
سرمقاله

نقض قانون از سوی مجری ارشد قانون
اخیرا در یک اقدام خاص از سوی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران، 
غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور طی نامه ای به شماره ۲۰۶۸۴۰ 
شماره۲۲۶۴۸۲  درخواستی  نامه  به  پاسخ  در  سال ۱۴۰۱؛  ۸بهمن ماه  مورخه 
مورخه ۳بهمن ماه سیداحسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 
مدیران  حکم  صدور  شیوه  به  نسبت  تعیین تکلیف  »درخواست  درخصوص 
اقتصادی«  آزاد تجاری-صنعتی و ویژه  عامل و اعضاء هیات مدیره مناطق 
موضوع ماده)۶( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری 
اعالم  این گونه  را  رئیس جمهوری  رئیسی،  سیدابراهیم  نظر  ایران،  اسالمی 
سازمان های  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  حکم  صدور  »اختیار  داشت: 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی پس از طی فرآیندهای مربوط 

به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض می گردد«!!!
با تالش های  ارتباط  اولین نکته در  اینجا دو نکته مهم قابل توجه است؛  در 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  خاندوزی  سیداحسان  تعجب برانگیز  و  مستمر 
قانونی  ظاهر  به  مسیرهای  از  آزاد  مناطق  بر  تسلط  سیستم  تکمیل  جهت 
در  که  ابتری  بذر  می خواهد  ممکن  نحو  هر  به  وزیر  آقای  ظاهرا  است. 
آزاد کاشته است  مناطق  توسعه کشور در زمین  برنامه ششم  قانون  ماده ۲۳ 
را با مساعی وصف ناشدنی به ثمر بنشاند و الحق و االنصاف تاکنون به مراد 
ابتر، امروز درحال خشک کردن درختان جنگل  خود رسیده است و آن بذر 

ایران می باشد.  آزاد  پرثمر مناطق  اقتصادی 
و  می داند  او  فقط  چیست!  کار  این  از  خاندوزی  دکتر  آقای  هدف  این که 

خدای بزرگی که مشرف بر همه کردار و نیات انسان ها است. 
اما نکته دوم و مهم تر، همراهی حداکثری مجلس شورای اسالمی و دولت 
از  جدای  است.  اقتصاد  وزیر  آزادی  مناطق  ضد  پروژه  با  سیزدهم  مردمی 
در  تبصره ۱۸  بند)ز(  گنجاندن  بر  آن  اقتصادی  کمیسیون  و  مجلس  اصرار 
نحوه  درخصوص  دولت  هیات  پراشکال  مصوبه  و  سال ۱۴۰۱  بودجه  قانون 
انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی که طبق آن، علی رغم انکار وزارت اقتصاد )جوابیه مرکز 
شخصیت  دارایی(،  و  اقتصادی  امور  وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
مستقل حقوقی و آزادی عمل اقتصادی دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد 
ریاست جمهوری  اختیارات  تفویض  مسئله  این  است؛  رفته  حراج  به  یکسره 
آزاد،  مناطق  سازمان های  ارشد  مسئولین  احکام  صدور  در  اقتصاد  وزیر  به 
فعالین  دروازه  به  خاندوزی  آقای  اضافه  وقت  در  و  طالیی  گل  حقیقتا 

آزاد است.  اقتصادی مناطق 
همچنین این تفویض اختیار بینی بین اهلل نقض مصرح و آشکار ماده ۶ قانون 
قانون  حافظ  سوی  از  ایران  اسالمی  جمهوری  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 

در این کشور است! 
می باشد.  نیز  دیگری  اشکاالت  دارای  موضوع  این  قانون،  نقض  عالوه بر 
ریاست  اختیارات  تفویض  صدور  درخصوص  ایران  اداری  مرسوم  رویه  اوال 
جمهوری، به صورت اخص درمورد معاون اول رئیس جمهور صدق می کند، 
را  جمهوری  ریاست  اختیارات  انتخابات،  در  ایران  مردم  زیرا  وزیر؛  یک  نه 
بی دلیل به رئیس جمهور نمی دهند که ایشان هم بدون محاسبه به هر کسی 

بذل و بخشش نماید. 
امور  وزیر  از  غیر  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی  در  ثانیا 
مدیریت  حوزه  در  که  دارد  عضویت  هم  کشور  وزیر  دارایی،  و  اقتصادی 
بر اساس  اقتصاد دارد و  از وزیر  ایران مقامی بسیار حساس تر  کالن سیاسی 
ادارات  تمام  ارشد  مسئول  که  می شوند  تعیین  استانداران  کشور،  وزیر  نظر 

کل است که سایر وزارتخانه ها منصوب می نمایند. بنابراین به جهت این که 
به  اقتصادی،  حوزه  عالوه بر  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  مقام 
قانون  ماده ۶۵  طبق  متبوعه  منطقه  در  دولتی  اجرایی  مقام  باالترین  عنوان 
صدور  ارجحیت  فلذا  می کند؛  عمل  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
در  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  و  مدیره  هیات  اعضای  حکم 
کشور  وزیر  متوجه  منطقا  قانون،  اجرای  از  رئیس جمهور  استنکاف  صورت 
عامل  مدیران  الاقل  تا  است  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی  در 
سازمان های مناطق آزاد در حوزه اختیارات خود، بتوانند همچون استانداران 

کنند. اقتدار  اعمال 
صدور  مسئولیت  قانون،  برخالف  دقیقا  رئیسی  دکتر  که  زمانی  در  حال 
را  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  و  مدیره  هیات  اعضای  احکام 
آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  و  شاکله  با  ضدیت  اش  که  اقتصادی  وزیر  به 
عدم  صورت  در  بفرمایند  است؛  نموده  تفویض  می باشد،  اظهرمن الشمس 
سایر  از سوی  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  اجرای 
ادارات دولتی مستقر در مناطق آزاد به بهانه های کامال منطقی ازجمله دارا 
سازمان های  عامل  مدیران  حکم  در  اجرایی  مقام  باالترین  شرایط  نبودن 
آقای  آیا  است؟  کسی  چه  با  قانون  اجرای  عدم  مسئولیت  آزاد؛  مناطق 
اجرای  عدم  مسئولیت  قانون،  صریح  نقض  مسئولیت  عالوه بر  رئیس جمهور 
اساسی  قانون  طبق  قانون،  اجرای  حافظ  باالترین  عنوان  به  هم  را  آن 
این  با  چراکه  فبها؛  که  می پذیرند  اگر  می پذیرند؟  ایران  اسالمی  جمهوری 
تفویض اختیار، ذی نفعان مناطق آزاد دیگر چشم امیدی به آینده این مناطق 
اختیار  تفویض  ابالغ  از زمان صدور  آزاد  تعطیلی مناطق  ندارند و روز شمار 
رئیس جمهور،  جناب  این که  مگر  است؛  شده  شروع  اقتصاد،  محترم  وزیر  به 
اقتصادی  توسعه  در  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  ارزش  و  اهمیت  بررسی  با 
ایران،  اساسی جمهوری اسالمی  قانون  به  کشور و همچنین ضرورت عمل 

اداره مناطق آزاد »طبق قانون« نمایند. فکری اساسی برای چگونگی 

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

گزارشی از عملیات احداث پل خلیج فارس در گفت و گو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:گزارشی از عملیات احداث پل خلیج فارس در گفت و گو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

 پل خلیج فارس قشم، طلیعه درخشش پل خلیج فارس قشم، طلیعه درخشش
مناطق آزادمناطق آزاد در جهانی سازی اقتصاد ایران در جهانی سازی اقتصاد ایران
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 احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی
 مجلس شورای اسالمی : مجلس شورای اسالمی :

 سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش
اظهار داشت:اظهار داشت:

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

 محمد آشوری تازیانی، عضو مجمع  محمد آشوری تازیانی، عضو مجمع 
نمایندگان هرمزگان در مجلس:نمایندگان هرمزگان در مجلس:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید از 
مجتمع های جدید تجاری منطقه مطرح کرد:مجتمع های جدید تجاری منطقه مطرح کرد:

 منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران  منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی:مجلس شورای اسالمی:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
اظهار داشت:اظهار داشت:

 احداث پل خلیج فارس،  احداث پل خلیج فارس، 
تحقق آرزوی دیرینه مردم ایرانتحقق آرزوی دیرینه مردم ایران

ضرورت زیباسازی سیما و منظر شهری ضرورت زیباسازی سیما و منظر شهری 
در آستانه نــوروز در جزیره کیشدر آستانه نــوروز در جزیره کیش

احداث پل خلیج فارس قشم در راستای احداث پل خلیج فارس قشم در راستای 
راهبرد جهانی کردن مناطق آزاد ایرانراهبرد جهانی کردن مناطق آزاد ایران

 سرعت گرفتن توسعه جزیره قشم سرعت گرفتن توسعه جزیره قشم
با احداث پل خلیج فارسبا احداث پل خلیج فارس

توسعه خدمات گردشگری با افزایش توسعه خدمات گردشگری با افزایش 
مجتمع های تجاری در منطقه آزاد انزلیمجتمع های تجاری در منطقه آزاد انزلی

احداث پل خلیج فارس قشم جهت بهره مندی احداث پل خلیج فارس قشم جهت بهره مندی 
از ظرفیت های اقتصاد دریامحوراز ظرفیت های اقتصاد دریامحور

 منطقه آزاد قشم، پیشران منطقه آزاد قشم، پیشران
تحقق وعده ساخت مسکن در کشورتحقق وعده ساخت مسکن در کشور
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عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به فرا رسیدن نوروز و افزایش ورود گردشگر، 
بر ساماندهی مبلمان شهری، رفع آالینده های دیداری و 

زیباسازی سیما و منظر شهری تاکید کرد.
پنجمین جلسه کمیته سیما و منظر شهری کیش با حضور 
سعید پورزادی عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش و رئیس شورای شهرسازی و معماری، حمیدرضا 
و شهرسازی،  رئیس هیات  معماری  معاون  طبی مسرور 
مدیره جامعه مراکز اقامتی و پذیرایی، اعضاء و مشاوران این 

حوزه به صورت حضوری و آنالین برگزار شد.
اجرای سیاست های کنترلی در حوزه سیما و  پورزادی، 
منظر شهری را نوعی سرمایه گذاری برای جزیره کیش 
برشمرد و بر سختگیری در اجرای نما عالوه بر کیفیت 
مصالح تاکید کرد و افزود: حصارهای طرح های نیمه تمام 
تا سال  معابر شهری  در  بصری  زیبایی  ایجاد  با هدف 

جدید باید عملیاتی و ساماندهی شود.
وی با اشاره به لزوم حصارکشی پروژه های درحال ساخت و 
جلوگیری از آالینده های دیداری در سطح جزیره کیش، از 
واگذاری مجوز تبلیغات بر روی حصارهای پروژهای درحال 

ساخت خبر داد و عنوان کرد: برخورداری از سیمای مناسب 
شهری ازجمله حقوق شهروندی است که می بایست رعایت 
شود و در این راستا تمام سرمایه گذاران پروژهای درحال 

ساخت می توانند با اخذ مجوز، از تبلیغات محیطی بر روی 
حصار پروژهای خود منتفع شوند .

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر ساماندهی 

از  بهره مندی  خواستار  پذیرایی،  مراکز  تبلیغاتی  تابلو 
فن آوری های نوین در معرفی این مراکز شد.

پورزادی همچنین با اشاره به فرا رسیدن نوروز و افزایش 
رفع  شهری،  مبلمان  ساماندهی  بر  گردشگر،  ورود 
آالینده های دیداری و زیباسازی سیما و منظر شهری تاکید 
و جهت زیباسازی و نورپردازی ساختمان های بلند، بازارها، 
هتل ها و مراکز گردشگری، درخواست کرد که مالکان و 

اصناف در این رابطه مشارکت و همکاری داشته باشند.
براساس این گزارش، در این کمیته ضمن بررسی و تصمیم گیری 
درخصوص وضعیت نمای برخی هتل ها، موضوعاتی همچون 
طرح های پیشنهادی غرفه های ایستگاه های دوچرخه، باغ راه، 
نمای پروژه صبا نفت، مجتمع اداری بهکیش، مدرسه شهید 
سیدین، نمای برخی قطعات درحال ساخت فاز شهرک صدف 
و تابلو تبلیغاتی خروجی ترمینال جدید فرودگاه مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و بر به کارگیری مشاور جهت ضابطه مند 

کردن المان های شهری تاکید شد.
گفتنی است، شرکت عمران، آب و خدمات به عنوان دبیر 
کارگروه نما، سیما و منظر شهری، ضابط اجرایی مصوبات 

کمیته است تا از ضوابط تدوین شده صیانت کند.

کیش2

تجاری  بندر  اسکله های  حریق  اطفاء  و  اعالم  سیستم 
سالگرد  چهل وچهارمین  مناسبت  به  کیش  مسافری  و 

پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی رونمایی شد.
سیستم اطفاء حریق اسکله های بندر تجاری و مسافری 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به  کیش 
و  مدیره  هیات  پورزادی عضو  سعید  با حضور  اسالمی 
بالغ بر  اعتباری  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 

۴۸۰میلیارد ریال رونمایی و آغاز به کار کرد.
خرسندی  ابراز  ضمن  مراسم،  این  در  پورزادی  سعید 
حریق  اطفاء  و  اعالم  سیستم  به کار  آغاز  و  رونمایی  از 

دستور  کیش،  مسافری  و  تجاری  بندر  اسکله های  در 
خریداری  کشتی آتش خوار را صادر کرد.

و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل  همچنین، 
طرح  این  از  بهره برداری  به  اشاره  با  کیش  فرودگاه های 
و  تجاری  بندری  اسلکه های  حریق  اطفا  سیستم  گفت: 
مسافری کیش شامل ۱۲هزار و ۵۰۰متر خط انتقال آب، 
نصب ۵۱عدد شیر آتش نشانی در محوطه اسکله ها و انبارها، 
نصب ۲۱عدد مانیتور پاشش آب و فوم در محوطه اسکله ها، 

نصب ۷۰جعبه آتش نشانی در انبارهای بندر کیش است.
افزود: ساخت مخزن ۱۴۰۰متر مکعبی  عزت اله محمدی 

ذخیره آب آتش نشانی، نصب ۱9۴عدد انواع شیر آالت صنعتی، 
سوله پمپ خانه به همراه پمپ های تزریق آب الکتریکی و 
دیزل و جوکی پمپ و نصب دو عدد برج اطفاء حریق جهت 
پاشش آب و فوم و... در محوطه اسکله سوختی از دیگر موارد 

اجرا شده برای رونمایی از این طرح است.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش 
در پایان درخصوص نحوه عملکرد سیستم اطفاء حریق بندر 
تجاری و مسافری کیش اظهار داشت: دکتورها پس از احساس 
حریق و یا فشار دادن دکمه اعالم حریق به صورت خودکار 
عمل می کند و همزمان به مرکز آتش نشانی نیز اعالم می شود.

در راستای انجام تکالیف زمستانی ابالغی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقدامات اجرایی شرکت توسعه و 

مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش تشریح شد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش گفت: به منظور فراهم کردن زیرساخت های الزم 
جهت ورود و خروج هواپیماها و شناورها به جزیره کیش، 

تعداد ۸پروژه در راستای این مهم پیش بینی شده است.
عزت اله محمدی از پایان عملیات اجرایی بهسازی، تعریض 
هزینه  با  کیش  بین المللی  فرودگاه  جنوبی  باند  آسفالت  و 
۱9۰میلیارد تومان خبر داد و افزود: طول باند جنوبی فرودگاه از 
36۰۰متر به ۴۴۰۰متر و عرض آن از 6۵متر به ۸۵متر افزایش 
یافته است که امکان پذیرش هواپیماهای غول پیکر ازجمله 

ایرباسA3۸۰ را در فرودگاه بین المللی کیش فراهم می کند.
وی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته در باند جنوبی 
و تجهیز آن، فرودگاه بین المللی کیش پس از فرودگاه 
با  کشور  فرودگاه  دومین  خمینی)ره(،  امام  بین المللی 

استاندارد باالترین کالس جهانی )اف۴( خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش با بیان این که درحال حاضر سامانه کمک ناوبری

یورو  9۰۰هزار  هزینه  با  کت ۲  روشنایی  با   ILS/DME
در باند فرودگاه بین المللی کیش درحال نصب است و در 
داد:  ادامه  می رسد،  بهره برداری  به  سال ۱۴۰۲  خردادماه 
با  که  بود  کت۱   کیش   فرودگاه  قبلی  روشنایی  سیستم 
به کارگیری سیستم روشنایی جدید، تعداد چراغ ها بیشتر و 
خط مرکزی باند نیز روشن شده که به نوبه آن باعث دید 

بهتر خلبان می شود.
تجاری  بندر  حریق  اطفا  سیستم  افتتاح  از  محمدی 
کیش خبر داد و افزود: بر اساس ماده ۲۲ طبق آیین نامه 
ایمنی بنادر، در محل هایی که عملیات تخلیه و بارگیری 
انجام می شود، باید وسایل اعالم و اطفاء حریق کافی و 

متناسب با نوع کاال موجود و در دسترس باشد؛ از این رو 
برای تحقق این مهم، خط انتقالی سیستم اطفاء حریق 
به طول چهار و نیم کیلومتر اجرا و تمامی اسکله های 
به  سوخت رسانی  اسکله  ازجمله  کیش  تجاری  بندر 

سیستم اطفاء حریق خودکار مجهز شده است.
وی با اشاره به تخصیص ۱۱۰میلیارد تومان به زیرساخت های 
بندر چارک به عنوان بندر پشتیبان کیش، از احداث ساختمان 
اداری بندر به متراژ 6۰۰مترمربع، احداث دیوار پیرامونی بندر 
چارک به طول یکهزار و 6۵۰متر، الیروبی و احداث دایک 
استحصال به متراژ ۱۲۰هزار مترمکعب، احداث موج شکن 
بخش شرقی بندر چارک به طول 36۵مترمربع خبر داد و 
افزود: مدت زمان اجرای این پروژه ۱۸ماه و پیمانکار آن، 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( و هلدینگ تخصصی 

دریایی موسسه مکین است.
بنادر و فرودگاه های  مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت 
کیش تاکید کرد: هدف از ایجاد بازوی شرقی در بندر چارک، 
انتقال شناورهای  صیادی بومی از حوضچه به این بازو و در 
راستای ایجاد بسترسازی الزم برای سهولت و ایمنی ورود و 

خروج شناورهای مسافری و رفاه گردشگران است.
بهداشتی،  سرویس  نمازخانه،  ساخت  کرد:  اظهار  وی 
ساختمان  احداث  پیرامونی،  دیوار  معابر  اداری،  ساختمان 
ازجمله  اطفا حریق  گمرک و نصب دوربین ها و سیستم 
اقداماتی است که عملیات عمرانی آن شروع شده و برخی 
از این موارد که در ارتباط مستقیم با رفاهیات گردشگران 

است؛ تا قبل از عید نوروز به بهره برداری می رسد.
نوری  فیبر  زیرساخت  نهایی شدن  با  رابطه  در  محمدی 
بندر چارک، افزایش گیت های بندر از سه گیت به شش 
گیت و همچنین افزایش سرعت پذیرش خودرو از طریق 
استقرار نرم افزار پالک خوان خودرو، گفت: تفکیک اسکله 
خودروهای سواری و کامیون جهت ایمن سازی و کاهش 

زمان انجام فرآیند تخلیه و بارگیری از دیگر اقداماتی است 
که در جهت افزایش رضایتمندی گردشگران و صاحبان 

کسب و کار انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش درخصوص پیگیری اخذ مجوز مرز دریایی برای 
بندر چارک با همکاری وزارت کشور، سازمان دریانوردی 
تکمیل  به  منوط  را  آن  که  هرمزگان  استانداری  و 
ایمنی  دستورالعمل های  رعایت  و  گمرک  ساختمان 
دانست، افزود: با استقرار گمرک در بخش خروج، یکی 
از شاخص های اصلی بنادر در این بندر شکل گرفته و 
در صادرات، واردات و ارتقاء سطح کیفی، کمی و جایگاه 

بندر چارک و اشتغال زایی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی، بندر چارک را به عنوان بندر پشتیبان این منطقه از نظر 
ورود مسافر و تامین مایحتاج عمومی عنوان کرد و اظهار 
داشت: تامین سوخت شناورها و ایجاد کمپ برای اسکان 
گردشگران و رانندگان در شرایط بد جوی، ازجمله بسته های 
سرمایه گذاری است که در بندر چارک تعریف شده است و 

به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
خودرو  آنالین  پذیرش  سامانه  راه اندازی  از  محمدی 
در بندر کیش تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: 
گردشگران که با خودرو می خواهند به کیش سفر کنند، 
و  شوند  سامانه  وارد  بندر،  به  مراجعه  از  قبل  می توانند 

زمان و شناور موردنظر خود را انتخاب کنند.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش 
افزود: به منظور رفاه حال گردشگران و جلوگیری از ایجاد 
صف های طوالنی، گیت های خروجی خودرو از جزیره کیش به 
بندر چارک و بندر آفتاب از ۴گیت به ۸گیت افزایش خواهد یافت 
و درحال تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری این گیت ها هستیم.

وی تاکیدکرد: با افزایش گیت ها، راه اندازی سامانه پذیرش 
آنالین خودرو و نیز افزایش شناورها از ۱۱فروند به ۲۵فروند 

و با ظرفیت حمل ۴۰خودرو، کمترین زمان انجام فرآیند 
اداری جهت خروج از بندر کیش را شاهد خواهیم بود.

محمدی همچنین از به کارگیری یک فروند شناور با ظرفیت 
3۰۰مسافر در مسیر رفت و برگشت کیش چارک خبر داد 
و عنوان کرد: برقراری سفر دریایی در هنگام صبح، یکی از 
مطالبات مردمی بود که این درخواست با راه اندازی شناور 
موردنظر که توانایی حرکت در شرایط بد آب و هوایی را نیز 
دارد، محقق شد و مسافران می توانند مسیر کیش به چارک 
را با توجه به سرعت شناور در مدت یک ساعت سپری کنند.
وی با اشاره به تعمیر اساسی اسکله تفریحی و میرمهنا در 
سال آینده گفت: این دو اسکله، از جاذبه های گردشگری 
کیش محسوب می شوند و از استقبال خوب گردشگران 
برخوردارند؛ از این رو تا قبل از عید نوروز تعمیرات جزیی 
در بحث روشنایی، مبلمان و زنگ زدایی انجام می شود و از 
آنجایی که تعمیرات اساسی زمان بر است، اجرای فراخوان 
با  اسکله  دو  این  اساسی  بهسازی  راستای  در  مزایده  و 

المان های جدید در سال آینده انجام خواهد شد.
بنادر و فرودگاه های  مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت 
کیش ضمن اشاره به رایزنی با شرکت های هواپیمایی جهت 
افزایش پروازها در مسیر کیش در ایام نوروز، از همکاری 
این  و مساعدت مدیران عامل شرکت های هواپیمایی در 
خصوص قدردانی کرد و گفت: جلسه ای با مدیران عامل 
شرکت های هواپیمایی برگزار خواهیم کرد و برنامه ریزی های 
الزم جهت افزایش پرواز در ایام نوروز با کمک توان حاکمیتی 

سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش، نظارت فراگیر بر نرخ کاالها و خدمات جزیره 

کیش را از ماموریت های مهم کمیته نظارت بر نرخ کاال و 
خدمات نظارتی ستاد نوروزی ۱۴۰۲ عنوان کرد.

بر  نظارت  ابراهیم پور در دومین نشست کمیته  علیرضا 
اجتماعات  سالن  در  که  نوروزی  خدمات  و  کاال  نرخ 
سازمان برگزار شد، بر عزم جدی تمام دست اندرکاران 
نظارتی  ماموریت های  اجرای  در  نوروزی  ستاد  کمیته 
تاکید کرد و گفت: ضمن اطالع رسانی گسترده تلفن۱۲۴ 
سامانه پاسخگویی به شکایات؛ یکپارچه سازی لینک این 

سامانه با جامعه بازاریان در دستورکار قرار می گیرد.
اولویت بندی ورود و خروج خودروهای  با اشاره به  وی 
از  یکی  عنوان  به  که  غذایی  مواد  و  سوخت  حمل 
مصوبات این کمیته ابالغ شده است، افزود: با همکاری 

کیش  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت 
برنامه مدونی در این زمینه تدوین می شود.

ابراهیم پور در ادامه تصریح کرد: با همکاری معاونت توسعه 
موردنیاز  انبارهای  گذاشتن  اختیار  در  و  سازمان  مدیریت 
نسبت به جبران کمبود هرگونه مواد غذایی و تامین نیازهای 

اولیه برای مدت سه ماه آینده اقدام می شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان، از اطالع رسانی تعمیرگاه های خودروی 
فعال در ایام نوروز، افزایش ساعات کار نانوایی ها و اعالم 
اسامی ناظران افتخاری و فعال در حوزه های مختلف در 
دبیرخانه ستاد نوروزی خبر داد و خاطرنشان کدر: ایجاد دو 
میدان میوه و تره بار با قیمت مناسب، آغاز به کار فروشگاه 

بزرگ میوه، گوشت و مرغ، تامین و توزیع سوخت و تعیین 
برنامه های  ازجمله  بازارها  و  تفریحی  مراکز  کار  ساعات 

پیش بینی در این کمیته است.
از  شده  انجام  اقدامات  و  برنامه ها  است،  ذکر  به  الزم 
دامپزشکی،  اداره  هتلداران،  جامعه  بازاریان،  جامعه  سوی 
مرکز بهداشت و درمان، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش، اداره استاندارد، جامعه پذیرایی، جامعه 
سازمان  عمومی  روابط  دریایی،  و  تفریحی  کلوپ های 
منطقه آزاد کیش، معاونت گردشگری، حمل ونقل عمومی 
و بازرسی سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت ملی پخش و 
فرآورده های نفتی، مدیریت اجتماعی سازمان توسط روسا 

و نمایندگان هر یک از حوزه ها در این جلسه مطرح شد.

تشکیل  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
هفته های فرهنگی، گروه های مشترک و تعامل آژانس های 

سرزمین اصلی و سرمایه گذاران با جزیره کیش خبر داد.
نمایشگاه  شانزدهمین  در  رمضانی گالشی  مرتضی 
زیرساخت  تشریح  تهران، ضمن  گردشگری  بین المللی 
گفت:  در کیش  مطلوب سرمایه گذاری  بسترهای  و  ها 
تمام  با  کیش  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  فرصت های 
جزئیات، در قالب بسته های سرمایه گذاری ارائه می شود.

برای  خصوصی  بخش  مهم  نقش  به  اشاره  با  وی 

سرمایه گذاری در این منطقه اظهار داشت: به منظور ارائه 
بسته های سرمایه گذاری گردشگری کیش، از ظرفیت های 
بخش خصوصی از قبیل جوامع محلی و سرمایه گذاران تک 
برند، جامعه کلوپ داران و جامعه دفاتر مسافرتی که در این 

نمایشگاه نیز حضور داشتند، استفاده خواهیم کرد.
افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
سامانه ای برای ارائه بسته ها و فرصت های سرمایه گذاری به 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شده که بستر مناسبی 

برای اعالم برگزاری مناقصات و مزایدات در کیش است.

رمضانی اظهار کرد: در کنار این موضوعات سعی کردیم 
مقرر  و  کنیم  برقرار  استان ها  بین  فرهنگی  حماسه ای 
شد تفاهم نامه ای میان کیش، آذربایجان غربی، البرز و 
تهران با محوریت تشکیل هفته های فرهنگی، گروه های 

مشترک، آژانس ها و سرمایه گذاران منعقد شود.
ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
تعامل  بر  نمایشگاه،  این  برگزاری  مثبت سطح  ارزیابی 
و  گردشگری  هلدینگ های  و  شرکت ها  بین  بیشتر 

دستگاه های تاثیرگذار تاکید کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

ضرورت زیباسازی سیما و منظر شهری 
در آستانه نــوروز در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش اظهار کرد:

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

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

آغاز به کار سیستم اطفاء حریق اسکله های بندر تجاری و مسافری جزیره کیش

از تجهیز و بهسازی بنادر تا توسعه فرودگاه بین المللی جزیره کیش

نظارت های فراگیر بر نرخ کاالها و خدمات در ایام نوروز در جزیره کیش

افزایش تعامالت گردشگری جزیره کیش با سایر استان های کشور
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ستاد  اطالع رسانی  و  تبلیغات  کمیته  جلسه  نخستین  در 
نوروزی۱۴۰۲ منطقه آزاد کیش، ارائه بسته های اطالع رسانی 
چاپی و تولید محتوای رسانه ای مناسب جهت آگاهی بخشی 
به عموم گردشگرانی که در ایام نوروز به مقصد کیش سفر 

می کنند، در دستورکار این کمیته قرار گرفت.
و  تبلیغات  کمیته  جلسه  نخستین  در  ترکاشوند  امیر 
اجتماعات  سالن  در  که  نوروزی ۱۴۰۲  ستاد  اطالع رسانی 
کمیته  این  فعالیت  براهمیت  تاکید  با  شد؛  برگزار  سازمان 
در راستای اطالع رسانی شایسته به گردشگران نوروزی از 
وضعیت تردد، مقررات، اسکان و شرایط آب و هوایی کیش 
گفت: اطالع رساني به موقع و دقیق به گردشگران، نیازمند 
برنامه ریزي و تعامل مستمر همه دست اندرکاران این حوزه 

و سایر کمیته های نوروزی در جزیره کیش است.
صحیح  و  گسترده  اطالع رسانی  اهمیت  لزوم  بر  وی 
و  شهری  فضای  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  درخصوص 
گردشگری،  مراکز  معرفی  بهداشتی،  مسائل  گردشگری، 
مسائل زیست محیطی، قوانین و مقررات مسافرت دریایی 
و هوایی، قوانین گمرکی و ضوابط رانندگی در جزیره کیش 

تاکید کرد.
نوروزی۱۴۰۲  ستاد  اطالع رسانی  و  تبلیغات  کمیته  رئیس 
تبلیغات  کمیته  اعضاي  داشت  اظهار  کیش  آزاد  منطقه 
در  کمیته  این  اقدامات  بررسي  ضمن  اطالع رسانی  و 
زمینه  در  جدید  طرح های  و  برنامه ها  ارائه  و  گذشته  سال 
اطالع رسانی، با ارائه راهکارهاي مناسب؛ این کمیته را در 

رفع نواقص و ارتقاء فعالیت ها یاري کنند.
ترکاشوند از برنامه ریزی و اطالع رسانی موثر به گردشگران در 
مسیرهای ورودی به جزیره کیش خبر داد و گفت: استفاده از 
 ،nowruz.kish.irظرفیت های رسانه ملی و راه اندازی سایت
در نحوه اطالع رسانی شایسته و فراگیر به گردشگران، یکی از 

اقدامات مهم این کمیته است.
سایت  در  گردشگری  برنامه های  معرفی  با  رابطه  در  وی 
افزود:  رمضان،  مبارک  ماه  با  ایام  این  تقارون  و  نوروز 
ماندگاری خودروها، استفاده از موتورهای شارژی، اسکان، 
و  توسعه  پیگیری  اطالع رسانی،  کیوسک های  جانمایی 
تقویت خطوط ارتباط تلفن همراه، اطالع رسانی درخصوص 
محورهای  مهم ترین  از  عمومی،  حملونقل  ناوگان  خدمات 

مورد بررسی در این نشست بود.
نوروزی۱۴۰۲  ستاد  اطالع رسانی  و  تبلیغات  کمیته  رئیس 
آداب سفر طی  توزیع کتاب  آزاد کیش درخصوص  منطقه 
فضای  از  بهره مندی  هواپیمایی،  با شرکت های  هماهنگی 
از  برخی  در  روحانیت  حضور  خصوصی،  بخش  مجازی 
مراکز گردشگری، خاطرنشان کرد:  و  برنامه های فرهنگی 
امامت  نهاد  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  برنامه های 
اطالع رسانی  رمضان،  مبارک  ماه  اول  دهه  در  جمعه 
و  پزشکان  شیفت  و  کیش  بیمارستان  خدمات  درخصوص 
دندان پزشکان، معرفی سامانه ۱۲۴ جهت دریافت شکایات، 
سایت  در  گردشگران  موردنیاز  اطالعات  تمام  نمایه سازی 
نوروز ازجمله موضوعاتی بود که در نخستین جلسه کمیته 

تبلیغات و اطالع رسانی مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، در این نشست نمایندگانی از معاونت فرهنگی 
مدیریت،  توسعه  معاونت  گردشگری،  معاونت  اجتماعی،  و 
مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات، نهاد امام جمعه، 
مدیریت  و  توسعه  شرکت  خدمات،  و  آب  عمران  شرکت 
بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش، اپراتور تلفن همراه 
و  مطبوعات  خانه  )تله کیش(،  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

بیمارستان کیش حضور داشتند.

سالگرد  چهل وچهارمین  جشن  و  ۲۲بهمن  یوم اهلل  راهپیمایی 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با حضور گسترده اقشار مختلف 

مردم مومن و والیتمدار جزیره کیش و گردشگران برگزار شد.
ساکنان جزیره کیش و گردشگران  همزمان با مردم سراسر 
راهپیمایی  در  خود  مثال زدنی  و  پرشور  حضوری  با  کشور 
یوم اهلل ۲۲بهمن؛ بار دیگر جلوه ای از شکوه و عظمت اتحاد 

ملت ایران را به تصویر کشیدند.
در این مراسم باشکوه، مردم جزیره کیش با شعارهای »اهلل اکبر، 
بُود، خامنه ای خمینی دیگر است،  ایمان  اصالت انقالب ز نور 
والیتش والیت حیدر است، ضمانت انقالب ز راه شهیدان بُود، نام 
شهیدان خدا زنده باد، نور شهیدان بُود حافظ عزت ما، راه امام و 
شهدا زنده است، نهضت ما همیشه پاینده است، میثاق با شهیدان 
میثاق با امام است، اطاعت از رهبری حفظ خط امام است، وصیت 
تمامی شهیدان پیروی از رهبر اسالم است، شعار هر بسیجی شعار 
هر ایرانی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس و...« 

در این راهپیمایی باشکوه شرکت کردند.
بنا بر این گزارش، راهپیمایی ۲۲بهمن در جزیره کیش با حضور 
پرشور آحاد مردم از ساعت 9 و سی دقیقه از سه راه پردیس آغاز 
شد و با قرائت قطعنامه در اسکله بزرگ تفریحی به پایان رسید.

ارائه بسته های اطالع رسانی 
و تولید محتوای رسانه ای 

دیجیتال در ایام نوروز

شکوه تماشایی اتحاد 
مردم والیتمدار کیش در 
راهپیمایی باشکوه 22بهمن

در نخستین جلسه کمیته تبلیغات و اطالع 
رسانی ستاد نوروزی1402 تاکید شد:

در جشن چهل وچهارمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی صورت گرفت:



مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه جمعی از معاونین 
و مدیران سازمان، از دو مجتمع تجاری جدید منطقه 

بازدید به عمل آورد.
مجتمع تجاری-گردشگری »هپی مارت«، یک پروژه 
چندوجهی در زمینی به مساحت ۲۵۰۰مترمربع، در 
که  است  ۸۰۰۰مترمربع  زیربنای  با  و  طبقه  پنج 

دارای دو بخش عمده فضای فروشگاهی با زیربنای 
۴۲۰۰مترمربع و ۱۰۰۰مترمربع سرای عرضه غذای 
ایرانی و بین المللی به عنوان بزرگترین بام رستوران 
در  مجموعه  فوت کورت  که  است  گیالن  استان 
جدید  جاذبه  ۳۶۰درجه ای،  دید  با  مجموعه  سقف 

گردشگری محسوب می شود.
در  نیز  مال«  »ماهان  تجاری  مجتمع  همچنین، 

طبقه  پنج  در  ۲۸۰۰مترمربع  مساحت  به  زمینی 
۵۵غرفه  مشتمل  ۱۱۰۰۰مترمربع،  زیربنای  با 
بر  مجموعه  این  تمرکز  است.  اداری  و  تجاری 
اداری  و  بازرگانی  خرده فروشی،  خدمات  ارائه 
تجاری  فعالیت های  گسترش  به  توجه  با  که  بوده 
روبه  نیازهای  و  انزلی  آزاد  منطقه  ترانزیتی  و 
مجوز  خدماتی،  و  امکانات  چنین  وجود  افزایش، 
سوی  از  تجاری  خدمات  مجتمع  این  احداث 

سازمان به بخش خصوصی صادر شده است.
گفتنی است، هر دو مجتمع از معماری و تکنولوژی 
روز دنیا بهره می برند و با تمرکز بر جذب برندهای 
بزرگ پوشاک، تولید و صنعت، با قرار گرفتن در جوار 
پارکینگ های فاز تجارت و گردشگری، بر امکانات 
و خارجی  داخلی  بازرگانان  به  تجاری  ارائه خدمات 
خدمات  به  تنوع بخشی  و  منطقه  سطح  در  فعال 
گردشگری به گردشگران ورودی به استان و منطقه 

آزاد انزلی افزوده اند.

در پاسداشت یک عمر فعالیت جهادی رزمنده عرصه 
اقتصادی، جانباز سرافراز حاج اصغر امانی، همایشی 
و  سرمایه گذاران  انجمن  همت  به  یار«  »یاد  نام  با 
کارآفرینان ، جامعه بازار و سازمان منطقه آزاد انزلی 
آزاد  منطقه  این  المللی  بین  همایش های  مرکز  در 

برگزار شد.
در این مراسم ضمن حضور خانواده محترم مرحوم 

امانی، دوستان، همرزمان دوران ۸سال دفاع مقدس، 
اساتید دانشگاه، فعاالن فرهنگی و جمعی از معاونین 
سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  سازمان ،  مدیران  و 
قدیمی خود  یار  یاد  و  نیز حضور  انزلی  آزاد  منطقه 

را زنده نگاه داشتند.
براساس این گزارش، طی این همایش آقایان مهدی 
از مجموعه مدیران سازمان  نمایندگی  به  کاظمیان 

نادم،  محمود  برزگر،  صادق  و  انزلی  آزاد  منطقه 
انجمن  از  نمایندگی  به  دکتر فتوحی و پاک سرشت 
سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی و همرزمان دوران 
شخصیت  تبیین  به  خود  سخنرانی های  با  جنگ، 
امانی پرداختند و همچنین دکتر  مرحوم حاج اصغر 
در مجلس  انزلی  بندر  مردم  نماینده  دنیامالی  احمد 
شرایط  نبودن  فراهم  علت  به  اسالمی،  شورای 
حضور، پیامی را جهت پاسداشت شخصیت آن عزیز 
سفر کرده ارسال نمودند و پونه نیکوی نیز با خواندن 

اشعاری این مجلس را پاس داشتند.
شایان ذکر است، در انتهای این همایش نیز به پاس 
در  امانی  اصغر  حاج  مجاهدت  و  تالش  عمر  یک 
یادبود مراسم  لوح  اقتصادی،  جبهه جنگ و عرصه 
»یاد یار« از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
امانی  مرحوم  خانواده  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

تقدیم شد.
گفتنی است، مرحوم اصغر امانی رئیس فقید انجمن 
و  انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
همچنین از پیشکسوتان سپاه استان و از رزمندگان 
لشکر قدس گیالن بود که سال گذشته بر اثر حادثه 

رانندگی در مسیر قزوین به لوشان درگذشت.

تجهیزات  و  غذایی  مواد  از  کامل  محموله  یک 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  که  گرمایشی 
به  بود،  شده  تهیه  منطقه  این  اقتصادی  فعاالن  و 

مناطق زلزله زده شهرستان خوی ارسال شد.
البسه  پتو،  شامل  محموله  این  گزارش،  این  بر  بنا 
همکاری  با  که  بوده  شیرخشک  و  کنسرو  پوشاک، 

هالل احمر به مناطق آسیب دیده ارسال گردید.

گفتنی است، پس از وقوع زلزله در شهرستان خوی، 
سازمان  در  مردمی  کمک های  جمع آوری  مرکز 
تولیدکنندگان،  همت  به  و  دایر  انزلی  آزاد  منطقه 
ساکنان  و  گردشگران  خیرین،  اقتصادی،  فعاالن 
محدوده، اقالم موردنظر تهیه و روند کمک رسانی به 
هموطنان آسیب دیده همچنان از سوی این سازمان 

ادامه دارد.
الزم به  ذکر است، مناطق زلزله زده همچنان نیازمند 
و  بوده  نوع دوست  مردم  آحاد  همدلی  و  همیاری 
طریق  از  را  خود  کمک های  می توانند  عالقه مندان 
مرکز جمع آوری کمک های مردمی منطقه آزاد انزلی 
هموطنان   به  یاری  جهت  هالل احمر  پایگاه های  و 

خود اهدا نمایند.

تحلیلگر مسائل سیاسی کشور در جشن عید در عید 
اندازی کریدور شمال- انزلی گفت: راه  منطقه آزاد 

ایران  و  بی اثر می کند  و  را خنثی  جنوب تحریم ها 
کریدور  احیاء  با  مسیر،  این  کردن  فعال  عالوه بر 
شرق  از  ثروت  انتقال  مسیر  می خواهد  شرق- غرب 

به غرب را تغییر دهد.
شرایط  این  در  کرد:  اضافه  وحدتی  محمد  سردار 
شمال- کریدور  راه اندازی  بر  دولت  اهتمام  جدید 
ترانزیت  در  می تواند  که  کریدوری  است؛  جنوب 
ساالنه ۳۰۰میلیون تن کاال نقش مهم و حیاتی ایفا 
کند؛ نفعی دو سویه برای طرفین به شمار می رود و به 
همین منظور روسیه به دنبال آن است در راه اندازی 

سریع تر این کریدور به ایران کمک کند.
فرصتی  را  شانگهای  پیمان  به  ایران  پیوستن  وی، 
مغتنم برای ایران در بی اثر کردن تحریم ها دانست و 
افزود: همزمان با این پیمان، ایران و آرژانتین آماده 
کشورهایی  آن  در  که  بریکس  پیمان  به  پیوستن 
نظیر روسیه، آمریکای جنوبی و برزیل حضور دارند، 
طریق  از  جهان  تجارت  ۲۹درصد  حدود  هستند. 
به  ایران  پیوستن  با  و  می گیرد  صورت  پیمان  این 
به  از ۲۹درصد  از تجارت جهان  بریکس  آن، سهم 
سهم  همزمان  و  یافت  خواهد  افزایش  ۳۳درصد 
تجارت اروپا از ۲۱درصد به ۱۴درصد کاهش می یابد.

با  ادامه  در  کشور  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
دیگر  ۲سال  تا  برجام  قانون  براساس  اینکه  بیان 
می پذیرد،  پایان  برجام  محدودیت های  عمده ترین 
ادامه  را  برجام  مذاکرات  سیزدهم  دولت  گفت: 
می دهد، اما معتقد است مشکالت بدون حل مسئله 
برجام نیز باید مرتفع شود. هنر ما همیشه این بوده 

نقل  تبدیل می کنیم و و  به فرصت  را  که تهدیدها 
آن  در  که  مانده  یادگار  به  سلیمانی  از سردار  قولی 
می گوید: فرصت هایی که در این تهدیدات است، به 
مراتب از فرصت های موجود با ارزش تر است، به آن 

شرط که نترسیم.
سردار وحدتی تصریح کرد: ایران، منطقه را به محور 
مقاومت تبدیل کرده و از یک قدرت منطقه ای، به 
دید  از  امر  این  و  است  شده  تبدیل  جهانی  قدرت 
دشمنان پنهان نمانده است. دنیای استکبار به دنبال 
هدایت  اگر  و  بود  اسالمی  انقالب  کردن  زمین گیر 
داهیانه رهبر انقالب نبود، ما زیر فشار دشمن نابود 

می شدیم.
نباشیم،  دنیا می خواهد  درحالی که همه  وی گفت: 
در  و  زمینه ها  همه  در  بلکه  هستیم،  تنها  نه  ما 
می یابیم،  دست  پیشرفت  به  مختلف  عرصه های 
علی رغم مشکالت از رویدادهای سخت عبور کردیم 

و به رتبه های برتر رسیدیم .
اگر  اظهار کرد:  تحلیلگر مسائل سیاسی کشور  این 
مشکلی در کشور وجود دارد، دشمن به ما آدرس غلط 
می دهد، این مشکالت از انقالب نیست؛ بلکه تمام 
است؛  انقالب  از  گرفتن  فاصله  از  ناشی  مشکالت 
می فرماید:  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری  مقام 
مشکالت معیشتی ما ریشه در ضعف مدیریت داخلی 
دارد، کار انقالب نیست. اگر ما به فرمایشات رهبری 

فرصت های  تهدیدها،  دل  از  می توانیم  کنیم،  عمل 
درخشانی خلق کنیم .

سردار وحدتی با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: 
دشمن با پروژه ای که برای ما طراحی کرد، متوجه 
آنها  است؛  مواجه  ایران قوی  با  این مسئله شد که 
با هم  قوای کشور همسو  رسیدند که  نکته  این  به 
اتحاد ، دشمن  اجتماع و  این  هستند و همپوشانی و 

را ترساند.
تاکید  پایان  در  کشور  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
اگرچه  شاه،  فرار  و  انقالب  پیروزی  از  پس  کرد: 
در  ما  علیه  کشورها  همه  و  نداشت  وجود  ارتشی 
جنگ هشت ساله علیه ایران با عراق متحد شدند، 
اما ما با خنثی کردن آن تهدید، برای روحیه شکست 

ناپذیری خود فرصتی جدید ساختیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید از مجتمع های جدید تجاری منطقه مطرح کرد:

با حضور همرزمان و همکاران مرحوم حاج اصغر امانی انجام شد :

از سوی فعاالن اقتصادی و سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

سردار محمد وحدتی در جشن عید در عید منطقه آزاد انزلی  عنوان کرد:

توسعه خدمات گردشگری با افزایش مجتمع های 
تجــاری در منطقه آزاد انــزلی

برگزاری همایش »یاد یار« در منطقه آزاد انزلی

ارسال محموله کاالهای ضروری برای کمک به مناطق زلزله زده خوی

خنثی و بی اثر کردن تحریم ها با راه اندازی کریدور شمال- جنوب
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از  به عنوان یکی  بر خلیج همیشگی فارس،  آرمیده  زیبای قشم  جزیره 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی نسل اول کشور در آستانه ورود به دهه سوم 
عمر اقتصادی خود، اکنون خیز بلند توسعه منطقه ای و بین المللی را برداشته 

است. 
قشم، دلفین جزایر خلیج فارس با ۱۵۰۰کیلومترمربع وسعت، دارای موقعیت 
ژئواستراتژیک و ظرفیت های ژئواکونومیک غیرقابل انکاری است. از لحاظ 
نظامی نیز، جزیره قشم بزرگترین پشتیبان حفظ تمامیت سرزمینی و اهتزاز 
پرچم ایران در جزیره های تماما ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک، الرک و 
جزیره هرمز می باشد. ایجاد و تثبیت امنیت در خلیج فارس از سوی ایران 
با بهره گیری از موقعیت ژئواستراتژیک، وابسته به جزیره قشم است و این 
جزیره، بازوی بزرگ ایران اسالمی در پهنه آب های نیلگون خلیج فارس 

و تنگه هرمز است.
جنوبی  حاشیه  کشورهای  بنادر  با  مقایسه  در  همچنین  قشم  جزیره 
خلیج فارس، حدود ۳۰۰کیلومتر به آب های آزاد نزدیک تر است. این مزیت 
بالقوه جغرافیایی باعث می شود جزیره قشم در صورت تجهیز و مدرن سازی 
زیرساخت های بندری و ارتباطی با سرزمین اصلی بتواند به هاب بزرگ 
منطقه ای در حوزه بانکرینگ، ترانزیت و توزیع کاال در جنوب ایران تبدیل 
گردد و کشورهای واقع در آسیای مرکزی و شمال اروپا می توانند برای 
تسهیل و تسریع تعامالت تجاری خود با جنوب شرق آسیا و کشورهای 
حوزه خلیج فارس، از امکانات لجستیک جزیره قشم بهره مند شوند. حاصل 
ایران از این ظرفیت جزیره قشم، ارتقای قدرت منطقه ای و فعال سازی 

کریدور شمال- جنوب با محوریت ایران خواهد بود.
در این راستا طی روزهای گذشته و همزمان با چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، با پیگیری های مستمر سازمان منطقه آزاد قشم 
و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پس از سال ها سکون 
و عدم فعالیت، عملیات احداث پل خلیج فارس برای اتصال جزیره قشم به 

سرزمین اصلی با حضور مسئولین کشوری و منطقه ای آغاز گردید. 
ارتباطی  جامع  شبکه  ملی  از طرح  مهمی  بخش  خلیج فارس  بزرگ  پل 
خلیج فارس شامل بندر، پل، جاده و ریل است. توسعه صنعت بانکرینگ 
منطقه، گسترش ظرفیت های ترانزیت و لجستیک منطقه در قالب کریدور 
اهداف  از  کاال،  بین المللی  توزیع  شبکه  ایجاد  و  شمال- جنوب  ترانزیتی 

اصلی اجرای طرح مذکور است.
پل خلیج فارس به طول ۳4۲۰متر و عرض ۳۲متر جهت ایجاد ریل، جاده 
دوبانده و مسیر گذر پیاده احداث خواهد شد. برآورد مالی اجرای طرح در 
حدود 4۶۰میلیون دالر است که طبق گفته مسئولین در مراسم آغاز ساخت 
پروژه، به صورت تامین از منابع داخلی )بودجه ملی(، منابع سازمان منطقه 
آزاد قشم و فاینانس خارجی صورت خواهد پذیرفت. البته در دوره مدیریت 
اقتصادی،  آزاد و ویژه  دکتر سعید محمد در دبیرخانه شورایعالی مناطق 
مسئله تامین مالی طرح های زیرساختی مناطق آزاد قدیم و جدید از طریق 
واگذاری فروش یک میلیون بشکه نفت در سال به مناطق آزاد پیشنهاد 

شده بود که مورد موافقت دولت و مجلس قرار نگرفت  .
با اتمام طرح ملی شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، بندر کاوه در جزیره 
قشم به عنوان مبدا دریایی کریدور شمال- جنوب عمل خواهد کرد و از 
طریق جاده و ریل به شبکه بزرگراهی ریلی ایران و کشورهای همسایه 
شرقی، غربی و شمالی ایران متصل خواهد شد. بندر کاوه البته در تعامل 
مکمل با بندر شهید رجایی عمل خواهد کرد و به جهت داشتن ظرفیت 
فنی پذیرش کشتی های تجاری باالی ۱۰۰هزار تنی خواهد توانست نقیصه 

بندری ایران را جبران نماید. 
بندر کاوه قشم دارای عمق باالی ۱۸متر و عدم نیاز به انجام الیروبی است. 
این مهم باعث کاهش هزینه های نگهداری این بندر و کاهش هزینه های 
مرتبط با ترخیص، دپو و ترانزیت کاال خواهد گردید. چنین مزیت اقتصادی 
باعث می گردد بندر کاوه در مقایسه با رقبای منطقه ای خود یک قدم برای 

جذب تجار و فعالین اقتصادی جلوتر باشد. 
شاید یکی از دالیل تعویق در ساخت و تکمیل طرح ملی شبکه ارتباطی 
جزیره  مجاور  کشورهای  در  ایران  منطقه ای  رقبای  ترس  خلیج فارس، 
قشم برای از دست دادن موقعیت های اقتصادی خود پس از فعال شدن 
سایت های بندری و لجستیک جزیره زیبای قشم باشد. به هر حال این 
کشورها در سایه عدم فعال شدن پتانسیل های راهبردی ایران در منطقه 
به موقعیت رسیده اند و تمدید این غفلت ملی شاید به صرفه ترین کار برای 

آنها باشد .
از  بخشی  خارجی،  کارشکنی های  و  تحریم ها  عالوه بر  متاسفانه 
عقب ماندگی های توسعه در ایران نتیجه نبود اراده در مدیران و مسئولین 
کشور برای ساماندهی و به نتیجه رساندن ظرفیت های ملی و فراملی ایران 
می باشد؛ موضوعی که گاها بوی تعمد از آن به مشام می رسد! برخی از 
مسئولین طی سال های گذشته به بهانه های گوناگون نظیر رعایت اصول 
استراتژیک  ظرفیت های  نخواستند  مالی،  منابع  نبود  و  غیرعامل  پدافند 
جزیره قشم در خدمت توسعه قدرت ملی و بین المللی ایران قرار گیرد؛ 
درحالی که موثرترین پدافند غیرعامل در شرایط امروزین کشورمان، به 
نتیجه رسیدن پتانسیل های اقتصادی کشور در باالترین سطح ممکن است؛ 
چراکه دشمن بر روی متوقف سازی رشد اقتصادی، ایجاد یاس و ناامیدی 
در جامعه، سبقت همسایه های ایران در توسعه اقتصادی و در نهایت بروز 

شورش های اقتصادی مردم حساب ویژه ای باز کرده است. 
است؛  دشمنان  نامحتمل  بسیار  گزینه های  جزو  ایران  به  نظامی  حمله 
ایران و شبکه دفاع  امنیتی  بازدارندگی نظامی و  این که قدرت  به سبب 
منطقه ای پرقدرت نظام اسالمی مانع بزرگی برای انجام اقدامات نظامی 
می باشد. اما ایجاد فشار اقتصادی از درون و معطل نگه داشتن ظرفیت های 
بالقوه اقتصادی کشور، راهبردی است که می تواند دشمن را با کمترین 
داشتن  نگه  معطل  راستا  این  در  نماید.  نزدیک تر  موفقیت  به  هزینه 
مزیت های مهم، بی نظیر، استراتژیک و بین المللی اقتصادی جزیره قشم، 
نه تنها در راستای تقویت سیستم پدافند غیرعامل ایران نیست، بلکه در 
شرایط نوظهور جهانی که کشورهای زیادی درحال تالش و رقابت برای 
ارتقای  جهت  خود  لجستیک  و  اقتصادی  ظرفیت های  بین المللی سازی 
غیر منطقی  هستند،  آتی  جهانی  نظام  در  تاثیرگذارشان  نقش  و  جایگاه 

می باشد. 
پس از جنگ اوکراین و ایجاد خطرهای روزافزون بر شبکه ترانزیت دریایی 
آزاد،  دریاهای  طریق  از  انسان  و  کاال  ترانزیت  هزینه های  رفتن  باال  و 
فعال سازی مسیرهای خشکی در پهنه هارتلند جهانی )اوراسیا و خاورمیانه( 
جزو مهم ترین دستورکارهای جهانی و ملی بوده و کشورهای واقع در این 
جغرافیای مهم و راهبردی، با سرعت مشغول آماده سازی زیرساخت های 
کیک  این  از  مناسب  سهم  دریافت  برای  خود  لجستیک  و  ترانزیتی 
کاهش  باعث  خلیج فارس  ارتباطی  ملی  طرح  تکمیل  هستند.  اقتصادی 
۳۰درصدی هزینه های ترانزیت و کاهش 4۰درصدی زمان انتقال کاال در 
کریدور شمال- جنوب و حتی شرق- غرب می گردد. در طرح ملی ارتباطی 
خلیج فارس مقرر شده است حدود ۹۲کیلومتر بزرگراه دوبانده، ۸۶کیلومتر 
توسعه ظرفیت های  به همراه  راه آهن و ۳4۲۰متر پل در خشکی و آب 

تخلیه و بارگیری بندر کاوه و بنادر دیگر انجام گیرد  .
به نظر کارشناسان، با انجام این طرح باید شاهد ایجاد سه موج اقتصادی 
مثبت در جزیره قشم باشیم. موج اول مربوط به توسعه حوزه حمل ونقل 
و پایانه در قشم خواهد بود. توسعه خدمات لجستیک، انبارداری و شبکه 
توزیع بین المللی باعث ایجاد فرصت های کاری زیادی برای بومیان جزیره 
قشم و مهاجران کار می گردد. در موج دوم، افزایش فرصت های کسب و 
کار در حوزه های ناوبری، ناوگان دریایی و جاده ای و خدمات جنبی را شاهد 
خواهیم بود. موج سوم سونامی اقتصادی مثبت اجرای طرح ملی شبکه 
ارتباطی خلیج فارس و بهره برداری از آن، در بخش های تجاری، بانکداری 
و مالی، بیمه ، خدمات اقامتی و ساخت و ساز، توریسم و بخش های تفریحی 
و رفاهی خواهد بود. حال این سه موج اقتصادی برای جزیره قشم و ایران، 
باال رفتن سطح برخورداری های اقتصادی و اجتماعی ساکنین در قشم و 
ارتقای سطح قدرت اقتصادی و بین المللی ایران در منطقه هارتلند خواهد 
بود؛ موضوعی که می تواند امنیت ملی را تقویت کرده و جایگاه جهانی 

ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای بالمنازع تثبیت نماید. 
تاثیرگذارترین  و  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  اقتصادی  قدرت  امروزه، 
مولفه های قدرت در محاسبات بین المللی و تعیین جایگاه جهانی کشورها 
است. همچنین هرچه قدرت اقتصادی یک کشور در جهت اهداف مشترک 
منطقه ای و بین المللی اقتصادی حرکت کند، فضای تعامالتی گسترده تر 
شده و تحمیل تحریم و انزوای جغرافیایی بر علیه آن به مرتب سخت تر 
رهبر  تاکید  مورد  راهبردی  این مسئله همان منطق  بود.  قبل خواهد  از 
معظم انقالب اسالمی است که بارها بر ضرورت افزایش قدرت ملی برای 

تضعیف و غیرموثرسازی تحریم ها تاکید نموده اند.
در حوزه اقتصاد داخلی نیز با فعال سازی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب 
ارتباطی  شبکه  ملی  طرح  تکمیل  طریق  از  قشم،  جزیره  محوریت  با 
از  خلیج فارس، مزیت هایی نظیر کاهش قیمت تمام شده کاال و خدمات 
به  اولیه  مواد  ورود  لجستیکی،  و ظرفیت های  آزاد  مناطق  قوانین  مسیر 
انبوه، کاالهای واسطه ای، تکنولوژی و نهاده های تولید  صورت آسان و 
باعث  کشور  و  منطقه  در  ترانزیتی  کاالهای  از  بخشی  رسوب  و  مدرن 
آزاد قشم و پسکرانه آن در جنوب  تولید منطقه  رونق و پیشرفت حوزه 
کشور می گردد. در همین راستا با تسهیل ارتباطات جزیره قشم با سرزمین 
اصلی، ورود گردشگران داخلی و خارجی برای سیاحت در جزیره افزایش 
بی سابقه ای خواهد یافت و این امر باعث رونق حوزه توریسم در بخش های 

اقامتی، رفاهی، پذیرایی، تفریحی و... خواهد شد.
از  فراوان،  وسعت  با  قشم  جزیره  این که  به  عنایت  با  کلی  صورت  به 
مزیت های متعدد صنعتی، تجاری، توریستی و ترانزیتی منحصربه فردی 
کل  قشم  مبدا  از  شمال- جنوب  کریدور  فعال سازی  است،  برخوردار 

جغرافیای ۱۵۰۰کیلومتر مربعی آن را تبدیل به یک کارگاه بزرگ عمرانی، 
می توان  قشم  اقتصادی  توسعه  با  یقینا  کرد.  خواهد  تولیدی  و  صنعتی 
امیدوار بود در صورت افزایش بحران های زیست محیطی و مواجه کشور 
با مهاجرت های گسترده در فالت مرکزی ایران، جزیره قشم بتواند یکی 
از مقاصد پذیرش و مدیریت این بحران عمل کند. فلذا در نظر گرفتن 
این امکان در جزیره قشم در کنار توسعه ظرفیت های زیست اجتماعی 
و اقتصادی سواحل مکران، می تواند تهدیدات بزرگ بحران های زیست 

محیطی محتمل در آینده را به حداقل ممکن برساند .
همچنین زیرساخت های توسعه صنعت فوالد و انتقال آسان و کم هزینه 
فرآورده های آن به بازارهای هدف، یکی دیگر از مزیت های اجرای پل 

خلیج فارس و طرح ارتباطی چندمنظوره می باشد.
واقعیت  یک  بلکه  سیاسی،  اصطالح  نه  امروز  شمال- جنوب  کریدور 
این کریدور هم  تاثیرگذار در سطح جهان است.  اقتصادی پیش رونده و 
دارای مزیت های اقتصادی فراوان و هم مشتمل بر فواید سیاسی متنابهی 
می باشد. البته برای نقش آفرینی موثر در این کریدور بین المللی ترانزیتی، 
کشورهای زیادی نظیر عراق، کویت، هند، پاکستان، افغانستان ، آذربایجان 
و ترکیه تالش های سیاسی و عمرانی فراوانی انجام می دهند، اما یقینا ایران 
در بین همه این کشورها، سطح برخورداری ویژه ای از لحاظ جغرافیایی 
دارد. همچنین خطوط ساحلی ایران در جنوب و شمال کشور این امکان را 
می دهد که کشورمان گزینه اصلی فعالیت در این کریدور بین المللی طبق 

تفاهمات اولیه بین ایران، روسیه و هندوستان باشد. 
دارای  تخصصی  و  فنی  لحاظ  از  قشم  جزیره  و  چابهار  اقیانوسی  بندر 
هستند.  شمال- جنوب  کریدور  در  بازیگری  برای  شرایط  مناسب ترین 
افغانستان،  مرکزی خصوصا  آسیای  به  دستیابی  برای  هندوستان  کشور 
مشتاقانه تالش می کرد در بندر چابهار به صورت کامال اختصاصی وارد 
سنت  اما  دهد.  توسعه  را  آن  ارتباطی  و  بندری  زیرساخت های  و  شده 
فرصت سوزی های مدیریت ایرانی در کنار معضالت تحریم باعث گردید 
این کشور آنچنان که انتظار می رود برای کار در چابهار جدیت نداشته باشد. 
ظرفیت های موجود در جزیره قشم نیز برای بازیگری در کریدور شمال-
 جنوب همانند چابهار دارای بازه زمانی محدودی برای فعال سازی است. 
اگر به  موقع این ظرفیت ها فعال نشود، مطمئنا نتایج دلخواهی که بخشی 
از آنها را برشمردیم، حاصل نخواهد شد. فلذا امیدواریم شروع مجدد اخیر 
در اجرای پل خلیج فارس بعد از گذشت یک دهه، دیگر تکرار نشود. درست 
برای  است: هیچ وقت  عنوان شده  ایرانی  در ضرب المثل های  است که 
وقتی  می کند  ایجاب  جهانی  رقابت  منطق  امروز  اما  نیست؛  دیر  شروع 
شروع کردی باید کامل کنی تا سهم مناسب اراده و تالش ات را از سود 
اقتصادی موجود دریافتی نمایی؛ زیرا هیچ کسی در دنیای امروز منتظر 
حضور ما نیست و ما جزو یازده بازیکن اصلی تیم اقتصادی جهان نیستیم. 
هرچند استعداد نشکفته اقتصاد ایران شایسته قرارگیری در رده های اول 
مثمرثمر  زمین های خاکی همیشه  در  تمرین  اما  است،  اقتصادی جهان 
نمی باشد. امروز کشوری مانند قطر یا امارات در نقطه مقابل ایران، در سایه 
برنامه ریزی، تالش و تعامل با مراکز اقتصادی جهانی می خواهند حداقل در 
نیمکت ذخیره اقتصادی جهانی قرار گیرند؛ درحالی که شاید وسعت جزیره 

قشم به اندازه کل کشور قطر باشد.
به هرحال، پروژه احداث پل خلیج فارس قشم مجددا شروع شده است. اگر 
این شروع، آخرین شروع باشد امیدواریم نهایتا ۵سال دیگر که خیلی دیر 
هم است، بتوانیم شاهد شکل گیری سیستم جامع لجستیک در جنوب ایران 
با محوریت جزیره قشم باشیم. چنین سیستمی لنگرگاه توسعه برای ایران 
خواهد بود. به همین جهت انتظار می رود دولت، مجلس و خصوصا وزارت 
اقتصاد با قرار گرفتن در کنار سازمان منطقه آزاد قشم، از اجرای قدرتمندانه 
و سریع طرح ملی شبکه ارتباطی خلیج فارس حداکثر حمایت را انجام دهند. 
این طرح نه تنها یک طرح زیرساختی بزرگ برای منطقه آزاد قشم است، 
نیاز  این طرح  موفق  اجرای  است.  واقعی  به صورت  ملی  ابرپروژه  بلکه 
امروز ایران برای تکمیل ظرفیت های ژئوپلیتیک و بازیگری قدرتمندانه 

در صحنه جهانی است.

 اتصال قشم، بزرگترین جزیره ایران و خاورمیانه
 به سرزمین اصلی

پل  ملی  پروژه  احداث  عمرانی  عملیات  مجدد  آغاز  با  امسال  فجر  دهه 
استان  و  قشم  جزیره  ساکنان  برای  را  متفاوتی  روزهای  خلیج فارس، 
از وقفه ای  هرمزگان رقم زد. عملیات ساخت پل خلیج فارس قشم پس 

نزدیک به یک دهه، در دولت سیزدهم و همزمان با ایام اهلل فجر، با همتی 
ایران و خاورمیانه به  از سر گرفته شد. اتصال بزرگترین جزیره  جهادی 
سرزمین اصلی یکی از آرزوهای دیرینه جزیره نشینان است که در دولت 

انقالبی و مردمی محقق خواهد شد. 
از طرف دیگر موضوع بهسازی زیرساخت های عمرانی جزیره قشم به ویژه 
شبکه بزرگراهی و راه های عبوری در جزیره قشم یکی از موضوعات و 
مشکالت قدیمی جزیره قشم است. باتوجه به نقش استراتژیک قشم در 
منطقه، توسعه زیرساخت های جاده ای در بزرگترین جزیره خلیج فارس از 
مدت ها قبل و در دولت مردمی سیزدهم با سرعت و جدیت بیشتری در 
دوران مدیریت دکتر افشار فتح الهی در  سازمان منطقه آزاد قشم، آغاز شده 
با احداث پل خلیج فارس می تواند منجر به  است؛ پروژه هایی که اکنون 
تکمیل رینگ حمل ونقلی شده و بستر اصلی برای توسعه شبکه حمل ونقلی 

منطقه و تاثیرگذاری بر حوزه تجاری و گردشگری جزیره را فراهم آورد .
طبق صحبت های مطرح شده از سوی مسئوالن سازمان منطقه آزاد قشم، 
پل خلیج فارس درحال حاضر حدود ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مبلغ 
کل اجرای پروژه 4۶۰میلیون یورو برآورد شده است. احداث این پل اما تنها 
یک بخش از چهار رکن طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس است. این 
طرح جامع ارتباطی در شامل چهار خط عبور خودرو، یک خط عبور قطار، 
خطوط اضطراری و پیاده راه می باشد و چشم انداز تکمیل آن حدود سه ونیم 

سال در نظر گرفته شده است.
افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
همچنین خبر از انجام ۶۵۰هزار میلیارد ریال پروژه زیرساختی در جزیره 
پروژه  میزان  این  انجام  می دهد.  سیزدهم  مردمی  دولت  آغاز  از  قشم 
علیه  شده  اعمال  غیرقانونی  تحریم های  شرایط  توجه  با  که  زیرساختی 
اقتصاد ایران، رقمی قابل توجه است. استفاده از شیوه های متفاوت تامین 
منابع مالی برای اجرای پروژه های زیرساختی، یکی از اولویت های سازمان 
منطقه آزاد قشم در دولت سیزدهم است که به نظر می رسد عملکرد موفقی 

در این زمینه حاصل شده است.
به  قشم  جزیره  اتصال  جهت  خلیج فارس  پل  عظیم  پروژه  به کار  آغاز 
سرزمین اصلی تاثیر زیادی بر روند توسعه بزرگترین جزیره خلیج فارس 
خواهد داشت. همزمان با آغاز به کار مجدد این طرح عظیم ملی، جزیره 
قشم شاهد کلنگ زنی یک واحد تولید ورق های فوالدی ضدزنگ بود که 
همسو با توسعه بندر کاوه و توسعه اقتصادی جزیره، عالوه بر ایجاد اشتغال 
واردات  به  کشور  وابستگی  قطع  زمینه ساز  می تواند  جوانان،  برای  پایدار 
کسب  و  صادراتی  بازارهای  به  نگاه  شود.  ضدزنگ  فوالدی  ورق های 
درآمدهای ارزی برای کشور نیز از مهم ترین اقداماتی است که با آغاز به کار 

این پروژه ایجاد خواهد شد.
در ادامه این گزارش، گفت وگوی اختصاصی نشریه با جناب آقای دکتر 
افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
پیرامون آغاز مجدد طرح عظیم ملی پل خلیج فارس را مالحظه می فرمایید.

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

جزیره قشم؛ موتور محرکه اقتصادی در اقتصاد ملی ایران
در  سیزدهم  دولت  آغاز  ابتدای  از 
منطقه آزاد قشم اجرای پروژه های 
مختلف  حوزه های  در  زیرساختی 
سالیان  کمبودهای  رفع  هدف  با 
گذشته و سرعت گرفتن روند توسعه 
دستورکار  در  جزیره  پیشرفت  و 
جدی قرار گرفته است. خوشبختانه 
در این مدت با برنامه ریزی صورت 
گرفته و مذاکرات انجام شده، موفق 
میلیارد  ۶۵هزار  بالغ بر  تا  شده ایم 
راهسازی،  حوزه های  در  ازجمله  قشم  جزیره  زیرساخت های  در  تومان 

زیرساخت های تجاری، نفت و گاز و... پروژه آغاز نماییم.
و  مردمی  دولت  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی  و  تالش  با  اقدام  این 
جهادی سیزدهم و با هدف ایجاد توسعه متوازن در تمام نقاط جزیره و 
رفع کاستی ها و کمبودهای سال های گذشته است. با به نتیجه رسیدن 
این پروژه های زیرساختی، بخش قابل توجهی از عقب ماندگی های جزیره 
قشم در دولت های گذشته جبران می شود و زمینه مناسب برای حضور 
تولیدی،  مختلف صنعتی،  حوزه های  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 

گردشگری و... در این منطقه فراهم خواهد شد.
آغاز این پروژه های زیرساختی و به نتیجه رسیدن آنها در آینده، عالوه بر 
ایجاد فرصت های شغلی فراوان برای ساکنان جزیره قشم، موجب افزایش 
سرانه درآمدی خانوارهای ساکن جزیره و افزایش کیفیت زندگی جامعه 
آغاز  و  متفاوت  تولیدی  واحدهای  حضور  با  همچنین  می گردد.  محلی 
انرژی در جزیره  به ویژه نفت و  اقتصادی، تجاری، صنعتی و  پروژه های 
قشم، شرایط برای ارزآوری حاصل از صادرات محصوالت مختلف تولید 

شده در این منطقه و کمک به اقتصاد ملی فراهم می شود.
در دورانی که به علت تحریم های ظالمانه و غیرقانونی کشورهای غربی 
و کمبود منابع در داخل کشور، بسیاری از پروژه های ملی و منطقه ای با 
سختی و مشکالتی در تامین منابع مالی خود مواجه هستند، سازمان منطقه 
آزاد قشم با برنامه ریزی و هدفگذاری خوب انجام شده در یک سال گذشته 
موفق به جذب و تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های زیرساختی کالن 

در دولت سیزدهم شده است.

اراده جمعی در جهت تکمیل پل خلیج فارس قشم
در  گرفته  شکل  خوب  جمعی  اراده  با  هستیم  امیدوار  حاضر  درحال 
بخش های مختلف، عملیات اجرایی احداث پل خلیج فارس که برای 7سال 
متوقف مانده بود، با حمایت نمایندگان مجلس و وزارت راه  و  شهرسازی در 
دولت سیزدهم در زمان پیش بینی شده و حدود سه سال و نیم به بهره برداری 
برسد. این پروژه پیش از این به دلیل اختالف سلیقه مدیران در دوره های 
قبل در مباحث کارشناسی به اتمام نرسید، که با برخی مخالفت های فنی، 
کارشناسی و برخی محدودیت های مالی چندین سال مسکوت ماند. البته 
خوشبختانه اجرایی شدن این پروژه عظیم ملی با نظر مثبت دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقصادی، جمعی از وزرا و هیات دولت مبنی بر اجرای 
این پروژه، شاهد سرعت گرفتن مراحل اجرای آن خواهیم بود. اعتقاد ما 
بر این است که اجرای این پروژه برای قشم یک نیاز ضروری است تا با 
اجرای آن، آرزوی چندین ساله مردم مبنی بر دسترسی آسان و سریع به 

سرزمین اصلی برآورده شود.

منطقه آزاد قشم، یک کارگاه بزرگ عمرانی
با آغاز عملیات اجرایی پروژه های مختلف در سراسر جزیره، امروز قشم به 
یک کارگاه بزرگ عمرانی در حوزه راهسازی، زیرساختی، صنعتی و نفت و 
انرژی تبدیل شده است. با به نتیجه رسیدن پروژه عظیم پل خلیج فارس، 
جزیره قشم می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصادی در اقتصاد ملی ایران 
اسالمی به ایفای نقش بپردازد. خوشبختانه اکنون پس از سال ها وقفه، با 

تعریف مدل جدید تامین منابع مالی، عملیات اجرایی احداث پل خلیج فارس 
به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه ساکنان جزیره، آغاز شد.

برنامه ریزی برای احداث پل خلیج فارس، یکی از وعده های آیت اهلل رئیسی، 
رئیس جمهوری در سفر استانی به جزیره قشم بوده است که با پیگیری های 
مستمر و همراهی دولت و مجلس، همزمان با ایام اهلل دهه فجر کلید خورد. 
احداث پل خلیج فارس به دلیل کمبود منابع مالی در دولت گذشته متوقف 
شده بود؛ اما در مدل جدید تامین منابع مالی این پروژه عظیم ملی، بخشی 
از منابع از سوی دولت، بخشی دیگر توسط سازمان منطقه آزاد قشم و 
مابقی توسط بازار سرمایه و فاینانس تامین خواهد شد. زمان پیش بینی 
شده برای عملیات اجرایی پل خلیج فارس سه سال و نیم است و تابلوی 
روزشمار احداث این پروژه برای نظارت مردمی در محل نصب خواهد شد.

افزایش ظرفیت راهبردی بندر کاوه جزیره قشم
احداث  ارتباطی خلیج فارس، شامل  اجرای کامل چهار رکن طرح جامع 
پل، توسعه بندر کاوه، احداث بزرگراه و راه آهن در این منطقه برای تکمیل 
پل  احداث  از  پس  است.  باالیی  اهمیت  دارای  شمال-جنوب  کریدور 
برای  بندر  این  توانمندی  از  بهره مندی  کاوه،  بندر  توسعه  و  خلیج فارس 
تکمیل ظرفیت های تجاری بندر شهید رجایی نیز در دستورکار خواهد بود. 
همچنین باید گفت که عملیات عمرانی پل خلیج فارس و اتصال جزیره 
قشم به سرزمین اصلی از طریق این پل، با اخذ مجوزهای الزم و رعایت 

تمامی مالحظات زیست محیطی اجرا می شود.
حدود  به  کاوه  راهبردی  بندر  ظرفیت  خلیج فارس،  پل  پروژه  قالب  در 
در  آن،  عالوه بر  می یابد.  افزایش  کاال  بارگیری  و  تخلیه  تن  4۰میلیون 
پیاده روی  این پل 4باند رفت و برگشت جاده ای، خط ریلی و دو مسیر 
ساخته خواهد شد. پل خلیج فارس شاه کلید پروژه 4گانه است. با تکمیل 
از حلقه های مفقوده کریدور شمال- جنوب تکمیل  پل خلیج فارس یکی 
می شود. آبخور طبیعی جزیره قشم ۱۸متر می باشد که در سواحل ایران 
کم نظیر است و با این آبخور امکان پهلوگیری شناورهای تا ۱۰۰هزار تن 
فراهم شده و با استفاده از خطوط ریلی و جاده ای بار و ترانزیت به شمال 

کشور و کشورهای همسایه شمالی ارسال خواهد شد.
پروژه های عمرانی ملی و مهمی در  به ذکر است، در سال جاری  الزم 
این  مهم ترین  ازجمله  گرفت؛  قرار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  دستورکار 
پروژه ها، آغاز به کار مجدد مراحل عمرانی و ساخت پل خلیج فارس بود. 
این پروژه برای تمام ایرانیان، اهالی استان هرمزگان و ساکنان منطقه و 

همچنین برای توسعه جزیره قشم دارای اهمیت بسیار باالیی است .
به منظور تامین پیش پرداخت برای آغاز به کار توسط پیمانکار پل، سازمان 
منطقه آزاد قشم یکسری دارایی های مازاد ازجمله پنج واحد ویالیی معروف 
به ویالهای منتسب به نهاد ریاست جمهوری را برای فروش گذاشت. طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته، مقرر است از طریق این مبلغ تهیه شده، بخشی 

از هزینه های آغاز به کار فعالیت این پروژه عظیم را تامین نمود.

بازطراحی پل خلیج فارس قشم و بهره مندی از دانش روز
از سال ها قبل این پروژه دارای ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی بوده و یکسری 
پایه های پل در خشکی ساخته شده که با بررسی های فنی و تخصصی 
صورت گرفته اعالم شده است که این پایه ها هنوز قابل استفاده است. 
در آب شناور  باید  ایجاد شده که  در گذشته  همچنین کیسون هایی که 

گردند، طبق برآورد های اولیه انجام شده مشکلی ندارند .
از سوی دیگر باید بدانیم که مسلما در بازطراحی پروژه پل خلیج فارس نیز 
اقداماتی را انجام خواهیم داد که به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسد. 
درواقع قصد بر این است که از دانش روز استفاده کنیم؛ چراکه ایده طراحی 

متناسب با دو دهه پیش است و اکنون دنیا از روش های جدیدی استفاده 
می کند. ما تصمیم داریم به بهترین شکل ممکن هم از سرمایه گذاری ها 
و هزینه هایی که تاکنون شده، استفاده مناسب نماییم و هم از دانش روز 

بهره مند شویم .
بدون تردید اجرای پل خلیج فارس مهم ترین پروژه عمرانی قشم است. 
البته این نکته را هم باید در نظر داشت که این پروژه عظیم ملی، ملحقاتی 
در سایر بخش ها هم دارد. در طرح اولیه پروژه که تعریف شده است، خط 
اتصال بندر کاوه به پل و از سوی دیگر و در سرزمین اصلی اتصال به شبکه 
بزرگراهی و شبکه ریلی کشور است؛ لذا فعال پروژه را کوچک و پل را به 
صورت خاص و مستقل جدا کرده ایم؛ چراکه این پروژه بسیار عظیم است .
تامین مالی آن در  امکان  بود که  به حدی  پروژه  بزرگی  از طرف دیگر 
از احداث پل، خط ریلی آن موضوع  شرایط فعلی فراهم نبود؛ لذا پیش 
مذاکره با پیمانکاران بود؛ چنانچه این بخش را اجرا کنیم، تکمیل خط ریلی 
و شبکه بزرگراهی در جزیره قشم، پروژه دیگری است که آن هم از سال 
گذشته آغاز شده و خوشبختانه با پیشرفت فیزیکی خوبی که داشته است، 

امیدوار هستیم تا با سرعت بیشتری به نتیجه برسد. 

تکمیل رینگ حمل و نقلی جزیره قشم
با  خلیج فارس  ارتباطی  جامع  شبکه  طرح  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
هدف ارتباط میان سرزمین اصلی و جزیره قشم و سرعت گرفتن حرکت 
در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه است. با اجرای پروژه عظیم عمرانی 
و  توسعه  بیشتری  سرعت  با  جزیره  حمل ونقلی  رینگ  خلیج فارس،  پل 
تکمیل می شود. با توجه به آغاز عملیات عمرانی جهت تکمیل و توسعه 
زیرساخت های جاده ای جزیره و با احداث پل خلیج فارس در آینده نزدیک، 
رینگ حمل ونقلی جزیره کامل خواهد شد و این مسئله عالوه بر افزایش 
ایمنی مسیرهای تردد سراسر جزیره، در حوزه های صنعتی و گردشگری 

نیز تاثیرگذار خواهد بود.
از طرف دیگر در ارتباط با بخش اتصال به شبکه بزرگراهی و ریلی داخل 
سرزمین اصلی نیز، پیش از آغاز مجدد عملیات احداث پروژه پل خلیج فارس، 
جلساتی با مدیرکل راه آهن استان هرمزگان برگزار شده است و قرار بر این بود تا 
در اولویت برنامه قرار داشته باشد، تا اتصال ریل پل خلیج فارس به نزدیک ترین 
ریل که مربوط بندر شهید رجایی است، در اولویت اجرای عملیاتی قرار گیرد. 

ان شاءاهلل قدم به قدم تمام حلقه ها را تکمیل خواهیم کرد .

 پشت سر گذاشتن مشکل تامین مالی
 برای اجرای پل خلیج فارس

در سنوات  پل خلیج فارس  پروژه عظیم  اجرای  پیش روی  اصلی  مشکل 
گذشته، تامین منابع مالی آن بوده است. از آغاز دوره جدید مدیریت سازمان 
منطقه آزاد قشم در دولت مردمی سیزدهم، با مذاکرات صورت گرفته برای 
حل این موضوع، مدل های مختلفی تعریف شد و خوشبختانه با استقبال 
نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و 

پیگیری نمایندگان مجلس، این موضوع نهایی شده است.
پروژه  پیمانکار  قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( که  براساس طراحی های جدید 
است، مسیر جدید خودرویی و ریل قطار بازتعریف شده و بخش احداث پل 
خلیج فارس از مجموعه شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس منفک شده است 
تا با اعتباری کمتر از آنچه در طرح جامع ارتباطی خلیج فارس پیش بینی 
شده است، شاهد نهایی شدن اجرای آن باشیم. در صورتی که بتوانیم شیوه 
تامین منابع مالی این پروژه را که در مراحل نهایی شدن است، قطعی 
نماییم، با سرعت می توان عملیات اجرایی را پیش برد و طبق زمان بندی 

پیش بینی شده، شاهد به بهره برداری رسیدن آن باشیم.

حضور قشم در چرخه زنجیره تولید محصوالت فوالدی
یکی  عنوان  به  فوالدی  محصوالت  و  فوالد  تولید  های  کارخانه  ایجاد 
از طرح های  توسعه منطقه و کشور، یکی  استراتژیک در  از محصوالت 
پیش بینی شده در جزیره قشم است. از سال ها قبل برنامه ریزی برای ایجاد 
مطالعات طرح  در  است.  گرفته  در جزیره صورت  قبیل مجموعه ها  این 
جامع جزیره قشم نیز که سال ها پیش صورت گرفته، جانمایی برای احداث 
یک مجموعه فوالدی با هدف تامین نیازهای منطقه و همچنین بازارهای 
صادراتی پیش بینی شده است که خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده، 
برای نخستین مرتبه، عملیات احداث یک مجموعه فوالدی تولیدکننده 

ورق های فوالدی ضدزنگ در جزیره قشم آغاز گردید.
این کارخانه در حقیقت اولین مجموعه تولیدکننده ورق های فوالدی ضدزنگ 
در کشور است که با هدف تامین نیاز داخل و صادرات محصوالت به کشورهای 
منطقه و ارزآوری فعالیت خود را آغاز می کند. با کلنگ زنی و در قدم بعدی آغاز 
فعالیت کارخانه تولید ورق های فوالدی ضدزنگ، یکی از آرزوهای دیرینه برای 
تکمیل زنجیره تولید محصوالت فوالدی کشور در جزیره قشم عملی می شود.

اجرای طرح تولید ورق های فوالدی ضدزنگ یکی از اقدامات بسیار مهم 
اراده خوب شکل  با  جهت قطع وابستگی کشور به این محصول است. 
گرفته در دولت سیزدهم، عملیات حذف وابستگی کشور به تولید ورق های 
فوالدی ضدزنگ از جزیره قشم کلید خورد. براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته یک سوم ظرفیت تولید این کارخانه برای تامین نیاز داخل و مابقی 
آن برای صادرات با نگاه به بازار کشورهای منطقه تولید خواهد شد. زنجیره 
تولید محصوالت فوالدی یکی از صنایع باالدستی کشور است که عالوه بر 
صادرات، به شکل گیری صنایع پایین دستی و ایجاد زنجیره تولید و اشتغال 

در جزیره قشم کمک می کند.
افزوده  ارزش  با  محصوالت  از  یکی  فوالدی ضدزنگ  های  ورق  تولید 
صرفه جویی  به  می تواند  که  است  فوالدی  محصوالت  زنجیره  در  باال 
مجموعه  این  تولید  ظرفیت  گردد.  منجر  کشور  برای  ارزآوری  و  ارزی 
صنعتی، ۳۰۰هزار ُتن ورق فوالدی ضدزنگ است که پس از بهره برداری، 
به  را  یورویی  امکان صرفه جویی ۵۰۰میلیون  نیاز داخل،  تامین  عالوه بر 
همراه خواهد داشت. همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته، ورق های 
فوالدی ضدزنگ تولید شده توسط این مجموعه با صادرات به بازارهای 
هدف، امکان ارزآوری یک میلیارد یورویی برای کشور را دارد. احداث این 
مجموعه زمینه ساز حضور صنایع بزرگ و همچنین صنایع پایین دستی برای 
تامین موارد اولیه موردنیاز آن است و می تواند قشم را به عنوان یک زون 
برای سرمایه گذاری، تسهیل صادرات، حمل ونقل ارزان و معافیت مالیاتی، 

در چرخش اقتصاد ملی، معرفی کند.

 حجت اهلل عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

احداث پل خلیج فارس قشم در راستای راهبرد جهانی کردن 
مناطق آزاد ایران

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
اجرایی  عملیات  گفت:  اقتصادی 
خلیج فارس  پل  عظیم  پروژه 
رئیسی،  آیت اهلل  ویژه  توجه  با 
راستای  در  و  رئیس جمهوری 
جهانی  راهبرد  کردن  عملیاتی 
کردن مناطق آزاد کشور، پس از 

سال ها وقفه مجددا آغاز شد.

حجت اهلل عبدالملکی اظهار داشت: مناطق آزاد کشور در دولت سیزدهم، 
دو راهبرد مردمی کردن و جهانی کردن را در دستورکار دارند و احداث پل 

خلیج فارس نیز در راستای عملیاتی نمودن این راهبردها است.
وی ادامه داد: اجرای کامل چهار رکن طرح جامع ارتباطی خلیج فارس، 
شامل احداث پل، توسعه بندر کاوه، احداث بزرگراه و راه آهن در این منطقه 

برای تکمیل کریدور شمال-جنوب دارای اهمیت باالیی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ظرفیت های بندر 
کاوه برای پهلوگیری کشتی های تجاری بین المللی، عنوان کرد: پس از 
این  توانمندی  از  بهره مندی  کاوه،  بندر  توسعه  و  احداث پل خلیج فارس 
بندر برای تکمیل ظرفیت های تجاری بندر شهید رجایی نیز در دستورکار 

خواهد بود.
به گفته عبدالملکی؛ عملیات عمرانی پل خلیج فارس و اتصال جزیره قشم 
به سرزمین اصلی از طریق این پل، با اخذ مجوزهای الزم و رعایت تمامی 

مالحظات زیست محیطی اجرا می شود.
وی تصریح کرد: از مسئوالن دولت قبل بابت توقف پروژه پل خلیج فارس 
گالیه داریم و ناراحت هستیم و آنها باید نسبت به عملکرد خود جوابگوی 

مردم باشند.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تامین 
مالی ساخت پل خلیج فارس در سه بخش انجام می شود، افزود: یک بخشی 
را دولت، بخش دیگری را سازمان منطقه آزاد قشم و قسمت سوم منابع 

مالی از طریق فاینانس و سرمایه گذار خارجی تامین خواهد شد.
عبدالملکی در ادامه با اشاره به جایگاه مناطق آزاد کشور در بحث اقتصاد 
کشور، اظهار نمود: مناطق آزاد مولد انقالب هستند و این مسئله در بند ۱۱ 
قرار  انقالب  رهبر معظم  تاکید  مورد  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های کلی 

گرفته است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود، اذعان داشت: سال ۱۳۵7 نقطه 
عطفی در تاریخ ایران و جهان بود؛ درحالی که بشریت به سرعت به سمت 

اضمحالل می رفت، این مسیر متوقف و تاریخ جدیدی باز شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان 
با تاکید بر اینکه پیروزی انقالب اسالمی مسیر و جایگاه انسان و بشریت 
را به سمت عزت و افتخار تغییر داد، خاطرنشان کرد: در بخش زیرساخت ها 
طی 44سال اخیر پیشرفت های زیادی داشته ایم و ایرانی ها در بحث امید به 

زندگی باالترین رشد را در دنیا داشته اند.

 احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی
 مجلس شورای اسالمی :

احداث پل خلیج فارس، تحقق آرزوی دیرینه مردم ایران
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با آغاز مجدد عملیات 
عمرانی احداث پل خلیج فارس قشم، یکی از رویاهای دیرینه تمام مردم 

ایران محقق می شود.
احمد مرادی در آیین از سرگیری ساخت پل خلیج فارس قشم اظهار داشت: 
فرصت  و  ظرفیت  یک  آن  غنی  فرهنگ  و  محلی  جامعه  قشم،  جزیره 

بی نظیر برای فرهنگ و اقتصاد ملی ایران اسالمی هستند.
وی افزود: خوشبختانه در دوران دولت مردمی سیزدهم، تالش های فراوانی 
برای رفع کمبودها و افزایش سرعت روند توسعه متوازن در جزیره قشم 
شروع شده که موجب امیدواری و افزایش اعتماد جامعه محلی گردیده 

است.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
جوانان  مسکن  مشکل  حل  برای  همچنین  و  زیرساختی  حوزه های  در 
جزیره تالش های خوبی صورت گرفته و پس از آغاز عملیات اجرایی پل 

خلیج فارس، نوبت حل مشکل آب روستاهای قشم خواهد بود.
به گفته مرادی؛ با توجه به فعالیت نیروگاه های منطقه، نزدیک به یکهزار 
مگاوات برق تولید و حبس در جزیره داریم که درحال مذاکره و برنامه ریزی 

برای استفاده از توان تولید برق جزیره در شبکه سراسری هستیم.
خاطرنشان  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
منطقه  تعامل سازمان  و  مدیریت  از  بازرگانان جزیره قشم  و  تجار  کرد: 
آزاد قشم در دوره مدیرعاملی دکتر فتح الهی، رضایت خوبی دارند؛ اما باید 
به ویژه  بازار کشورهای همسایه  از ظرفیت های موجود در  استفاده  برای 

کشورهای بخش جنوبی خلیج فارس نیز برنامه ریزی نمود.

 محمد آشوری تازیانی، عضو مجمع نمایندگان
هرمزگان در مجلس:

سرعت گرفتن توسعه جزیره قشم با احداث پل خلیج فارس
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی گفت: با تغییر 
رویکرد مثبت صورت گرفته در دولت مردمی سیزدهم، مناطق آزاد کشور 

امروز تبدیل به حیاط خلوت ملت شده اند.
خلیج فارس  پل  ساخت  سرگیری  از  آیین  در  نیز  آشوری تازیانی  محمد 
قشم اظهار داشت: ابعاد چهارگانه توسعه »سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی« باید در اختیار توسعه انسانی جوامع باشد.
وی ادامه داد: توسعه انسانی ویژگی هایی دارد که از آن جمله می توان به 
ایجاد آسایش، امنیت بخشی و عدالت محوری اشاره کرد که برای پیشرفت، 

توسعه و رفاه جوامع انسانی ضروری است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مناطق آزاد در دولت های گذشته همانند 
حیاط خلوت دولت ها عمل می کردند که با تغییر رویکرد صورت گرفته 

در دولت سیزدهم، این مناطق امروز تبدیل به حیاط خلوت ملت شده اند.
جزیره  توسعه  برای  خوبی  بسیار  حرکت های  آشوری تازیانی؛  گفته  به 
قشم در سال های پس از انقالب اسالمی آغاز شده است و با احداث پل 

خلیج فارس می توان این پیشرفت را سرعت بخشید.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  رویکرد  مثبت  تغییر  به  اشاره  با  وی 
در دولت سیزدهم، اذعان نمود: افزایش مشارکت جویی و بازسازی اعتماد 
جامعه محلی که همسو با فعالیت زیرساختی و اقتصادی شروع شده است، 

می تواند جزیره قشم را به کانون افتخار ملی تبدیل نماید.
آشوری تازیانی با بیان اینکه ساماندهی حوزه دوگانگی مدیریت برای پیشرفت 
و توسعه قشم یک  ضرورت است، تاکید کرد: برای تبدیل قشم به یک قطب 
اقتصادی منطقه، باید با نگاهی جامع و سرعتی بیشتر، زیرساخت های الزم برای 

توسعه بندر کاوه جهت اتصال به کریدور شمال- جنوب فراهم گردد.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  نمایندگان  مجمع  عضو 
خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری 
اقتصادی،  رونق  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  عالوه بر  قشم  جزیره  در  موجود 

می تواند موجب افزایش امنیت و رضایت جامعه محلی شود.

منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:
 احداث پل خلیج فارس قشم جهت بهره مندی 

از ظرفیت های اقتصاد دریامحور
پل  احداث  گفت:  اسالمی  سورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
دریامحور  اقتصاد  ظرفیت های  از  استفاده  راستای  در  قشم  خلیج فارس 

موجب پیشرفت و شکوفایی اقتصادی در جزیره قشم می شود.
منصور آرامی بیان کرد: مهم ترین علت توقف پروژه احداث پل خلیج فارس 
در دولت گذشته، مورد اعتماد نبودن و توجیه اقتصادی نداشتن طرح از 

نظر دولتمردان بود.
عظیم  طرح های  از  بسیاری  برای  مالی  منابع  تامین  مشکل  افزود:  وی 
عمرانی و ابرپروژه های کشور وجود دارد، اما با پیگیری و تالش دولتمردان، 

نمایندگان مجلس و دستگاه های مختلف این پروژه ها اجرایی می گردد.
این نمایندگان مجلس عنوان کرد: اجرای این پروژه با استفاده از توانمندی 
متخصصان داخلی و با اعتماد جامعه محلی در راستای استفاده از ظرفیت های 

اقتصاد دریامحور می تواند موجب افزایش تولید سرانه اقتصاد کشور شود.
پروژه  احداث  به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس سورای اسالمی؛ 
ابعاد  در  تاثیرگذاری  با  ملی  پروژه  عنوان یک  به  پل خلیج فارس  عظیم 
بین المللی به دست جوانان ایران اسالمی، احیای سرمایه اجتماعی و رونق 

اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت.
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گزارشی از عملیات احداث پل خلیج فارس در گفت و گو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

پل خلیج فارس قشم، طلیعه درخشش مناطق آزاد در جهانی سازی اقتصاد ایران
گزارش: 

علی جعفری

با آغاز عملیات اجرایی پروژه های مختلف در سراسر جزیره، امروز قشم به یک کارگاه بزرگ عمرانی 
در حوزه راهسازی، زیرساختی، صنعتی و نفت و انرژی تبدیل شده است. با به نتیجه رسیدن پروژه 
عظیم پل خلیج فارس، جزیره قشم می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصادی در اقتصاد ملی ایران 

اسالمی به ایفای نقش بپردازد



یادداشت

قانون  در  و  آزاد  مناطق  تشکیل  ابتدای  از 
مصوب چگونگی اداره این مناطق در شهریور 
منطقه  موفقیت  الزامات  از  یکی  سال 1372 ، 
آزاد با استفاده از تجارب جهانی که در قانون 
مزبور نیز به آن اشاره شده است، شکل گیری 
اگر  که  معنا  بدین  است؛  یکپارچه  مدیریت 
مناطق  در  یکپارچه  مدیریت  عنوان  به  الزامی 
این  امتیازات  بقیه  باشد،  نداشته  وجود  آزاد 

مناطق به هیچ عنوان قابل وصول نیست. 
در ماده 27 قانون مناطق آزاد به این موضوع کامال 
رسیدگی شده است؛ وقتی به تاریخ تصویب قانون 
مناطق آزاد دقت می کنیم، متوجه می شویم که 
در حال و هوای جنگ و چند سال پس از پایان 
جنگ این قانون را تصویب کرده ایم و خیلی از 
فضای جنگ فاصله نداشته ایم، اما به دلیل اینکه 
نظام  موفق  پدیده های  از  یکی  از  می خواستیم 
اقتصاد آزاد، که همانا مناطق آزاد هستند، استفاده 
نماییم، الزمه این امر بود که باید ضروریات این 

مهم را هم بپذیریم. 
شکل گیری  برای  گزینه  دو  ماده 27،  در 
ابتدا  است؛  شده  معرفی  یکپارچه  مدیریت 
آزاد  مناطق  در  باید  که  دستگاه هایی  اینکه 
که  است  کرده  مکلف  را  باشند  داشته  حضور 
آزاد تفویض  یا اختیارات  را به سازمان منطقه 
کنند؛ یا اینکه مدیران این دستگاه ها با معرفی 
آن  اول  نفر  توسط  آزاد  مناطق  سازمان های 
معنا  بدین  این  منصوب شود؛  اجرایی  دستگاه 
است که حتما باید یک مدیریت هماهنگ در 
مناطق آزاد وجود داشته باشد و می خواهد که 
از بخشی نگری ها و تداخالت و اتالف منابع و 

انرژی جلوگیری کند.
همین موضوع مهم با توجه به سالیانی که از 
قانون  ماده 112  پنجم  برنامه  در  آن می گذرد، 
برنامه پنجم آمد و این دو گزینه را یکی کرده 
است و گفته است که همه دستگاه ها موظف 
سازمان های  به  را  خود  اختیارات  که  هستند 
مناطق آزاد تفویض نمایند. پس همواره دغدغه 
کشور برای توفیق مناطق آزاد همین مدیریت 
پایدار  ماده 112  این  که  است  بوده  هماهنگ 
و  کرد  گذر  مقطعی  میان مدت  قانون  از  شد، 
قانون  ماده 65  در  دائمی  عنوان یک حکم  به 
آن  به  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 

توجه شده است. 
مناطق  از شکل گیری  در طول حدود سه دهه 
مکلف  را  سازمان ها  همواره  دولت ها  آزاد، 
کرده اند که این قانون را اجرا کنند؛ بعضی از 
دستگاه ها  از  برخی  و  کرده اند  اجرا  دستگاه ها 
جاری  قوانین  به  تمسک  و  توسل  با  هم  باز 
نرفته اند و بی تردید  این موضوع  بار  زیر  خود، 
اجرا  به صورت کامل  قانون  این  تا زمانی که 
ارتباطات  که  دستگاه هایی  خصوصا  نشود 
شاهد  دارند،  آزاد  مناطق  با  گسترده ای  بسیار 

شکوفایی مناطق آزاد نخواهیم بود.
مناطق  مواقع،  برخی  در  مختلف  دستگاه های 
آزاد را محکوم به این می کنند که مگر مناطق 
آزاد در این دستگاه تخصص دارند که وظایف 
گفته  همیشه  شود!  محول  مناطق  این  به 
سازمان ها  وظایف  کردن  محول  که  شده 
مفهوم  این  به  آزاد  مناطق  به  وزارتخانه ها  و 
آزاد  مناطق  سازمان های  که  گردد  تلقی  نباید 
دهند؛  انجام  خودشان  را  کار  آن  بخواهند 
آزاد پس  مناطق  سازمان های  که  بدانید  حتما 
کارشناسان،  از  حتما  اختیارات  تفویض  از 
دستگاه ها  همین  سازو کارهای  و  تجربیات 
اما  هماهنگ.  شکل  به  اما  برد،  خواهد  بهره 
دستگاه هایی  در  مخصوصا  متاسفانه  کار  این 
اما  با  تفویض کنند،  را  اختیارات خود  باید  که 
و اگرهایی همراه است که این موضوع اراده ای 

ملی می خواهد تا این کار صورت گیرد. 
در  جبل علی  آزاد  منطقه  مثال  عنوان  به 
یک  عنوان  به  دنیا  در  که  ایران  همسایگی 
است،  شده  معرفی  موفق  و  فعال  آزاد  منطقه 
راس  در  که  است  فردی  با  اختیارات  تمامی 
این منطقه آزاد قرار دارد، از سال 1985 تاکنون 
منطقه  کل  مسئولیت  سلیم  بن  احمد  آقای 
و  است  اجرا  حال  در  را  امارات  جبل علی  آزاد 
و  است  پذیرفته  را  مسئولیت  آن که  دلیل  به 
مفهوم  بدین  این  باشد؛  هم  پاسخگو  بایستی 
عامل  مدیران  به  کارها  که  زمانی  که  است 
مناطق آزاد تفویض شد، باید در قبال اختیاراتی 
که محول می شود، مسئول و پاسخگو باشند، 
ولی این اختیارات باید ابتدا داده شود و سپس 
بین  توازن  این  خواست؛  هم  را  مسئولیت 
اختیارات و مسئولیت باید در مناطق آزاد کشور 
آزاد  مناطق  که  بگوییم  و سپس  بگیرد  شکل 
و  نشدند  موفق  چرا  یا  و  شدند  موفق  چرا  ما 
آزاد  مناطق  دستاوردهای  درخصوص  همیشه 
سوال می شود، ولی تا به حال کسی از نپرسیده 

که آیا اختیارات تفویض شده است یا خیر؟
بی شک هنوز این اراده به وجود نیامده؛ علی رغم 
همه این دستوراتی که داده شده است، دستورات 
همراه با این موضوع نیست که اگر اجرا نکردید 
بایستی پاسخگو باشید؛ می گویند این کار را انجام 
دهید، اما اگر انجام ندادند چی؟! اراده یعنی که ما 
کاری را واگذار می کنیم و آن را از طرف مقابل 
خود می خواهیم، اگر آن کار صورت نگرفت، باید 
پاسخگو باشد و تحت پیگرد قرار گیرد، اما این 

اراده هنوز به وجود نیامده است!

عدم تفویض اختیار 
به سازمان های 

مناطق آزاد علی رغم 
دستورات مکرر

گزارش6

بررسی روند پیدایش و عملکرد مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی کشورهای جهان:

حركت به سوی جهاني كردن اقتصاد ایران 
از كریدور مناطق آزاد تجــاری-صنعتی

گزارش: 
 دکتر عبدالرسول خلیلي

کارشناس مناطق آزاد
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تاسیس مناطق آزاد در جهان سابقه اي قدیمي و طوالنی دارند. از 
قدیمي ترین بنادر آزاد جهان که با هدف گسترش مبادالت ایجاد 
شد، مي توان به بنادر چالیس و پیرائوس در یونان و بندر دالس در 
رم باستان اشاره کرد که با هدف افزایش حجم مبادالت تجاری 
بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تاسیس شده 
بود و در آن همه  داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام 
می گرفت. بنادر جنوا، ونیز و جبل الطارق ازجمله بنادر دیگري بودند 

که وظایف مشابه بندر آزاد دالس در دریاي اژه داشتند. 
با رشد اقتصادي جهان، منطقه آزاد هامبورگ در سال 1888 را 
مي توان پیشگام مناطق آزاد در جهان محسوب کرد. این منطقه 
آمد؛  به وجود  داخلی  از صنایع  و حمایت  تولید  برای  ابتدا  در 
هرچند توجه به مزیت هاي نسبي در کاهش قیمت تمام شده 
براي محصوالت  بازاریابي  و  سرمایه گذاري  با هدف جذب  و 
تولیدي مناطق آزاد از سال 1960 وارد مرحله جدیدي شدند که 
جذب سرمایه گذاري خارجي را با هدف تشویق صادرات کاال، 
اولویت هاي اساسي قرار  از  ارزي  خدمات و کسب درآمدهاي 

داده که همچنان ادامه دارد. 
در ایران نیز با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي سعي شد با 
بازار، جذب  اقتصاد  با  تعامل  و  توسعه  براي  الگوسازي  هدف 
از  پشتیباني  فناوري،  انتقال  خارجي،  و  داخلي  سرمایه  هاي 
گسترش  شغلي،  فرصت هاي  و  اشتغال  ایجاد  داخلي،  صنایع 
محرومیت زدایي  رفع  زمینه هاي  مجدد؛  صادرات  و  صادرات 
منطقه اي، رونق تجارت، تولید، خدمات، صنعت و گردشگري 

به مثابه  صنعت مکمل فراهم شود. 
از این رو، توجه به مزیت ها و ظرفیت هاي نسبي سرمایه گذاري 
بستر  ایجاد  و  محصوالت  تمام شده  قیمت  کاهش  در 
فعال  حضور  طریق  از  کاال  و  کار  بازار  تنظیم  براي  مناسب 
و  منطقه اي  بازار  در  داخلي  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران 

جهاني، از اهم وظایف مناطق آزاد به شمار مي رفته است.
براي  در جهان  که  به تالش هاي گسترده اي  توجه  با  امروزه 
گفت  باید  مي گیرد،  خارجي صورت  سرمایه گذاري هاي  جذب 
آوردن  دست  به  منزله   به  صرفا  سرمایه گذاري  به  نیاز  که 
درواقع  خارجي  سرمایه گذاري  بلکه  نیست،  تولیدي  امکانات 
سهمي از بازار جهاني را به ما اختصاص مي دهد که مي توان از 
طریق جذب منابع، به بازارهاي مطمئني دسترسي پیدا کرد تا 

سرمایه گذاري در مناطق را توجیه کند. 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  به ویژه  ایران  در  اکنون  که  آن چیزي 
اقتصادي انتظار مي رود، تحقق سرمایه گذاري در قسمت هایی 
است که مناطق در آن داراي مزیت هستند. هرچند صرفا نباید 
از  راه  این  در  نیز  مزیت سازي  بلکه  کرد،  اکتفا  مزایا  این  به 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در این مورد تشریح مالك ها و شاخص هاي ارزیابي موفقیت 
جذب  براي  ایران  و  جهان  در  آنها  مقایسه   و  آزاد  مناطق 
تشویق  و  اقتصادي  توسعه  و  رشد  هدف  با  سرمایه گذاري 
صادرات کاال و خدمات بر اساس مزایا، زمینه ها و فرصت هاي 
سرمایه گذاري از هدف هاي قابل توجه و عمده ایجاد مناطق 

آزاد در سرتاسر جهان هستند.

روند شکل گیری مناطق آزاد در ایران و جهان
سابقه  تاریخي مناطق آزاد به دوران قدیم و نزدیک به 2هزار سال 
به صورت  را  یا منطقه اي  بنادر  بازمي گردد. در آن دوران  پیش 
مناطق یا بنادر آزاد درنظر مي گرفتند تا در آنجا تجار و بازرگانان 
بتوانند بدون محدودیت هاي بازرگاني و گمرکي به فعالیت بپردازند. 
بدین ترتیب، کاالهاي تجار بدون توجه به محدودیت هاي گمرکي 
در مناطق یا بنادر تخلیه و مجددا به نقاط دیگر حمل مي شدند. 
این کار همان صادرات مجدد است که امروزه به صورت یکي از 

فعالیت هاي مهم مناطق آزاد انجام مي شود.
از جنگ  جهاني  دوم در بعضي مناطق جهان مانند بندر  پس 
اروپا،  در  تریست  مالمو،  گدانسک،  کپنهاك،  هامبورگ ،  آزاد 
آزادی  بنادر  زمره  در  آسیا  در  ماکائو  و  هنگ کنگ  سنگاپور، 
ایجاد شدند.  از جنگ جهانی دوم  تا قبل  بودند که به تدریج 
در  جهانی  دوم  جنگ  از  قبل  تا  مناطق  این  در  موجود  تفکر 
زمینه  انبارداری، انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه 
خالصه  تجارت  در  کلی  به طور  و  کاال  مجدد  صدور  دیگر، 
می شد و هر کدام با توجه به موقعیت خاص ارتباطي و بازرگاني 

خود به فعالیت مي پرداختند. 
اما ایجاد منطقه آزاد با مفاهیم جدید به آغاز دهه 1960 میالدي 
در بندرشانون ایرلند بازمي گردد که به سرعت در کشورهاي دیگر 
خصوصا خاور دور در آسیا و سایر کشورهاي جهان گسترش یافت  .
منطقه  همچون  اصطالحاتي  از  آزاد  مناطق  معرفي  براي 
واژه هایي  سایر  و  خارجي  تجارت  منطقه  صادرات ،  پردازش 
استفاده  غیربندری  و  بندری  شده  حراست   محدوده  مانند 
متحد ،  ملل  صنعتی  توسعه  سازمان  تعریف  طبق  مي شود. 
صادرات  تشویق  براي  محرکی  منزله   به   تجاری  آزاد  مناطق 

صنعتی به کار رفته است. 
از نظر بانک جهاني، این مناطق، قلمرو معینی هستند که غالبا 
در محدوده  بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و تجارت آزاد با 
سایر نقاط جهان مجاز شناخته مي شود. در این مناطق، کاالها 
و  صادرات  قابلیت  گمرکی  عوارض  و  حقوق  پرداخت  بدون 
واردات داشته و مي توان آنها را برای مدتی در انبارها ذخیره، 
آزاد  منطقه  از  که  کاالهایی  کرد.  صادر  مجددا  و  بسته بندی 
عوارض  و  حقوق  می شوند،  وارد  میزبان  کشور  به  تجاری 

گمرکی مقرر را می پردازند. 
مناطق پردازش صادرات عالوه بر این تسهیالت، ابنیه و خدمات 
واسطه ای  کاالهای  و  خام  مواد  تبدیل  تولید،  براي  را  موردنیاز 
وارداتی به محصوالت نهایی با هدف صدور آنها و در برخی مواقع 
امکان فروش در بازار داخلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 
فراهم می کنند. منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه ای 
است که تولید در آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیالت این 
مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آنها 

است و معموال با مشوق های دیگری نیز همراه است  .
الزم به یادآوري است، در مقاوله نامه مورخ 1973 کیوتو درباره  
مناطق آزاد، بین مناطق آزاد تجاري و مناطق آزاد صنعتي تمایز 
قائل شده است. بدین ترتیب که در مناطق آزاد تجاري، کاال تا 
انتقال بعدي پذیرفته مي شود و معموال پردازش یا ساخت کاال 
ممنوع است؛ اما در مورد کاالهاي پذیرفته شده در مناطق آزاد 

صنعتي مي توان عملیات پردازش مجاز را انجام داد. 
مانند  دارند،  تجاري  جنبه  فقط  جهان  آزاد  مناطق  از  برخي 
تولید  به  دیگر  برخي  و  پاناما  در  کلون  تجاري  آزاد  منطقه 

کاالهاي صنعتي و سایر کاالها مي پردازند، مانند مناطق آزاد 
در هند، تایوان، کره جنوبي و غیره.

بنابراین با توجه به تعریفي که براساس اسناد و مدارك بانک 
نهادهاي  دیگر  و  یونیدو  پول،  بین المللي  صندوق  و  جهاني 
را  آزاد  منطقه  است،  آزاد شده  مناطق  از  بین المللي  اقتصادي 
و  تسهیل  براي  که  دانست  در یک کشور  منطقه اي  مي توان 
مي آید.  به وجود  خارجي  و جذب سرمایه هاي  توسعه صادرات 
و جذب  کاال  زمینه  صادرات  در  آزاد  منطقه  دیگر،  عبارت  به 
راهکارهاي  با  و  است  آزاد  کامل  به طور  خارجي  سرمایه هاي 
جذب  و  صادرات  موضوع  براي  کننده اي  تسهیل  بسیار 
سعي  دولت ها  مناطق،   این  طریق  از  خارجي  سرمایه هاي 
توسعه  سرمایه گذاري،  براي  را  مناسب  زمینه هاي  تا  مي کنند 
این  اعمال  وجودآورند.  به  ارزي  درآمدهاي  و کسب  صادرات 
سیاست درواقع تجربه چندین دهه  امروز جهان از سال 1960 

به بعد در مورد ایجاد مناطق آزاد است.
به عالوه، امروزه جهاني  کردن اقتصاد مستلزم داشتن زمینه ها 
و پیش شرط هاي الزم و کافي است که هزینه هاي زیادي را 
با  و  کالن  مقیاس  به  اقتصادي  زیرساخت هاي  ایجاد  جهت 
استانداردهاي جهاني به همراه دارد که کشورها در کوتاه مدت 
از عهده  انجام آن ناتوان هستند. از این رو، با ایجاد یک محدوده  
جغرافیایي به نام مناطق پردازش صادرات یا اصطالح متعارف 
آن به نام مناطق آزاد و با اتخاذ سیاست هاي خاص اقتصادي 
تکنولوژي  سرمایه،  جذب  براي  را  مناسبي  راه حل  تجاري،  و 
فرصت هاي  کردن  فراهم  انساني،  نیروي  تربیت  پیشرفته، 
شغلي و جهت گیري صادراتي فراهم مي کنند تا از این طریق 

به سمت جهاني کردن اقتصاد حرکت کنند.
مناطق آزاد تجاري در حقیقت نواحي معیني هستند که دولت 
آنها را به روش و سبک خاصي طراحي کرده تا موانع تجاري 
و گمرکي که در سایر مناطق یک کشور وجود دارند، در این 
برق،  آب،  زمین،  امکانات  آن که  برچیده شوند. ضمن  مناطق 
را  تجاري  و  اداري  الزم  ساختمان هاي  و  مواصالتي  جاده 
را  خود  تولیدي  واحدهاي  شرکت ها،  و  افراد  تا  کرده  فراهم 
به  و  کرده  دایر  بوروکراسي  و  زماني  وقفه  هزینه،  کمترین  با 
بپردازند و به همین منظور هرگونه عوارض  تولید و صادرات 
و تعرفه گمرکي بر واردات ماشین آالت، مواد خام و قطعات را 
بندر  مجاز  حوزه هاي  تمام  شامل  آزاد  مناطق  مي کند.  معاف 

آزاد،  تجارت آزاد و مناطق صنعتي آزاد است. 
حومه   یک  طراحي  به  مربوط  آزاد  مناطق  محدودتر  تعریف 
سوي  از  صنعتي  محصوالت  صادرات  هدف  با  صنعتي 
است.  دو  هر  مشارکت  با  یا  داخلي  یا  خارجي  سرمایه گذاران 
عالوه بر اهدافي مانند جذب سرمایه، صادرات و ایجاد اشتغال، 
در بعضي از کشورها هدف از ایجاد چنین مناطقي تمرکززدایي 

و توسعه منطقه اي ذکر شده است. 
به  طور کلي مي توان اهداف ایجاد مناطق آزاد را به شرح زیر 

خالصه کرد: 
جدید،  شغلي  فرصت هاي  ایجاد  خارجي،  سرمایه هاي  جلب 
به  دستیابي  صادرات،  افزایش  و  ارزي  درآمدهاي  کسب 
تکنولوژي پیشرفته، جذب نقدینگي سرگردان داخلي و کمک 
و  رشد  امکان  که  مناطقي  از  محرومیت زدایي  تورم،  مهار  به 

توسعه را به طور بالقوه دارند.

شاخص  ها و ویژگی های مهم مناطق آزاد
زیر  شرح  به  که  دارند  مهم  ویژگي  سه  عموما  آزاد  مناطق 

هستند:
1( منطقه تجاري که در آن بنگاه ها و کارفرمایان به طور آزادانه 
مي توانند مواد خام، کاالي نیمه ساخته، ماشین آالت و تجهیزات 
وارد  مالیات  و  تعرفه  پرداخت عوارض گمرکي،  بدون  را  خود 
کمترین  با  و  نموده  اقدام  کاال  مونتاژ  یا  و  تولید  به  و  کرده 

محدودیت و مقررات صادر نمایند.
براي  استانداردي  ساختمان هاي  آن  در  که  صنعتي  منطقه   )2
تاسیس کارخانه، ارائه  خدمات عمومي و امکانات صنعتي از سوي 
دولت ایجاد شده تا تسهیالت الزم را براي تولیدات صنعتي فراهم 
کند. این مناطق براي سهولت صادرات معموال در نزدیکي بندر 
یا فرودگاه ساخته شده و از سوي یک کادر اداري مستقل اداره 
می شود تا کارها را با کمترین زمان و مقررات انجام دهد. بنابراین، 
مناطق آزاد زیرساخت هاي ویژه اي را احداث مي کند که معموال 
درخارج از آن مناطق وجود ندارد. همچنان که یک کشور توسعه 
مي یابد و زیرساخت هاي اقتصادي آن در سطح ملي بهبود پیدا 
مي کند، جذابیت نسبي این مناطق کاهش یافته و به نسبت گذشته 

از اعتبار الزم مي افتد.
از  معموال  که  آزاد  مناطق  در  مستقر  بنگاه هاي  و  صنایع   )3
صادرات  و  سرمایه گذاري  تسهیالت  و  امتیازها  مجموعه اي 
مانند معافیت مالیاتي برخوردار مي شوند. مجموعه  این شرایط، 
مناطق آزاد را براي سرمایه گذاري شرکت هاي خارجي و تولید 
صادرات محور جذاب مي کند. کشورهاي توسعه نیافته امیدوارند 
از طریق ایجاد چنین مناطقي بیشترین مزیت ها را با کمترین 

هزینه از همسویي با اقتصاد جهاني به دست آورند.

دالیل موفقیت برخی مناطق آزاد در جهان
قانونمندي،  نظر  از  که  هستند  مناطقي  موفق،  آزاد  مناطق 
در  الزم  زیربناهاي  و  زیرساختي  تسهیالت  نظر  از  و  کامل 
دریا،  ساحل  به  دسترسي  و  حمل ونقل  شبکه  فرودگاه،  مورد 
حمل محموله هاي  کانتینري، ساختمان، کارگاه ها، کارخانجات 
فعال و استاندارد، ارتباطات و تسهیالت مخابراتي، شبکه هاي 
فیزیکي  خدمات  شامل  خدماتي  پشتیباني  و  آب  برق رساني، 
عرضه یا تولید نیروي الکتریسته، آب، فاضالب و دفع زباله و 

غیره برخوردار هستند. 
اسکله ها،  راه ها،  کمیت  و  کیفیت  انبارها،  حجم  عالوه،  به 
انرژي،  هزینه  برق،  و  آب  توزیع  شبکه هاي  هتل،  بنادر، 
حجم سرمایه گذاري هاي زیربنایي، سهولت تامین منابع مالي 
در  خصوصي  بخش  مشارکت  زیربنایي،  سرمایه گذاري  براي 

قابل  آنجا  در  نیز  تحقیقات  و  مطالعات  هزینه  و  زیربناسازي 
توجه است. 

این کشورها با تاکید بر مناطق آزاد، خواهان جذب سرمایه و 
استفاده  مورد  را  خود  بالاستفاده   منابع  و  پیشرفته  تکنولوژي 
انجام  را  بهره برداري  بهترین  مازاد  کار  نیروي  از  و  داده  قرار 
مي دهند. همچنین با فراهم  کردن تسهیالت زیربنایي و ارائه  
امکانات و انگیزه هاي الزم، انتظار مي رود سرمایه هاي خارجي 
از معافیت هاي مالیاتي و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر 
اداري برخوردار شده و بخشي از فعالیت هاي تولیدي خود را به 
این کشورها منتقل کنند و از طریق شبکه هاي گسترده جهاني 
با این مراکز پیوند برقرار کرده و موجبات توسعه صنعتي آنها 

را فراهم نمایند. 
از  اقدام ها  این  آزاد،  مناطق  اهداف  به  دستیابي  براي  گرچه 
اما الزم است که قوانین و  اهمیت باالیي برخوردار می باشد، 
شفافیت  از  و  مشخص  کامال  مناطق  این  بر  حاکم  مقررات 
اعمال  از  دور  به  و  اصول  حفظ  با  و  باشند  برخوردار  کافي 
آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاري  براي  را  الزم  امکانات  سلیقه، 

فراهم کنند.
بنابراین توجه به زمینه هاي زیرساختي و تاسیسات زیربنایي از 
الزام ها و مشخصه هاي ضروري مناطق آزاد در زمینه  پردازش 
گسترده،  سرمایه گذاري هاي  ترتیب،  بدین  است.  صادرات 
تاسیسات  و  زیرساختي  زمینه هاي  در  هماهنگ  و  همزمان 
زیربنایي از مسائل مهم براي مناطق در حوزه  تولید و گسترش 

صادرات است. 
از این رو، بدون انجام سرمایه گذاري همه جانبه از سوي دولت 
در یک منطقه خصوصا در زمینه هاي زیرساختي و تاسیسات 
نمي توان  قانوني،  اعمال سایر مشوق هاي  و  موردنیاز و وجود 
توسعه   و  تولید  براي  را  آزاد  مناطق  موفقیت  و  فرصت جذب 

صادرات به وجود آورد. 
نکته حائز اهمیت، وظیفه  تامین کننده امکانات زیربنایي منطقه 
آزاد تا مرحله  راه اندازي است که برعهده  دولت است. در امارات 
دالر  5.2میلیارد  حدود   ،1985 تا  سال 1978  از  عربي  متحده 
امکانات  ایجاد  با  و  شد  جبل علي  آزاد  منطقه  ایجاد  صرف 

زیربنایي موردنیاز، به افتتاح منطقه پرداخته است.
به  دالر  12.9میلیارد  از  نفتي  درآمد  افزایش  با  به عالوه، 
تا 35درصد  اوایل سال 1980 موفق شد  از  19.6میلیارد دالر، 
از درآمد ارزي مازاد کشور را وقف سرمایه گذاري در زمینه هاي 

موردنیاز براي تاسیس منطقه آزاد جبل علي کند. 
اسکله ها،  توسعه   به  نیز   1985 تا  سال هاي1980  طي  در 
سردخانه ها  احداث  و  روباز  سرپوشیده،  انبارهاي  باراندازها، 
اقدام کرده است. در طي این دوره همچنین بیش از 6میلیارد 
دالر سرمایه گذاري دولتي در جبل علي انجام شده است. این 
درحالي است که منطقه جبل علي میلیاردها دالر سرمایه گذاري 
زیربنایي و صنعتي را پیش از ماه  مه 1980 که دولت تصمیم 
گرفت تا منطقه صنعتي و بازرگاني جبل علي را به یک منطقه 

آزاد تبدیل کند، به ارث برده بود. 
با اجراي این تصمیم در آوریل سال 1985 زمینه  جذب مدیریت، 
این  پیشرفت  براي  موردنیاز  خدماتي  زیربناي  و  تکنولوژي 
منطقه فراهم شد؛ به طوري  که مي توان حجم سرمایه گذاري 
زیربنایي در جبل علي را در زمینه  بندر، جاده سازي، انبارسازي، 
مخابرات و ارتباطات بسیار سنگین و باال دانست؛ هرچند رقم 
اما  است،  نشده  اعالم  سرمایه گذاري  هزینه   درمورد  قطعي 
را  غیرمستقیم  و  مستقیم  سرمایه گذاري  حجم  خارجي  منابع 
از 8 الي 11میلیارد دالر برآورد کرده اند. البته گفته شده دولت 
امارات متحده  عربي تا سال 2001 هیچ درآمدي از منطقه آزاد 

جبل علي کسب نکرد.
سال 2008  تا  مختلف  زمینه هاي  در  سرمایه گذاري   افزایش 
امروزه  دبی،  در  جبل علی  آزاد  منطقه  تا  شد  باعث  میالدي 
باشد. منطقه  آزاد دریایی در جهان  بزرگترین مناطق  از  یکی 
آزاد جبل علی چیزی حدود 32درصد از سرمایه گذاری مستقیم 
سرمایه گذاری های  میزبان  و  داده  جای  خود  در  را  خارجی 

خارجی بسیاری بوده است. 
درحال حاضر حدود 7500شرکت ثبت شده بین المللی در این 
منطقه درحال فعالیت بوده که در مقایسه با 3000شرکت فعال 
و شناخته شده در سال 2004 میالدی تعدار قابل توجهی است. 
را  دبی  داخلی  ناخالص  تولید  از  12درصد  حدود  منطقه  این 
تشکیل داده که پیش بینی می شود تا سال 2024 حدود 3برابر 
به شمار  خاورمیانه  بنادر  بزرگترین  از  یکی  منطقه  این  شود. 
در  جهان  در  100بندر  از  بیش  با  هفتگی  به طور  که  می رود 
ارائه  خدمات  کشتیرانی  170خط  از  بیش  به  و  بوده  ارتباط 
را  جبل علی  آزاد  منطقه  موفقیت  دالیل  از  یکی  مي دهد. 
می توان در ثبات و کیفیت مدیریت آن دانست. توجه به تنوع و 
نوآوري هاي جهاني از طریق توسعه و پیشرفت فناوری بخشی 

جدایی ناپذیر از این منطقه است. 
مناطق آزاد درحال حاضر به منزله  یک استراتژي سریع براي 
جهان  کشورهای  در  ملي  توسعه  برنامه هاي  اهداف  تحقق 
مطرح است و از سال 1970 به عنوان اهرمي تعیین کننده براي 

تحقق راهبرد توسعه صادرات مطرح شده است.
بسیاري از کشورها به رغم چندین دهه استفاده از استراتژي 
تشویق  استراتژي  خود،  تغییر خط مشي  با  واردات،  جایگزیني 
صادرات را در توسعه کشورشان برگزیده اند. در دهه هاي اخیر 
با رشد سریع مناطق آزاد به ویژه در کشورهاي درحال توسعه، 
نقش و جایگاه مناطق آزاد عموما به عنوان یک مسئله  مهم در 
مباحث مربوط به سیاست هاي راهبردي به ویژه به مثابه  ابزاري 

کارآمد براي توسعه ملي و منطقه اي مطرح بوده است. 
این مناطق، همچنین قلمروي مطلوب از نقطه نظر تخصیص 
بهینه  امکانات و منابع و همچنین فضاي مناسب براي آزمودن 
سیاست هاي موردنظر در حوزه اي محدودتر و باالخره کانالي 
مبادالت  صحنه   در  فعال تر  نقش  ایفاي  براي  تعیین کننده 
تجاري و صنعتي خصوصا در عرصه  منطقه اي و جهاني به شمار 
می روند. مناطق آزاد هم اکنون به عنوان پلي براي اتصال به 

اقتصاد جهاني و WTO مطرح هستند.

مالك ها و شاخص هاي ارزیابي موفقیت مناطق آزاد
در مقایسه  سابقه ایجاد مناطق آزاد در جهان و ایران مالحظه 
در  جهان  جدید  آزاد  منطقه  اولین  تاسیس  بین  که  مي شود 
این  و  مي گذرد  60سال  از  بیش  ایران،  و  ایرلند  شانون  بندر 
دست اندرکاران  میان  توسعه  و  رشد  گفتمان  اختالف نظر  به 
اقتصادي کشور بازمي گردد، همچنان  که اهمیت ایجاد مناطق 
اقتصاد  با  تعامل  براي  اقتصادي  اهرم  عنوان یک  به  نیز  آزاد 

جهاني در کشور از آغاز محل مناقشه بوده است. 
برخي اتفاق تشکیل مناطق آزاد را حاصل جریان غلط در دوره 
با وجود مخالفت  دانسته اند که  اسالمي  سوم مجلس شوراي 
کارشناسان خبره اقتصادي و کمیسیون اقتصادي مجلس، طرح 
به  پنجم  با اصرار دولت  آزاد تجاري- صنعتي  تاسیس مناطق 

تصویب رسید. 
است  ایران  در  آزاد  مناطق  ابزار  از  استفاده  زمان  دیگر  نکته  
که زماني مسئولین اقتصادي کشور به اهمیت آن پي برده و 
سعي کردند تا مناطق محروم را از طریق ایجاد مناطق آزاد با 
مقوله  رونق و توسعه همراه کنند که مناطق آزاد جاي خود را 
به جهاني شدن اقتصاد داده بود و اقتصاد بین المللي در فرآیند 
توسعه اي خود به این نتیجه رسید که در عصر جهاني شدن، 
مناطق آزاد با مفهوم اولیه دیگر کارآیي الزم را نداشته و بدون 
تطبیق با اصول تجارت جدید جهاني نمي تواند به دنبال جذب 

بازارهاي هدف بین المللي باشند. 
قانون   20 و  بند 19  تصویب  با  همزمان  درست  موضوع  این 
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ابالغ قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد در ایران بود که نشان مي دهد کشور 
در استفاده به موقع از ابزار اقتصادي مناطق آزاد، همواره یک 
دوره، بلکه بیشتر عقب بوده و به لحاظ تاخیر در استفاده از آن، 
بهره برداري الزم را از این مناطق نداشته ایم؛ آن چنان که پس 
از 5سال در سال 1400 الیحه پیشنهادي دولت در مورد ایجاد 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي جدید، پس از کش و قوس هاي 
فراوان در مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، عاقبت در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. 
با  با سال 1368 هجري شمسي همزمان  برابر  در سال 1989 
فروپاشي اتحاد شوروي که عصر جهاني شدن اقتصاد به تدریج 
در حال آغاز شدن بود، عصري که مناطق آزاد در آن کارایی 
به  اقتصاددانان  و  بودند  داده  دست  از  گذشته  همانند  را  خود 
دنبال استفاده از اهرم WTO بوده تا با بهره برداري از مزایاي 
آن براي اقتصاد خود ظرفیت سازي کنند، تازه کشور ما سعي 
کرد از اهرم مناطق آزاد استفاده کرده و آن را پلي براي ارتباط 

و اتصال با اقتصاد جهاني تعبیر کنیم. 
این تاخیر زماني در ایجاد مناطق آزاد در ایران در مقایسه با 
دنیا عالوه بر اینکه اقتصاد ما را در فرآیند جهاني شدن، دچار 
بسنده  اهرمي  به  تا  باعث شده  است،  نوعي سردرگمي کرده 
کنیم که ایده  آن مربوط به حال نبوده و به عصر ماقبل جهاني 
با  هماهنگ  را  آن  نیز  اکنون  اگر  هرچند  باز مي گشت،  شدن 
ساختار واقعي آن استفاده کنیم و قوانین، مقررات، آیین نامه ها 
و دستورالعمل هاي آن را متناسب با رسالت اولیه ایجاد مناطق 
آزاد در جهان تدوین کنیم و مانعي در راه اجراي سازوکارهاي 
براي  آن  کارآیي  به  مي توان  نیاوریم،  به وجود  آن  اجرایي 
بعد  هم چنان که  داشت.  باور  داخلي  اقتصاد  تقویت  به  کمک 
و  زیرساخت ها  باید  آنها،  تاسیس  از  از گذشت حدود 30سال 
سرمایه گذاري  جذب  براي  را  آنها  پیشرفته  و  اولیه  تاسیسات 
با  ارزي، مطابق  توسعه صادرات و کسب درآمدهاي  خارجي، 
استانداردهاي جهاني ایجاد کرده و به اهداف آنها امیدوار بود.

این نکته از این نظر قابل توجه است که فعالیت هاي اقتصادي 
مناطق آزاد در طي سه دهه از آغاز برنامه اول توسعه اقتصادي، 
شکل گیري  بین  همواره  سال 1368  در  فرهنگي  و  اجتماعي 
خارجي  سرمایه گذاري  جذب  و  بین المللي  فرآیند  در  توسعه 
از  توسعه  شکل گیري  و  داخلي  سرمایه گذاران  مشارکت  یا  و 
نظر رشد تجارت و خدمات بازرگاني که الزمه  آن مبادله کاال 
نوسان  در  همچنان  است،  تجارت  برپایه  سرمایه  گردش  و 

مي باشد. 
مي رسد  نظر  به  ایران  در  آزاد  مناطق  ایجاد  سابقه   به  باتوجه 
قانونگذار از منظر عامل رشد و توسعه تجارت براي دستیابي 
فعالیت هاي  روند  به  منطقه اي  محرومیت  رفع  و  توسعه  به 
آزاد  مناطق  در  مناطق طي 30سال  این  آزاد عملکرد  مناطق 
و  چابهار  کیش،  آزاد  مناطق  عملکرد  چنانکه  است؛  نگریسته 
قشم و مناطق آزاد اروند، ارس، انزلي و ماکو به مثابه  مناطق 
آزاد پسیني این موضوع را ثابت مي کند. اگرچه به عامل اول 
نیز توجه شده، ولي پیشرفت قابل توجهي نداشته و بیشتر در 
عوارض  طریق  از  درآمد  ایجاد  است.  مانده  متوقف  شعار  حد 
ورود  براي  بازرگاني  سود  در  تخفیف  و  مسافري  کاالهاي 
کاالهاي تجاري از طریق مناطق آزاد این موضوع را به واقع 
راهبرد توسعه مناطق  ازجمله مواردي است که  و  ثابت کرده 

آزاد را با راهکارهاي کوچک توجیه مي نماید.
از این رو، لزوم تغییر و تبدیل ساختار تجاري و اهمیت رونق 
و  آزاد  مناطق  بین المللي،  اقتصاد  با  تعامل  در  کشور  تجاري 
افزایش تولید، تحرك در صادرات و  از طریق  ویژه اقتصادي 
رونق گردشگري به کانون فعال اقتصادي کشور حائز اهمیت 
بوده و ضرورت تعیین جایگاه این مناطق را در ساختار جدید 
تعریف  و  سابقه  به  توجه  هم چنان که  مي دهد.  نشان  اقتصاد 
موفقیت  ارزیابي  شاخص هاي  و  مالك ها  آزاد،  منطقه  جدید 
با  مقایسه  در  آنها  توسعه اي  اهداف  به  معطوف  آزاد  مناطق 
اهداف و نحوه تکوین مناطق آزاد در کشور نشان مي دهد که 
نیاز به سرمایه گذاري در مناطق آزاد، صرفا به منزله  به دست 
آوردن امکانات تولیدي نبوده، بلکه هدف، اختصاص سهمي از 
بازار جهاني است، به ویژه آن که سهم تجاري ایران در اقتصاد 
جهاني چیزي کمتر از  نیم درصد است و باید بیش از پیش به 
اهمیت شناخت و گشایش بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني 

به مثابه  عامل اصلي پیوند با اقتصاد بین المللي توجه کرد. 
و  شود  شناخته  خوبي  به  بین المللي  تجارت  سازوکار  اگر 
شود،  اتخاذ  شده اي  حساب  منطقه اي  و  ملي  سیاست هاي 
مناطق آزاد و ویژه ایران خواهند توانست براساس زمینه هاي 
فعالیت تعریف شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي 
بازرگاني  فرآیند  در  را  شایسته اي  موقعیت  کشور  فرهنگي  و 
جهاني به دست آورند و به مناطق مهمي براي تجارت، تولید، 
خدمات و گردشگري تبدیل شوند تا از این جهت بتوان تحولي 
در فعالیت هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به وجود آورد؛ به 
آوردن  به دست  توسعه صادرات،  نگرش  با  مناطق  طوري که 
بازار از اهداف استراتژیک آنها باشد و تولید حرفه اي در راستاي 
تحقق اهداف اقتصادي و توسعه اي کشور ماموریت اصلي آنها 
باشد. از این رهگذر مي توان هرچه بیشتر به شناخت و پیوند با 
اقتصاد بین المللي از طریق گشایش بازارهاي هدف منطقه اي 

و جهاني دست یافت .
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و  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  توسعه  اهرم های  از  گردشگری یکی 
ایران محسوب می شود،  زیبای  و  پهناور  همچنین سراسر کشور 
ابزاری که به تنهایی قالبت بدل شدن به یک صنعت پرسود را 
دارا می باشد و ظرفیت ها، مزیت های طبیعی و تاریخی موجود در 
توسعه  در  را  پررنگی  بسیار  نقش  می تواند  کشور  از  مناطق  این 

گردشگری در مناطق آزاد ایفا کند. 
تاثیر فناوری، جهان امروز را به جهان هوشمند یا دیجیتال تغییر 
داده است. جهان دیجیتال تجارب انسانی را شکل داده و به آنها 
را به شیوه ای  پیوند به یکدیگر  تا نحوه زندگی و  کمک می کند 
متفاوت بیاموزند. همه چیز در جهان دیجیتال، ساده تر و پیشرفته تر 
نمی توانند  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  بسیاری  مشاغل  و  شده 

چشمان خود را به روی این موهبت ببندند.
بتوانند  گردشگران  که  آورده  به وجود  را  دنیایی  دیجیتال،  جهان 
چین  دیوار  و  مسکو  سرخ  میدان  ایفل،  برج  از  کوتاه  ساعتی  در 
بازدید کنند، بدون اینکه حتی از روی مبل خانه خود بلند شوند. 
نقش  و  دنیا  در  دیجیتال  گردشگری  گسترش  وجود  با  بی شک 
بسیار عظیمی که این صنعت در اقتصاد کالن جهان ایفا می کند، 
می توان از این ظرفیت در جهت معرفی جاذبه های گردشگری در 

مناطق آزاد بیشترین بهره را برد.
مهم  عوامل  از  یکی  مجازی  فضای  قابلیت های  و  زیرساخت ها 
گسترش  که  طوری  به  است،  گردشگری  اقتصادی  توسعه  در 
یکی  عنوان  به  اطالعات  فناوری  به  دسترسی  کیفی  و  کمی 
حوزه  در  کار  و  کسب  فضای  بهبود  برای  توانمندسازی ها  از 
مهمان نوازی مطرح است. انجام فعالیت های گردشگری در فضای 
در  چه  و  خرد  در سطح  چه  فراوانی  مثبت  آثار  می تواند  مجازی 
سطح کالن داشته باشد، که از آن جمله می توان به صرفه جویی 
انتقال فیزیکی و  در وقت و هزینه در انجام اموری چون نقل و 
ارزی، ارتباطات وسیع و تعامل نهادها و فعالین گردشگری، ارائه 

موثرتر و بهینه اطالعات به گردشگران اشاره کرد.
نوین  ابزارهای  از  استفاده  با  ایران  آزاد  مناطق  سازمان های 
می تواند اطالعات الزم را هم برای گردشگران و هم برای کسب 
و کارهای گردشگری در مقاصد اصلی خود مهیا کنند و صد البته، 
توجه به این موضوع مهم که دولت و سازمان متولی تنها یکی از 
نقش آفرینان صنعت گردشگری است و مشاغل و عرضه کنندگان 
زیرساخت های  از  تجهیزات،  به روزرسانی  با  باید  نیز  صنعت  این 

فعلی و آینده، به بهترین نحو ممکن بهره برداری نمایند.

ضرورت بهره گیری از فناوری، جهت دستیابی به 
 گردشگری پایدار

تا  است  برخوردار  امکاناتی  از  گردشگر  هر  که  امروز  جهان  در 
محتوای  گردشگری،  مختلف  مقصدهای  از  بازدید  با  همزمان 
ممکن،  زمان  کوتاه ترین  در  و  کرده  تولید  تصویری  و  صوتی 
و  فناوری  اهمیت  کند؛  ارسال  نقاط  دورترین  به  را  خود  پیام 
است.  محسوس  دیگری  زمان  هر  از  بیش  دیجیتالی  تحوالت 
همچنین شاهد هستیم که کسب  و کارهای نوین گردشگری به 
به عرصه های  فناوری های اطالعاتی،  مدد تحوالت دیجیتالی و 
پویایی تبدیل شده اند که با استفاده از فرصت های ناشی از توسعه 
و ترویج فناوری در جوامع بشری به سرعت درحال عبور از کسب 
 و کارهای سنتی بوده و فاصله میان انتظارات گردشگران دیجیتال 
و ارزش واقعی تحویلی به آنها به کم ترین حد ممکن رسیده است.   
موثر  نقش  عالوه بر  اطالعات،  فناوری  عصر  دیجیتالی  تحوالت 
در دانش محور شدن گردشگری، به سفر مسئوالنه و خلق تجربه 
فناوری  به کارگیری  ضرورت  بر  و  شده  منجر  سفر  از  متمایز 
جامع نگر و آینده گرا در حوزه های مختلف  گردشگری پایدار افزوده 

است.
در مقطع کنونی و با عنایت به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی 
کشور که صنعت گردشگری می تواند در آن نقش یک ناجی را ایفا 
کند، فرصت هایی برای ایجاد این تحوالت دیجیتالی فراهم است 
فعالیت های  کردن  ثمربخش  جهت  آنها  از  بهره گیری  برای  که 
بازاریابی  سازوکارهای  »دیجیتال سازی  از  دارد؛  ضرورت  موجود 
زمینه  در  معموال  که  استارتاپ ها«  از  »حمایت  و  تبلیغات«  و 
دیجیتال دست به نوآوری می زنند گرفته، تا بهره گیری از ارزهای 
به   توریسم کشور  در  مالی  مبادالت  انجام  برای  رمزنگاری شده 
عنوان اقدامی به روز و پیشرو که اثر تحریم ها در حوزه مالی را به 

حداقل می رساند، حمایت کرد.
که  است  الکترونیک  تجارت  از  بخشی  الکترونیک  توریسم 
مانند  سریع،  توسعه  روبه  فناوری های  از  استفاده  برگیرنده  در 
ارتباطات، صنایع اطالعاتی و همچنین برنامه ریزی های راهبردی 
ویژه  فعالیت های  است.  بازاریابی  و  مدیریت  مهمان نوازی، 
آژانس های  گردشگری،  متصدیان  به  باید  الکترونیک  توریسم 
وب  از  استفاده  با  مستقیما  که  ساختارهایی  دیگر  و  گردشگری 
تکیه  عالقه مندند،  مجازی  گردشگری  به  تخصصی،  سایت های 
نماید. این پدیده )توریسم الکترونیک(، هم مصرف کنندگان و هم 
تولیدکنندگان کاالها و خدمات گردشگری را در چرخه خود وارد 

می نماید.
مزایای گردشگری الکترونیک که بسیار دارای اهمیت بوده و ما 

ناچار به استفاده از آن خواهیم بود، عبارتند از:
1( تبادل اطالعات در کمترین زمان ممکن بین عالقه مندان به 

گردشگری؛
2( انتشار اطالعات چندرسانه ای به صورت صوتی و تصویری و 

ویدئویی از مناطق مختلف گردشگری؛
مجازی  اطالعات  گذاشتن  اشتراک  به  جهت  ظرفیت سازی   )3

گردشگران با توریست های آماتور؛
4( معرفی فرصت های اقامتی؛ 

5( معرفی ظرفیت های حمل ونقل و...
واقعی،  مسافرت های  اندازه  به  الکترونیک  گردشگری  هرچند 
به همه مردم و  آنجا که  از  اما  نیست،  لذت بخش و خاطره انگیز 
بدون درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی و فرهنگی آنها این امکان 
را می دهد تا از مناطق دیدنی دنیا بازدید کنند، صنعتی قابل توجه 
ازجمله  دالیلی  به  ما  کشور  در  حال،  این  با  می شود.  محسوب 
نبود زیرساخت های اولیه و پرهزینه بودن ایجاد آنها، رشد ناچیز 
فناوری اطالعات و کمبود سایت های گردشگری، این صنعت با 
بالقوه  اما مزایای  قابل توجهی همراه نشده است؛  اقبال عمومی 
این فناوری، به ویژه در امر اشتغال زایی و کسب درآمد مستقل از 
نفت، همه افراد و به ویژه فعاالن این بخش را بر آن داشته تا برای 

رونق این صنعت، تالش نمایند. 

ضرورت تحول در بازاریابی دیجیتالی
یکی از حوزه هایی که تحوالت دیجیتالی آن را دچار دگرگونی های 

گسترده کرده است، بازاریابی است. صنعت گردشگری یک کشور 
این  از  تا  دارد  و گسترده  بازاریابی هدفمند  به  نیاز  توسعه،  برای 
فراهم  جهان  کشورهای  دیگر  از  گردشگر  جذب  امکان  رهگذر، 
بازاریابی  دارد،  فرامرزی  ماهیتی  صنعت  این  که  آنجا  از  شود. 

دیجیتال در آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
دانش  این حوزه،  فعاالن  و  کارشناسان  اغلب  دیدگاه  به  توجه  با 
مدرن  حوزه  در  سنتی  تفکر  حضور  ردپای  ناکافی،  و  محدود 
بازاریابی دیجیتال و عدم شکل گیری چرخه تبادل نظر با مشتری 
و گرفتن بازخورد، ازجمله مواردی هستند که به  عنوان ضعف های 
جهت  کشور  گردشگری  صنعت  در  فعال  بنگاه های  عمده 

بهره گیری از فرصت بازاریابی دیجیتال مطرح می باشد.
این روزها که موجی از اخبار منفی در مورد ایران در رسانه های 
پرنفوذ غربی شکل گرفته و به این ترتیب برای اینکه بازاریابی و 
تبلیغ برای سفر به ایران موثر واقع شود، نیاز است که گردشگری 
بیش از هر زمانی به ابزارهای کارآمد و بهینه تبلیغات و بازاریابی 
موثر  و  موفق  الگوهای  از  بهره گیری  همین رو  از  باشد؛  مسلح 
گردشگری  فعال  بنگاه های  دستورکار  در  باید  دیجیتال  بازاریابی 

و همچنین مدیریت سازمان ها قرار بگیرد.
همچنین توسعه فرهنگی در استفاده صحیح از فناوری اطالعات، 
با ساختار، عملکرد و مزایای فناوری اطالعات،  آشناسازی مردم 
مخابراتی،  و  شبکه ای  مناسب  بسترهای  و  زیرساخت ها  ایجاد 
الکترونیک،  بانکداری  گسترش  جهت  مناسب  زمینه های  ایجاد 
ایجاد انگیزه و تمایل در مدیران، کارکنان تاسیسات گردشگری و 
آموزش دادن آنها برای استفاده موثر از فناوری اطالعات  نیز در 

سرلوحه برنامه های کالن سازمان ها می باشد.

لزوم حمایت از استارت آپ ها
همواره ایران یک مقصد جذاب اما پر از ابهام و رمز و راز برای 
اوقات  بسیاری  که  جایی  تا  است،  بوده  خارجی  گردشگران 
گردشگران عطای بازدید از ایران را به لقایش می بخشیدند. البته 
در این میان نباید از وجود اطالعات نادرست و شایعات در سطح 
بین المللی چشم پوشی کرد. در چنین شرایطی نقش استارتاپ ها در 

صنعت گردشگری، بسیار حائز اهمیت است.
ورود ساالنه بیش از 5میلیون گردشگر به ایران نشان از این دارد 
راه اندازی  برای  گسترده ای  ظرفیت های  از  توریسم  صنعت  که 
به  می توانند  که  کارهایی  و  کسب   است؛  برخوردار  کار  کسب  و 
شکل استارتاپ راه اندازی شده و دروازه های جدیدی از کسب  و 

کارها را به روی اکوسیستم  استارتاپی ایران باز کنند.
با کمترین سرمایه، بیشترین درآمد  گردشگری صنعتی است که 
و اشتغال را نصیب کشور می کند؛ چراکه همه چیز ازجمله آثار و 
اماکن باستانی و تاریخی و طبیعی برای این کار در اغلب نقاط 
کشور وجود دارد. در صنعت گردشگری به ازای ورود هر گردشگر 
بخش  اشتغال  میزان  و  می شود  ایجاد  5شغل  دستکم  کشور  به 
و  درآمد  اشتغال،  است.  از سایر بخش ها  نیز سریع تر  گردشگری 
در گردشگری  اینها  و همه  است  بشر  اساسی  نیازهای  از  تفریح 
اینها را در  وجود دارد و این صنعت ظرفیت پاسخگویی به همه 

اختیار دارد.

نقش مستقیم و غیرمستقیم کارآفرینی در گردشگری
و  مستقیم  به طور  که  است  فراگیر  پدیده  یک  گردشگری 
در  که  درحالی  دارد،  نقش  اشتغال  و  کارآفرینی  در  غیرمستقیم 
از  گردشگری  می شود.  دیده  کمتر  این خصوصیت  حوزه ها  سایر 
نظر اشتغال و ایجاد بسترهای اشتغال در جایگاه باالیی قرار دارد 
و شمار افرادی که در گردشگری می توانند فعال شوند، زیاد است.

توسعه کسب و کارهای کوچک خانگی و جمعی، جذب سرمایه گذار 
ابداعات،  از  حمایت  و  تور  راهنمایان  تربیت  خارجی،  و  داخلی 
گردشگری  صنعت  در  کننده  متحول  نوآوری های  و  اختراعات 

ازجمله راه های گسترش کارآفرینی در صنعت گردشگری است.
امکان  طور  همین  و  گردشگری  اطالعات  به  راحت تر  دسترسی 
خرید آنالین بلیط چارتر و سیستمی و مقایسه قیمت ها و همچنین 
رشد  اصلی  اهرم های  از  آنالین  صورت  به  اقامتی  اماکن  رزرو 
این فضا هنوز  البته  ایران هستند.  اخیر  در سال های  گردشگری 
تولید  به  می توان  آنها  ازجمله  که  دارد  زیادی  بکر  بخش های 
محتوای بین المللی اشاره کرد. محتوایی که عالوه بر معرفی ایران، 
مردم  بین  در  آریایی  سرزمین  از  امن  تصویری  ایجاد  زمینه ساز 

کشورهای مختلف جهان است.
به نظر می رسد مسیر توسعه گردشگری بیش از هر زمان دیگری 
از امکانات دیجیتالی می گذرد؛ مسیری که قرار گرفتن در خارج از 

آن، این توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد. 

روحاله احسان زاده، کارشناس حوزه فناوری اطالعات:
لزوم توسعه گردشگری و گسترش فناوری اطالعات 

در مناطق آزاد
روحاله احسان زاده کارشناس حوزه فناوری اطالعات اظهار داشت: 
امروزه صنعت گردشگری به یکی از صنایع  مهم درآمدزاي جهانی 
را  جهان  اطالعات،  فناوری  گسترش  و  نفوذ  با  که  شده  تبدیل 
تبدیل به دهکده ای فرامنطقه اي با رویکردي جهاني کرده است؛ 
و  موقعیت ها  نیازمند خلق  دهکده،  این  در  زندگی  که  به طوري 

فرصت های جدید می باشد.
وی ادامه داد: برای بهره برداری از این فرصت درآمدزا، به آگاهی 

و همراهی با موج نوین فناوری نیاز داریم که هرچه در تحقق آن 
خود  منطقه اي  رقباي  دیگر  به  را  فرصت ها  کنیم،  سهل انگاری 

خواهیم سپرد. 
سیب  یک  اطالعات  فناوری  اینکه  فرض  با  افزود:  احسان زاده 
این  با  مرتبط  ابزارهای  دیگر  و  نرم افزار  شبکه،  کامپیوتر،  باشد، 
با آن تغذیه می شود؛ حال  حوزه همانند دم سیب است که میوه 
این خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و نتیجه در 
فناوری  کاربردهای  مهم ترین  از  این رو،  از  مي شود.  خالصه  آن 
است؛  خارجی  گردشگری  صنعت  توسعه  ارتباطات،  و  اطالعات 
به دست  فراواني  ارزی  درآمد های  می توان  آن  طریق  از  چراکه 
آورد که افزایش تولید ناخالص داخلی را به منزله شاخص توسعه 
تجهیز  جهانی،  رقابتی  بازار  به  ورود  با  داشت.  خواهد  دنبال  به 
امکانات و بهره برداری از فناوری های نوین در قالب »گردشگری 
الکترونیک« از الزاماتي است که باعث افزایش منابع درآمدي و 

ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی می شود.
با  الکترونیک  گردشگری  صنعت  داشت:  اظهار  کارشناس  این 
منظور  به  اطالعات  و  ارتباطی  نوین  فن آوری های  به کارگیری 
همچنین  و  به روز  و  دقیق  اطالعات  ارائه  امکان  توسعه صنعت، 
را در هر جای دنیا  به کاربران و گردشگران  ارائه خدمات جدید 
را  امکان  این  گردشگر  به  تسهیالت،  و  اطالعات  این  می دهد. 
می دهد که برای سفر کردن به نقطه ای خاص، به صورت مجازی 
امکان سفر، مزایا و معایب سفر را بررسی کند و به راحتی در مورد 

انجام سفر تصمیم بگیرد.
پتانسیل  کشور  تجاری- صنعتي  آزاد  مناطق  داشت:  اذعان  وی 
جذب گردشگران زیادي را عالوه بر بعد سیاحتي و فرهنگی برای 
فعالیت های اقتصادی و ایجاد کسب و کارهای جدید، دارا هستند 

که عایدات آن مي تواند از منابع درآمدي جدید مناطق باشد. 
بستر  در  گردشگري  صنعت  همگام سازی  با  گفت:  احسان زاده 
الگوهای  ایجاد  به  مستقیم  طور  به  مي توان  اطالعات،  فناوری 
همچنین  کرد.  کمک  مسافران  تصمیم گیری  رفتار  در  جدیدی 
رشد نوآوری سبب افزایش کارایی صنایع خرد و متوسط در ایجاد 
کسب و کارهای جدید خواهد شد. ایجاد AP برای خدمات رسانی 
به مسافرین ازجمله تهیه بلیط، مقایسه قیمت و مدت زمان سفر 
نقلیه مختلف ازجمله قطار، هواپیما، کشتی و...  از طریق وسایل 
این امکان را به گردشگران می دهد تا براساس بودجه، برنامه سفر 
خود را تنظیم نمایند. اپلیکیشن های راهنمای گردشگری عالوه بر 
فرد  آنالین  به صورت  می توانند  دیدنی  مناطق  و  نقشه  کتابچه، 
به طوری  دهد،  قرار  مجازی  به صورت  فضا  آن  در  را  گردشگر 
که قبل از سفر، گردشگران می توانند تمام فضاها را قبل از بازدید 

مورد بررسی قرار دهند.
این کارشناس حوزه فناوری اطالعات ادامه داد: فناوری اطالعات 
قرار  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  اختیار  در  را  ویژه  امکان  این 
و  صنعت  مختلف  ارکان های  میان  ارتباط  ایجاد  با  که  می دهد 
بسترسازی محیط جهت ایجاد کسب و کار در مناطق آزاد به انجام 
فعالیت هایي ترغیب شوند و بازار فعالیت خود را به صورت مجازی 
در اختیار مشتریان خود قرار دهند. هر چه تبادل اطالعات در این 
خصوص تسهیل شود، دامنه آن گسترش خواهد یافت و امکان 
بهره وری اقتصادی را افزایش می دهد و هرچه ارائه اطالعات در 
بیشتر  نیز  به دسترسی و شفاف سازی  نیاز  بیشتر می شود،  جهان 
اینترنت و  از طریق  را  بستر  این  فناوری اطالعات  و  خواهد شد 
از  بهره گیری  که  صورتی  به  می سازد،  آماده  همراه  گوشی های 
آن باعث توسعه پایدار در صنعت گردشگری خواهد شد. بنابراین، 
افزایش  باعث  گردشگري،  صنایع  در  توسعه  و  رشد  هرگونه 
صادرات  گسترش  آن  دنبال  به  و  کشور  داخلی  ناخالص  تولید 
محصوالت مربوط به صنایع دستي خواهد شد. این مسئله ترغیب 
ایجاد  و  جهانی  دهکده  در  را  اقتصادي  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
کشش به سمت کانون هاي  پیشرفت مناطق آزاد از طریق فناوری 

اطالعات در مقاطع کالن می شود.
روحاله احسان زاده در پایان تصریح کرد کرد: با گسترش فناوري 
را  فناوری  و  محاسباتی  جنبه های  از  بسیاری  که  اطالعات، 
دربرمی گیرد، باید گفت چتر فناوری اطالعات بسیار بزرگ است 
فناوری  متخصصان  می دهد.  پوشش  را  زمینه ها  از  بسیاری  و 
کاربردی  برنامه های  نصب  از  دارند،  گوناگونی  وظایف  اطالعات 
تا طراحی شبکه های پیچیده رایانه ای و پایگاه داده های اطالعاتی 
به شمار  اطالعات  فناوری  متخصصین  فعالیت  زمینه های  ازجمله 
به  مربوط  خدمات  و  تجهیزات  تنوع  چشمگیر  افزایش  مي روند. 
فناوری اطالعات، مدیریت خدمات ارائه شده در این زمینه را با 
مسائل فراوانی روبه رو کرده  است. مدیریت رسیدگی به مشکالت 
خدمات  با  رابطه  در  منابع  و  تجهیزات  مدیریت  درخواست ها،  و 
نظارت،  همچنین  و  کاربران  به  آنها  تخصیص  و  فنی  پشتیبانی 
که  است  مواردی  ازجمله  زمینه  این  در  برنامه ریزي  و  کنترل 
مناطق  گردشگري  حوزه  در  را  اطالعات  فناوری  حوزه  مدیران 
آزاد بر آن داشته تا برای خود ابزارهای سودمند و کارآمدي تدارک 
مدیریت  نرم افزارهای  به  می توان  ابزارها،  این  ازجمله  ببینند؛ 
مدیران،  می توانند  که  کرد  اشاره  اطالعات  فناوری  خدمات 

کارشناسان و تکنسین ها را در این باره یاری رسانند.

یوسف خیراندیش، کارشناس ارشد حوزه گردشگری:
لزوم تولید محتوای گردشگری در بستر دیجیتال

گردشگری  حوزه  ارشد  کارشناس  خیراندیش  یوسف  همچنین، 

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

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

حوزه گردشگری صورت گرفته است. 
تاثیرات  به  توجه  با  حال  گفت:  گردشگری  ارشد  کارشناس  این 
و  محافظت  توسعه،  شغل،  ایجاد  اقتصادی،  رشد  در  گردشگری 
نگهداری از محیط زیست و فرهنگ جوامع و در نهایت نوید دهنده 
صلح و امنیت جهانی می توان به اهمیت بازاریابی گردشگری بیش 

از پیش پی برد. 
آمده،  به دست  آمار  براساس  داشت:  اظهار  خیراندیش 
از  65درصد  دیجیتال (،  )بازاریابی  بازاریابی  نوین  فناوری های 
تکیه  بنابراین  می کنند،  استفاده  اینترنت  از  سفر  جهت  مردم 
گردشگری،  صنعت  در  مهم  ابزاری  عنوان  به  اینترنت  بر 
می گردد.  محسوب  ضرورت  یک  و  نیست  انتخاب  یک  دیگر 
دیجیتال  بازاریابی  که  می دهد  نشان  دیگری  آمار  همچنین 

62درصد ارزان تر از بازاریابی سنتی است. 
طور  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  امروزه  کرد:  تاکید  وی 
براي  وسیله اي  و  تجارت  بر  اثرگذاري  و  گسترش  درحال  سریع 
رقابت سازمان ها است . فناوري ها بر سازمان هاي خدماتي اثرگذار 
مثال  براي  مي کنند.  هدایت  تجارت  سمت  به  را  آنها  و  هستند 
براي کل محصوالت  به طور فزاینده، مصرف کنندگان مي توانند 
بسته هاي  هتل،  رزرو  بلیط،  آنالین  خرید  از  اعم  گردشگري 
تورهاي مسافرتي خود به طور مستقیم اقدام نمایند و بدین شکل 
آنها نیازمند انعطاف، خصوصي شدن، در دسترس بودن و در ارتباط 

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

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

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

نخواهند بود .
خیراندیش ادامه داد: معموال بخش بندي بازار را به منظور شناسایي 

انواع گونه ها، براساس متغیرهای چهارگانه زیر انجام مي دهند :
 متغیرهای جغرافیایی )براساس محل استقرار(؛

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

 متغیرهای رفتاری )براساس انگیزه، منافع موردنظر گردشگر، 
وضعیت وفاداري و...(؛

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

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

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

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

موردنظر؛
 فقدان حمایت هاي الزم از تالش هاي جمعي؛

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

عرضه  جهت  واسطه ها  جذب  در  مشکل  با  شدن  مواجه   
محصوالت؛

 کاستن از قدرت خالقیت و انگیزه کارکنان.
وی گفت: جهت حضور بیشتر و بهتر در کسب و کار گردشگری 

ایران موارد زیر پیشنهاد می گردد: 
 ایجاد وب سایت استاندارد گردشگری مناسب؛

 جدی گرفتن شبکه های اجتماعی؛
اشتراک  به  مانند  اجتماعی  شبکه های  امکانات  با  آشنایی   

گذاشتن استوری ها و و فیلم ها و...؛ 
 استفاده از سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی؛

 تبلیغات و نمایش های ویدئویی خصوصا تولید فیلم های کوتاه 
و عکس.

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

جدید پیروي کنند.

یادداشت

وجوب هم افزایی 
کلیه دستگاه ها 

برای جذب 
گردشگرانِ 
سرمایه گذار

بهره گیری از فناوری اطالعات در جهت 
دانش محور شدن گردشگری مناطق آزاد

واکاری روش ها و راهکارهای توسعه توریسم الکترونیک در مناطق آزاد ایران:

7 گزارش

یادداشت: 
 رویا احدی

کارشناس حوزه گردشگری
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گردشگري به عنوان یکي از عرصه هاي 
باالیي  اهمیت  داراي  اقتصاد،  در  مهم 
است که دستاوردهاي اجتماعي، سیاسي 
و فرهنگي را به ارمغان مي آورد. از این رو، 
با ایجاد امنیت سرمایه گذاري، برنامه ریزي 
این  در  الزم  مشوق هاي  ارائه  و  جامع 
صنعت، مي توان باعث جذب گردشگر و 

رسیدن به رشد و توسعه کشور شد.
گردشگري  جاذبه هاي  لحاظ  به  ایران 
سبب  به  چراکه  می باشد؛  غني  بسیار 
موقعیت جغرافیایي، فصل هاي متفاوتي را 
همزمان در فضاي زیستي خود به وجود 
تنوع هاي  شدن  مطرح  موجب  و  آورده 
مکاني و تازگي هاي محیطي مي شود. از 
این رو توجه به این جاذبه ها و برنامه ریزي 
براي آن باعث جذب گردشگري و به تبع 

آن توسعه اقتصادي کشور مي شود.
و  فرهنگ  با  آمیخته  همیشه  ایران  نام 
باعث شده  است. همین موضوع  تمدن 
را  ایران  جهانگردان،  و  گردشگران  تا 
خود  سفرهای  اصلی  مقصد  عنوان  به 
آثار  ایران رتبه دهم ثبت  انتخاب کنند. 
ملی در سازمان میراث جهانی، یونسکو را 
در اختیار دارد که این آثار، همه مقاصد 
به  عالقه مند  گردشگران  برای  جذابی 
تاریخ و تمدن و فرهنگ به شمار می آیند.

عالوه بر تمدن و فرهنگ، ایران مقصد 
طبیعت  و  طبیعت گردان  از  بسیاری 
زیست  شرایط  می باشد؛  دوستان 
کویری  به  می توان  را  ایران  محیطی 
)حدودا  کوهستانی  نیمه کویری،  و 
یک سوم( و بخش کوچکی از ایران را 

جنگلی نام برد )کرانه خزر(.
جاذبه های گردشگری ایران را می توان 
تاریخی،  طبیعت گردی،  بخش های:  به 
و  علمی  سالمت،  جنگ،  مذهبی، 
این میان  آموزشی تقسیم کرد؛ که در 
بیشترین  تاریخی و طبیعت  جاذبه های 
خود  به  را  گردشگر  جذب  میزان 

اختصاص داده اند.
صنعت گردشگری از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار بوده است، به طوری که برخی 
اصلی  منبع  عنوان  به  آن  از  کشورها 
درآمد خود نام می برند. به دلیل واردات 
ارز به داخل کشور و اشتغال زایی زیاد و 
عدم نیاز به آموزش نیروی کار در مدت 
زمان طوالنی، صنعت گردشگری راندمان 
باالیی داشته که همین امر موجب شده تا 
کشورهای اروپایی بیشتر سرمایه و بودجه 

خود را به این صنعت اختصاص دهند.
که  می آید  وجود  به  سوال  این  حال 
صنعت  در  سرمایه گذاری  باید  چرا 
گردشگری ایران صورت پذیرد؟! جواب 
این سوال در موارد زیر مشخص است:

1( سهم مستقیم سفر و گردشگری بر 
تولید ناخالص داخلی؛

گردشگری  6درصدی  ساالنه  رشد   )2
به روی تولید ناخالص )درآمد 747هزار 

و 26میلیارد ریالی تا سال 2025(؛
3( سهم گردشگری از مشاغل؛

از  )بیشتر  5.5درصدی  افزایش   )4
استاندارد جهانی( در روند سرمایه گذاری 

تا 10سال آینده؛
شبکه های  در  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
خارجی  گردشگران  پای  اجتماعی، 
)گردشگرانی از آلمان، سوئد و انگلیس 
روستاهای  به  را  اروپا(  نقاط  سایر  و 
دورافتاده ایران باز کرده است. با عنایت 
به افزایش تعداد گردشگران، نیاز کشور 
افزایش  نیز  مناسب  امکانات  تامین  به 
پیدا کرده که ایران را به بازاری مناسب 
در  سرمایه گذاری  به  مشتاقان  برای 

منطقه تبدیل نموده است.
گردشگری  صنعت  که  گفت  می توان 
نیز بین صنعت های نسبتا پیچیده قرار 
به شناخت مناسب  نیاز شدید  داشته و 
از منطقه و شرایط اقتصادی و فرهنگی 
اقدام  بی شک هرگونه  دارد.  جامعه  آن 
مطمئنا  مناسب،  برنامه ریزی  بدون 
باعث ایجاد صدمات مالی زیادی برای 
می شود.  بخش  این  در  سرمایه گذاران 
دقیق  امکان سنجی  و  برنامه ریزی  با 
تحقیقات  انجام  و  توجیهی(  )طرح 
بازار، می توان گزینه های مناسب برای 
پتانسیل  به  توجه  با  سرمایه گذاری 
موجود در منطقه را بررسی و کسب و 

کار موفقی را، راه اندازی نمود.
پاي  بتوانیم  ما  وقتي  اینکه  یعني 
گردشگر را در منطقه باز کنیم و تالش 
فرصت هاي  با  را  گردشگر  که  نماییم 
همچنین  و  نماییم  آشنا  سرمایه گذاري 
گردشگري  تورهاي  از  بخشي 
با  توریست  آشنایي  براساس  را 
فرصت هاي سرمایه گذاري برنامه ریزي 
به  را  وگام  مرحله  اولین  نماییم، 
سرمایه گذار  به  گردشگر  تبدیل  جهت 

برداشته ایم.
قابل توجه است، جهت تحقق این امر، 
از  کامل  زنجیره اي  تکمیل یک  به  نیاز 
این  دستگاه هاي مرتبط و هماهنگ در 
خصوص می باشد؛ لذا برای بهرمند شدن 
جذب  و  گردشگري  صنعت  مزایاي  از 
دارد  این حوزه، ضرورت  سرمایه گذار در 
که تمام دستگاه هاي مرتبط با هم همراه 
شوند؛ چراکه عدم همراهي یک دستگاه، 
تمام هزینه هاي انجام شده در این رابطه 

را به هدر خواهد داد.

گزارش: 
فریبا شیخی



اخبار منطقه آزاد قشم

اجرای طرح مسکن جوانان 
قشم در راستای وعده 
دولت مردمی سیزدهم

آغاز عملیات الیروبی 
اسکله های الفت و  پهل 

همزمان با ایام اهلل دهه فجر

 برقراری مجدد
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

منطقه آزاد قشـم، پیشران تحقق وعده 
ساخت مســکن در کشـور

همزمان با چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد :

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرد:

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  با حضور 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و مسئوالن استانی، 
کلنگ احداث کارخانه تولید ورق استیل قشم با اعتباری 
برای  اشتغال  ایجاد  و  ریال  میلیارد  200هزار  بالغ بر 
سالگرد  چهل  و چهارمین  با  همزمان  بومی،  1800نیروی 

پیروزی انقالب اسالمی به زمین زده شد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
راه اندازی  گفت:  کارخانه  این  کلنگ زنی  آیین  در  قشم 
صنایع بزرگ با افزایش تولید در جزیره و اشتغال زایی که 
در قشم  اقتصادی  برای تحول  پیشرانی  دارد،  به همراه 

خواهد بود.
افشار فتح الهی ادامه داد: احداث شرکت »ایلیا استیل آریا 
قشم« با 200هزار میلیارد ریال اعتبار، در شهرک صنعتی 
ظرفیت  و  ۹۷هکتار  وسعت  به  مساحتی  در  قشم  کاوه 
تولید ۳00هزار ُتن ورق استیل ضدزنگ، آغازگر رشد و 
به صورت  بومی  1800نیروی  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد 

مستقیم است.
به گفته وی؛ احداث این شرکت که پیش بینی می شود تا 
سال 1۴0۵ به بهره برداری برسد، همراه با آیین کلنگ زنی 
صنایع  حضور  زمینه ساز  می تواند  قشم،  خلیج فارس  پل 
قشم  آزاد  منطقه  انتخاب  با  که  باشد  سنگینی  و  بزرگ 
به عنوان یک زون برای سرمایه گذاری، تسهیل صادرات، 
اقتصاد  چرخش  در  مالیاتی،  معافیت  و  ارزان  حمل ونقل 

کشور نقش بسزایی داشته باشند.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: 
محصول نهایی این شرکت، تولید ورق نورد سرد و گرم 
و  داخلی  فلزی  در صنایع  استفاده  برای  فوالد ضدزنگ 

خارجی خواهد بود.
آغاز  بعدی  قدم  در  و  کلنگ زنی  با  داد:  ادامه  فتح الهی 
تولید ورق های فوالدی ضدزنگ، یکی  کارخانه  فعالیت 
از آرزوهای دیرینه برای تکمیل زنجیره تولید محصوالت 

فوالدی کشور در جزیره قشم عملی می شود.
فوالدی  ورق های  تولید  اجرای طرح  داشت:  اظهار  وی 
ضدزنگ یکی از اقدامات بسیار مهم جهت قطع وابستگی 

کشور به این محصول است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: با اراده 
حذف  عملیات  سیزدهم،  دولت  در  گرفته  شکل  خوب 
از  فوالدی ضدزنگ  ورق های  تولید  به  وابستگی کشور 

جزیره قشم کلید خورد.
فتح الهی با اشاره به ظرفیت تولید این مجموعه صنعتی، 
اذعان نمود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، یک سوم 
ظرفیت تولید این کارخانه برای تامین نیاز داخل و مابقی 

آن برای صادرات با نگاه به بازار کشورهای منطقه تولید 
خواهد شد.

به گفته وی؛ زنجیره تولید محصوالت فوالدی یکی از 
به  صادرات،  عالوه بر  که  است  کشور  باالدستی  صنایع 
و  تولید  زنجیره  ایجاد  و  پایین دستی  شکل گیری صنایع 

اشتغال در جزیره قشم کمک می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پایان خاطرنشان کرد: حضور حسن رجبعلی بنا  در  قشم 
به عنوان یکی از پیشکسوتان و چهره های ماندگار حوزه 
قشم،  جزیره  در  سرمایه گذار  جایگاه  در  صنعت  و  تولید 

مایه خوشنودی است.
شرکت  مدیرعامل  اسفندیاری  گزارش،  این  براساس 
»ایلیا استیل آریا قشم« نیز در این مراسم اظهار داشت: 
در  مصرفی  فوالدی ضدزنگ  ورق های  تمامی  امروز  تا 
کشور از طریق واردات تامین شده و امیدواریم با احداث 
این کارخانه صنعتی، عالوه بر تامین نیاز داخل و صادرات 
و  اقتصادی  پیشرفت  زمینه ساز  ارزآوری،  و  محصوالت 

ایجاد اشتغال در جزیره قشم باشیم.

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
صادرات  جهش  برای  برنامه ریزی  گفت: 
از  یکی  باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت 
کشور  آزاد  مناطق  اقتصادی  اولویت های 

است.
کلنگ زنی  آیین  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
جزیره  در  ضدزنگ  استیل  ورق  شرکت 
قشم، اظهار داشت: تولید ورق های فوالدی 
ضدزنگ یکی از محصوالت با ارزش افزوده 

باال در زنجیره محصوالت فوالدی است که 
ارزآوری  و  ارزی  صرفه جویی  به  می تواند 

برای کشور منجر گردد.
در  فوالد کشور  تولید  داد: ظرفیت  ادامه  وی 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  گذشته  ۴۴سال 
بالغ بر 80برابر رشد داشته است و از ۵00هزار 
تن به حدود ۴0میلیون تن در سال رسیده است.

صنعتی  واحد  این  کرد:  تصریح  عبدالملکی 
در جزیره قشم، ظرفیت تولید ۳00هزار ُتن 
ورق فوالدی ضدزنگ را داراست که پس از 

بهره برداری عالوه بر تامین نیاز داخل، امکان 
صرفه جویی ۵00میلیون یورویی را به همراه 

خواهد داشت.
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  گفته  به 
اقتصادی؛  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
ورق های  گرفته،  صورت  برنامه ریزی  طبق 
این  توسط  شده  تولید  ضدزنگ  فوالدی 
هدف،  بازارهای  به  صادرات  با  مجموعه 
برای  یورویی  میلیارد  یک  ارزآوری  امکان 

کشور را دارد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی گفت: امیدوار هستیم تجربه موفق جزیره قشم 
ساخت  برای  زمین  واگذاری  سیاست  کردن  پیاده  در 
مسکن در طرح نهضت ملی مسکن را به عنوان الگو در 

سایر مناطق آزاد کشور نیز اجرایی کنیم.
مسکن  طرح  به کار  آغاز  آیین  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
از  اظهار داشت: یکی  جوانان در سه شهر جزیره قشم، 
اولویت دار دولت مردمی سیزدهم در حوزه  سیاست های 
رفاه اجتماعی، تامین زمین و مسکن اقشار مختلف است.
وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسالمی به عنوان 
حل  دنبال  به  همواره  مردم پایه،  سیاسی  نظام  یک 

مشکالت اساسی مردم و ایجاد رفاه اجتماعی می باشد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرد: 
جهانی  و  کردن  مردمی  راهبرد  دو  سیزدهم  دولت  در 
کردن مناطق آزاد کشور در دستورکار قرار گرفته و برای 

آن هدفگذاری شده است.
فعالیت  از  گره گشایی  اینکه  بیان  با  عبدالملکی 
از  یکی  آزاد  مناطق  در  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران 
افزود: توجه ویژه به  سیاست های دولت سیزدهم است، 
از اولویت های  ساکنان و ایجاد رفاه برای جامعه محلی 

اجرای برنامه های مختلف در مناطق آزاد کشور است.
جوانان  مسکن  طرح  الگوی  موفقیت  به  اشاره  با  وی 
جزیره قشم در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
از  بیش  امروز  تا  قشم  در  خوشبختانه  گفت:  کشور،  در 

۵هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن به صورت رایگان 
و به شرط ساخت در اختیار جوانان جزیره قرار گرفته که 

از این نظر، قشم پیشتاز در کشور می باشد.
عبدالملکی اذعان نمود: خوشحال هستیم که در جزیره 
قشم سیاست مورد تایید دولت مردمی سیزدهم و شخص 
ریاست جمهوری در طرح نهضت ملی مسکن با موفقیت 

اجرایی شده است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای تاریخ تا امروز 
تنها در حدود یک درصد مساحت ایران ساخت و ساز صورت 
گرفته است و می توانیم بگوییم که برای اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن با مشکل کمبود زمین در کشور مواجه نیستیم.

افتتاح بزرگترین پروژه پرورش ماهی در قفس ایران در جزیره قشمافتتاح بزرگترین پروژه پرورش ماهی در قفس ایران در جزیره قشم

پیوستن منطقه آزاد قشم به زنجیره تولید محصوالت فوالدی کشورپیوستن منطقه آزاد قشم به زنجیره تولید محصوالت فوالدی کشور

صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال، یکی از اولویت های اقتصادی مناطق آزادصادرات محصوالت با ارزش افزوده باال، یکی از اولویت های اقتصادی مناطق آزاد

جزیره قشم، الگوی اجرای نهضت ملی مسکن در میان مناطق آزاد کشورجزیره قشم، الگوی اجرای نهضت ملی مسکن در میان مناطق آزاد کشور

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در اجرای طرح مسکن جوانان قشم در راستای طرح 
نهضت ملی مسکن و وعده دولت مردمی سیزدهم، پیشرفت های 

بسیار خوبی در جزیره قشم صورت گرفته است.
منصور آرامی در آیین آغاز به کار پروژه مسکن جوانان در سه 
شهر جزیره قشم، بیان کرد: همراهی و همکاری خوبی میان 
بخش های مختلف در جزیره قشم برای اجرای طرح مسکن 

جوانان شکل گرفته که شایسته تقدیر است.
احداث  ابرپروژه  اجرای  از  امیدوار هستیم پس  افزود:  وی 
پل خلیج فارس و رفع مشکل مسکن، با برنامه ریزی جامع 
اقتصادی،  ظرفیت های  از  استفاده  شاهد  گرفته  صورت 
فرهنگی و اجتماعی موجود برای توسعه متوازن در تمام نقاط 

جزیره قشم باشیم.
همچنین، امام جمعه شهرستان قشم بیان داشت: یکی از 
مدیران  قشم، حضور  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  نعمات 
حل  برای  سیزدهم  مردمی  دولت  در  تالش گر  و  ساعی 
مشکالت جزیره است که با نگاه مثبت خود موجب افزایش 

امید و اعتماد جامعه محلی می شوند.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی تصریح کرد: اجرای طرح 
مسکن جوانان جزیره قشم پاسخ درست مجموعه سازمان 
نیازهای  و  از مشکالت  رفع یکی  برای  آزاد قشم  منطقه 

قدیمی جوانان و ساکنان جزیره بود.
سنت  اهل  امام جمعه  خطیبی  عبدالرحیم  شیخ  ادامه،  در 
قشم نیز با بیان این که موضوع مسکن جوانان یک اتفاق 
بسیار مهم و شیرین برای جزیره قشم است، گفت: پس 
از سال ها، خوشبختانه امروز و دوره مدیریت فعلی، ساکنان 
جزیره احساس می کنند که سازمان منطقه آزاد قشم در کنار 
مردم قرار گرفته است و به مطالبات آنها پاسخ داده می شود.

براساس این گزارش، شیخ محمدعلی امینی مدیر مدرسه علوم 
اسالمی سلطان العلما بندر لنگه نیز در این جلسه اظهار داشت: بسیاری 
از جوانان جزیره قشم برای در اختیار داشتن زمینی جهت ساخت 
مسکن، سال ها در انتظار بودند و امروز خوشحال هستیم که در این 
زمینه سازمان منطقه آزاد قشم با برنامه ریزی خوب صورت گرفته 

در راستای عمل به وعده دولت مردمی سیزدهم پیشگام بوده است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه 
آزاد قشم از آغاز عملیات الیروبی اسکله پهل همزمان با 

چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.
مهدی سندگل نظامی اظهار داشت: دستور تسریع در آغاز 
عملیات الیروبی همزمان با بازدید هفته گذشته رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان  منطقه آزاد قشم از اسکله های 
الفت و پهل صادر شد و در سالروز پیروزی انقالب اسالمی 

ایران اجرایی گردید.
بالغ بر  اعتباری  با  اسکله  الیروبی  عملیات  داد:  ادامه  وی 
220میلیارد ریال از سوی سازمان  منطقه آزاد قشم آغاز شده 

که تا پیش از پایان سال به  اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه 
آزاد قشم در پایان تصریح کرد: الیروبی اسکله  پهل با هدف 
تسریع در تردد خودروها که با استفاده از شناورهای لندینگ 
کرافت صورت می پذیرد، انجام شده و موجب ارائه خدمات 

بهتر و روان تر به گردشکران می گردد.
شایان ذکر است، همه ساله بیش از ۶میلیون تردد از سه 
مسیر دریایی )اسکله شهید حقانی به اسکله شهید ذاکری(، 
هوایی )فرودگاه بین المللی قشم( و زمینی )محل ورود وسایل 
نقلیه سبک و سنگین از اسکله پهل به اسکله الفت( به 
جزیره قشم وارد می شوند که ورود مسافران از محل اسکله 

پهل به الفت، بیشترین سهم را دارد.
گفتنی است، عملیات الیروبی اسکله های جزیره قشم هر 
چهار سال یکبار توسط معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه 

آزاد قشم انجام می گردد.

مدیرکل فرودگاه بین المللی قشم گفت: با توجه به افزایش 
سفرها و درخواست هموطنان، مسیر پرازی قشم- شیراز و 

بالعکس دوباره راه اندازی شد.
ناصر رجبی با اعالم این خبر افزود: پروازهای مسیر قشم به شیراز 

و بالعکس، یکشنبه و چهارشنبه هر هفته برقرار خواهد بود.
وی ادامه داد: نخستین پرواز یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه 
توسط شرکت هواپیمایی فالی پرشیا انجام شد و گردشگران 
و قشموندان می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات مسافرتی و 

سایت ها، بلیط تهیه کنند.
به روزهای  نزدیک شدن  به  توجه  با  رجبی تصریح کرد: 
پروازها در مسیر  تردد گردشگران،  افزایش  و  پایانی سال 

تهران و اصفهان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
شد:  یادآور  پایان  در  قشم  بین المللی  فرودگاه  مدیرکل 
همچنین پیگیر برقرار مسیر پروازی از سایر مراکز استان ها به 
جزیره زیبای قشم هستیم و نتایج آن به زودی اطالع رسانی 

خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
از افتتاح بزرگترین پروژه پرورش ماهی در قفس ایران در 
جزیره قشم به منظور توسعه اقتصاد دریامحور و تحقق 
چهل وچهارمین  با  همزمان  انقالب،  دوم  گاوم  بیانیه 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.
افشار فتح الهی در آیین افتتاح این پروژه گفت: فاز اول 
پرورش ماهی در قفس شرکت »اندیشه شیالت قشم« 
8قفس  با  قشم  سلخ  گامبرون- بندر  روستای  در  واقع 
محترم  مشاور  دست  به  تن  یکهزار  ظرفیت  مجموع  و 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 

اقتصادی به بهره برداری رسید.
وی افزود: ظرفیت این پروژه در فاز نهایی با ۴0قفس به 
۵هزار تن خواهد رسید که در چشم انداز آینده به 10هزار 
این  در  سیبریم  و  ماهی سی باس  2گونه  و  می رسد  تن 

طرح پرورش داده خواهد شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: 
در  پروژه  این  بهره برداری  برای  مورد نیاز  میزان سرمایه 
فاز نخست ۳00میلیارد ریال سرمایه در گردش ریالی و 

8۷0هزار سرمایه ارزی در نظر گرفته شده است.
فتح الهی بیان کرد: برای بهره برداری از این پروژه در فاز 
یورو  ریالی و ۶میلیون  میلیارد سرمایه  نیز ۵هزار  نهایی 

سرمایه ارزی پیش بینی شده است.
افتتاح این پروژه عالوه بر ارتقای تولیدات  به گفته وی؛ 
در  مهمی  نقش  اقتصادی،  رونق  و  جزیره  شیالتی 

ارزآوری و تامین امنیت غذایی کشور بازی خواهد کرد.
فتح الهی ادامه داد: این طرح در فاز نهایی برای 1۵0نفر 
غیرمستقیم  صورت  به  ۶00نفر  و  مستقیم  صورت  به 

اشتغال زایی خواهد نمود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
بومی سازی  ماهی،  تن  10هزار  ظرفیت  ایجاد  و  توسعه 
و ساخت شناوری های پشتیبانی قفس و شناور غذادهی 
قطعه  20میلیون  تولید  و  تکثیر  مرکز  احداث  اتوماتیک، 
بچه ماهی، احداث واحد عمل آوری و بسته بندی و احداث 
کارخانه تولید خوراک آبزیان را جزو چشم اندازهای آتی 

این پروژه برشمرد.
مشاور  عبدالملکی  آیین حجت اهلل  این  در  است،  گفتنی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
منوره  مدینه  قرارگاه  فرمانده  مارانی  سردار  اقتصادی، 
مدیره  رئیس هیات  فتح الهی  افشار  زمینی سپاه،  نیروی 
آشوری  محمد  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
مردم  نمایندگان  آرامی  منصور  و  مرادی  احمد  تازیانی، 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، دکتر حجتی معاون 

و  کشور  کل  حراست  سازمان  رئیس  و  اطالعات  وزیر 
جمعی از مسئوالن و مدیران انتظامی، اجرایی و قضایی 

و ائمه جمعه و علمای قشم و هرمزگان حضور داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: پس از واگذاری زمین در روستاهای جزیره 
کردن  خانه دار  و  زمین  بورس بازی  پایان  منظور  به 
با  طرح  این  مرحله  هفتمین  روستانشین؛  ۳۵00جوان 
با  جزیره  شهرهای  در  جوانان  به  زمین  اعطای  هدف 
رمکان،  شهر  سه  در  زمین  ۷۵هکتار  از  بیش  واگذاری 
سوزا و طبل همزمان با دهه مبارک فجر کلنگ زنی شد.

طرح  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  فتح الهی  افشار 
مسکن جوانان جزیره، پروژه ای در راستای عمل به قول 
آیت اهلل رئیسی، ریاست جمهوری در دولت سیزدهم است 

که منطقه آزاد قشم پیشتاز به اجرا درآوردن آن شد.
با عملیاتی کردن طرح  آزاد قشم  داد: منطقه  ادامه  وی 
با  در ۳8روستا  را  بومی  در ۶مرحله، ۳۵00جوان  مذکور 
و  کرد  صاحب خانه  1۶0هکتار  وسعت  به  زمین  اعطای 
در گام بعدی خود، در تالش است تا با آغاز کلنگ زنی 
طرح مسکن جوانان جزیره در شهرها، به آرزوی دیرینه 

خانواده های قشمی رنگ تحقق بخشد.
به  زمین  اعطای  مرحله  هفتمین  در  فتح الهی؛  گفته  به 
جوانان جزیره قشم، ۳22جوان در شهر رمکان در وسعتی 
بالغ بر 1۶٫1هکتار، ۵۵2جوان در شهر سوزا در مساحتی 

بالغ بر 2۷٫۶هکتار صاحب خانه می شوند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
شهر  در  طرح  این  همچنین  شد:  یادآور  پایان  در  قشم 
مساحت  به  زمینی  در  بومی  ۶۳۵جوان  برای  طبل 

۳1٫۷۵هکتار، سکونت به همراه خواهد داشت.
احتساب  با  کلنگ زنی  این  است،  ذکر  به  الزم 
قشم،  روستاهای  در  گرفته  صورت  واگذاری های 
هفتمین مرحله از طرح مسکن جوانان جزیره محسوب 
به  آن  در  زمین  ۷۵٫۵هکتار  مجموع،  در  که  می شود 
طبل  و  سوزا  رمکان،  شهر  سه  در  ساکن  1۵0۹جوان 

یافت. خواهد  اختصاص 
مشاور  عبدالملکی  آیین حجت اهلل  این  در  است،  گفتنی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
اقتصادی، افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
احمد  تازیانی،  آشوری  آزاد قشم، محمد  منطقه  سازمان 
در  هرمزگان  مردم  نمایندگان  آرامی  منصور  و  مرادی 
وزیر  معاون  حجتی  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس 
اطالعات و رئیس سازمان حراست کل کشور و جمعی 
از مسئوالن و مدیران انتظامی، اجرایی و قضایی و ائمه 

جمعه و علمای قشم و هرمزگان حضور داشتند.
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