثرات مثبت و خوبی را به جا خواهد گذاشت. حذف 
مشوق های مالیاتی آسیب جدی به مناطق وارد کرده است؛ 
دلیل  به  که  نخبگانی  معکوس  مهاجرت  شاهد  متاسفانه 

معافیت مالیاتی برحقوق به مناطق آزاد آمده بودند، هستیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5  اجرای  افزود: 

توسعه کشور، بورس بین الملل، بانک آفشور و بیمه آفشور 
ظرفیت هایی است که در قانون آمده، ولی اجرایی نمی شد؛ 
خوشبختانه شورای عالی بورس با راه اندازی بورس بین الملل 

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد  .
قانون  ماده ۶5  اجرای  درخصوص  داد:  ادامه  محمد  سعید 
به دستور  توجه  با  توسعه کشور  برنامه های  دائمی  احکام 
معاون  ابالغ  و  آن  احیای  به  جمهوری  محترم  رئیس 
اقتصاد،  وزارت  و  کشور  وزارت  به  رئیس جمهور  حقوقی 

همچنان با مقاومت دستگاه های دولتی روبه رو هستیم.
وی همچنین به موضوع قاچاق در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: در 
تفاهم نامه ای که با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منعقد شد، جناب آقای 

مویدی صراحتا موضوع قاچاق در مناطق آزاد را رد کرد  .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
مجلس  مخصوصا  دستگاها  سایر  همکاری  با  امیدواریم 
در  مناطق  به  نسبت  بهتری  دید  بتوانیم  اسالمی  شورای 
بین تصمیم گیران، مسئوالن و قانونگذاران ایجاد کنیم، تا 
به مناطق به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور نگاه شود .

 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

صیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران، 
اولویت اصلی وزارت کار

در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  همچنین، 

کار  نیروی  از  صیانت  برای  اینکه  بیان  با  مراسم  این 
هستیم،  شورایعالی  دبیرخانه  با  مشترک  تفاهم  نیازمند 
هر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  از  بسیاری  در  گفت: 
از  هستند.  مواجه  مشکل  با  کارفرما  و  کارگر  جامعه  دو 
وظایف اصلی و حاکمیتی ما تنظیم روابط بین کارگری 
که  کنیم  فراهم  را  تسهیالتی  باید  است.  کارفرمایی  و 
رغبت  مناطق  در  سرمایه گذاری  برای  سرمایه گذار 
سرمایه گذاری  مولد  و  تولید  حوزه  در  و  باشد  داشته 

کنند. فعالیت 
حفظ  و  کار  نیروی  از  صیانت  رعیتی فرد،  علی حسین 
مناطق  در  چه  و  اصلی  سرزمین  در  چه  کارگران  جان 
و  دانست  کار  وزارت  در  اصلی  اولویت های  از  را  آزاد 
عالوه بر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  حوزه  در  افزود: 
حل  همچون  موضوعاتی  کار،  نیروی  از  صیانت 
اختالفات کارگری، بیمه کارگری و موضوعات مختلفی 

در حوزه روابط کار مد نظر است.
اظهار  پایان  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
حوزه  در  تا  می کند  ما کمک  به  تفاهم نامه  امضای  کرد: 
ایمنی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام موثری انجام 
دبیرخانه  هم افزایی  با  بعدی  مراحل  در  بتوانیم  و  دهیم 
شورایعالی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازبینی 
و بازنگری مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حفظ و 

صیانت نیروی کار اقدام مثمرثمر داشته باشیم.

با امضای تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی و وزارت کار رقم خورد:
جلوگیری از دوگانگی قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گزارش: 
فریبا شیخی



71پروژه  افتتاح  آیین  در  رئیس جمهور،  اول  معاون 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  و عمرانی  سرمایه گذاری، صنعتی 
و  بانکی  ارتباطات  بسترسازی  ضرورت  بر  اقتصادی، 

بین المللی در مناطق آزاد کشور تاکید کرد.
ارتباط  صورت  به  و  رئیس جمهور  اول  معاون  دستور  با 

ویدئوکنفرانسی، ۵1پروژه با ارزش بیش از ۶۳هزار میلیارد 
ریال و اشتغال زایی 17هزار نفری و همچنین آغاز عملیات 
اجرایی ۲0پروژه با ارزش بیش از 1.117.000میلیارد ریالی 
و اشتغال زایی ۵هزار نفری در چهار منطقه آزاد تجاری-
ویژه  ۵منطقه  و  انزلی  و  ارس  اروند،  کیش،   صنعتی 

اقتصادی سهالن، انرژی پارس، ارگ جدید بم، پتروشیمی 
و لرستان بهره برداری و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

محمد مخبر با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در  اشتغال زایی  و  تولید  صادرات،  پیشران  موتور  باید 
پشتیبانی  مرکز  مناطق  این  کرد:  تصریح  باشند،  کشور 

فعالیت های اقتصادی در کشور هستند.
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم که با حضور وزیر 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد؛ با اشاره 
گذشته  یک سال  در  مناطق  این  مدیران  تالش های  به 
برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی، اظهار کرد: در 
اهداف  به  نسبت  نتوانستند  آزاد  مناطق  گذشته  دهه های 
باشند  داشته  چندانی  موفقیت  خود  شده  تعیین  پیش  از 
و خدمات  برای صادرات کاالها  اینکه مرکزی  به جای  و 

ایرانی باشند، به محل واردات در کشور تبدیل شدند.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  گزارش  به  اشاره  با  وی 
در  تحول«  »طرح  اجرای  درخصوص  اقتصادی  ویژه 
مناطق قدیم و جدید در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی در دولت سیزدهم تصریح کرد: برنامه ریزی ها و 
اقدامات خوبی در دولت در چند ماه گذشته در این مناطق 
انجام شده که البته نباید به همین دستاوردها بسنده کرد 
می توان  آزاد،  مناطق  اختیارات  و  امکانات  به  توجه  با  و 
دستاوردهای بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری برای کشور 

ایجاد نمود.
مخبر با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران 
و  جغرافیا  لحاظ  به  سایر کشورهای جهان  با  مقایسه  در 

منابع طبیعی و ظرفیت های خدادادی از موقعیت های بسیار 
باالتری برخوردار هستند، گفت: مشکالت سرمایه گذاری 
و تولیدی کشور به راحتی از طریق این مناطق حل شدنی 

است  .
اقتصادی می تواند  ویژه  و  آزاد  مناطق  نمود:  وی تصریح 
نماد جدی تحقق شعار سال یعنی »تولید، اشتغال آفرین، 
و  اقتصاد  وزارت  است  ضروری  که  باشد،  دانش بنیان« 
شورایعالی مناطق آزاد با همکاری و کمک یکدیگر امکان 
را ساماندهی  این منطقه  اقتصادی در  یک جهش بزرگ 

کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق آزاد بهترین 
الکترونیک  دولت  تحقق  برای  کوچک  و  الگویی  نمونه 
در  هوشمند  1۵شهر  حداقل  ساماندهی  افزود:  هستند، 
مناطق آزاد ضروری است، که این مهم می تواند به عنوان 

یک دستاورد بزرگ دولت سیزدهم محسوب شود.
مخبر، بر ضرورت بسترسازی و ایجاد امکانات الزم برای 
ارتباطات بین المللی به ویژه در بخش های بانکی، بیمه ای 
و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و اذعان داشت: 
باید نحوه تعامالت بین المللی با کمک وزارت اقتصاد در 
در  باید  البته  شود،  پایه ریزی  سریع تر  هرچه  آزاد  مناطق 
بدون  آزاد  مناطق  در  اقدامات  این گونه  گذشته  سال های 
سیزدهم  دولت  اما  می شد،  پیگیری  تحریم ها  به  توجه 
به دنبال آن است تا بسترهای سرمایه گذاری و توسعه در 
حوزه صادرات، مسائل مالی، بانکی و بیمه ای را ایجاد کند  .
در  اقتصادی  دیپلماسی  توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  داشت:  بیان  آزاد  مناطق 

ارتباطات  خود  هم مرز  خارجی  همسایگان  با  می توانند 
فرصت  یک  عنوان  به  را  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی، 
مالی  ارتباطات  پولی،  پیمان های  بخش های  در  طالیی 
گسترده، افزایش صادرات و واردات هدفمند پیگیری کنند .

بر  جلسه  این  در  همچنین  رئیس جمهور  اول  معاون 
اقتصاد  تحقق  برای  امکانات  ایجاد  و  بسترسازی  لزوم 
مناطق  در  شرکت ها  ثبت  در  تسهیل  دانش بنیان، 
و  همسایه  کشورهای  با  مشترک  سرمایه گذاری  آزاد، 

شرکت های خارجی و ایجاد مشوق های الزم تاکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
لزوم ایجاد روش های نوین سرمایه گذاری در 

مناطق آزاد و ویژه
با  این مراسم  اقتصادی و دارایی در  امور  همچنین، وزیر 
تاکید بر ایجاد روش های نوین سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: باید در سال دوم فعالیت دولت 
سیزدهم تالش شود تا به هدف برونگرایی به عنوان یکی 

از ارکان اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد برسیم .
تولیدات  و  سرمایه گذاری  ایجاد  خاندوزی،  سیداحسان 
و  صادرات  انگیزه  با  خارجی  طرف های  با  مشترک 
ارزآور  بازارهای هدف را یک حرکت فعاالنه اقتصادی و 
در مناطق آزاد دانست و اظهار داشت: با ایجاد امکانات و 
اقتصادی  و رشد  اداره  مدیریت و سرمایه گذاری می توان 
کشور را به راحتی برعهده مناطق آزاد گذاشت و علی رغم 
برونگرایی  اهداف  بین المللی،  فشارهای  و  دشواری ها 

اقتصاد مقاومتی محقق گردد.

ضرورت بسترسازی ارتباطات بانکی و 
بین المللی در مناطـــق آزاد

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی با حضور در هفتمین اجالس مجمع عمومی اهل بیت)ع(، ضمن 
تشریح  و  تبیین  به  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  ظرفیت های  معرفی 
قوانین، مقررات، اهداف و کارکردهای مناطق و نقش آنها در همگرایی 

محبان اهل بیت )ع( پرداخت.
متخصصان  و  خیرین  بازرگانان،  سرمایه گذاران،  جمع  در  محمد  سعید 
مجمع  اقتصادی  کمیسیون  در  مختلف  کشورهای  اقتصادی  حوزه های 
عمومی اهل بیت )ع( که در هتل آزادی تهران برگزار شد؛ ضمن معرفی 

فرصت ها، ظرفیت ها و توانمندی های متعدد اقتصادی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی؛ پیشنهادات اجرایی و عملیاتی به خیرین ارائه داد و افزود: معرفی 
به  تولیدی  محصوالت  صادرات  تشیع،  جهان  برای  واحد  تجاری  نشان 
کشورهای عضو مجمع تحت برند واحد، تاسیس صندوق سرمایه گذاری 
مجمع با سرمایه گذاری های مردمی، سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی 
پیشنهادات  ازجمله  اقتصادی  تشکل های  و  کارگروه ها  ایجاد  تجاری،  و 
اجرایی و عملیاتی است که می توان با تعامل و همکاری، در جهت توسعه 

اقتصادی مناطق استفاده کنیم.

اعضای  و  رئیسه  هیات  موافقت  مورد  پیشنهادات  این  داد:  ادامه  وی 
کمیسیون قرار گرفته و مقرر است طی یک ماه آتی با هماهنگی دبیرخانه 

شورایعالی اجرایی شود.
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه  از مناطق  از اعضای کمیسیون دعوت کرد  پایان،  اقتصادی در 
با  نزدیک  از  و  آورند  عمل  به  بازدید  کیش  آزاد  منطقه  به ویژه  اقتصادی 
آتی  اجالس  در  و  شوند  آشنا  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
سرمایه گذاران کشورهای اسالمی که در ایران برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

در جهان امروز که تحوالت علمی و فناوری با سرعتی وصف ناپذیر درحال 
نیز هم پای آن، در مسیر رشد و توسعه در  اقتصاد جهانی  وقوع است و 

حرکت می باشد، تفکیک علم و اقتصاد امری غیرقابل تصور است.
و  دانایی،  و  دانش  مدار  برای  مگر  شد،  نخواهد  محقق  توسعه  بی تردید 
تحول اقتصادی نیز بدون حضور دانشگاه و نخبگان علمی به سر منزل 
مقصود نخواهد رسید؛ موضوعی که کارشناسان و صاحب نظران به کرات 
مراکز  و  دانشگاه  »پیوند  جز  نیست  چیزی  آن  و  داشته اند  تاکید  آن  بر 

آموزش عالی با صنعت و به طور کلی با اقتصاد کشورها«.
فرهنگی، صنعتی- در عرصه های  دانشگاه ها  و حضور  ضرورت هم افزایی 
تولیدی، گردشگری و... زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که با نگاهی به 
کشورهای توسعه یافته در میابیم که مهم ترین محصول تولیدی و صادراتی 
آنان تکنولوژی  و فناوری است و مسلما دستیابی به این محصول بدون پشتوانه 
مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی امکان پذیر نمی باشد. همچنین تربیت نیروی 
متخصص و ارائه راهکارهای بهینه جهت تسریع فرآیند توسعه، اگر دیگر 

کارویژه های دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است.
باید تاکید داشت که برای تولید علم و دانش، زمینه هایی الزم است که 
پژوهشی،  و  علمی  بینش  اهمیت  درواقع  است.  آموزش  آن  عمده ترین 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و نقش مراکز آموزش عالی از طریق آموزش 
واضح  و  مشخص  کامال  پژوهشی  و  علمی  توسعه  و  تولید  در  مستمر، 
می باشد. از همین روی، برای نیل به توسعه متوازن و پایدار، تربیت نیروی 
توسط  جامعه  مختلف  بخش های  مورد نیاز  و  کارآمد  متخصص،  انسانی 

دانشگاه ها حائز اهمیت است.
اما در این میان، اهمیت و نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جهت 
پیوند  است. ضرورت  انکارناپذیر  امری  نیز  آزاد  مناطق  توسعه همه جانبه 
مناطق  این  مختلف  کاربری های  با  اتصال  و  آزاد  مناطق  با  دانشگاه ها 
در حوزه های صنعت، کشاورزی، گردشگری و غیره،  یک اصل مهم در 

رسیدن به شکوفایی و رشد مناطق آزاد است.
لذا روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مناطق آزاد باید دغدغه های 
جدی خود را در جهت کیفی سازی و ارتقای نسل های این مناطق، لزوم 
کنار هم قرار گرفتن صنعت و دانشگاه را در راستای انجام مسئولیت های 
سازمان های  آن که  بر  مضاف  افزایش  دهند.  پیش  از  بیش  اجتماعی، 
جذب  جهت  در  پتانسیل  و  ظرفیت  این  از  می بایست  نیز  آزاد  مناطق 
دانشجو و توسعه نیروی انسانی، جلب گردشگر، ارتقای دانش و گسترش 

تولیدات صادرت محور ، بهره مکفی را ببرند.
طبیعتا با این رویکرد می توان طرح های اولویت دار را از طریق حوزه  های 
علمی و اقتصاد دانش بنیان در هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
صورت پایلوت تعریف کرد؛ چراکه این طرح ها با استفاده از مزایای موجود 
در مناطق و رعایت استانداردهای الزم برای جذب منابع با فراهم کردن 
زیرساخت ها و فناوری های پیشرفته و شرایط مناسب برای بازار صادرات، 
را خواهند داشت و می توانند  با خارجیان  قابلیت سرمایه گذاری مشترک 
و  پیچیده  منزله  شبکه ای  به  تامین  زنجیره  نیازها، تحول بخش  براساس 
پویا از عرضه و تقاضا و زنجیره ارزش برای تدارک  ورودی ها در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی باشند.
اما سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، در 
حوزه های  تاثیر  و  نقش  اهمیت  تشریح  و  تبیین  به  نشریه،  با  گفت و گو 

آموزشی و علمی در مناطق آزاد پرداخت . 
فناوری  و  دانش  حوزه  در  شتابان  تحوالت  است  معتقد  شاه پیری  یاسر 
اقتضاء  نیازهای جدید در حوزه های کسب و کار و فناوری های جدید  و 
می کند دانشگاه ها در مناطق آزاد، خود را با تحوالت و نیازهای زمانه وفق 

داده و هماهنگ نمایند. 
کارکرد  با  دانشگاه هایی  نیازمند  آزاد  مناطق  در  ما  وی؛  گفته  طبق 
دانشگاه های نسل سوم به بعد هستیم، دانشگاه هایی با کارکرد کارآفرینی، 

ارزشی آفرینی و تمدن سازی.  
شاه پیری عقیده دارد که آموزش و افزایش توانایي و مهارت، درواقع به منزله 
سرمایه هایي است که مانند هر سرمایه فیزیکي دیگر، بازدهي اقتصادي دارد 
و در این میان نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بسیار پررنگ و برجسته 
است؛ به طوری که دستیابي به میزان باالي توسعه  یافتگي در کشورهاي 

پیشرفته، ارتباط معناداری با آموزش و به ویژه آموزش عالي دارد.
از زمین های ارزشمند جزیره کیش  از اختصاص ۶۴هکتار  وی همچنین 
تاسیس  آن  کنار  در  و  دانشگاهی  شهرک  در  دانشگاه ها  استقرار  جهت 
شهرک سالمت، خبر داد؛ موضوعی که نشان دهنده اهمیت دانشگاه های 

سطح الف برای جزیره کیش است.
در ادامه این گزارش، گفت و گوی ما را با جناب آقای یاسر شاه پیری سرپرست 

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش مالحظه می کنید.

توسعه  نظام  در  دانشگاهی،  و  آموزش عالی   مراکز 
اقتصادی کشور چه ماموریتی دارند؟

و  آموزش عالي  بین  ارتباط  ایجاد  در  سعي  کشورها  امروز  دنیای  در 
این رو،  از  دارند؛  فناوري  و  دانش  ارتقاي  و  ملي  توسعه  برنامه هاي 
سیاست هاي توسعه ملي به طور اصولي به آموزش متصل است. درواقع، 
مي توان گفت که یکي از پر ارزش ترین منابعي که جامعه برای پیشرفت 
و  پیشرفته  غالب کشورهاي  در  است.  دانشگاه  دارد،  اختیار  در  توسعه  و 
کشورهاي درحال توسعه، حل مسائل و رفع نیازمندي های اهداف ملي را 

در دانشگاهیان تحقق بخشیده اند.
ملي،  توسعه  اصلي  پایه  که  هستند  باور  این  بر  توسعه  درحال  کشورهای 
گسترش کمي و کیفي سریع فرصت هاي آموزشي است. هرچه آموزش بیشتر 

و با کیفیت بهتر ارائه شود، توسعه ملي سریع تر صورت خواهد پذیرفت.

کشور  اقتصادی  مجموعه های  ازجمله  آزاد  مناطق   
محسوب می شوند؛ آیا حضور پردیس های دانشگاهی در این 
مناطق دارای منطق و هدف اقتصادی است، یا این مراکز خود 

را بخشی از سیستم توسعه اقتصادی مناطق آزاد می دانند؟
در چشم انداز و طرح جامع جزیره کیش، آموزش  عالی و مهارتی به عنوان 
بین المللی ،  آموزش های  مرکز  به  کیش  تبدیل  در  برجسته ای  ظرفیت 
برگزاری همایش ها و کنفرانس ها در منطقه، نگریسته شده است. از این رو 
دانشگاه ها برای تحقق این چشم انداز و تحقق اهداف طرح جامع نقش 
برای  جزیره  ارزشمند  زمین های  از  ۶۴هکتار  اختصاص  دارند.   محوری 
تاسیس شهرک  آن  کنار  در  و  دانشگاهی  دانشگاه ها در شهرک  استقرار 
است.  جزیره  برای  الف  سطح  دانشگاه های  اهمیت  از  حاکی  سالمت، 
از  دانشگاه ها در جزیره، مصوبه ای  با هدف تسهیل حضور  عالوه بر آن 
سوی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تخصیص زمین به 
صورت رایگان به دانشگاه های تهران و شریف و با ۸0درصد تخفیف برای 
سایر دانشگاه ها، نشان از اهمیت استراتژیک حضور دانشگاه ها در جزیره 
دوره های  گسترش  بر  توسعه ،  برنامه های  دائمی  احکام  در  دارد.  کیش 
است.  شده  تاکید  خارجی  معتبر  دانشگاه های  همکاری  با  آموزش عالی 
پذیرش و استقرار دانشجویان داخلی و خارجی در جزیره در ادوار مختلف، 
به گزینی  زندگی،  کیفیت  بهبود  قالب  در  قابل توجهی  اقتصادی  آورده 
جمعیت ، رونق ساخت و سازهای مسکونی، افزایش کیفی جمعیت ، رونق 
فرهنگی  و  علمی  و گردشگری  دانش بنیان  رشد صنایع  کارها،  و  کسب 

جزیره داشته است.

قانونگذار در برنامه های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، اجازه فعالیت دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی را در مناطق آزاد به صورت خودگردان داده است:
 برنامه چهارم توسعه:

ماده35:  دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد 
اقتصادی مناسب  در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

و  آموزشی  نهادهای  و  مراکز  با  علمی  ارتباطات  گسترش  زمینه  در   ز(: 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های  معتبر  بین المللی  تحقیقاتی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد 

دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام  نمایند.
تشخیص  به  مورد  حسب  کشور،  دانشگاه های  ماده20:  بند)ی( 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های 
می توانند  مربوط،  وزارتخانه های  گسترش  شورای  تصویب  با  پزشکی 
و  شهرها  دیگر  یا  خود  استقرار  محل  شهر  در  شعب  تاسیس  به  نسبت 
مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با 

دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
  برنامه پنجم توسعه:

مراکز  با  علمی  ارتباطات  گسترش  منظور  به  ماده112:  بند )هـ( 
نمایندگی  ایجاد  بین المللی،  معتبر  تحقیقاتی  و  آموزشی  نهادهای  و 
دانشگاه های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه های ذی ربط 
و تاسیس دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 

اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
 برنامه ششم توسعه:

افزایش بهره وری، تنظیم  ماده64: به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، 
فعال  تعامالت  و  همکاری  گسترش  اشتغال،  و  تحصیل  متقابل  رابطه 

بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
بین  رقابت  و  علمی  ارتقای  به  منظور  می شود  داده  اجازه  دولت  به  الف( 
دانشگاه های کشور و تعامالت بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به 
ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی 
و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه 
جامع علمی- کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی 
انقالب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعامالت 
ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با 
پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرایی 

ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد، مشخص می شود.

آیا  آزاد،  مناطق  در  دانشگاه ها  فعالیت  واقعی  سابقه    
در  شراکت  یا  است  اقتصادی  صالح  و  صرفه  با  منطبق 

سیستم توسعه؟
آزاد  مناطق  در  دانشگاه ها  فعالیت  اقتصادی  توجیه  نداشتن  یا  و  داشتن 
ورود  اصلی  که شرط  آنجایی  از  اما  دهند،  پاسخ  باید  دانشگاه ها  را خود 
حدس  می توان  است،  آنها  بودن  خودگردان  آزاد،  مناطق  به  دانشگاه ها 
است.  اقتصادی  توجیه  دارای  آزاد  مناطق  در  دانشگاه ها  فعالیت  که  زد 
درخصوص شراکت دانشگاه ها در سیستم توسعه مناطق نیز گفتنی است 
از آنجایی که ماهیت وجودی و کارکردی دانشگاه ها توسعه گرایانه در ابعاد 
مختلف است، بنابراین حضور و فعالیت دانشگاه ها در مناطق آزاد یکی از 

عوامل اصلی توسعه بشمار می رود.

و  آموزش عالی  مراکز  از  با نسل های جدیدی  ما  امروز    
نسل های نوین مناطق آزاد روبه رو هستیم. به عقیده شما چه 
آینده ای را می توان برای ائتالف مناطق آزاد و مراکز آموزش 
آینده  این  در  دانشگاه ها  عمده  نقش  و  شد  متصور  عالی 

مطلوب دقیقا چه خواهد بود؟
تحوالت شتابان در حوزه دانش و فناوری و نیازهای جدید در حوزه های کسب 

و کار و فناوری های جدید اقتضاء می کند دانشگاه ها در مناطق آزاد خود را با 
تحوالت و نیازهای زمانه وفق داده و هماهنگ نمایند. از این رو ما در مناطق 
آزاد نیازمند دانشگاه هایی با کارکرد دانشگاه های نسل سوم به بعد هستیم؛ 

دانشگاهایی با کارکرد کارآفرینی، ارزشی آفرینی و تمدن سازی.

ساختاری  ایران  فعلی  آزاد  مناطق  اقتصادی  ساختار    
سیستم  آن  کنار  در  و  است  برنامه  و  راهبرد  از  جدا  تقریبا 
و  تحقیق  واحد  حتی  و  ندارد  وجود  نتایج  کنترل  و  پایش 
توسعه سازمانی هم برای آنها فعال نیست. به نظر شما این 
فرهنگی  و  آموزشی  سیستم  نوع  چه  محتاج  توسعه  فرآیند 

می باشد؟
کارکرد سیستم آموزشی و فرهنگی در مناطق آزاد می بایست متفاوت از 
خارج از آن دیده و تعریف شود. می باید متناسب با وظایف و ماموریت هایی 
که قانونگذار برای مناطق آزاد در حوزه های ملی، منطقه ای و بین المللی 
نیز  مناطق  این  ویژه  فرهنگی  و  آموزشی  سیستم  است؛  کرده  تعریف 
طراحی و اجرا شود. در حقیقت آموزش و فرهنگ و در مناطق آزاد باید 
به مثابه موتور محرکه آنها عمل نمایند. توسعه همه جانبه بدون به کارگیری 

صحیح و اصولی از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی امکان  پذیر نیست.

می توانند  چگونه  آزاد  مناطق  در  آموزشی  سیستم های    
نظام  درسی و تربیتی خود را با ظرفیت های بالقوه و بالفعل 

اقتصادی مناطق آزاد متناسب سازی کنند؟
و  اهداف  با  و همسو  انعطاف پذیر  درسی  برنامه های  نیازمند  آزاد  مناطق 
با  الزامی  درسی  برنامه های  از  غیر  به  هستند.  منطقه  هر  ماموریت های 
کارکرد ملی همچون خواندن، نوشتن )زبان فارسی( در سطوح و پایه های 
مختلف؛ باید آموزش در مقیاس بین المللی در مناطق آزاد پیاده سازی شود. 
نیروهای ماهر کاری در  تربیت شهروندان و  آموزش و پرورش و  بدون 
آزاد دست  قانونگذار در تشکیل و توسعه مناطق  اهداف  بین المللی،  تراز 

یافتنی نیست  .

در  آموزش عالی  مراکز  و  دانشگاه ها  نقش  درخصوص    
ارتقای کیفیت نیروهای انسانی )سازمانی و بخش خصوصی( 

با هدف توسعه دانش افراد، توضیح بفرمایید.
آموزش عالي از جهات مختلفي در تمامي ابعاد توسعه نقش اساسي دارد. یکي 
از نقش هاي مهم در این زمینه، تاثیر آموزش عالي ارتقای کیفیت نیروی انسانی 
)بخش دولتی و خصوصی( است. از آنجایی که تحصیالت بیشتر و هر نوع 
مهارت و آموزشي که فرد مي بیند در وي ظرفیت و قابلیتي ایجاد مي کند که 
مي تواند جریان درآمدي بیشتري را در آینده به وجود آورد. بنابراین، آموزش 
و افزایش توانایي و مهارت، درواقع به منزله سرمایه هایي است که مانند هر 
سرمایه فیزیکي دیگر بازدهي اقتصادي دارد و در این میان نقش دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی بسیار پررنگ و برجسته است، به طوری که دستیابي به 
میزان باالي توسعه  یافتگي در کشورهاي پیشرفته، ارتباط معنا داری با آموزش 

و به ویژه آموزش عالي دارد.

  با چه روش و استراتژی می توان در بخش های مختلف 
اقتصادی مناطق آزاد )تولیدی، صنعتی، گردشگری و...( ورود 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را با هدف دانش محور کردن 

این مناطق محقق نمود؟
بدون حمایت و کمک سازمان های مناطق آزاد، دانشگاه ها امکان حضور و ادامه 
فعالیت در این مناطق را نداشته و ندارند؛ از این رو از دانشگاه های مناطق آزاد 
انتظار می رود در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود از یکسو و مسئولیت ها 
و وظایف ذاتی خود، با گذر از کارکرد دانشگاه های نسل اول و دوم )آموزش و 
پژوهش( و پیروی از دانشگاه های نسل سوم، چهارم و پنجم و خلق و ایجاد 
کارآفرینی، ارزش آفرینی و تمدن سازی، مناطق آزاد را در دستیابی به اهداف و 

ماموریت های تعریف شده برای آنها یاری نمایند.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

در گفت و گو با سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد:

پیشگامی مناطق آزاد در ایجاد یک نشان تجاری واحد میان کشورهای جهان تشیع

نقش محوری دانشگاه ها در تبدیل جزیره کیش به مرکز آموزش های بین المللی 

گفت و گو: 
طهورا کریمان



اخبار منطقه آزاد قشم

حل مشکالت شهرک های 
مسکونی قشم براساس 

اولویت های زیربنایی

تحول  در زیرساخت های 
قشم با طرح شبکه جامع 

ارتباطی خلیج فارس

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
 اظهار کرد:

 معاون فنی و زیربنایی
سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

علمی سازی اقتصاد جزیره با افتتاح پردیس 
بین الملل دانشگاه تهران در قشــم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با مردم شهر طبل اظهار کرد:

با  معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
تغییر رویکرد انجام شده در مناسبات و مدیریت مالی سازمان 
منطقه آزاد قشم طی ماه های گذشته شاهد بهبود وضعیت و 

رشد درآمدهای سازمان هستیم.
سیدمحمد حسینی در نشست خبری مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با خبرنگاران و اصحاب رسانه جزیره قشم، اظهار داشت: 
مدیریت هزینه ها، وصول مطالبات دوران گذشته و عدم فروش 
دارایی ها، مهم ترین اقدامات انجام شده جهت تغییرات مثبت در 

رویکرد درآمدی سازمان منطقه آزاد قشم است.
وی ادامه داد: پیش از این، اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان 

خانواده شهدا و ایثارگران در بخش هایی با مشکالتی همراه بود که 
با برنامه ریزی صورت گرفته درحال انجام است و به زودی شاهد 

اجرای کامل این قانون در سازمان منطقه آزاد قشم خواهیم بود.
افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
سازمان،  مدیرعامل  دستور  با  و  جاری  سال  در  همچنین 
طبقه بندی مشاغل به ویژه برای اقشار ضعیف صورت گرفته 

که با انجام آن شاهد افزایش رضایت کارکنان هستیم.
به گفته حسینی؛ همچنین بهبود وضعیت رفاهی سرمایه های 
بهتر  به منظور عملکرد  آزاد قشم  انسانی سازمان منطقه 
کارکنان، یکی از اولویت های معاونت توسعه مدیریت، در 

دستورکار قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: ساماندهی وضعیت خریدهای مربوط به بخش 
پشتیبانی، پرداخت برخی بدهی های مربوط به دوره های گذشته 
و ایجاد شفافیت در این حوزه، از دیگر اقدامات معاونت توسعه 

مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در ماه های گذشته است.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تفویض اختیار صورت گرفته 
مربوط به بخش تعاون از سوی وزارت کار، در آینده نزدیک 
و با راه اندازی سامانه این بخش، شاهد ارائه خدمات بهتری 

به این حوزه هستیم.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم از آغاز به کار قرارگاه تحول اجتماعی منطقه 
آزاد قشم با 9کارگروه، با هدف آسیب شناسی و حل مسائل 
فرهنگی و اجتماعی جزیره و تبدیل قشم به عنوان الگویی 

در کشور و جهان اسالم خبر داد.
خبری  نشست  در  آخوندی  سعید  محمد  االسالم  حجت 
و  رسانه  اصحاب  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خبرنگاران جزیره، اظهار داشت: در سه ماه گذشته بیش از 
117بازدید میدانی و 41نشست تخصصی با اقشار مختلف 
قشم با هدف برنامه ریزی و اجرای توسعه متوازن در تمام 

جزیره برگزار شده است.
وی افزود: ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد عدالت و 
مساوات برای تمام نقاط جزیره قشم یکی از اولویت های اجرای 

برنامه های معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم است که براساس آن، ظرفیت های موجود در 

شش شهر و 67روستای جزیره مورد بررسی قرار گرفته است.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم تصریح کرد: همچنین در هفته های گذشته 
117کانون شبکه ای مسجدمحور در جزیره قشم فعالیت خود 
را آغاز کرده که درحال حاضر 700نفر با عضویت در این 

کانون ها مشغول فعالیت هستند.
آخوندی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه گردشگری اذعان 
نمود: آغاز ساماندهی محوطه قلعه پرتغالی ها، بازنگری شرایط 
غار خربس، بهسازی بافت قدیمی شهر تاریخی الفت، برگزاری 
مهم ترین  از  بخشی  ایده های گردشگری،  اولین هم آفرینی 

فعالیت های صورت گرفته در حوزه گردشگری می باشد.

افتتاح خانه  یامال،  رویداد  اولین  برگزاری  اظهار کرد:  وی 
محلی  بلد  دوره  برگزاری  و  الفت  شهر  در  صنایع دستی 
گردشگری و... از دیگر اقدامات انجام شده مربوط به بخش 

گردشگری در هفته های گذشته است.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم با اشاره به تکمیل چرخه زمین گردشگری 
در غرب جزیره، گفت: همچنین با تالش های صورت گرفته 
و اقدامات انجام شده خوشبختانه ژئوپارک جهانی قشم به 
عنوان نمونه موفق در میان ژئوپارک های جهان معرفی شد.

به گفته آخوندی؛ افتتاح پردیس بین الملل دانشگاه تهران در 
جزیره قشم یکی از اقدامات موثر در حوزه آموزشی است که 
با افتتاح دانشگاه فرهنگیان در آینده نزدیک می تواند زمینه ساز 

رشد و توسعه علم و دانش و پرورش نخبگان در منطقه باشد.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان با بیان اینکه در حوزه ورزش نیز اقدامات 
موثری در این مدت انجام شده، خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام 
شده، زمین چمن شهر سوزا به زودی آماده بهره برداری می شود؛ 
همچنین شش زمین چمن کوچک به بهره برداری رسیده و برای 
جبران عقب ماندگی های موجود در حوزه زیرساخت های ورزشی 

جزیره نیز اقداماتی صورت گرفته است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
استثنایی  ظرفیت های  دارای  قشم  جزیره  غرب  گفت: 
و  طبیعی  جاذبه های  و  دریامحور  محصوالت  حوزه  در 
گردشگری است که با برنامه ریزی هدفمند در آینده می توان 

مسیر تحول این منطقه را با سرعت بیشتری طی نمود.
افشار فتح الهی در دیدار با مردم شهر طبل اظهار داشت: افتخار 
ما در دولت مردمی آیت اهلل رئیسی این است که در کنار مردم 
به عنوان سرمایه های اصلی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایستاده ایم و مشغول خدمت به آنها هستیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی صورت گرفته 
و تقسیم کار انجام شده با وزارت نیرو، سه نقطه برای 

جزیره  مختلف  بخش های  در  شیرین کن  آب  احداث 
پیش بینی شده و به مرور و پس از سال ها تالش، مسئله 

آب تمام نقاط جزیره قشم درحال مرتفع شدن است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در حوزه های 
تامین آب شرب، بهسازی و احداث جاده و بزرگراه و همچنین 
اجرای طرح مسکن جوانان جزیره قشم پروژه های بزرگ و خوبی 
درحال انجام است و با برنامه ریزی صورت گرفته این برنامه ها با 

سرعت بیشتری اجرایی خواهد شد.
به گفته فتح الهی؛ مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم در 
دوره جدید و دولت مردمی آیت اهلل رئیسی، این اعتقاد را 
برای  که  بیافتد  اتفاق  توسعه ای  باشد  قرار  اگر  که  دارد 

باید  ابتدا  باشد، در  به همراه داشته  منافعی  اقتصاد ملی 
مردم جزیره قشم از آن بهره مند شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب موجود در غرب جزیره 
اظهار کرد: غرب جزیره قشم از ظرفیت های استثنایی در حوزه 
تولید محصوالت دریامحور و جاذبه های طبیعی و گردشگری 
برخوردار است که می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان و 

افزایش کیفیت زندگی جزیره نشینان کمک کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: برنامه های ویژه ای برای توسعه 
متوازن و پایدار نقاط غربی جزیره پیش بینی شده که در آینده 

نزدیک و پس از بررسی های کارشناسی اجرا خواهد شد.

نقش ارزنده اصحاب رسانه در بازآفرینی برند قشم در سطح ملینقش ارزنده اصحاب رسانه در بازآفرینی برند قشم در سطح ملی

تغییر رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم در مناسبات و مدیریت مالیتغییر رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم در مناسبات و مدیریت مالی

آغاز به کار قرارگاه تحول اجتماعی در منطقه آزاد قشمآغاز به کار قرارگاه تحول اجتماعی در منطقه آزاد قشم

توسعه متوازن و پایدار غرب جزیره در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشمتوسعه متوازن و پایدار غرب جزیره در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم

جلسه بررسی مسائل و مشکالت شهرک گلستان قشم با 
حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

قشم و نمایندگان ساکنان این شهرک برگزار شد.
اولویت بندی  ضرورت  بر  جلسه  این  در  فتح الهی  افشار 
مشکالت و مسائل این شهرک جهت برنامه ریزی برای رفع 

آنها تاکید کرد.
وی همچنین بررسی مشکالت جهت سرعت بخشیدن روند 
اجرا و ایجاد شرایطی برای افزایش امکانات شهری با هدف 
ارائه خدمات بهتر به ساکنان این شهرک را ضروری دانست.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تاکید کرد: الزم است برای حل مشکالت ساکنان 
شهرک گلستان و تامین زیرساخت های موردنیاز آنها، باید 
بخش ها و ادارات مختلف با برنامه ریزی صحیح و به صورت 

عملی هرچه سریع تر اقدام کنند.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طراحی 
و ساخت 4پروژه در طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس 
آزاد قشم، توسعه زیرساخت های  از سوی سازمان منطقه 

اقتصادی جزیره و استان هرمزگان را در پی خواهد داشت.
سیدمحمد قدسی با تاکید بر اهمیت استراتژیک طرح شبکه 
دربرگیری  با  طرح  این  گفت:  خلیج فارس  ارتباطی  جامع 
کاوه،  تجاری  بندر  توسعه  خلیج فارس،  پل  شامل  4پروژه 
احداث بزرگراه اتصالی این بندر به سرزمین اصلی و راه آهنی 
که این بندر را از طریق پل به سرزمین اصلی متصل می کند، 
انقالبی در حوزه تبادالت اقتصادی و حمل ونقل کاالهای 
تجاری جنوب کشور با سایر مناطق سرزمین اصلی ایجاد 

خواهد کرد.
وی به اقدامات انجام  شده از سال 1390 برای به ثمر رساندن 
از طراحی و  افزود: حدود یک دهه  این طرح اشاره کرد و 
ارتباطی خلیج فارس  پروژه های طرح شبکه جامع  ساخت 
گذشته که این طرح را به یک خواسته ملی مبدل ساخته 
است و ما امیدواریم با تاکیدات ریاست محترم جمهوری و 
پیگیری های دکتر فتح الهی، این مهم تا پایان دولت مردمی 

محقق شود.
به جزیره  از سفر ریاست جمهوری  به گفته قدسی؛ پس 
قشم در دی ماه سال گذشته، تامین اعتبار برای ساخت پل 
خلیج فارس به  عنوان نخستین کلید موفقیت در عملیاتی 
کردن طرح مذکور، گامی امیدوارانه بوده که به بازآغاز مراحل 

ساخت پل منجر شده است.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود: 
پروژه توسعه بندر کاوه جزیره قشم به عنوان یک بندرگاه 
به طول  بزرگراهی  احداث  و  بعد  در مرحله  منحصربه فرد 
مواصالتی  محور  از  بخشی  پوشش  باهدف  92کیلومتر 
کریدور شمال- جنوب به منظور تسریع در تبادل کاالهای 
تجاری، دو پروژه توأمان در این طرح است که مطالعات 
آن توسط سازمان منطقه آزاد قشم به انجام رسیده و در 

مراحل اجرا قرار دارد.
بزرگراه  چهارم  قطعه  ساخت  هم اکنون  داد:  ادامه  وی 
خلیج فارس به منظور تحقق سومین بخش از پروژه های طرح 

شبکه جامع در دست اجرا است.
این  92کیلومتری  طول  از  28کیلومتر  قدسی؛  گفته  به 
آن شامل  مابقی  و  قشم  در جزیره  بزرگراه چهار خطه، 
پل بزرگراه روی پل و شبکه مواصالتی سرزمین اصلی 

می باشد.
پروژه  طراحی  و  مطالعاتی  مراحل  پایان  از  وی همچنین 
راه آهن این طرح از سوی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد 
و گفت: چهارمین بخش از پروژه های طرح شبکه جامع، 
احداث راه آهن دوخطه به طول 82کیلومتر از بندر کاوه تا 
شبکه سراسری ریلی در سرزمین اصلی است که باهدف 
دسترسی به حمل ونقل باری ارزان و به تبع آن کاهش قیمت 

کاال در بازار کشور به اجرا درخواهد آمد.
در  راه آهن  پروژه خطوط  از  داشت: 29کیلومتر  اظهار  وی 
جزیره قشم بین محدوده بندر کاوه تا ابتدای پل خلیج فارس 
و ادامه آن مربوط به راه آهن روی پل و مابقی در سرزمین 

اصلی خواهد بود.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
ابراز امیدواری کرد با کامل شدن طرح شبکه جامع ارتباطی 
مواصالتی  و  زیربنایی  چارچوب طرح های  در  خلیج فارس 
کشور و نقشی که در توسعه اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در 
جنوب کشور خواهد داشت، منطقه آزاد قشم بتواند اثرگذاری 
در  تحول  ثبات،  ایجاد  سیاسی،  ثبات  افزایش  در  عمیقی 
اقتصاد ملی، ایجاد اثرات توسعه ای و امنیتی، ایجاد اشتغال 
فزاینده، تحول در صنعت گردشگری جنوب کشور، جذب 
پایدار  توسعه  به  دستیابی  جزیره،  در  خارجی  سرمایه گذار 
نام  کردن  پرآوازه  با  ملی گرایی  روحیه  تقویت  درنهایت  و 

خلیج فارس داشته باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: نقش اصحاب رسانه در بازآفرینی برند قشم در سطوح 
ملی و همراهی با سازمان منطقه آزاد قشم بسیار ارزنده است.
افشار فتح الهی در نشست خبری با اصحاب رسانه جزیره قشم 
به مناسبت هفته دولت، ضمن برشمردن عملکرد چندماهه 
مسیر  در  قشم  داشت:  اظهار  خود،  متبوع  سازمان  اخیر 
توسعه ای خود شاهد تغییرات چشمگیری در حوزه اقتصادی 
بوده و سرمایه گذاری های جدیدی درحال شکل گیری است 
که توجه جامعه کشور را به خود معطوف کرده که بخشی 

از این موفقیت ملی، نتیجه همراهی اصحاب رسانه است.
وی افزود: به یمن حضور در صحنه و همکاری اصحاب 
رسانه، پیام همدلی و توسعه از قشم به کشور درحال مخابره 
است  که نتیجه مطلوبی برای جزیره در سطح ملی دربردارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اقدامات انجام 
 شده از سوی سازمان در سطوح کالن، اذعان نمود: اجرای 
ابرپروژه های زیرساختی و توسعه ای جزیره ازجمله ساخت 

درگهان،  شهر  به  الفت  شهر  و  جنوبی  ساحل  جاده های 
به عنوان یکی از مطالبات مردمی درحال انجام است.

فتح الهی از موضوع آب جزیره به عنوان اولویت اصلی سازمان 
منطقه آزاد قشم یاد کرد و ادامه داد: از زمان حضور ما در 
بوده که حاصل  پیگیری جدی  این موضوع مورد  جزیره، 
آن آغاز به کار سه واحد 4هزار مترمکعبی است که امیدوار 

هستیم تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
وی همچنین از ساخت یک واحد آب شیرین کن  10هزار 
مدیریت  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  مترمکعبی 
 سازمان منطقه آزاد، با نگاه به توسعه آینده شهر قشم خبر داد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه این نشست، 
شمه ای از تالش های نیروهای این سازمان  در راستای احقاق 
حقوق عامه را برشمرد و بیان داشت: جلوگیری از فروش زمین در 
جزیره قشم، یکی از عمده ترین مطالبات مردمی در طول سالیان 
متمادی بوده که به لطف خداوند توانستیم در این مدت، عالوه بر 
جلوگیری از فروش زمین، ۵00هکتار زمین به ارزش ۵0هزار 

میلیارد ریال را باز پس گرفته و به بیت المال برگردانیم.
فتح الهی بر ادامه روند بازپس گیری اراضی مردمی تاکید 
کرد و اذعان داشت: قرارداد زمین پروژه هایی که براساس 
نیز  نکنند  لحاظ شده عمل  زمان بندی  در  تعهدات خود 

مشمول این احقاق حق شده و فسخ خواهد شد.
وی از طرح مسکن جوانان پیاده شده در منطقه آزاد قشم 
به عنوان طرحی منتخب از سوی دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی یاد کرد و از پیشنهاد پیاده سازی این 

طرح در سایر مناطق آزاد خبر داد.
فتح الهی، بهره برداری از آب های سطحی برای مصارف کشاورزی 
و شرب در سالیان دور را یکی از افتخارات جامعه محلی جزیره 
دانست و اظهار کرد: با امکانی که برای حضور جامعه دانشگاهی و 
پژوهشی در قشم ایجاد شده، می توان این منابع آبی را برپایه دانش 

علمی برای استفاده های کشاورزی احیاء کرد.
نیروهای  به کارگیری  وعده  به  اشاره  با  همچنین  وی 
این  از  زیادی  بخش  مدت  این  در  گفت:  بومی  توانمند 

وعده محقق شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان، از توجه خاص به توسعه صنایع و تولیدات 
فناور و دانش بنیان در جزیره به عنوان یکی از برنامه های 
اولویت دار سازمان منطقه آزاد قشم یاد کرد و خاطرنشان 
و  پایدار  اشتغال  ایجاد  رویکرد  با  برنامه ریزی  این  نمود: 

ارتقاء صادرات در جزیره قشم درحال اجرا است.

هیات  رئیس  حضور  با  تهران  دانشگاه  بین الملل  پردیس 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون توسعه 

مدیریت دانشگاه تهران، در جزیره قشم افتتاح شد.
افشار فتح الهی در آیین افتتاح پردیس بین الملل دانشگاه تهران 
در جزیره قشم اظهار داشت: حضور پردیس دانشگاه تهران که 
مهم ترین و بهترین دانشگاه کشور است، در قشم، فرصتی برای 

توسعه اقتصادی مشاغل سنتی جزیره برپایه علم روز است.
کلید  را  اقتصادی  فعالیت های  کردن  روش مند  وی، 
نیازمند رشته های  افزود: قشم  اصلی پیشرفت دانست و 

تخصصی با اولویت زیست بوم منطقه است.
فتح الهی همچنین با اشاره به موقعیت استراتژیک جزیره قشم در تنگه 
هرمز و همسایگی با کشورهای پرشمار حاشیه خلیج فارس اظهار 
داشت: موقعیت ویژه قشم، امتیازی ارزشمند برای جذب دانشجویان 
خارجی و بین المللی است که در کنار اعتبار علمی دانشگاه تهران در 
سطح دنیا، می تواند به فرصتی برای درآمدزایی اقتصادی تبدیل شود، 

ضمن این که سفیران فرهنگی برای کشور در دنیا تربیت کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: ما برای توسعه خدمات به دانشگاه 
تهران در همه حوزه ها آمادگی کامل داریم و از حضور سایر 

دانشگاه های کشور در این جزیره استقبال می کنیم.

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه 
تهران و سازمان منطقه آزاد قشم

هیات  رئیس  با حضور  مراسم،  این  حاشیه  در  همچنین 

معاون  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
همکاری  تفاهم نامه  تهران،  دانشگاه  مدیریت  توسعه 
میان  اجرایی-رفاهی،  و  فناوری  پژوهشی،  آموزشی، 
دانشگاه تهران و سازمان منطقه آزاد قشم به امضاء رسید.
در  تهران  دانشگاه  مدیریت  توسعه  معاون  نوحه گر  احمد 
این مراسم، ضمن تقدیر از روحیه جهادی و توانمند افشار 

فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم، گفت: توجه به توسعه جزیره برپایه علم و دانش و 
با کمک از دانشگاهیان، بیانگر رویکرد جدید قشم با یک 

مدیریت متعهد و قوی است که بسیار ارزشمند است.
وی امضای این تفاهم نامه و افتتاح مرکز پردیس بین الملل 
دانشگاه تهران در قشم را حلقه مفقوده تفاهم نامه همکاری 

اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه  با  تهران  دانشگاه 
دانست و اظهار داشت: با وجود حضور پردیس دانشگاه تهران 
در چند منطقه آزاد دیگر، باید گفت ظرفیت های قشم در 
حوزه دریایی و منطقه ای، ارزش ویژه ای برای جامعه علمی 

پژوهشی دارد که با هیچ جای دیگر قابل قیاس نیست.
که  دریا محور  اقتصاد  توسعه  فرصت  نوحه گر؛  گفته  به 
قشم  جزیره  در  بوده،  رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد 
مهیا است و این جزیره می تواند به پایلوتی برای جذب 

دانشجویان خارجی تبدیل شود.
معاون توسعه مدیریت دانشگاه تهران همچنین از قشم 
دریامحور  محصوالت  صادرات  برای  دروازه ای  به عنوان 
به دنیا یاد کرد و خاطرنشان نمود: حضور پارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران در قشم می تواند حلقه آخر تبدیل 

ایده به محصول و صادرات محصوالت فناور باشد.
گفتنی است، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه تهران و 
سازمان منطقه آزاد قشم با حضور دکتر افشار فتح الهی، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و دکتر احمد نوحه گر معاون توسعه و برنامه ریزی دانشگاه 
معاونت  اعضای  ویدئوکنفرانسی  همراهی  با  تهران، 
شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
مشاوران،  از  جمعی  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
امضاء  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونان 
رسید و در ادامه مرکز پردیس بین الملل دانشگاه تهران 

در جزیره قشم افتتاح شد.
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