
سرمقاله

استراتژي و نقشه راه توسعه در مناطق آزاد
استراتژی از ابزارهای مهم در موفقیت کسب  و کارها در مناطق آزاد است. استراتژی 
اهداف، منابع و مسیر درست برای رسیدن به موفقیت را نشان مي دهد. استراتژی 
در گسترده ترین معنا عبارت از: ابزاری است که افراد یا سازمان ها از طریق آن به 

اهداف خود دست مي یابند. 
تعیین اهداف اساسی و بلندمدت سازمان مناطق آزاد و گزینش اقدام ها و تخصیص 
منابع الزم برای دستیابی به این اهداف از اولویت زیادي برخوردار است. ارزان تر 
تدوین  در  است،  تمایز  و  رقابتی  موقعیت  کسب  جنس  از  بیشتر  که  کردن  تولید 
استراتژی شکل مي گیرد. بدین ترتیب استراتژی بر دستیابی به اهداف خاصي تمرکز 
دارد و شامل تخصیص منابع نیز است و اینکه چند تصمیم یا اقدام سازگار، درست یا 
منسجم را نشان می دهد که نشان دهنده مسیر سازمان ها برای رسیدن به موفقیت 

است.
برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی، بزرگترین کار سازمان هاي اقتصادي هستند و 
حاکي از آن است که مفهوم و چرایی استراتژی در طول نیم قرن گذشته تغییرات 
زیادی کرده است. با افزایش بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب و 
کار، استراتژی ارتباط کمتری با طرح ها و برنامه های دقیق گرفته است و بیشتر با 
استراتژی  از  توجه  تغییر  این  دارد.  کار  و  موفقیت سر  به  مربوط  دستورالعمل های 
به عنوان برنامه به استراتژی به منزله جهت، نشان از آن است که هرچه محیط، 
باشد.  بیشتری  پاسخگویی  انعطاف پذیری و  باید دارای  استراتژی  باشد،  متالطم تر 

اینجاست که استراتژي اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
وقتی بنگاه هاي اقتصادي مانند مناطق آزاد با تهدیدات پیش بینی نشده ای مواجه 
مي شوند و فرصت های جدید به طور مستمر ظاهر مي شود، استراتژی به قطب نمایی 

تبدیل می شود که می تواند آنها را از میان دریاهای طوفانی هدایت کند. 
در تفاوت بین استراتژی و تاکتیک، استراتژی، طرح کلی برای استفاده از منابع به 
منظور ایجاد موقعیتی مطلوب است و تاکتیک نقشه ای برای یک اقدام خاص است. 
تصمیمات استراتژیک و نحوه تصمیم گیری استراتژیک در محیط کسب و کار سه 
مشخصه مشترک دارد: مهم هستند؛ مستلزم به تخصیص منابع قابل توجه هستند؛ 

و به سادگی برگشت پذیر نیستند. 
تا  می کند  سعی  و  دارد  تاکید  رقابتی  موقعیت  بهبود  بر  کار  و  کسب  استراتژی 
بخش  یک  با  صنعت  یک  در  خدمات  یا  )کاالها  کار  و  کسب  واحد  محصوالت 
استراتژی کسب و کار نشان  آورند.  به دست  را  بازار خاص( جایگاه مطلوب خود 
یا  رقابت  در یک صنعت خاص  باید  آزاد چگونه  مناطق  سازمان هاي  که  می دهد 
همکاری کنند. همچنین باید توجه داشت که به لحاظ نزدیکی و شباهت سطح کل 
سازمان هاي مناطق آزاد و سطح کسب و کار، باید از چارچوب های متفاوتی برای 
تحلیل استراتژیک کسب و کار استفاده کرد و بر میزان تمایل به تغییر محصول و 
 بازار تمرکز کرد. همچنان که پورتر در تحلیل خود بر مشتریان و رقبا تمرکز مي کند. 
مربوط  به چهار عامل  آزاد  مناطق  در  کارها  و  موفقیت کسب  در  استراتژي  نقش 

مي شود:
1( اهدافی که سازگار و بلندمدت هستند و همواره در راه رسیدن به آنها گام برداشته 

مي شود.
از محیط های  2( درک عمیق محیط رقابتی نشان دهنده درکی عمیق و آگاهانه 
بیرونی است که باید در آن فعالیت کرد. هر چه یک کسب و کار محیط خود را خوب 
بتواند تحلیل کند، بیش از دیگر رقبای خود می تواند مسیر درست را تشخیص دهد.

3( ارزیابی عینی منابع: سازمان هایي که به موفقیت های بزرگ می رسند، در شناسایی 
و استفاده از منابع در اختیار خود مهارت داشته اند. آنها می دانند در چه چیزی بیشتر 
استعداد دارند و همواره سعی مي کنند تا استعدادهای ذاتی خود را شکوفا کنند. کسب 
و کارها و سازمان هاي مناطق آزاد معموال با تشخیص شایستگی ها و قابلیت های 

خود برای رشد و شکوفایی منابع موردنظر تالش کنند.
به  موثرند،  آزاد  مناطق  کارهاي  و  موفقیت کسب  در  اثربخش هم  پیاده سازی   )4

فایده ای  کمترین  نیز  استراتژی ها  بهترین  اثربخش،  پیاده سازی  بدون  که  طوري 
به عنوان رهبر و خالق  تاثیرگذار،  اثربخشی کارکنان  ندارند.  برای کسب و کارها 
برای سازمان های وفادار و حامی به منظور پشتیبانی از تصمیم و پیاده سازی عملیاتی 

برای موفقیت آنها حائز اهمیت است. 
بنابراین، توجه به چهار رکن بیانیه استراتژي در رشد و توسعه صنعتي مناطق آزاد 

حائز اهمیت است:
بیانیه،  این  می دهد.  توضیح  را  آزاد  مناطق  سازمانی  که هدف  ماموریت  بیانیه   )1
»فلسفه وجودی  مناطق« را بررسی کرده و توضیح می دهد چرا سازمان مناطق پا 

به عرصه رقابت گذاشته است.
چیزی  چه  به  مناطق  سازمان هاي  مي دهد  نشان  که  ارزش ها  یا  اصول  بیانیه   )2
یا  سازمان  منظر  از  ارزش ها  و  اصول  کرد.  خواهند  رفتار  چگونه  و  دارند  اعتقاد 
مناطق  سازمان  برای  دستاوردها  کدام  و  می شود  تعریف  چیزی  چه  کار  و  کسب 

ارزش آفرینی می کند.
چشم انداز  برسیم.  کجا  به  می خواهیم  که  می کند  پیش بینی  چشم انداز ،  بیانیه   )3
تعیین می کند که دورنمای مسیر سازمان هاي مناطق چگونه تصور خواهد شد و تا 

چند سال آتی به کدام نقطه خواهند رسید.
که  می کند  بیان  را  مناطق  سازمان هاي  رقابتی  بازی  برنامه  استراتژی،  بیانیه   )4
استراتژی  می شود.  تشکیل  مزیت  و  کار  و  کسب  دامنه  اهداف،  بیانیه  از  معموال 
ترسیم  را  مناطق  انتظار  مورد  دورنمای  به  آزاد مسیر رسیدن  مناطق  سازمان هاي 

می کند و چگونگی رسیدن به آن را تشریح می کند.
برنامه  سمت  به  آزاد  مناطق  رویکردهاي  که  مي کند  کمک  موارد  این  به  توجه 
و  منطقه اي  ماموریت هاي  و  اهداف  تحقق  همانا  این  و  کند  حرکت  استراتژیک 
منطقه اي  و  جهاني  بازارهاي  در  فعال  حضوري  بتوانند  اینکه  براي  است  جهاني 
داشته باشند و فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران در انجام سرمایه گذاري هاي خود 

موفق باشند. 
از این رو، با تدوین استراتژي نقشه راه توسعه مناطق آزاد براساس برنامه و نه صرفا 

نوع صنعت و تعداد شرکت ها مشخص مي شود.
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت 
از مسئوالن محلي  با حضور جمعی  که  بسیج کیش 
برگزار شد، گفت: این جمع یک وجهه مشترک دارند و 

آن هم بسیجی بودن است.
جعفر آهنگران افزود: در مدت مدیریت خود در پشت 
نمای دلنشین جزیره کیش زیبایی دیگری را مشاهده 
کردم که از آن به عنوان یک امتیاز ویژه یاد می  کنم و آن 
هم چیزی نیست جز همگرایی و اتفاق نظری که در بین 
همه نهادهای دولتی، غیردولتی و خصوصی وجود دارد و 
این ویژگی ها در کمتر جایی به اینگونه به چشم می خورد 

و باید به آن افتخار نمود.
وي با بیان اینکه این همگرایی به من اجازه می دهد تا از جزیره 
کیش به عنوان الگوی حکمروایی موثر محلی یاد نمایم، اظهار 
کرد: این اخالق را مدیران نهادها ایجاد کرده و همه واقف 
هستیم که مدیران، الگوهاي سازمان خود هستند و کارکنان 

سعی بر این دارند تا همانند مدیران خود رفتار نمایند.
آهنگران افزود: آنچه که از سرهنگ کناری شنیده ام چیزی 
جز تکریم نبوده و این یک  برگ برنده است و موفقیت های 
بزرگ نظامی، امنیتی، داخلی و بین المللی سپاه در یکسو و 
اخالق و ادب هم در سوی دیگر شما را به یک الگو تبدیل 
کرده است و من از این بابت بسیار خرسند بوده و امیدوارم 

سرهنگ میرزاده نیز این راه را ادامه دهد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انتظاری که در سازمان  کیش در پایان اذعان داشت: 
منطقه آزاد کیش داریم این است که در مسائل ارزشی و 
فرهنگی که سپاه بیشترین تجربه را در این زمینه کسب 

کرده، ما را یاری کند.
همچنین، فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش 
در این مراسم با گرامیداشت یاد شهداي دو حادثه 7تیرماه 
سال 1360 و انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی ایران 
و هدف قرار دادن هواپیمای مسافری جمهوری اسالمی 
ایران و به شهادت رساندن 290نفر مسافر بیگناه، حضور 
گسترده مردم در انتخابات را مایه مباهات خواند و اظهار 
داشت: ملت شریف ایران یک بار دیگر با حضور به موقع 
خود در پای صندوق های رای، تمام نقشه های دشمنان 

را نقش بر آب کردند و یک حماسه و پیروزی دیگر برای 
ملت ایران رقم خورد.

با  کیش  جزیره  سپاه  و  بسیج  افزود:  کناری  شهداد 
و  بزرگ  برنامه های  منطقه  مسئوالن  تمام  همکاری 
باکیفیتی در سطح ملی برگزار کرده است که ازجمله آنها 
اجرای قرارگاه تحول محله با همکاری امام جمعه کیش 
و امامان جماعت مساجد، اجرای برنامه های فرهنگی، 
امنیتی و سایر برنامه های مفید و  اجتماعی، دفاعی و 

اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به برنامه مقابله با ویروس کرونا تصریح 
کرد: یکی از مهم ترین برنامه هایی که به همت مسئوالن 
جزیره کیش اجرا شد، مقابله با ویروس کرونا بود که 
طرح قرنطیه خانگی به صورت محله محور در زمانی که 
هیچ الگویی برای مبارزه با این ویروس ارائه نشده بود، 

در جزیره کیش اجرایي گردید.
فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش خاطرنشان 

کرد: در حال حاضر این طرح تحت عنوان طرح حاج 
قاسم سلیمانی با همکاری وزارت بهداشت و درمان و 
سازمان بسیج در حال اجرا است که سازمان منطقه آزاد 
کیش هم نقش بسزایی را برعهده داشت. همچنین مرکز 
توسعه و سالمت کیش، ناحیه بسیج و بیمارستان کیش، 
هالل احمر، شرکت عمران، آب و خدمات کیش، صدا و 

سیما، نیروی انتظامی در این طرح حضور داشتند.
در ادامه، فرمانده سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان 
با اشاره به توطئه ها و نقشه های استکبار جهانی گفت: 
دشمنان جمهوری اسالمی از همان روز های نخستین 
نقشه های  انواع  طراحی  با  اسالمی  انقالب  پیروزی 
اقتصادی، ترور نخبگان و مغز های متفکر و  سیاسی، 
تحمیل ۸سال جنگ به میدان آمدند تا از شکل گیری 
نظام جهوری اسالمی ایران جلوگیری کنند، که به لطف 

خدا تمام نقشه های دشمنان نقش بر آب شد.
سردار ساالری افزود: دشمنان انقالب که از جنگ نظامی 

ناامید شده  اند، با حربه های فرهنگی نیز نتوانستند راه به 
جایی برده و در سال های اخیر با فشار های اقتصادی 
مشیت  که  داشتند،  خود  اهداف  به  دستیابی  بر  سعی 
الهی این بود که نظام مقدس جمهوری اسالمی از تمام 

سختی ها و مشکالت سربلند بیرون آید.
همچنین، سرهنگ محمد میرزاده فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه کیش هم در این مراسم با اشاره به استفاده 
از تمامی ظرفیت ها در حوزه های مختلف ازجمله ظرفیت 
دانشگاهیان و نخبگان در راستای ارتقاء شاخص ها و 
پیشرفت جزیره کیش گفت: یکی از رسالت های سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی فراهم کردن زمینه توسعه و 

پیشرفت کشور در عرصه های مختلف است.
گفتنی است، در پایان این مراسم سرهنگ پاسدار محمد 
میرزاده به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
کیش معرفی و از زحمات و تالش های سرهنگ پاسدار 

شهداد کناری با اهداء لوح، قدردانی به عمل آمد.

کیش2

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در بازدید از مصالی بزرگ کیش و تعدادی از 
واحدهای صنعتی و تولیدی در این منطقه، بر تسریع و 
رفع موانع ایجاد شده در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی 

تاکید کرد.
حمیدرضا مومنی به همراه و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، امام جمعه و برخی از مسئوالن محلی، در 
بازدید از مصالی کیش، شرکت های زمهریر، سام چوب 
کیش، تولید آب آشامیدنی سانچز و تراشکاری شیدآرین؛ 
رفع موانع در تولید و ایجاد رقابت پذیری در این منطقه را 
از شاخص های مهم رشد و توسعه اقتصادی منطقه آزاد 

کیش عنوان نمود.
وی با تاکید بر این موضوع که تحقق توسعه فعالیت های 

اقتصادی و تسریع در امر تولید نیازمند برنامه ریزی مدون 
و ارائه برنامه راهبردی فرآیند تولید تا عرضه محصول 
است، اظهار داشت: آغاز فرآیند تولید تا عرضه محصول 
با طراحی و ارائه برنامه عملیاتی، راهکار موثری برای 

شناسایی و مرتفع شدن مشکالت پیش رو است.
مومنی درخصوص دریافت تسهیالت بانکی واحدهای 
صنعتی و تولیدی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش با 
تضمین اعتبار از بانک مربوطه، شرایط دریافت تسهیالت 

بانکی واحدهای تولیدی را فراهم می کند.
مشاور رئیس جمهور در بازدید از مصالی بزرگ کیش 
که با حجم سرمایه گذاری 50میلیارد تومان، ادامه تکمیل 
این طرح در سه سال گذشته ساخته شده و مرحله اول 
این مجموعه نیز به بهره برداری رسیده است، در جریان 

پیشرفت اقدامات عمرانی این طرح بزرگ قرار گرفت.
کالس های آموزشی، پست های برق، سیستم های تهویه 
هوا و 17پکیج سرمایشی، سرویس های بهداشتی، گچ 
کاری گنبد و رنگ آمیزی و همچنین سیستم های اعالم 
حریق مصالی بزرگ کیش در چند ماه گذشته تکمیل 
روشنایی  محاسبه  است. همچنین،  رسیده  اتمام  به  و 
الزم، انعکاس نور در شب و خیرگی نور برای برگزاری 
مراسم های مختلف جهت بهره برداری از این مجموعه 

پیش بینی شده است.

سالن همکف این طرح 30متر در 70متر و در زمینی 
به مساحت 2100مترمربع و سالن طبقه دوم نیز 30متر 
در 30 در 900مترمربع طراحی شده است و از ظرفیت 
مذهبی،  آیین های  و  مراسم  برگزاری  جهت  مناسبی 
فرهنگی و اجتماعی مانند اعیاد و سوگواری ایام محرم 

برخوردار است.
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  بازدید ها،  ادامه  در 
به  زمهریر کیش  فعالیت شرکت  در جریان  اقتصادی 
مطبوع  تهویه  سیستم  تولید  کارخانه  نخستین  عنوان 
این منطقه، که با حجم سرمایه گذاری 5میلیون دالر در 
زمینی به مساحت 3300مترمربع در دولت تدبیر و امید 

به بهره برداری رسیده است، قرار گرفت.
سیستم  تولید  کارخانه  نخستین  زمهریر  شرکت 
و  مدرن  دستگاه های  به  مجهز  کیش،  مطبوع  تهویه 
ماشین آالت به روز دنیا، با ظرفیت های 9هزار بی تی یو 
چیلر،  و  مینی چیلر  داکت ها،  انواع  بی تی یو،  تا 60هزار 
خانواده ها،  تمام  ضروری  کاالهای  ازجمله  فن کویل 
شرکت ها و سازمان ها محسوب می شود که عالوه بر 
تامین نیاز ساکنان کیش، به سرزمین اصلی صادرات 

دارد.
کارخانه شرکت سام چوب کیش نیز از دیگر واحدهای 
تولیدی فعال در این منطقه بود که حمیدرضا مومنی از 

آن بازدید کرد.
مبلمان سازی  شرکت  تنها  کیش  چوب  سام  شرکت 
جزیره، در زمینی به مساحت 3300مترمربع و در بنایی 
بالغ بر 26۴0مترمربع با سرمایه در گردش 30میلیارد 
تومان و فروش ماهانه 5میلیارد تومان احداث شده است.

شرکت سام چوب کیش نخستین و تنها کارخانه بزرگ و 
پیشرفته تولید مبلمان در این جزیره به شمار می رود که 
عالوه بر تامین نیاز مبلمان مسکونی و خانگی ساکنان 
کیش، محصوالت تولیدی این شرکت به دیگر مناطق 

کشور صادر می شود.
همچنین شرکت شید آرین نیز یکی از واحدهای صنعتی 
بزرگ ترشکاری در جزیره کیش است که فعالیت های 
پیشرفته  دستگاه های  توسط  ترشکاری،  فرزکاری، 
این مجموعه  در  دارد  را  متفاوتی  کارهای  قابلیت  که 
آرین  است و محصوالت شرکت شید  راه اندازی شده 
به کشورهای هند، اندونزی، مالزی، و همچنین پارس 

جنوبی صادر می شود.
شایان ذکر است، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ساختمان 
در حال ساخت با کاربری تولید لوازم آرایشی، عطر و 
ادکلن و همچنین واحد تولیدی آب آشامیدنی سانچز 

بازدید کرد.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فرهنگ  ارتقای  و  سیاسی  مشارکت  کیش،  آزاد 
جامعه پذیری را به عنوان دو مولفه مشارکت جمعی 
مطالبات  به  بخشیدن  سرعت  و  مجازی  فضای  در 

مردمی عنوان کرد.
فعاالن  با  صمیمانه  نشستی  در  آهنگران  جعفر 
نقش  اهمیت  بر  کیش  جزیره  در  مجازی  فضای 
رسانه  اصحاب  ازجمله  جمعی  مشارکت  موثر 
به  بخشیدن  سرعت  و  موقع  به  اطالع رسانی  در 

پاسخگویی مطالبات به حق عموم مردم تاکید کرد.
فعاالن  مهم  نقش  بر  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
فضای مجازی در راستای اجتماعی شدن و سطوح 
باالتری از جامعه پذیری اشاره داشت و تصریح کرد: 

ایجاد ایدئولوژی و رفتارهای نو، زمینه ساز تسریع در 
پاسخگویی به موقع مطالبات آحاد جامعه است.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تعامالت  افزایش  موقع،  به  اطالع رسانی  آزاد کیش، 
را  اجرایی  ویژه دستگاه های  به  رسانه ها  و همکاری 
راهکار مهمی برای برون رفت از مشکالت پیش روی 

برشمرد.
از  تعدادي  این نشست صمیمانه،  ادامه  در  همچنین 
مجازی  فعاالن فضای  و  اقتصادی  امور  کارشناسان 
حل  برای  موثر  راهکارهای  و  پیشنهادها  ارائه  با 
مواجه  آن  با  مردم  عموم  که  عدیده ای  مشکالت 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  اهتمام  مورد  شدند، 
کیش قرار گرفت و دستورات الزم به منظور بررسی 

و حل موضوعات مطرح شده صادر گردید.
خدمات  انواع  و  قیمت ها  افزایش  است،  گفتنی 
گردشگری، مرمت و نوسازی مدارس، افزایش اجاره 
بلیط  نرخ  افزایش  معلمان،  مزایا  و  حقوق  مسکن، 
هواپیما برای کیشوندان، ارائه خدمات پستی، حضور 
در  ریه  متخصص  پزشک  ازجمله  پزشکان  مستمر 
کیشوندی  کارت  با  ویژه  خدمات  ارائه  و  بیمارستان 

ازجمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
و  فرهنگی  معاون  پورعلی  سعید  است،  ذکر  شایان 
روابط  مدیر  رضوی  علوی  سیدعلیرضا  اجتماعی، 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی 
و  ورزش  موسسه  مدیرعامل  فرضی پور  عزیزاله  و 
تفریحات سالم کیش نیز در نشست صمیمانه رئیس 

هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
حضور  جزیره  مجازی  فضای  فعاالن  از  تعدادی  با 

داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
بازدید از اردوهای تیم ملی بوکس و والیبال ساحلی ناشنوایان، 
از تایید فدراسیون جهانی برای برگزاری مسابقات والیبال 

ساحلی جهانی در کیش خبر داد.
جعفر آهنگران در بازدید از اردوهای تیم ملی بوکس و 
والیبال ساحلی؛ جزیره کیش را به عنوان پایگاه اصلی 

برگزاری اردوهای تیم ملی معرفی کرد.
وی با بیان این که برگزاری باشکوه مسابقات جهانی والیبال ساحلی 
جزیره کیش در سال 1396 سبب استقبال گسترده عالقه مندان به 

این ورزش شد، اظهار داشت: با تایید فدارسیون جهانی، شن و 
ماسه زمین والیبال ساحلی جزیره کیش مرغوب ترین شن و ماسه 
در سطح منطقه است از این رو کیش می تواند میزبان شایسته 

برگزای مسابقات جهانی در این منطقه باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حمایت همه جانبه از 
تیم های ورزشی به ویژه ورزش های قهرمانی را از مهم ترین 
برنامه های سازمان متبوع خود برشمرد و افزود: تمام امکانات 
و تجهیزات مورد نیاز عالقه مندان به ورزش و اردوهای 

تیم ملی این منطقه در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد.

آهنگران تصریح کرد: جزیره کیش به مقصد تیم های 
ورزشی کشور تبدیل شده است.

به گفته وی، شرایط برگزاری کمپ ورزشی و کمپ های 
منطقه  این  تا  می شود  فراهم  جزیره  در  مشابه  ورزشی 
در سطح کشور به عنوان منطقه پیشرو جهت میزبانی از 
تیم های ورزشی و برگزاری مسابقات ملی و بین  المللی باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: 
با تدوین برنامه عملیاتی، امکانات و تجهیزات ورزشی 
این منطقه در فصل های مختلف سال برای میزبانی از 

اردوهای ورزشی تامین شده است.
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سازنده  تعامل  آهنگران 
اقدامات  نویدبخش  را  کشور  جوانان  و  ورزش  وزارت 

توسعه ای در حوزه های مختلف ورزشی عنوان کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان ضمن قدردانی از اطالع رسانی به موقع 
صدا و سیمای مرکز کیش خاطرنشان کرد: نقش موثر 
صدا و سیما در سرعت بخشیدن به اطالع رسانی به موقع 

و آگاهی سازی جامعه قابل تقدیر است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:

جــزیره کیش الگویی نمونه در 
جهت حکمروایی موثر محلی

اخبار منطقه آزاد کیش

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

تسریع در امر تولید و رفع موانع در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی کیش

ارتقای سطح فرهنگ جامعه پذیری با مشارکت جمعی در فضای مجازی

جزیره کیش، پایگاه اصلی برگزاری اردوی تیم های  ملی منطقه
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عمومی  استقبال  و  مشارکت  از  پیامي،  انتشار  با  کیش 

در مصرف بهینه آب و برق این منطقه قدرداني کرد.
در پیام جعفر آهنگران خطاب به ساکنان کیش، همکاران 
پرتالش شرکت آب و برق، بازاریان و نهادهای دولتی و 

غیردلتی آمده است:
با نام و یاد خدای مهربان

بر خود فرض می دانم از فداکاری و اهتمام بلند همکاران 
عزیزم در تامین برق و آب جزیره زیبای کیش به ویژه 
در این روزهای داغ و توان فرسا، صمیمانه قدردانی کنم.
عبادت  و  بدانم  مقدس  را  خدمت  این  می خواهم  اجازه 

بخوانم چون مهم ترین خدمت به خلق خداست.
و  بازاریان  جامعه  همراهی  با  یکسو،  از  شکر  را  خدا 
و  مذهبی  و  مدنی  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای 
پذیرش  و  رسانه ها  سایر  و  مرکز کیش  و سیمای  صدا 
پیش  همکاری  سو،  دیگر  از  و  صرفه جویی  به  دعوت 
با  که  برق  و  آب  شرکت  با  ماهتاب  نیروگاه  گذشته  از 
عملیاتی  و  یافته  بهتری  جلوه  اخیر،  نشست  به   توجه 
می شود، می توانیم امیدوار باشیم به رغم همه مشکالت 
توان افزای  گرمای  با  را  سوزان  فصل  کاستی ها،  و 
همدلی ها و همراهی های همیشگی و با خاطره ای خوش 

و دل انگیز، پشت سر بگذاریم.
به اتفاق کیشوندان عزیز به همه همکاران عزیز و دوست 
داشتنی ام در شبکه های آب و برق جزیره، دست مریزاد 
می گویم و برای یکایک این عزیزان بهترین پاداش  های 

الهی را آرزو می کنم.
شاد باشید و نیک فرجام

و  ورزش  موسسه  بین  همکاری  نامه  تفاهم  امضای 
دانشگاه  کیش  بین المللی  پردیس  و  سالم  تفریحات 
آموزشی،  امکانات  از  بهینه  استفاده  هدف  با  تهران 
میزبانی از رویدادهای مختلف در سطح ملی و بین المللی 
قطر،  جام جهانی 2022  ظرفیت های  از  بهره مندي  و 
زمینه ساز تحقق دیپلماسی ورزشی در جزیره کیش است.
دوره های  برگزاری  مشترک،  راهبردی  کمیته  تشکیل 
از  میزبانی  و  برگزاری  بین المللی،  و  ملی  آموزشی 
رویدادها، مسابقات ورزشی ملی و بین المللی دانشگاهی 
از  قطر  جام جهانی 2022  ظرفیت های  از  بهره مندی  و 
موسسه  میان  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  مهم  اهداف 
کیش  بین المللی  پردیس  و  سالم  تفریحات  و  ورزش 

دانشگاه تهران است.
و  ورزش  موسسه  مدیرعامل  گزارش،  این  اساس  بر 
فعالیت های  توسعه  به  اشاره  با  کیش  سالم  تفریحات 
ورزشی و ارتقای علمی، تخصصی و فنی در حوزه های 
مجرب  اساتید  جذب  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  مختلف 
بین المللی، توسعه دامنه فعالیت ها با دانشگاه های مطرح 
ورزش  بین المللی  و  ملی  رویدادهای  برگزاری  دنیا، 
دانشجویی و بهره مندی از ظرفیت های دانشگاه تهران 
ورزشی  مدیران  و  ورزشکاران  مربیان،  توانمندسازی  در 

زمینه ساز دیپلماسی نوین ورزشی است.
به گفته عزیزاله فرضی پور، موسسه ورزش و تفریحات 
سالم با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و بهره مندی 
از پتانسیل ها و ظرفیت های این منطقه، نسبت به توسعه 
و ارتقای سطح ورزش های دانشجویی اقدام کرده است.
دانشگاه  کیش  بین المللی  پردیس  مهم  نقش  بر  وی 
کیش  آزاد  منطقه  ورزش  مختلف  حوزه های  در  تهران 
اشاره کرد و افزود: با تعامل و همکاری موسسه ورزش 
در  تهران، می توان  دانشگاه  با  سالم کیش  تفریحات  و 
راستای ارتقای سطح دانش ورزش جزیره کیش گام های 

موثری برداشت.
همچنین، دکتر مجید علی زاده رئیس پردیس بین المللی 
فعالیت های  که  این  بیان  با  تهران،  دانشگاه  کیش 
ورزشی و علوم ورزش، جذب استادان بین المللی، ارتباط 
ملی  رویدادهای  برگزاری  و  دنیا  دانشگاه های مطرح  با 
این  ظرفیت های  از  دانشجویی  ورزشی  بین المللی  و 
کیش  بین المللی  پردیس  داشت:  اظهار  است،  دانشگاه 
ورزش های  مسابقات  از  میزبانی  براي  تهران  دانشگاه 
کیش  جزیره  در  آسیا  دانشگاه های  دانشجویان  ساحلی 

از آمادگی الزم برخوردار است.

قدرداني مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش 
از مشارکت قابل تحسین 

 آحاد جامعه در
 مصرف بهینه انرژي

تحقق دیپلماسی نوین 
ورزشی در منطقه آزاد کیش

با امضاي تفاهم نامه همکاری دوجانبه 
محقق می گردد:



آزاد،  مناطق  پروژه های  افتتاح  از  دوره  ششمین  در 
ویدئوکنفرانسی،  صورت  به  و  رئیس جمهور  دستور  با 
سایر  زیرساختی  و  سرمایه گذاری  66طرح  با  همزمان 
زیرساخت  و  خدماتی  تولیدی،  14طرح  آزاد،  مناطق 
6هزار  سرمایه گذاری  با  انزلی  آزاد  منطقه  در  بندری 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
استاندار گیالن، اعضای  زارع  ارسالن  این مراسم که  در 
هیات مدیره، معاونین و مدیران واحدهای سرمایه گذاری 
و  مدیره  هیات  رئیس  داشتند؛  حضور  انزلی  آزاد  منطقه 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی  گفت: این منطقه با 
دارا بودن دو بندر بزرگ انزلی و کاسپین و زیرساخت های 
تجاری  مبادالت  در  محوری  نقش  تجاری،  و  صنعتی 
کشورهای اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای خزر داشته 
زنجیره  زیرساخت های  تکمیل  با  اخیر  سال های  در  که 
لجستیک در تامین کاالهای اساسی کشور بسیار موثر بوده 

است.
علی اوسط اکبری مقدم افزود: با عنایت به تدابیر ابالغی 
دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان 
انزلی به عنوان معین و پشتیبان منطقه آزاد  منطقه آزاد 

اینچه برون معرفی گردیده است که با توجه پیگیری انجام 
شده امید است راه اندازی رسمی این منطقه آزاد به عنوان 

اولین منطقه نسل جدید به زودی صورت گیرد.
14طرح  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  اظهار  وی 
سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با 
سرمایه ریالی بالغ و ۳هزار و ۸۸4میلیارد ریال و سرمایه 
و  6هزار  ارزش  به  جمعا  یورو  میلیون  هشت  خارجی 
در  446نفر  مستقیم  اشتغال زایی  و  ریال  164میلیارد 

بخش های صنعتی و بندری به بهره برداری رساند.
اینکه  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
عمده  ۸۲پروژه  حدود  انزلی  آزاد  منطقه  در  هم اکنون 
۷۹هزار  بر  بالغ  اعتباری  با  زیربنایی  و  سرمایه گذاری 
اجرا  دست  در  یورو  4۵میلیون  و  ریال  ۳۹۰میلیارد  و 
صنعتی  ۹واحد  افتتاح ها،  این  در  کرد:  اظهار  می باشد، 
شامل تولید المپ با سرمایه گذاری خارجی، تولید روغن 
خوراکی، تولید لوازم خانگی، تولید محصوالت بهداشتی، 
تولید پوشاک و کاالی خواب، مونتاژ رایانه و تبلت، تولید 
مخزن پلی اتیلن و پنج طرح غیرصنعتی شامل مجتمع 
اداری و رستوران  تجاری مسکونی ۷۲واحدی، مجتمع 

گردان، مجتمع نمایشگاهی و تعمیرگاهی، مخزن ۵هزار 
بندری  مجتمع  دریایی  امور  ساختمان  و  روغن  تنی 

کاسپین به بهره برداری رسید.
اکبری مقدم در ادامه با توجه به تاکید دکتر روحانی ریاست 
محترم جمهور به تکمیل پروژه راه آهن سراسری رشت به 
بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی اشاره و تصریح نمود: در دولت 
تدبیر و امید راه آهن قزوین به رشت با پیگیری های انجام 
شده به بهره برداری رسید و به منظور تکمیل این خط ریلی 
و اتصال آن به بندر کاسپین و انزلی و در ادامه آن به بندر 
آستارا در دستورکار قرار دارد که اولویت با اتصال راه آهن به 

بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر محور رشت به بندر 
کاسپین در دو بخش ابنیه های فنی و زیرسازی در حال اجرا 
است که به جهت ابنیه بزرگی که بر روی بزرگراه رشت و 
انزلی قرار دارد و شرایط سخت محیطی، روند کار سرعت 
باالیی نداشته و در بحث زیرسازی این پروژه بیش ۸۵درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته که در ماه های آینده قابلیت تکمیل 

روسازی و ریل گذاری را دارد.
446نفر  برای  که  مزبور  پروژه های  گزارش،  این  بر  بنا 
با  المپ  تولید  واحد  یک  شامل:  می کنند  ایجاد  شغل 
سرمایه گذاری ۸میلیون یورویی خارجی و ۲4میلیارد ریالی 
داخلی، مجتمع تجاری و مسکونی مهتاب با سرمایه گذاری 
۲هزار میلیارد ریال، ساختمان امور دریایی مجتمع بندری 
کاسپین با هزینه 1۰میلیارد ریال، مخزن ۵هزار تنی با میزان 
و مجتمع  گردان  رستوران  ریال،  سرمایه گذاری۷۰میلیارد 
با 4۵۰میلیارد ریال سرمایه گذاری، تعمیرگاه  نمایشگاهی 
تولیدی  واحد  سرمایه گذاری،  ریال  ۲۵۰میلیارد  با  خودرو 
سرمایه گذاری  حجم  با  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت 

۳6۰میلیارد ریال است.
با  تبلت  و  رایانه  مونتاژ  صنعتی  واحد  یک  همچنین، 
سرمایه گذاری ۸۰میلیارد ریال، طرح توسعه تولید پوشاک 
با اعتبار ۲۵میلیارد ریال، طرح توسعه تولید مخازن پلی اتیلن 
کاالی  تولیدی  واحد  ریال،  سرمایه گذاری 1۵۰میلیارد  با 

کارخانه  ریال،  ۲۵میلیارد  سرمایه گذاری  میزان  با  خواب 
تولید روغن های خوراکی با سرمایه گذاری ۲۲۰میلیارد ریال، 
تولید لوازم خانگی با سرمایه گذاری ۲۲۰میلیارد ریال از دیگر 
طرح های سرمایه گذاری تولیدی-صنعتی بود که به دستور 

رئیس جمهور افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
الزم به ذکر است، سازمان منطقه آزاد انزلی دارای 14۹واحد 
تولیدی با میزان اشتغال زایی مستقیم برای حدود چهار هزار نفر 
در دو شهرک صنعتی و خارج از آن است و هم اکنون مراحل 
احداث سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه مجتمع 
بندری کاسپین با دارا بودن مساحت ۵۰هکتاری عالوه بر 
افزایش دو برابری وسعت صنعتی منطقه ضریب اشتغال زایی 

و واحدهای تولیدی را به چندبرابر افزیش می دهد.
این منطقه تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه خزر است و 
کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات 

و واردات محصوالت از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال-جنوب، دارا 
بودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه 
دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و الگان در روسیه، 
باکو در  و  قزاقستان  اکتائو در  ترکمنستان،  کراسنودسک 
آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب به بازارهای 
فرودگاه  به  نزدیکی   ،CIS همسود کشورهای  مصرف 

بین المللی رشت ازجمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
گفتنی است، مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت 
و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان 1۰۰درصد در 
منطقه، امکان فعالیت بانک ها و موسسات مالی و  بیمه ای 
در این منطقه، معافیت مالیاتی ۲۰ساله بر درآمد و دارایی از 
تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، وحدت مدیریت 
در ارائه کلیه خدمات به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی، 
اقدامات سازمان درخصوص خلق مزایا و معافیت های جدید 
کاالی  بورس  فعالیت  اقتصادی-تولیدی،  فعاالن  برای 
منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کاالی همراه 
محدوده  در  کار  و  فضای کسب  رونق  زمینه ساز  مسافر، 

منطقه آزاد انزلی شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
به همراه معاون امور بندری و حوزه خزر، مدیرکل حوزه 
ریاست و مشاور اجرایی مدیرعامل، به منظور بررسی 
وضعیت موجود منطقه آزاد تازه تاسیس اینچه برون به 
این منطقه سفر کرده و ضمن دیدار با استاندار گلستان، 

مسائل و موارد اجرایی را بررسی کردند.
آزاد  منطقه  راه اندازی  راهبردی  شورای  تشکیل 
استانداری  اقتصادی  معاون  حضور  با  اینچه برون 
گلستان و مدیران دستگاه های اجرایی از مهم ترین 

برنامه های این سفر کاری بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست 
بیان کرد: بررسی وضعیت موجود، ترسیم نقشه راه، 
پیشبرد اهداف اقتصادی و فعالیت تجاری به واسطه 
مبادالت  افزایش  منظور  به  همسایه  کشورهای 
از  ملی  اقتصاد  در  تحول  ایجاد  منظور  به  تجاری 
سطح  در  آزاد  مناطق  وظایف  مهم ترین  وظایف 
جغرافیایی  و  قانونی  ظرفیت های  با  تا  بوده  کشور 
همه جانبه  توسعه  منظور  به  بستر الزم  بتوانند  خود 

در سطح کشور را فراهم نمایند.
علی اوسط اکبری مقدم در ادامه به نقش مناطق آزاد 
باید  همه  کرد:  اظهار  و  اشاره  کشور  شرایط  بهبود  در 
از  مطلوب  بهره وری  و  اقتصادی  شکوفایی  جهت  در 
فرصت هایی که در اختیارمان است بی وقفه تالش کنیم 
و در این بازدید با ظرفیت های حمل و نقل و تجاری 
منطقه اینچه برون و استان گلستان آشنا شدم و امیدوارم 
با ارائه گزارشات دقیق بتوانیم راهبردی مناسبی به منظور 
ایجاد اشتغال، توسعه فعالیت های تولیدی، تامین منابع 
اولیه همراه با توسعه صادرات طراحی و اجرا داشته باشیم.
در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و  زیرساخت ها  معرفی  به  گلستان  استانداری 
ظرفیت های حمل و نقلی و صنعتی موجود در منطقه 

کرد  اعالم  و  پرداخت  گلستان  استان  و  اینچه برون 
اجرایی  دستگاه های  آزاد وضعیت  منطقه  استقرار  با 
ازجمله گمرک مشخص خواهد  مستقر در محدوده 
شد تا طبق قانون با وحدت رویه خدمات رسانی الزم 

به تجار و بازرگانان ارائه شود.
همچنین، معاونین و مدیران دستگاه های اجرایی و 
کارشناسی  نظرات  نقطه  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
خود را به منظور رفع موانع و تسریع در انجام فعالیت 

منطقه آزاد اینچه برون ارائه دادند.
گفتنی است، بازدید از گمرک منطقه آزاد اینچه برون، 
بررسی روند ارائه خدمات و تخلیه بارگیری راه آهن، 
بازدید از پایانه مرزی و شهرک صنعتی هزار هکتاری 
اترک و مشخص شدن اعضای ستاد معین راه اندازی 
منطقه آزاد اینچه برون از دیگر اقدامات انجام شده  
از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و هیات 

همراه در این سفر کاری بود.

حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از طرح ملی اتصال 
راه آهن به مجتمع بندری کاسپین و طرح های توسعه ای 

منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آورد.
در جریان این بازدید که علی اوسط اکبری مقدم رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز 
حضور داشت، مشاور رئیس جمهور از قسمت های مختلف 
خط آهن و ایستگاه در حال ساخت خط ریلی مزبور در 
مجتمع بندری کاسپین بازدید به عمل آورد و بر اهمیت 
اهمیت  ریلی حائز  این مسیر  از  بهره برداری سریع تر 
ملی که دارای دستاوردهای بین المللی برای کشورمان 

می باشد، تصریح کرد.
بازدید از زیرساخت های حوزه گردشگری با محوریت 
توریسم دریایی و ساحلی، بخش دوم بازدیدهای روز 
نخست حضور حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور 

در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
منطقه آزاد انزلی بود که در آن با امکانات، خدمات 
و برنامه های حوزه گردشگری منطقه آشنا شده و بر 
اهمیت ارتقای استانداردهای گردشگری مناطق آزاد و 
این منطقه با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی 
به منظور جذب گردشگر و افزایش اشتغال زایی مولد 

برای مردم بومی تاکید نمود.
گفتنی است، در جریان این بازدیدها، اعضای هیات مدیره 

و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.

بازدید مشاور رئیس جمهور از پروژه تجاری-
فرهنگی آرش مال منطقه آزاد انزلی

همچنین، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در دومین روز 
از سفر کاری خود به همراه علی اوسط اکبری مقدم 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی، از پروژه تجاری، تفریحی و فرهنگی در حال 

ساخت آرش مال بازدید به عمل آورد.
نشستی  رئیس جمهور  مشاور  بازدید،  روند  ادامه  در 
تخصصی با سرمایه گذاران و پیمانکاران این پروژه 

برگزار نمود.
گفتنی است، پروژه تجاری، تفریحی و فرهنگی در 
حال ساخت آرش مال در 6طبقه به مساحت ۲1هزار 
مترمربع بنا شده است و دارای 1۵۰واحد تجاری، یک 
 ،vip سالن کنسرت استاندارد و سه سالن سینمایی
فود کورت ، رستوران و واحد های تجاری و خدماتی 
ویژه می باشد که به همت بخش خصوصی در حال 

ساخت و تکمیل است.

بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از واحد تولید پوشاک هپی لند

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
هیات  رئیس  همراهی  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
منطقه  شماره ۲  صنعتی  شهرک  در  حضور  با 
نیز  پوشاک هپی لند  تولیدی  واحد  از  انزلی،  آزاد 

بازدید به عمل آورد.
 الزم به ذکر است، هپی لند یکی از بزرگترین واحدهای 
تولیدی پوشاک در سطح کشور بوده که به عنوان 
کارآفرین نمونه و صادر کننده برتر در سطح ملی و 

بین المللی فعالیت می کند.

نشست فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی 
با مشاور رئیس جمهور 

مشاور  مومنی  حمیدرضا  سفر  از  روز  دومین  در 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرشورایعالی  و  رئیس جمهور 
اقتصادی به منطقه آزاد انزلی، با حضور علی اوسط 
اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
فعاالن  با  تخصصی  نشستی  انزلی،  آزاد  منطقه 

اقتصادی این منطقه برگزار گردید.
گفتنی است، در این نشست، فعاالن اقتصادی مشکالت 
و موانع حوزه کاری خود با دستگاه های اجرایی خارج از 

مناطق آزاد و بروکراسی های اداری را بیان کردند.

برگزاری جلسه شورای معاونین سازمان 
منطقه آزاد انزلی با حضور مشاور 

رئیس جمهور
نشست شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با 
حضور حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علی اوسط 
اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
گفتنی است، معاونین و مدیران حاضر در این نشست 
به تشریح اقدامات در حوزه کاری خود ازجمله جذب 
سرمایه گذار ، توسعه زیر ساخت ها ، افزایش فعالیت های 
تجاری و بندری ، فرهنگی، توسعه پهنه های صنعتی 

منطقه و تامین منابع و رفع موانع پرداختند.

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

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

در بازدید مشاور رئیس جمهور از پروژه های منطقه آزاد انزلی تاکید شد:

بهره برداری از ۱۴طرح تولیدی، خدماتی 
و زیرساخت بندری در منطقه آزاد انزلی

تشکیل شورای راهبردی راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون

تسریع در عملیات تکمیل پروژه اتصال راه آهن سراسری به مجتمع بندری کاسپین

  دکتر احمد دنیامالی نماینده مردم شهرستان بندر 
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  و  انزلی 
مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس  با  اسالمی 
منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 

آزاد انزلی دیدار و گفت و گو کرد.
در جریان این دیدار، نماینده مردم شهرستان بندر 
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  و  انزلی 
و  توسعه ای  طرح های  با  نزدیک  از  اسالمی 
پروژه های زیرساختی منطقه آزاد انزلی آشنا شد. 

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  است،  گفتنی 
آتی  برنامه های  نیز  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
جهت  در  روی  پیش  مسائل  برخی  و  سازمان  
مطرح  را  پروژه ها  اجرای  به  بخشیدن  سرعت 
نمود و نماینده مردم شهرستان بندر انزلی و عضو 
بر  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
حمایت همه جانبه مجلس از اقدامات و طرح های 

توسعه ای در کشور تاکید کرد.

ایران  در  اوراسیا  بین المللی  نمایشگاه  نخستین 
دائمی  محل  در  جاری  ۲1تیرماه  الی   1۸ از 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 

در تهران برگزار شد.
بین المللی  نمایشگاه  در  گزارش،  این  بر  بنا 
اختصاص  با  انزلی  آزاد  اوراسیا ، سازمان منطقه 
حوزه های  در  را  خود  ویژه  ظرفیت های  غرفه، 
صنعتی  و  سرمایه گذاری  بندری،  لجستیک، 

نمود.  معرفی 
روسیه،  از  ۳۰شرکت  حدود  است،  گفتنی 
از  1۰شرکت  از  بیش  قرقیزستان،  از  ۳۰شرکت 
و  قزاقستان  از  1۰شرکت  از  بیش  ارمنستان، 
شرکت های  کنار  در  بالروس  از  شرکت هایی 
حضور  بین المللی  نمایشگاه  این  در  ایرانی 
فایناس،  و  بانکی  زمینه های  در  که  داشتند 
بزرگ،  کارخانه های  ساخت  فناوری،  انتقال 
روغن،  مخازن  اسکله ها،  بنادر،  سیلوها، 
به  مشغول  سیمان  و  فوالد  کشتی سازی، 

می باشند. فعالیت 

حمایت همه جانبه 
مجلس شورای اسالمی 
از اقدامات و طرح های 

توسعه ای کشور 

برپایی نمایشگاه اختصاصی 
بین المللی اوراسیا در ایران

     در دیدار نماینده مردم شهرستان بندر انزلی با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

با حضور  ۱۰۰شرکت خارجی و سازمان 
منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:
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مناطق آزاد ایران در دولت آقای روحانی در شرایطی به فعالیت 
و  داشت  قرار  تحریم  تنگنای  در  کشور  که  دادند  ادامه  خود 
و  بود  تجارت  توسعه  و  تولید  علیه  کالن،  شاخص های  همه 
تکیه  با  که  بودند  مجبور  توسعه  برای  شرایطی  چنین  در  طبیعتا 
را  تولید  تسهیل  و  عمران  توسعه،  نحوی  به  درونی،  منابع  بر 
توسعه  روند  بین المللی  تعامالت  با  بعد  البته سال ها  کنند.  فراهم 
اثرات  تحریم ها  دوباره  بازگشت  اما  کرد،  پیدا  بهتری  شرایط 
بر روند جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه طرح های  مخربی 
عمرانی در این مناطق گذاشت. با این حال مسئولین در مناطق 
و  محدودیت ها  اقسام  و  انواع  وجود  با  که  کردند  تالش  آزاد 
آزاد  به توسعه مناطق  راهبردی  نگاه  فشارهای داخلی و خارجی 
داشته باشند تا بهترین راه برای عبور از بحران از طریق همین 

فراهم شود. آزاد  مناطق 
به  داده ها  طریق  از  که  نیست  لطف  از  خالی  کلی  نگاه  یک  در 
گزارش ها، مجموع  اشاره ای شود. طبق  آزاد  مناطق  مالی  عملکرد 
از  که  بوده  ریال  187.313میلیارد  8سال  در  7منطقه  از  درآمدها 
این مجموع 40درصد آن مربوط به درآمدهای عملیاتی، 37درصد 
و  منابع  سایر  12درصد  تجاری،  کاالی  ورود  عوارض  به  مربوط 

11درصد ناشی از فروش زمین است .
عمرانی،  هزینه های  که  8سال  در  نیز  کشور  آزاد  7منطقه  اما 
پرداخت های  و  خرید  سرمایه ای،  هزینه های  سازمان،  مدیریت 
اجتماعی  و  فرهنگی  خدمات  درخصوص  هزینه هایی  و  انتقالی 

داشته اند که در مجموع حدود حدود 152میلیارد ریال بوده است.
شروع  در  است.  ایران  آزاد  مناطق  در  تولید  روند  دیگر  موضوع 
در  که  بوده  دالر  774میلیون  تولیدات   میزان  امید  و  تدبیر  دولت 
سال 99 این میزان به 1835میلیون دالر رسیده است و این یعنی 
است.  داشته  وجود  ساله  هشت  دوره  طول  در  136درصدی  رشد 
همچنین تعداد بنگاه های فعال نیز در طول هشت سال 118درصد 

رشد داشته است.
ابتدای  از  که  است  اشتغال  میزان  و  تعداد  دیگر  کلی  شاخص  اما 

دولت روحانی تاکنون 170درصد افزایش یافته است.
عملکرد  برای  کلی  شاخص های  دیگر  از  آزاد،  مناطق  در  تجارت 
در  کشورها  سایر  به  مناطق  تولیدات  صادرات  است.  آزاد  مناطق 
این دوره 180درصد  بوده که در کل  6،6میلیارد دالر  این 8سال، 
واردات  بوده است.  نیز 20درصد  افزایش داشته و رشد ساالنه اش 
نیز در سال های دولت تدبیر و امید 4.9میلیارد دالر بوده که برای 
مصرف در منطقه، مواد اولیه و تجهیزات تولید بوده صورت پذیرفته 

است.
اما تراز تجاری 8ساله نیز قابل توجه است که )1.7-(میلیارد دالر 
بوده است . البته تراز تجاری مناطق آزاد از سال 96 مثبت شده است 
دالر  76میلیون  مثبت  به  دالر  596میلیون  منفی  از  مجموع  در  و 

افزایش داشته است.
بوده  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  ارزش  دیگر،  موضوع 
میلیارد  612هزار  آزاد  مناطق  داخلی  سرمایه گذاری  ارزش  است. 
حالی  در  است؛  بوده  ارزی  صورت  به  دالر  701میلیون  و  ریال 
8ساله ،  دوره  در  کشور  کل  در  خارجی  سرمایه گذاری  میزان  که 

19میلیارد دالر بوده است.
اجتماعی  و  هنری  فرهنگی ،  ظرفیت های  ارتقای  دیگر،  مورد  اما 
مراکز  تعداد  و  داشته  افزایش  مراکز ورزشی 41درصد  تعداد  است. 
163درصد  فرهنگی  انجمن های  و  68درصد  هنری  و  فرهنگی 
رشد داشته است. تعداد تشکل ها 40درصد افزایش ، تعداد حافظان 
میانگین  5.5درصد،  بیکاری  نرخ  میانگین  489درصد،  کریم  قرآن 
دسترسی به خدمات پایه آموزشی 98درصد  و دسترسی به خدمات 

پایه بهداشتی و درمانی 97درصد افزایش داشته است. 
621پروژه  است؛  مهم  نیز  آیندگان  برای  آزاد  مناطق  میراث  اما 
ارزش  کلی  به صورت  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  50درصد  باالی 
پروژه ها 2480میلیارد ریال بوده و مهم تر آنکه 36.700نفر ظرفیت 

اشتغال زایی پروژه ها است.
و این ارزیابی کلی و آماری از ارتقای ظرفیت های فرهنگی ، هنری 
تجارت  خارجی ،  و  داخلی  اجتماعی ، وضعیت سرمایه گذاری های  و 

در مناطق آزاد، روند تولید و عملکرد مالی مناطق آزاد بوده است.

پرده گشایی از تصورات اشتباه درخصوص مناطق آزاد
اما قبل از ورود به داده های عملکردی مناطق آزاد بد نیست که از 
چند تصور اشتباه درخصوص مناطق آزاد پرده گشایی کنیم، ازجمله 
درصد ناچیزی از قاچاق در مناطق آزاد؛ باید تاکید کرد که کاالی 
مناطق  درخصوص  منتقدین  که  است  موضوعاتی  از  یکی  قاچاق 
آزاد آن را به وفور مطرح می کنند ؛ کاالیی که بدون پرداخت حقوق 
گمرکی و طی تشریفات قانونی از مبادی رسمی و غیررسمی وارد 
از  کاالیی  هر  عبور  که  است  حالی  در  این  می شود.  کشور  خاک 
مناطق آزاد به داخل کشور ، مشمول مقررات گمرکی است و وظیفه 
و  امنیتی  نیروهای  برعهده  نیز  قاچاق  کاالی  با  مقابله  و  کشف 
نظامی است که تحت اختیار مدیران مناطق آزاد نیستند. به دالیل 
زیاد، ورود و خروج هر کاالیی از مرزهای مناطق آزاد به سرزمین 
مواجه  سرزمینی  مرزهای  سایر  از  بیشتری  نظارت های  با  اصلی 
مبادی  از  کاال  قاچاق  میزان  رسمی ،  آمارهای  براساس  و  است 
مناطق آزاد به سرزمین اصلی در دوره 8ساله کمتر از نیم درصد از 

کل کاالهایی بوده که وارد کشور شده است.
وارد  قاچاق  کاالی  دالر  14میلیارد  حدود  ساالنه  آمارها ،  براساس 
کشور می شود. مجموع کاالهای قاچاق کشف شده در این مناطق، 
امر  این  است،  نرسیده  هم  دالر  15میلیون  به  گذشته  8سال  در 
موید آن است که گرچه شرایط اقتصادی و قیمت ارز، اثر تشویق 
کننده در فساد و قاچاق دارد، اما بنا به مجموعه از عوامل، شانس 
از سایر بخش هاست و  آزاد کمتر  از مناطق  قاچاق کاال  و ریسک 
از  و  مستندات  فاقد  آزاد،  مناطق  از  قاچاق  باالی  حجم  بر  تاکید 
راه های  مسیر جستجوی  کردن  گم  برای  غلط  نشانی  اساس یک 

واقعی قاچاق کاال به کشور است.
بودن  غیرشفاف  رویکرد  آزاد،  مناطق  علیه  انتقادات  از  یکی  اما 
طوالنی  فرآیند  تنها  نیست.  مستند  انتقاد  این  که  حالی  در  است؛ 
منزله  به  که  بوده  خدماتی  واحد  پنجره  راه اندازی  آزاد  مناطق  در 
وارد  نیمه دوم سال 99  آزاد در  الکترونیک در سطح مناطق  دولت 
160سامانه  راه اندازی  شفافیت  راستای  در  شد.  بهره برداری  فاز 
اطالع رسانی و بانک اطالعاتی برای تسهیل دسترسی کارآفرینان 
اطالعات  سامانه ها  این  در  است.  گرفته  صورت  سرمایه گذاران  و 
مدنی،  نهادهای  گمرکات ،  کاالها،  خروج  و  ورود  به  مربوط 
از  بسیاری  آن  بر  مضاف  و  شده  ثبت  و...  بنگاه ها  فعالیت های 

امضاهای طالیی نیز حذف گردیده است.
منابع  تامین  برای  زمین  فروش  مناطق  به  دیگر  جدی  انتقاد 
میانگین  داده های موجود  برابر  این در حالی است که  مالی است؛ 

ایران  آزاد  مناطق  کل  درآمدهای  و  منابع  در  زمین  فروش  سهم 
بابت  زمین ها  این  از  مهمی  بخش  و  می رسد  11درصد  حدود  به 
آزاد در اجرای پروژه ها واگذار  سهم مشارکت سازمان های مناطق 

شده اند.

اولین ها در مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید
برخی اقدامات دولت تدبیر و امید اولین بار است که در مناطق آزاد 

ایران رخ می دهد که تعدادشان کم هم نیست.
اولین  برای  کشاورزی  و  صنعتی  تخصصی  شهرک های  تاسیس 
با مدیریت بخش  ایده  این  راه اندازی  است؛  داده  در دولت رخ  بار 
امید  و  تدبیر  دولت  در  که  است  دستاوردهایی  ازجمله  خصوصی 
شیالت  شهرک  ارس ،  گلخانه ای  کشت  شهرک  شد.  پی ریزی 
پتروشیمی قشم و چابهار  قشم، شهرک لجستیک چابهار، شهرک 
ازجمله این شهرک های صنعتی تخصصی است که حاصل رویکرد 
ایجاد  بر  تمرکز  و  منطقه ای  ظرفیت های  بر  مبتنی  توسعه ای 

هاب های صنعتی، کشاورزی و معدنی در مناطق مختلف است.
دستاوردهای  از  یکی  آزاد  مناطق  در  توسعه  اولین سند  تدوین  اما 
قابل توجه درخصوص عملکرد دولت آقای روحانی در مناطق آزاد 
برنامه  سند  فاقد  تاکنون  مناطق  این  که  است  آن  واقعیت  است. 
اما  بوده اند،  تدوین شده در کشور  برنامه های 5ساله  توسعه مشابه 
این سند در پایان دولت دوازدهم تدوین شد تا به عنوان راهنمای 
عملی دولت های بعدی بتواند راهگشا باشد. سندی که در دو برش 
با  بیشتری  همگامی  بتواند  تا  می شود  تدوین  ساله  سه  و  ساله  دو 
برنامه های توسعه کشور داشته باشد . گفتنی است، توجه به تولید و 
اشتغال، سرمایه گذاری خارجی، صادرات و گردشگری از محورهای 

اصلی این سند می باشد.
از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید برای مناطق آزاد، 90واحد 
بوم گردی است که نتیجه آن تقویت زیرساخت های جذب گردشگر 
و افزایش دو برابری تعداد گردشگران بوده است. مضاف بر آن با 
مبتنی  طرح های  از  آزاد  مناطق  سازمان های  واحدها،  این  ایجاد 
پایان  در  روند  این  با  می کنند.  حمایت  محلی  جوامع  توسعه  بر 
حدود  ظرفیتی  آزاد،  مناطق  در  بوم گردی  واحدهای  سال 1400، 

3500نفر اقامت را تامین می کند.
محصوالت  صادراتی  واحد  بزرگترین  تاسیس  دیگر  موضوع  اما 
گلخانه در ایران است که در دولت یازدهم کشت گلخانه در منطقه 
آزاد ارس به مقیاس صنعتی رسید و اکنون میوه و صیفی جات این 

واحد قابلیت صادرات دارد.
تجاری  تراز  به  روحانی،  رئیس جمهور  آقای  اولین های  دیگر 
برمی گردد که از سال 95 شاهد این تغییر بودیم. توفیقی که حاصل 
توجه به ایجاد زیرساخت هایی است که کارآفرینان و سرمایه گذاران 
و  کسب  راه اندازی  یا  و  مناطق  در  تولیدات  ارزش  ارتقای  برای 

کارهای تازه به آن نیاز داشتند.
مورد دیگر، ایجاد اولین نیروگاه خورشیدی در مناطق آزاد و تبدیل 
شدن آن منطقه به صادر کننده برق بود. از دیگر اولین دستاورد های 
مناطق آزاد، تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی شمالغرب کشور 
بود که توسط منطقه آزاد ارس انجام شد. از دیگر تالش های دولت 
به دریافت مجوز صندوق زمین و مسکن برمی گردد که در منطقه 
آزاد کیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. مکانیسم 
این صندوق شامل جمع آوری وجوه سرمایه گذاران، تخصیص وجوه 
و  پروژه  ساختمانی  واحدهای  فروش  ساختمانی ،  پروژه های  به 

تخصیص سود به سرمایه گذاران بوده است.
این  آزاد طی  بار در مناطق  اولین  از دیگر دستاوردهای دولت که 
سال ها رخ داد، تاسیس خانه های امید زنان با هدف توانمندسازی 
در  آزاد  مناطق  اجتماعی  مسئولیت  سند  نخستین  تدوین  و  زنان 

چابهار با کمک گروه هایی از دانشگاه معتبر کشور بوده است.
به مردم  الکترونیکی دولت  ارائه یکپارچه خدمات  راه اندازی درگاه 
تحت عنوان پنجره واحد هم از دیگر اقدامات دولت روحانی برای 
اولین بار در مناطق آزاد بوده است . این پروژه با هدف ارائه خدمات 
به کارآفرینان و سرمایه گذاران، و عموم ذی نفعان بوده که تا پایان 

سال 99 حدود 120خدمت بر روی این درگاه ارائه گردید.
سازمان  از  مجوز  کسب  با  بین الملل  بورس  نخستین  راه اندازی 
و  اولین  میزبانی  کیش،  در  سال 99  در  بهادار  اوراق  و  بورس 
160سامانه  راه اندازی  قشم ،  در  آسیا  غرب  جهانی  ژئوپارک  تنها 
آزاد و توسعه شفافیت در  ارتباطی در مجموع مناطق  و  اطالعاتی 
عملکرد از دیگر دستاوردهای دولت روحانی درخصوص مناطق آزاد 

کشور برای اولین بار بوده است.
بار،  نخستین  برای  قشم  در  شیالت  ارزش  زنجیره ای  تکمیل 
جهانی  )سازمان  جهانی  سازمان های  در  آزاد  مناطق  عضویت 
گردشگری، سازمان جهانی هوانوردی، شبکه ژئوپارک های جهان 
دیگر  ازجمله  آزاد  مناطق  در  دیجیتال  امضای  راه اندازی  و  و...( 

اقدامات در این 8سال بوده که تاکنون اتفاق نیفتاده بود .
یکی  توسعه ای  رویکرد  با  روستایی  شخصی  موزه های  از  حمایت 
ایران  مناطق  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  برنامه های  از  دیگر 
است.  مشاهده  قابل  چابهار  و  قشم  ارس،  در  آن  نمونه  که  است 
مرکز  راه اندازی  به  مکلف  ایران  آزاد  مناطق  همه  سال 96  از  اما 
نوآوری شدند. تا قبل از این رویکرد، فرآیند حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و توسعه فعالیت استارت آپی نبود، اما در این مدت حدود 
کشور  تجاری-صنعتی  آزاد  7منطقه  در  فناور  و  نوآور  200شرکت 

ثبت شدند.
2هزار  سرمایه گذاری  با  کیش  در  ایران  برف  پارک  اولین  تاسیس 
و 300میلیارد ریالی و اشتغال زایی 200نفر از دیگر اقدامات دولت 
خدمت  برای  دانشگاهی  نخبگان  بورسیه  است.  بوده  امید  و  تدبیر 
از  استفاده  و  شد  شروع  قشم  از  که  آزاد  مناطق  سازمان های  در 
از  نیز  آزاد  مناطق  سازمان های  اداری  ساختار  در  نخبه  نیروهای 

اقدامات قابل توجه دولت است.
پیاده سازی  8سال  این  در  امید  و  تدبیر  دولت  دستاورد  دیگر 
شرکت  استانداردهای  با  مطابق  که  بوده  الکترونیکی  لجستیک 
تاسیس  است.  شده  اجرا  ارس  منطقه  در  ایران  وان«  »جی .اس 
کشورهای  نخبه  دانشجویان  برای  بین المللی  بورسیه  صندوق 
کشور  آبزیان  پرورش  مزرعه  اولین  و  بزرگترین  احداث  همسایه، 
در  بین المللی  دانشجویان  کنسولی  دفتر  اولین  افتتاح  ماکو،  در 
کیش، اولین اسکله نفتی و بانکرینگ مناطق آزاد در قشم نیز دیگر 

دستاوردهای دولتمردان طی این 8سال بوده است.

در  متمایزی  زیرساخت های  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در  اما 
گلخانه ای  کشت  پروژه  بزرگترین  است.  شده  ایجاد  آزاد  مناطق 
تمام صنعتی  اولین مجتمع کشتارگاهی  ارس،  در  شیشه ای منطقه 
قشم،  در  فوق متراکم  میگوی  پرورش  مزرعه  بزرگترین  ماکو،  در 
بزرگترین  و  چابهار  منطقه  کریکت  استاندارد  استادیوم  بزرگترین 

آکواریوم کشور در انزلی، ازجمله این زیرساخت ها بوده است.

توسعه اقتصادی مناطق آزاد
باالدستی   اسناد  تاثیر  تحت  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  توسعه  اما 
سیاست های  و  آزاد  مناطق  قانون  ازجمله  است؛  شده  برنامه ریزی 
کشور  به  را  آزاد  مناطق  ماموریت های  که  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
تکلیف کرد. در این چارچوب التزام به توسعه شفافیت که زیرساخت 
پایدار و ارتقای بهره وری است، رویکرد تخصصی به اداره مناطق 
را  سرمایه گذاری  و  تجاری  و  تولید  توسعه  برای  مدیران  نگاه  و 

ترسیم کرد.
در این راستا میانگین رشد 11.5درصدی ساالنه ارزش تولیدات در 
118درصدی  رشد  اقتصادی کشور،  در  به صفر  نزدیک  رشد  برابر 
در تعداد بنگاه های تولیدی فعال و باالخره مثبت شدن تراز تجاری 
اثربخشی تالش هایی  و  ایران، نشان دهنده کارایی  آزاد  در مناطق 

است که تاکنون در این مناطق صورت گرفته است.
عالوه بر آن ، جذب 1.9میلیارد دالر سرمایه گذاری معادل 10درصد 
به  آزاد  مناطق  در  کشور  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری  کل  از 
در  ملی  بزرگ  عموما  و  کلیدی  پروژه های  محرکه  موتور  عنوان 
سطح این مناطق، نشانه نگاه بلندمدت مدیران مناطق درخصوص 
آن دسته از طرح هایی است که برای توسعه منطقه ضروری بودند ، 

هر چند نتایج آن در دولت بعدی قابل بهره برداری است.
اما تولید در مناطق آزاد از سال 92 تا 1400 قابل توجه بوده است. 
این  در  آزاد  مناطق  در  تولید  فلسفه  سوبسید،  جای  به  مانع زدایی 

8سال بوده است.
پیشرفت  اساس  نفتی،  حمایت  با  تسهیل گرانه  حمایت  جایگزینی 
مناطق  اکوسیستم  در  اقتصادی  فعالیت های  عدالت محور  و  پایدار 
نیز  نفتی  حمایت  اساس  است.  بوده  دولت  سال های  این  در  آزاد 
اقتصادی  فعالیت های  هزینه های  جبران  به  کمک  و  منابع  تامین 
از طریق سوبسید ، از محل درآمدها و ثروت های ملی و طبیعی یا 
مقررات حفاظت از بازار با پرداخت هزینه ها از جیب مصرف کننده 

نهایی بود. 
برای  نیاز  مورد  سخت افزاری  و  نرم افزاری  زیرساخت های  تامین 
ارتباطات جهانی ، حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و ارائه 
حمایت  که  است  مواردی  از  کارآمد  اقتصادی  حکمرانی  خدمات 
تسهیل گرانه از بنگاه های تولیدی در مناطق آزاد بر آن تکیه دارند.
اما براساس اطالعات آماری باید تاکید کرد که ارزش کل تولیدات 
در مناطق آزاد از سال 92 تا 400، 10.591میلیارد دالر بوده که با 
را  136درصدی  افزایشی  11درصد،  ساالنه  مرکب  رشد  میانگین 

تجربه کرده است.
سایر  به  مناطق  تولیدات  صادرات  به  می توان  را  تولیدات  این  اما 
کشورها و صادرات تولیدات مناطق به سرزمین اصلی تفکیک کرد. 
تاکید  باید  کشورها  سایر  به  منطقه  تولیدات  صادرات  درخصوص 
تشکیل  را  مناطق  تولیدات  یک پنجم  حدود  مجموع  در  که  داشت 
می دهند . با وجود مشکالت در فضای بین الملل باید تصریح نمود 
که رشد صادرات کاالهای تولیدی در مناطق به سایرکشورها یک 

رشد مستمر و قدرتمند است.
صادرات  می دهد  نشان  امید  و  تدبیر  دولت  پایان  و  ابتدا  مقایسه 
تولیدات  با رشد کل  به سایر کشورها، همنوا  آزاد  مناطق  تولیدات 
واقعیت  اما  است؛  کرده  تجربه  را  136درصدی  رشد  یک  مناطق، 
به  قابل توجه نسبت  افت  این رشد در سال 99 یک  این است که 
کرونا  بحران  بروز  از  ناشی  عمدتا  که  می دهد  نشان  گذشته  سال 
است. مقایسه آمار صادرات تولیدات مناطق آزاد به سایر کشورهای 
257درصدی  رشد  دهنده یک  نشان  با سال 92  در سال 98  جهان 

است که حاصل یک روند منظم افزایشی بوده است.
نیز  اصلی  به سرزمین  آزاد  مناطق  تولیدات  بخش صادرات  در  اما 
مورد  در  توجه  جالب  نکته  هستیم.  136درصدی  رشد  یک  شاهد 
رشد این بخش از عملکرد تولیدی مناطق آزاد این است که حدود 
بازه زمانی سال های 97 تا 99 روی داده  از این رشد در  75درصد 
است. در این سه ساله اقتصاد کشور به واسطه تحریم های ظالمانه 
ایاالت متحده و اثرات آن بر پارامترهای اقتصاد کالن کشور، یکی 
است؛  کرده  تجربه  را  گذشته  دهه  یک  در  شرایط  سخت ترین  از 
و  سرمایه  تلفیق  حاصل  که  آزاد  مناطق  رقابت پذیر  تولیدات  اما 
تخصصی ایرانی با دسترسی به زنجیره تامین و فناوری بین المللی 
توانستند نقش  برابر  دو  با رشدی حدودا  هستند، در همین شرایط 

مهمی در جلوگیری از کاهش رفاه مردم داشته باشند.
از  دسته  آن  از  اعم  آزاد  مناطق  سازمان های  تولیدات  مجموع  اما 
به کشورهای دیگر  یا  به سرزمین اصلی صادر شده  کاالهایی که 
و بازارهای بین المللی عرضه شده است، در فاصله سال های 92 تا 
99 با قیمت های ثابت دالری با رشد 136درصدی مواجه بوده اند؛ 
که  است  11درصدی  مرکب ساالنه  رشد  نرخ  معنای  به  رشد  این 
که  می دهد  نشان  کشور  صنعت  رشد  نرخ  میانگین  با  مقایسه  در 
مشوق های  و  مزیت ها  امکانات،  از  مناسب  استفاده  با  آزاد  مناطق 
ارائه شده، در انجام ماموریت تحرک بخشی به تولید از توفیق قابل 

قبولی برخوردار بوده اند.
اما ساختار بنگاه های تولیدی در مجموع مناطق آزاد ایران در این 
6درصد، سلولزی  و چرم  نساجی  برای  بوده که  بدین گونه  8سال 
شیمیایی  13درصد،  فلزی  8درصد،  الکترونیک  و  برق  11درصد، 
کانی  20درصد،  بهداشتی  و  دارویی  غذایی،  25درصد،  بهداشتی  و 

غیرفلزی 17درصد لحاظ شده است.

نقشه کالن توسعه در مناطق آزاد مبتنی بر 
منطقه ای ظرفیت های 

در طول این 8سال نقشه کالن توسعه در مناطق آزاد ایران مبتنی 
بر ظرفیت های هر منطقه بوده است و باید تاکید داشت که بخش 
مهمی از دستاوردهای مناطق طی سال های اخیر حاصل پافشاری 
بر تقسیم کار تخصصی و رویکرد تکیه بر مزیت های مناطق بوده 
کشور  آزاد  مناطق  مزیت های  از  برخی  برشمردن  اینجا  در  است . 

خالی از لطف نیست.

توسعه  ترانزیت،  توسعه  خمینی )ره(  امام  فرودگاهی  شهرهای  در 
دانش بنیان،  فناوری و صنایع  و  نوآوری  توسعه  خدمات لجستیک، 
در منطقه آزاد ارس کشاورزی مبتنی بر کشت گلخانه ای ، صنعت، 
مدنظر  لجستیک، کشاورزی  ماکو  منطقه  در  ترانزیت، گردشگری، 
لجستیک،  حوزه های  در  چابهار  آزاد  منطقه  اما  است.  گرفته  قرار 
درخصوص  قشم  آزاد  منطقه  در  گردشگری؛  فوالد،  پتروشیمی ، 
کیش  آزاد  منطقه  در  گردشگری؛  شیالت،  و  کشاورزی  انرژی، 
بر  نیز  اروند  آزاد  منطقه  در  مالی؛  خدمات  و  گردشگری  حوزه  در 

ظرفیت های ترانزیت، فوالد و گردشگری تاکید شده است.
اقتصاد  نشان دهنده وضعیت  آزاد  مناطق  در  آمار صادرات  بررسی 
و  کشور  سیاسی  شرایط  که  است  طبیعی  است.  کشور  کالن 
در وضعیت  بین المللی  فشارهای  و  آمریکا  تحریم  عامل  مهم ترین 
ساالنه  مرکب  رشد  نرخ  حال  این  با  است.  گذاشته  اثر  صادرات 
نرخ  با  رشد،  میزان  این  مقایسه  و  بوده  14درصد  حدود  صادرات 
است.  8درصد  حدود  چیزی  جهانی  تجارت  ساالنه  مرکب  رشد 
بود  با رشد 180درصدی مواجه  این 8سال  آمار صادرات در طول 
این  در  کشورها  سایر  به  مناطق  تولیدی  کاالهای  است. صادرات 
دولت 137درصد رشد و صادرات مجدد یک افزایش 293درصدی 
اما در مورد صادرات مجدد شاهد یک روند  را تجربه کرده است. 
پرشتاب در فاصله سال های 92 تا 96 بوده ایم که در طول سه سال 

انتهای دوره نزولی شده است.

صادرات از مناطق آزاد
در  به ویژه  است،  اقتصادی  نظام  در  مهم  شاخصی  صادرات، 
تولیدات  همه  بر  صادرات محور  نگاه  باید  که  کشور  آزاد  مناطق 
از  که  صادراتی  مجموعه  باشد.  حاکم  اقتصادی  فعالیت های  و 
می شود  انجام  کشورها  سایر  به  لجستیکی  زیرساخت های  طریق 
را می توان به سه گروه، صادرات تولیدات مناطق به سایر کشورها، 
صادرات مجدد و صادرات تولیدات سرزمین اصلی از طریق مناطق 

آزاد به سایر کشورها تقسیم نمود.
باید  کشورها  سایر  به  مناطق  تولیدی  کاالهای  صادرات  مورد  در 
تاکید داشت که شتاب رشد در 5سال اول به شکل قابل مالحظه ای 
شدت  اما  است،  بررسی  مورد  دوره  پایان  سال  سه  از  بیشتر 
نامساعد  شرایط  از  مناطق  تولیدی  کاالهای  صادرات  تاثیرپذیری 
داخلی و بین المللی به نسبت حوزه صادرات مجدد کمتر بوده و در 
این شرایط هر چند روند رشد را کند کرده اند، اما موجب معکوس 
شدن روند نگشته است. کل صادرات مناطق آزاد در طول این دوره 
یک رشد مرکب ساالنه بالغ بر 13.8درصدی و صادرات مجدد در 
است.  تجربه کرده  را  18.6درصدی  بر  بالغ  رشد  دوره یک  همین 
به صورت کلی میانگین رشد تجارت جهانی در همین دوره چیزی 
طریق  از  اصلی  سرزمین  صادرات  اما  است.  بوده  8درصد  حدود 
در  صادرات  این  میزان  و  بوده  صعودی  مجموع  در  آزاد  مناطق 
سال های مختلف بین 5 تا 10برابر صادرات مناطق آزاد بوده است.

واردات در مناطق آزاد
روند  8سال  این  در  آزاد  مناطق  واردات  آمار ساالنه  تغییرات  روند 
همنوایی ندارد تا بتوان در مورد میانگین نرخ رشد آن سخن گفت. 
واردات مناطق آزاد از سال های 92 تا 99 را می توان به دو بخش 
نخست  سال  پنج  در  کرد.  تقسیم  دوم  ساله  سه  و  اول  ساله  پنج 
مجموع آمار واردات مناطق آزاد از 789میلیون دالر در سال 92 با 
یک رشد 31درصدی به یک میلیارد و 32میلیون دالر رسیده است. 
اما از این زمان به بعد واردات مانند صادرات تحت تاثیر قرار گرفت 
و واردات مناطق آزاد با یک افت 54درصدی، به سطح 479میلیون 

دالر بازگشته است.
به  عرضه  برای  کاال  واردات  آمار   96 تا  سال های 92  فاصله  در 
بروز  با  رسید.  دالر  600میلیون  به  دالر  256میلیون  از  مسافران 

وضعیت اقتصادی و تحریم ها، صنعت گردشگری نیز به رکود رفت 
و واردات کاال برای عرضه مسافرین نیز با افتی شدید مواجه شد 
و  اقتصادی  دشوار  شرایط  که  بود  سال 99  در  اتفاق  این  اوج  که 
به  عمال  را  آزاد  مناطق  در  گردشگری  فعالیت های  کرونا  بحران 
را  مسافران  به  عرضه  برای  کاال  واردات  میزان  و  کشاند  تعطیلی 
از اوج 600میلیون دالری در سال 96 به رقم 180میلیون دالر در 

سال 99 رساند.
اما میزان واردات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد از 938میلیون 
دالر در سال 92 به اوج 2میلیارد و 570میلیون دالری در سال 96 
از آن یک روند کم و بیش نزولی داشت که تا یک  رسید و پس 

میلیارد و 660میلیون دالر در سال 99 کاهش یافت.

تراز تجاری مثبت مناطق آزاد
آزاد است؛ تراز تجاری مناطق  مورد دیگر، تراز تجاری در مناطق 
بوده  منفی  سال 95  از  پیش  تا  و  گذشته  ادوار  همه  در  ایران  آزاد 
سرمایه گذاران  مشارکت  جلب  زیرساختی،  طرح های  اجرای  با  و 
ارزش  سال 95  از  سرانجام  مناطق،  این  در  تولید  روند  ارتقای  و 

صادرات تولیدات مناطق آزاد بر واردات پیشی گرفت.

سرمایه گذاری در مناطق آزاد
کشور  آزاد  مناطق  در  )ریالی (  داخلی  سرمایه گذاری  دیگر  موضوع 
از   99 تا  سال های 92  فاصله   در  آزاد  مناطق  مجموعه  در  است . 
بالغ  رقمی  به  داخلی،  سرمایه گذاری  ریال  میلیارد  27هزار  حدود 
جذب  روند  در  جالب  نکته  است.  رسیده  میلیارد  203هزار  بر 
سرمایه گذاری مناطق آزاد؛ عملکرد مناسب مناطق در سخت ترین 
تورم  نرخ  محاسبه  اعداد،  براساس  است  ایران  اقتصاد  سال های 
تجمعی مرکز آمار ایران، رشد مجموع سرمایه گذاری ساالنه مناطق 
در  جمعی(  تورم  نرخ  شده  )نرمال  ثابت  قیمت های  بر اساس  آزاد 
این  است؛  داشته  25درصد رشد  به سال 92، حدود  نسبت  سال 96 
به حدود 100درصد  در سال 99  و  58.2درصد  به  در سال 98  عدد 

رسیده است.
طول  در  نامتوازنی  بسیار  روند  )ارزی(  داخلی  سرمایه گذاری  اما 
جذب  نشیب  و  پرفراز  روند  موضوع  این  و  دارد  سال ها  این 
عمده  می کند؛  ناممکن  تقریبا  را  داخلی  ارزی  سرمایه گذاری های 
این سرمایه گذاری ها در دو منطقه آزاد کیش و قشم اتفاق افتاده و 
60درصد آن نیز در طول دو سال انتهایی دوره تحقق یافته است.

موضوع دیگر سرمایه گذاری خارجی است. جذب سرمایه گذاری های 
خارجی به شدت تحت تاثیر فضای بین الملل و روابط خارجی کشور 
یک  مجموع  از  که  کرد  مشاهده  می توان  اساس  همین  بر  است. 
شده،  محقق  خارجی  سرمایه گذاری  دالر  870میلیون  و  میلیارد 
حدود 40درصد آن در دو سال 95 و 96 انجام شده است. در واقع 
رشدی  با   96 تا  سال 92  از  ساالنه  خارجی  سرمایه گذاری  روند 
155درصدی از 27میلیون دالر به 448میلیون دالر رسیده است؛ اما 
افزایش تنش ها در روابط  با شروع مجدد تحریم های بین المللی و 
خارجی کشور، این روند معکوس شده و در فاصله سال های96 تا 
99، کاهش 63درصدی میزان ساالنه سرمایه گذاری خارجی روی 

داده است.
سرمایه گذاری  جذب  در  ایران  آزاد  مناطق  عملکرد  حال  این  با 
خارجی معادل 10درصد کل سرمایه گذاری خارجی محقق شده در 
کشور طی همین بازده زمانی است. به طور کلی مناطق آزاد ایران 
توانسته اند با وجود همه مشکالت و محدودیت های حاکم بر فضای 
وابستگی  کاهش  مسیر  در   خارجی  سرمایه گذاری  از  بین المللی ، 

اقتصاد کشور به نفت به صورت شایسته ای بهره برداری کند.

تسهیل محیط تولید و تجارت
آزاد  مناطق  تجارت  و  تولید  محیط  تسهیل  برای  اقدامات  از  یکی 

بود. پنجره  راه اندازی پنجره واحد خدماتی  امید،  در دولت تدبیر و 
به  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن  اصلی  اتصال  نقطه  واحد 
در  نماینده حاکمیت  عالی ترین  عنوان  به  آزاد  مناطق  سازمان های 

منطقه محسوب می شود.
اما ویژگی های اصلی راهکار پنجره واحد خدماتی قابل توجه است . 
راهکار دارای شش ویژگی کلیدی است که در ذیل دو گروه اصلی، 

برحسب دو وظیفه اصلی قابل دسته بندی هستند: 
اول : ارائه خدمات باکیفیت و کارآمد به شهروندان حقیقی و حقوقی، 

دوم: رفتار مسئوالن در برابر کلیه شهروندان . 
در  اولویت  واحد،  پنجره  راهکار  کلیدی  ویژگی های  دیگر  اما 
تسهیل کسب و کار و مقررات زدایی، بهبود مستمر خدمات، تقویت 
در  ستادی  و  صنفی  بخش های  ساختن  جدا  شفافیت ،  و  عدالت 
میان  اطالعات  تبادل  مسئولیت پذیری،  و  شفافیت  خدمات،  ارائه 

ارگان های مختلف و ... است.

فعالیت های عمرانی مناطق آزاد
یازدهم و دوازدهم، مصروف  ماموریت های دولت  از  بخش مهمی 
و  روستایی  عمران  و  شهری  توسعه  دسترسی،  زیرساختی  توسعه 
فضاهای کالبدی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بوده است . 
در فاصله سال های 92 تا 99 حدود 81هزار میلیارد ریال در مجموع 
حدود  که  است  شده  عمرانی  هزینه  صرف  کشور  آزاد  8منطقه 

60درصد از کل هزینه های مجموع این مناطق را در برمی گیرد. 
آزاد  مناطق  در  عمرانی  هزینه های  اصلی  سرزمین  برخالف 
که  حالی  در  است،  بوده  جاری  هزینه های  برابر  دو ونیم  همواره 
دوره  همین  در  کشور  بودجه  در  عمرانی  هزینه های  واقعی  سهم 
چهار  در  هزینه ها  این  عمده  است.  نرفته  فراتر  10درصد  از  هرگز 
سرفصل اصلی یعنی حمل و نقل ترانزیت، زیرساخت های شهری، 
و  فرهنگی  فضاهای  توسعه  و  تجاری  و  صنعتی  زیرساخت های 

اجتماعی و گردشگری صرف شده است.
و  ریال  152.054میلیارد  آزاد  مناطق  منابع  و  درآمدها  مجموع  اما 
ریال  87.888میلیارد  آزاد  مناطق  در  عمرانی  هزینه های  مجموع 
منابع  و  درآمدها  مجموع  در  عمرانی  هزینه های  سهم  است.  بوده 

مناطق آزاد 59درصد و هزینه های جاری 41درصد بوده است.
الزم به ذکر است، براساس داده ها، حدود 34هزار میلیارد ریال در 
منابع درآمدهای سازمان، صرف توسعه  از محل  این دوره 8ساله، 
زیرساخت های هوایی ، دریایی، ریلی و جاده ای در مناطق آزاد شده 

است.
از محل منابع داخلی سازما ن های مناطق  تا 99  طی سا ل های 92 
آزاد بیش از 8هزار میلیارد تومان در زیرساخت های عمرانی هزینه 
حوزه  در  دالر  31میلیون  عالوه  به  تومان  271میلیارد  که  شده 
راهسازی،  حوزه  در  تومان  392میلیارد  فرودگاهی،  زیرساخت های 
244میلیارد تومان در حوزه آب و فاضالب و 227میلیارد تومان در 

حوزه تجهیز و نوسازی بنادر و اسکله ها هزینه شده است.
مناطق  در  امید  و  تدبلیر  دولت  عمرانی  برنامه های  از  دیگر  مورد 
منطقه  چهار  سال 92،  آغاز  در  است.  هوایی  ترانزیت  توسعه  آزاد، 
فرودگاه های  و  بودند  فرودگاه  فاقد  انزلی  و  ارس  چابهار،  ماکو، 

قدیمی کیش، قشم و اروند نیز به توسعه و نوسازی نیاز داشتند.
و  برنامه ریزی  اولویت  در  فرودگاه  توسعه   ، ماکو  آزاد  منطقه  در 
باند  پرواز تهران ماکو در  قرار گرفت و در سال 96، نخستین  اجرا 
بر  در سال،  میلیون مسافر  با ظرفیت جابه جایی یک  فرودگاه  این 

زمین نشست. 
با توسعه محدوده منطقه چابهار نیز امکان احداث شهر فرودگاهی 
پروژه  این  گرفت؛  قرار  دستورکار  در  سال 97  از  منطقه  داخل  در 
است.  داشته  فیزیکی  پیشرفت  40درصد  حدود  سال 99،  پایان  در 
ساخت پایانه جدید فرودگاه کیش نیز، در زمینی به وسعت 49هزار 
تبدیل  با هدف  فرودگاه هندورابی  ایجاد  است.  آغاز شده  مترمربع 
این  دستاوردهای  ازجمله  نیز  ایران  گردشگری  تازه  ظرفیت  این 

دوره به شمار می رود.
به  کشور  فرودگا ه های  قدیم ترین  از  یکی  قشم،  فرودگاه  اما 
شمار می رود. قرار داشتن در مسیر A1 به عنوان یک راه هوایی 
بستر  دور،  آسیای  به  آن  اتصال  و  خاورمیانه  غرب  بین المللی 
فروش  و  کترینگ  بار،  ترانزیت  مسافر،  جابه جایی  مناسب جهت 
از  بیش  روزانه  ذخیره  قابلیت  عبوری،  هواپیماهای  به  سوخت 
پهن  هواپیماهای  سوختگیری  جهت  سوخت  لیتر  5.3میلیون 

است.   شده  لحاظ  پیکر 
آیت اله  فرودگاه  آبادان،  شهر  در  نیز  اروند  آزاد  منطقه  در 
8هزار  ایجاد  داشت.  تجهیز  و  بازسازی  به  نیاز  جمی)ره( 
مترمربع  52هزار  از  بیش  و  ترمینالی  فضای  900مترمربع  و 
انجام  اقدامات  ازجمله  فرودگاه،  سبز  فضای  توسعه  و  فضاسازی 

آبادان است.  شده در فرودگاه 
این  نزدیکی  به  توجه  با  نیز  انزلی  آزاد  منطقه  در  فرودگاه  ایجاد 
و  مطالعه  دست  در  طرح های  ازجمله  رشت،  فرودگاه  به  منطقه 
ارزیابی است. توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های مسافری و باربری 
و ایجاد و بازسازی ترمینال های مسافری و بهبود خدمات مسافری 
هوایی  ترانزیت  توسعه  و  کشور  بین المللی  فرودگاه  بزرگترین  در 
توسعه  باعث  نیز  خمینی)ره(  امام  فرودگاهی  شهر  آزاد  منطقه  در 
باربری  و  لجستیک  ظرفیت  افزایش  نیز  و  مسافرین  به  خدمات 

هوایی شده است.
و  بهشتی  شهید  مهم  بندر  دو  دریایی  ظرفیت های  و  بنادر  توسعه 
کاسپین در دولت دوازدهم انجام پذیرفت و در پایان دولت دوازدهم 
همه زیرساخت های توسعه برای نقش آفرینی جهانی در آنها فراهم 

آمده است. 
عالوه بر آن، توسعه بنادر در اروند، قشم و کیش با هدف افزایش 
ظرفیت ترانزیت بار و کاال و ارتقای توان پهلو گرفتن کشتی های 
با ظرفیت بیشتر، زمینه های تجارت دریایی در مجموعه مناطق آزاد 

کشور را توسعه داده است.
اسکله،  22پست  با  انزلی  آزاد  منطقه  در  کاسپین  بندری  مجتمع 
ظرفیت تخلیه و بارگیری 15میلیون تن کاال در هر شیفت کاری را 
در طول سال خواهد داشت. اسکله های این بندر نیز با عمق آبخور 
14متر توانایی پهلوگیری کشتی هایی با ظرفیت 50هزار تن را نیز 

دارا خواهند بود. 
مسافربری  و  تدارکاتی  بندر  موج شکن  احداث  است  گفتنی 
کیش،  تجاري  بندر  در  35000تني  اسکله هاي  احداث  هندورابی، 

تعمیر، مرمت، الیروبی و توسعه بندر بهمن و توسعه اسکله درگهان 
از  چابهار  آزاد  منطقه  محدوده  به  بهشتی  بندر شهید  الحاق  قشم، 

دیگر موارد توسعه در سایر بنادر مناطق آزاد است.
جاده  و  راه  کیلومتر  یکهزار  از  بیش   ،99 تا  سا ل های 92  طول  در 
و  شده  احداث  اصلی  سرزمین  به  ایران  آزاد  مناطق  اتصال  برای 
ظرفیت های حمل و نقل و تبادل بار و مسافر را ارتقاء داد ه است. 
پروژه های کلیدی و مهمی در این سال ها با هدف تقویت راه های 
مواصالتی اصلی در مناطق آزاد اجرا شده اند که شامل فاز نخست 
بزرگراه چابهار- ُکنارک، بزرگراه خلیج فارس قشم، احداث بزرگراه 

ماکو به عنوان دروازه ورودی منطقه است.
مورد دیگر، توسعه زیرسا خت های شهری است. برخی از مهم ترین 
پروژه های ایجاد شده در این بخش عبارتند از: ساخت نیروگاه قشم 
و اجرای دو پروژه نیروگاهی دیگر در قشم و ارتقای ظرفیت شبکه 
از 200 به 100مگاوات در این منطقه، احداث مخزن آب 20هزار 
خرمشهر،  از  بخشی  آبرسانی  شبکه  احداث  توسعه  و  مترمکعبی 
نیروگاه  با مشارکت بخش خصوصی، ساخت  ماکو  نیروگاه  ساخت 

چابهار و زیرساخت های تجاری و صنعتی.  
در  آزاد  مناطق  در  صنعتی  زیرساخت های  از  مهمی  بخش  اما 
واحدهای  به  مرور،  به  که  هستند  مستقر  صنعتی  شهرک های 
بدل  آزاد  مناطق  توسعه  راهبردی  برنامه  بر اساس  تخصصی تری 
شده اند. در چابهار و شهرک صنعتی با تکیه بر صنایع پایین دستی 
پتروشیمی در حال توسعه است و در ارس، برای صنایع گلخانه ای و 
کشاورزی، شهر ک های تخصصی ایجاد شده است. این رویکرد در 
قشم با ساخت شهرک تخصصی شیالت و صنایع دریایی، پی ریزی 

شده و در حال اجرا است.

توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی
تعامالت  توسعه  و  نشست ها  برگزاری  با  آزاد،  مناطق  مدیران 
میان بخشی با دستگاه های متولی با هدف کاهش نابرابری و کمک 
توسعه  موازات  به  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه  سرعت  افزایش  به 
از زیرساخت های این حوزه مشارکت  اقتصادی، در تامین بسیاری 
و  ورزشگاه ها  ساخت  محلی،  جامعه  آموزش  و  توسعه  داشته اند. 
ازجمله  درمانی  و  بهداشتی  زیرساخت های  توسعه  ورزشی ،  اماکن 

اقدامات در بخش فرهنگی و اجتماعی است.
بزرگ  بیمارستان  سه  ساخت  با   ،1400 تا  سال های 92  فاصله  در 
تخت های  تعداد  کیش،  و  قشم  اروند،  آزاد  مناطق  در  مجهز  و 
ایران 100درصد افزایش  بیمارستانی فعال در مجموع مناطق آزاد 
ساخت  در  ایران  آزاد  مناطق  مجموعه  آن،  بر  عالوه  یافت. 
49درمانگاه در سطح روستاها و شهرهای تحت پوشش، دسترسی 
میانگین مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را ارتقای قابل توجهی 

دادند.
استادیوم  ساخت  اروند،  سنتر  گلکسی  تفریحی  و  تجاری  مجتمع 
تفریحات  مرکز  ایجاد  کیش،  المپیک  دهکده  چابهار،  در  کریکت 
دریایی منطقه آزاد انزلی، ایجاد شهر توریستی رویال صدف چابهار 
ازجمله اقدامات دولت با کمک بخش خصوصی در این حوزه بوده 

است . 
ساخت  مذهبی،  اماکن  نوسازی  و  ساخت  دیگر،  موضوع  اما 
ازجمله  اقدامتی  حوزه  این  در  است؛  آموزشی  و  فرهنگی  مراکز 
مرکزی  فرهنگسرای  کیش،  جزیره  موزه  و  مرکزی  فرهنگسرای 
دانشگاه  احداث  ارس،  فرهنگسرای  اروند،  موزه  بازسازی  چابهار، 
بین المللی چابهار و مشارکت در ساخت پردیس های دانشگاهی در 

مناطق آزاد انجام شده است.

 بسط میراث فرهنگی و توسعه ظرفیت های 
گردشگری مناطق آزاد

با دستگاه های  اما در طی سال ها هماهنگی های ملی و منطقه ای 
میان  34تفاهم نامه  انعقاد  آن  نتیجه  که  است  شده  انجام  اجرایی 
و  اجرایی  دستگاه های  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
نزدیک به 300تفاهم نامه میان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
و  دانشگاه ها  یا  استانی  و  ملی  اجرایی  دستگاه های  با  اقتصادی 

نهادهای عمومی بوده است.
محلی،  جوامع  نقش  بر  تاکید  با  ذی نفعان  عموم  مشارکت  جلب 
و  نخبگان  مشارکت  و  مردم نهاد  سازما ن های  توسعه  از  حمایت 
توسعه  برای  امید  و  تدبیر  دولت  اقدامات  دیگر  از  محلی  معتمدان 

فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد بوده است . 
منشور  تدوین  آزاد،  مناطق  زیرساخت های  توسعه  برای  همچنین 
و  فرهنگی  امور  تخصصی  ساختار  ایجاد  اجتماعی،  و  فرهنگی 
مناطق  اجتماعی  و  فرهنگی  عملکرد  و  منابع  تخصیص  اجتماعی، 

به صورت مستمر انجام شده است.
قابل  امید  و  تدبیر  دولت  در  اجتماعی  و  فرهنگی  دستاوردهای  اما 
تحسین است . توسعه عدالت و کاهش نابرابری در خدمات فرهنگی 
در  اجتماعی  و  هنری  فرهنگی،  ظرفیت های  ارتقای  اجتماعی،  و 
انتشار  و  تولید  از  با حمایت  بومی  ارتقای فرهنگ  و  مناطق، حفظ 
و  مناطق  بومی  هنری  و  فرهنگی  هویت  معرفی  بر  مبتنی  آثار 
بومی،  هنر  و  فرهنگ  پاسداشت  بر  مبتنی  رویدادهای  برگزاری 
حمایت از تجاری سازی محصوالت فرهنگی و صنایع دستی بومی، 

حمایت از ایده مهاجرت معکوس و... انجام پذیرفته است.
تکیه  با  مناسبتی  و  مذهبی  رویدادهای  است،  ذکر  به  الزم 
و  داشته  رشد  327درصد  ملی  و  دینی  مشترک  ارزش های  بر 
و  مفاهیم  ترویج  و  توسعه  زیرساخت،  هزینه  ریال  2060میلیارد 

ارزش های دینی شده است.
رشد  با  بین المللی  و  ملی  سطح  در  هنری  و  فرهنگی  رویدادهای 
327درصدی، از 367رویداد در سال92، به 1566رویداد در سال 99 

رسیده است.
در فاصله سال های 92 تا پایان سال 99، مجموع مناطق آزاد در این 
حوزه نزدیک به 69میلیارد ریال برای ساخت یا مشارکت در ساخت 
تجهیز  و  اروند  و  چابهار  کیش،  قشم،  در  بزرگ  بیمارستان  چهار 
مناطق  همه  در  درمانگاه  و  بهداشت  98خانه  به  نزدیک  ساخت  و 
هزینه کرده اند . ضمن اینکه تعداد مراکز درمانی در این دوره رشد 

56درصدی داشته اند.
10مرکز  تاسیس  نیز  محلی  جوامع  توانمندسازی  درخصوص 
با هدف ایجاد اشتغال  امید روستایی  توانمندسازی زنان و 13خانه 
خانگی برای زنان انجام شده است. بخش مهمی از توانمندسازی 

اجرای  و  برنامه ریزی  در  افراد  مشارکت  رهگذر  از  محلی  جوامع 
فاصله  در  می پذیرد.  صورت  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های 
به   30 از  مردم نهاد  سازما ن های  تعداد   ،1400 تا  سال های 92 

70نهاد رسیده است.
میراث فرهنگی و  امید، گسترش  و  تدبیر  اما دیگر دستاورد دولت 

توسعه و ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد است.
آزاد  7منطقه  هر  در  تاریخی  جاذبه های  و  طبیعی  زیست  محیط 
گردشگری  مقاصد  پررونق ترین  و  مهم ترین  به  را  آنها  ایران، 
کشور بدل ساخته است. در فاصله سال های 92 تا آغاز سال 1400، 
به  سال  در  نفر  11میلیون  حدود  از  آزاد  مناطق  گردشگران  تعداد 
رشدی  میانگین  با  سال  هر  روند  این  است.  رسیده  نفر  21میلیون 
به دلیل  تنها در سال 1399  بوده است و  حدود 20درصدی مواجه 
شده  روبه رو  کاهش  با  قبل  سال  به  نسبت  کرونا،  محدودیت های 
است. اما حتی در همین سال هم مجموع مناطق آزاد ایران پذیرای 
گردشگران  شمار  بودند.  داخلی  گردشگر  نفر  18میلیون  حدود 
و  تحریم ها  رغم  به  دوره،  همین  در  نیز  آزاد  مناطق  خارجی 
دشواری های نقل و انتقاالت مالی از نزدیک به یک میلیون نفر به 

2.5میلیون نفر افزایش یافته است. 
و  تاریخی  جاذبه های  توسعه  و  مرمت  احیا،  است ،  ذکر  به  الزم 
بخش  مشارکت  بر  تاکید  با  زیرساخت ها  توسعه  گردشگری، 
آزاد  مناطق  در  بومی  اقامتگاه های  و  بوم گردی  توسعه  خصوصی، 

از دیگر اقدامات دولت در این حوزه بوده است.

 شش رویداد افتتاحات
 در مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید

پروژه های  افتتاح  رویداد  دوره  شش  امید  و  تدبیر  دولت  در 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد برگزار گردید.  دوره اول شهریورماه 99 
190میلیارد  و  16هزار  سرمایه گذاری  ارزش  به  58پروژه  که  بود 

تومان و با اشتغال زایی برای 4هزار و 312نفر افتتاح شد.  
دوره دوم دی ماه 99 برگزار شد که 60پروژه به ارزش سرمایه  گذاری 
افتتاح  نفر   223 و  3هزار  اشتغال  با  و  تومان  574میلیارد  و  8هزار 

گردید.  
دوره سوم نیز فروردین ماه سال1400 بود که 39طرح سرمایه گذاری 
حدود  برای  اشتغالزایی  با  و  تومان  735میلیارد  و  5هزار  ارزش  به 

4هزار و 862نفر افتتاح شد. 
فطر  سعید  عید  با  همزمان  و  اردیبهشت ماه1400  چهارم  دوره  در 
با  بود که در آن 94پروژه به ارزش 6هزار و 200میلیارد تومان و 

اشتغال زایی برای 2هزار و 943نفر افتتاح گردید.  
ارزش  به  102پروژه  احداث  که  بود  خرداد ماه1400  پنجم  دوره 
به  207نفر  و  9هزار  برای  اشتغال زایی  و  تومان  میلیارد  70هزار 

بهره  برداری رسید.
نیز  آزاد  مناطق  پروژه های  افتتاح  از  دوره  آخرین  و  ششمین  اما 
تیرماه1400 با بهره برداری از 66پروژه عمرانی، تولیدی و زیربنایی 
با ارزش 58هزار و 876میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
افتتاح شد. در این دوره از افتتاح ها که همچون رویدادهای پیشین 
امید  و  تدبیر  دولت  رئیس  روحانی  دکتر  ویدئوکنفرانسی  حضور  با 
برگزار شد، 38طرح تولیدی و اقتصادی در منطقه آزاد ارس، 4طرح 
تولیدی و زیربنایی در منطقه آزاد ماکو، 14طرح اقتصادی و تولیدی 
در  زیربنایی  و  تولیدی  اقتصادی،  6طرح  و  انزلی  آزاد  منطقه  در 

منطقه آزاد چابهار به مرحله بهره برداری رسیدند.  
جدید  سرمایه گذاری های  افتتاح ها؛  ششم  دوره  برگزاری  با  اکنون 
نزدیک  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در  شده  افتتاح  پروژه های  در 
این عدد شامل 419طرح و  به 113هزار میلیارد تومان رسیده که 

اشتغال زایی برای حدود 27هزار نفر است.

میراثی برای دولت سیزدهم
مناطق  در  یازدهم  دولت  فعالیت  شروع  که  داشت  تاکید  باید 
و  بودند  اوج  در  تحریم ها  بود.  روبه رو  پیاپی  دشواری های  با  آزاد 
با این  اما  بی اعتمادی عمومی به کارکرد مناطق نیز وجود داشت. 
وجود دولت تدبیر و امید تمام تالش خود را کرد که میراثی مطلوب 

برای آیندگان باقی بگذارد.
تامین  جهت  در  که  است  اقداماتی  ازجمله  آماده  زیرساخت های 
گذاران  سرمایه  چراکه  گرفت؛  کار  به  را  تالشش  تمام  دولت  آنها 
حداقل  با  صنعتی  شهرک  جاده،  ایمن،  فرودگاه  بندرگاه،  به 
زیرساخت ها به عنوان پیش شرط های سرمایه گذاری می نگرند. این 
زیرساخت ها اکنون به خوبی فراهم است، به جز چابهار که احداث 
این  در  صنعتی  شهرک های  است.  شده  طوالنی  منطقه  فرودگاه 
دوره حدود دو برابر شدند و آب و برق و سایر زیرساخت ها فراتر از 
استانداردهای سرزمین اصلی در مناطق آزاد ایران مهیا شده است.  
از دستاوردهای دیگر دولت که می تواند در دولت های بعدی مورد 
استفاده قرار گیرد، درآمد پایدار است. عملکرد خالصه همه مناطق 
این  در  مناطق  همه  در  مدیران  تمامی  رویکرد  که  می گوید  آزاد 
تجاری  تراز  است.  رفته  پیش  همه جانبه  توسعه  مدار  بر  سال ها 
زیرساخت ها،  شدن  فراهم  بر  عالوه  نیز  آزاد  مناطق  شده  مثبت 
رشد  اندازه ای  به  نیز  تولید  حوزه  در  بهره برداری  و  سرمایه گذاری 

کرده که بتواند واردات مناطق را پشت سر بگذارد.
حضور فعاالنه بخش خصوصی در مناطق نیز از دیگر دستاوردهای 
حدود  با  فعال  عمرانی  600پروژه  حدود  است.  امید  و  تدبیر  دولت 
در  ایران  آزاد  مناطق  مجموعه  در  فیزیکی  پیشرفت  50درصد 
تومان  2480میلیارد  به حدود  پروژه ها  این  ارزش  است.  اجرا  حال 
می رسد. تهیه سند باالدستی نیز از دیگر اقدامات روبه جلوی دولت 
برنامه  تدوین  حال  در  رابطه  این  در  آزاد  مناطق  مجموعه  و  بوده 
توسعه 5ساله هستند که به عنوان پیش نویس راهنمای دولت بعدی 

مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.
مشارکت  برای  آزاد  مناطق  ظرفیت های  چهارچوب  در 
چین  و  ایران  25ساله  قرارداد  انعقاد  احتمال  چینی،  سرمایه گذاران 
یا فرصت سرمایه گذاری  پیشنهادی که حدود 64طرح  دارد.  وجود 
به ارزش بالغ بر 14میلیارد دالر به طرفین چینی معرفی شده است 
و حدود 50پروژه به ارزش 580میلیون دالر و 483میلیون یورو و 
و  به سیاستگذاران  فنی الزم  با مشخصات  ریال  میلیارد  383هزار 
به  را  ایران و چین  ارائه شده که سند همکاری 25ساله  مجریانی 

پیش می برند.
اما از دستاوردهای دولت دوازدهم در پایان دوره، 212هزار میلیارد 
با مشارکت موثر بخش خصوصی  تومان پروژه عمرانی در جریان 
ارزش  تومان،  میلیارد  212هزار  ارزش  به  622پروژه  حدود  است؛ 
پشت  را  بیشتر  و  50درصد  فیزیکی  پیشرفت  که  است  پروژه هایی 
اجرا  و  ساخت  مرحله  در  پروژه ها  این  اجرای  با  گذاشته اند؛  سر 
برای حدود 26هزار نفر و در زمان بهره برداری برای حدود 36هزار 
بخش  سرمایه گذاری های  ارزش  نسبت  می کنند.  ایجاد  شغل  نفر 

خصوصی در این پروژه ها به حدود 95درصد می رسد.
بی شک راهی که دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص مناطق آزاد 
دولت های  برای  ماندگار  میراثی  می تواند  است،  کرده  طی  کشور 
آن  تبع  به  و  مناطق  این  برای  توسعه  و  راه صعود  تا  باشد  بعدی 

رونق و شکوفایی کشور بیش از پیش فراهم شود.
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بررسی اقدامات و دستاوردهای مناطق آزاد در دوره 8ساله دولت تدبیر و امید:

مناطق آزاد پانزده گانه ایران، میراثی ماندگار برای دولت  سیزدهم
گزارش: 

ملیحه اسناوندی



گفت و گو6

در گفت و گو با مدیرعامل بیمه ایران معین مطرح شد:

ضرورت توجه به بازار در معرض خطر 
شرکت های بیمه تخصصی در مناطـق آزاد

گفت و گو: 
مرضیه حسینی
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از روزی که هیات وزیران با سودای تسریع در پیشرفت و تسهیل در توسعه کشور 
به فکر تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افتاد و افزایش سرمایه گذاری ها، 
ایجاد مشوق ها و مزیت های اقتصادی برای سوق دادن فعالیت های اقتصادی 
به سمت بین الملل را مالک عمل قرار داد، زمان چندانی نمی گذرد، اما فاصله 

زیادی میان اهداف تعیین شده و روزگار امروز این مناطق افتاده است. 
اینگونه بود که برخی از فعاالن اقتصادی به تصور سهولت در کسب و کار و داد و 
ستدهای بین المللی و البته جذب سرمایه های خارجی بساط کسب و کار خود را در 
این مناطق گستردند. در تب و تاب این استقبال، »بیمه ایران معین« با هدف شروع 
حیات اقتصادی در مناطق آزاد و اقتصادی سال82، توسط بیمه ایران تاسیس شد تا 

ضمن همراهی با دیگر فعاالن اقتصادی سهمی در رونق کشور داشته باشد. 
حال در سال ۱۴۰۰ بر آن شدیم طی گفت و گو با دکتر داریوش محمدی مدیرعامل 
بیمه ایران معین، پرونده گذشته تا امروز این شرکت بیمه ای را با نگاه ویژه به طرح 
»مهر ایران معین«، افزایش سرمایه، ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری های 

پیش روی را ورق زنیم که حاصل این گفت و گو را در زیر می خوانید  .

 جناب دکتر محمدی بفرمایید چطور شد بیمه ایران معین 
را برای فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب کرد؟

پس از مصوبه هیات وزیران درخصوص فعالیت بیمه گری در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور و با توجه به بستر اقتصادی فراهم شده، شرکت بیمه ایران معین در 
سال 82 توسط بیمه ایران در منطقه آزاد کیش به ثبت رسید و از اواخر سال 8۳ فعالیت 
خود را به طور رسمی آغاز کرد. در واقع بیمه ایران به عنوان رهبر بازار، تصمیم درستی 
در آن موقع گرفت. به دنبال این اقدام، شعباتی که ساختار کسب و کارشان با سرزمین 
اصلی فرق می کرد، ذیل شرکت بیمه ایران معین تعریف شد تا هم قابلیت رقابت 
داشته باشد و هم از مزایای معافیت های مالیاتی این مناطق بهره مند شود. این شرکت 
نیز اکنون در تمام مناطق آزاد و چهار منطقه ویژه اقتصادی شعبه دارد؛ ضمن اینکه در 

بعضی از مناطق ویژه نیز درخواست افتتاح شعبه داده شده است.

  عملکرد بیمه ایران معین در مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
آزاد قابل قبول است؛ چراکه در حال  ایران معین در مناطق  عملکرد بیمه 
حاضر حدود ۵۰درصد خدمات بیمه ای موجود در مناطق توسط این شرکت 
از محل  تومان درآمد  از ۳۰۰میلیارد  بیش  نیز  ارائه می شود. در سال ۱۳۹۹ 
فروش انواع بیمه نامه حاصل شد که نسبت به سال قبل بیش از ۵۵درصد رشد 
داشته است. همچنین در سال  ۹8 حق بیمه تولیدی شرکت اعم از اتکایی و 
بیمه گری مستقیم، رقمی در حدود 2۶2میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۹۹ 

با عملکردی قابل قبول به ۹82میلیارد تومان افزایش یافته است.

 فعالیت بیمه ایران معین در سرزمین اصلی چگونه است؟
از سال ۹۰ و پس از اخذ مجوز قبولی اتکایی در سرزمین اصلی از سوی بیمه 
مرکزی به این مهم مشغول هستیم. در سنجش میزان موفقیت این عرصه، 
اگر اعداد و ارقام صورت های مالی مالک باشد، سال۹۹ حدود هزار درصد رشد 
داشته ایم. پورتفو تولیدی در بخش قبولی اتکایی در سال ۹8 حدود ۷۰میلیارد 
تومان بوده که در سال  ۹۹ به حدود ۷۰۰میلیارد تومان رسیده است. البته عمده 
پورتفو این قرارداد اتکایی برمی گردد به قرارداد درمان خانواده های معظم شهدا 
)بنیاد شهید( که 2۰درصد از قبولی اتکایی این پورتفو را شرکت ایران معین در 
اختیاردارد. الزم به ذکر است در سال  ۹8، صد درصد اتکایی این قرارداد متعلق 
بیمه مرکزی بود که در سال  ۹۹ شرکت بیمه ایران معین و یکی دیگر از 

شرکت های بیمه به جمع بیمه گران اتکایی آن اضافه شدند.

فعالیت  حضرتعالی  مدیریت  تحت  شرکت  بارز  مشخصه   

منحصربه فردی  ویژگی هایی  چه  مناطق  این  است ؛  آزاد  درمناطق 
دارند؟ آیا اهداف در نظر گرفته شده آنگونه که باید پیش رفته است؟

مولفه های کسب و کار در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است و هر چه 
تصمیم گیران در این مناطق فکر و سیاست شان توسعه ای باشد، به همان نسبت 
کسب و کار شرکت ها نیز رونق می گیرد. مناطق آزاد به این منظور ایجاد شدند که 
کارهای متفاوتی نسبت به سرزمین اصلی در آنها صورت گیرد و اقدامات در این 
مناطق قاعدتا بایستی با اهداف توسعه ای همراه باشد. ولی واقعیت این است که در 
حوزه فعالیت خودمان اتفاق خاصی در مناطق آزاد رقم نخورده است؛ زیرا در حال 
حاضر مناسبات اقتصادی در این مناطق با سرزمین اصلی تفاوت معنا داری ندارد. 
بنابراین وقتی مناطق آزاد متناسب توسعه پیدا نکرده اند، نباید انتظار داشته باشیم 
سایر اضالع اقتصادی این مناطق هم به گونه دیگر عمل کنند. به عنوان مثال چرا 
سنگاپور می تواند هاب معامالت انرژی باشد ولی مناطق آزاد ایران نمی تواند؟ زیرا کار 
متفاوت در مناطق ما انجام نشده است. تاکید می کنم تا وقتی جنس سیاستگذاری ها 

در این مناطق با سرزمین اصلی متفاوت نباشد، نمی توان انتظار دیگری داشت.

 نقش صنعت بیمه در مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
مناطق آزاد با برخورداری از ظرفیت های اقتصادی قابل توجه، می تواند فرصت 
مناسبی برای گسترش همکاری های بین صنعت بیمه و این مناطق ایجاد کند. 
در واقع نقش صنعت بیمه در مناطق آزاد متاثر از سیاستگذاری کالن در کشور 
است، اگر سیاست ها متفاوت از سرزمین اصلی نباشد، نمی توان نقش موثری برای 
آن در نظر گرفت. درخصوص بانک و بورس هم همین است؛ به عنوان مثال 
یکی از موضوعات اثرگذار می توانست توافقات بین المللی باشد، اگر در مناطق آزادی 
مثل کیش معامالت با ارزهای بین المللی انجام می شد، الجرم صنعت بیمه هم 
نقش متفاوتی باید بازی می کرد. نقش ما متاثر از سیاست های کالن حاکمیتی 
است، بنابراین نمی توان گفت صنعت بیمه نقش ویژه ای داشته است؛ چراکه خود 

سیاستگذار نقش ویژه ای در اقتصاد نداشته، این دو را نباید جدا از هم دید.
قرار بود مناطق آزاد در رونق اقتصاد و کسب و کار تاثیر بسزایی داشته باشد، 
برای همین معافیت ها را برای مناطق آزاد در نظر گرفتند تا کارهایی متفاوت 

از سرزمین اصلی انجام شود. شرکت های بیمه تخصصی مناطق آزاد با همین 
رویکرد تاسیس شدند، اما آن رویکرد آهسته آهسته به فراموشی سپرده شد.

 تصویب مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
چه تاثیری بر عملکرد شرکت های تخصصی بیمه ای دارد؟ 

با تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مناطق آزاد از شمول یکی از مهم ترین 
این امتیازات که معافیت این مناطق از مالیات برارزش افزوده بود، خارج 

شدند و در واقع یکی از مهم ترین مشوق های مناطق آزاد سلب شد.
معافیت مالیاتی و تاثیر آن بر بیمه از دو جنبه قابل بررسی است. اول اینکه 
شرکت های بیمه چه تاثیری از معافیت ها می گیرند، و دوم اینکه چه اتفاقی برای 
بیمه گذاران می افتد؟ واقعیت این است که برای شرکت های بیمه ای فعال در مناطق 
آزاد معافیت ها مزیت رقابتی محسوب می شد. این مزیت رقابتی، ابزاری در اختیار 
شرکت های بیمه تخصصی این مناطق بود که با تعهدات یکسان، مبلغ کمتری 

از حق بیمه را به بیمه گذار اعالم می کردند و امروز این امتیاز از دست رفته است .
ضمن اینکه برای بیمه گذار معافیت ۹درصدی عدد قابل توجهی بود. به عنوان مثال 
اگر سال گذشته صد واحد پولی برای یک بیمه نامه ای که تغییر نرخ هم نداشته لحاظ 
می شد، امسال باید آن ۹واحد را بیمه گذار عالوه بر مبلغ پرداختی سال قبل پرداخت 
کند. برای فعال اقتصادی که براساس معافیت، برای تولید یا تجارت خود برنامه ریزی 
کرده، این عدد معنا دار است. اگر در برنامه ریزی کسب و کار خود رقم مالیات را 
لحاظ نکرده باشد، طبیعتا آزاردهنده است. این موضوع ممکن است باعث شود برخی 

بیمه گذاران در سبد اقتصادی خود، بیمه را به اولویت های پایین تر منتقل کنند.

نظر به کم رنگ شدن مزیت های رقابتی در مناطق آزاد   
و ویژه اقتصادی نسبت به سرزمین اصلی،  بیمه ایران معین 

چه تدابیری در نظر گرفته است؟
با توجه به شرایط ایجاد شده، شرکت بیمه ایران معین درخصوص حمایت از مشتریان 
و بیمه گذاران خود اقدامات مهمی صورت داده است. اجرای طرح »مهر ایران معین« 
برای نخستین بار در سطح مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری یکی از بانک های 

قرض الحسنه کشور در همین راستا عملیاتی شده که ضمن همراهی با مردم و  
مساعدت به بیمه گذاران در دوران سخت اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا، به 

معیشت نمایندگان فعال شرکت در این طرح نیز کمک شایانی کرده است.
در این طرح مبلغ یکصد میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه بدون سود و 
کارمزد در اقساط  ۱2ماهه، درنظر گرفته شده است. این تسهیالت حتی نیاز به 
ضامن ندارد، عملیات اداری اخذ تسهیالت بدون مراجعه به شعب بانک و صرفا 

در محل شعب و نمایندگی های بیمه ایران معین انجام می شود.

 طرح »مهرایران معین« کدام بیمه نامه ها را در برمی گیرد؟
بیمه نامه های صادره در این طرح شامل بیمه های اتومبیل )بدنه و ثالث(، 

آتش سوزی، حوادث و... است  .

 حکایت ورود به بازار سرمایه شرکت بیمه ایران معین به 
کدام فصل رسیده است؟

ورود به بازار سرمایه از اولویت های هیات مدیره این شرکت در سال جدید 
است و تالش جدی داریم که این مهم را باتوجه به مقتضیات بازار سرمایه 

و با مالحظه تحقق حداکثری منافع سهامدار محترم اجرایی کنیم.
ورود به بازار سرمایه سختی ها و پیچیدگی های خودش را دارد. البته هیات 
مدیره ایران معین همواره پشتیبان تیم مدیریتی بوده و از سوی بیمه ایران نیز 
حمایت ها و همراهی ها بسیار پررنگ بوده است. طبیعتا ورود به بازار سرمایه 
برای شرکتی که دغدغه شفافیت و پاسخگویی داشته باشد، خوش یمن است.

خردادماه سال جاری معارفه شرکت در فرابورس انجام شده است، مدارک اولیه 
ارائه و به سوال های مطرح شده نیز پاسخ داده ایم. با تکمیل فرآیند پذیرش، در 
آینده ای نزدیک وارد بازار سرمایه خواهیم شد. بورسی شدن شرکت منافع خوبی 
برای سهامداران دارد، برای بیمه ایران معین نیز ورود سهامداران جدید مفید است؛ 

چراکه عملکردها را به چالش می کشند و مدیران را پاسخگوتر می کنند.

افزایش سرمایه بیمه ایران معین از زمان تاسیس تا    
برای  روند  این  آیا  است،  داشته  توجهی  قابل  جهش  حال 

آینده نزدیک ادامه دار خواهد بود؟
سرمایه شرکت بیمه ایران معین در زمان تاسیس یک میلیارد و ۵۰۰میلیون 
تومان بود. اکنون سرمایه ثبت شده ۵۶۰میلیارد تومان است. این رقم با 
بسیاری از شرکت های سرزمین اصلی برابری می کند که البته به زودی 

با حمایت سهامدار عمده، افزایش سرمایه جدیدی را شاهد خواهیم بود.
سرمایه شرکت، عامل مهم و موثری در تحقق اهداف شرکت است و امید می رود 
این افزایش سرمایه، زمینه توسعه هر چه بیشتر فعالیت های بیمه ای در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و پذیرش ریسک های بزرگ این مناطق را فراهم نماید. به 
طور قطع هر چه سرمایه شرکت افزایش یابد، قابلیت پذیرش ریسک های بزرگتر 

برای شرکت فراهم شده و درآمد بیشتری را برای شرکت به ارمغان می آورد.

 در دیگر شاخص های مهم مالی چه رشدی را تجربه کرده اید؟ 
زمان برعهده گرفتن مدیریت شرکت بیمه ایران معین در سال۹8، رقم ظرفیت 
نگهداری شرکت در هر ریسک یا قرارداد ۹2میلیارد تومان بود که این رقم در پایان 
سال ۹۹ به 2۵۶میلیارد تومان رسیده است. در ظرفیت قبولی اتکایی نیز رقم ۴۶میلیارد 

تومان سال ۹8 به رقم ۱28میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ افزایش یافته است.

 با روی کارآمدن دولت جدید مطالبات صنعت بیمه چیست؟
در  بنگاه داری و شرکتی که  و کار  با ساز  ملی  اتکایی  بیمه  جای شرکت 
بسیاری از کشورها تجربه شده است، در صنعت بیمه ما خالی است ؛ امید 

است این ایده در دولت جدید مورد توجه قرار گیرد.

 و سخن پایانی...؟
نکته پایانی اینکه در حوزه سرمایه گذاری بیمه ایران معین در پروژه اداری 
گلستان، اتفاق مبارکی رخ داده و دورنمای کسب سود پایدار برای ایران 

معین در بازه زمانی ۳-۴سال آینده مثبت و مطلوب پیش بینی می شود.

بررسی مزیت ها و ظرفیت های ایران در راستای رونق توریسم اسالمی:

مهم ترین  از  یکی  به  گردشگری  اخیر،  سال های  در 
به  این صنعت  است.  بدل شده  در جهان  صنایع سودآور 
کشورهای مختلف در سراسر دنیا کمک می کند تا هر یک 
با بهره گیری از مزیت های رقابتی خاص خود، سهمی هر 
را نصیب خویش سازند. حال  کارزار  این  از  چند کوچک 
در این میان بعضی از کشورها با عنایت به منابع طبیعی 
و غیرطبیعی، به کسب درآمد از گردشگری می پردازند و 
و  فرهنگی  ارزش های  ایدئولوژی،  به  توجه  دیگر  برخی 

مذهبی و سالیق مشتریان شان را ارجح می نهند.
مسلمانان که امروزه بخش قابل توجهی از جمعیت جهان 
پرچمداران  از  یکی  عنوان  به  نیز  می دهند  تشکیل  را 
این  با  دارند.  ویژه ای  جایگاه  صنعت  این  در  ایدئولوژی، 
مشکالت  با  مسلمانان  برای  هم  هنوز  گردشگری  وجود 
تفاوت  جهت  به  اغلب  که  است  همراه  محدویت هایی  و 
شده  ایجاد  کشورها  سایر  قوانین  و  فرهنگی  ساختار  در 
است. ازجمله مهم ترین مشکالت مسلمانان در گردشگری 
را می توان به مواردی مانند یافتن غذای حالل و اختالط 
زن و مرد که موجب ایجاد مشکالتی می شود، اشاره کرد. 
گردشگری یکی از هیجان انگیزترین رفتارهایی است که 
نمایند.  تجربه  را  آن  آیینی سعی می کنند  با هر  انسان ها 
عرصه  این  فعاالن  است  شده  موجب  نیز  امر  همین 
همواره بکوشند تا این پدیده به بهترین نحو ممکن برای 
پیروان مذاهب و ادیان گوناگون ازجمله مسلمانان به اجرا 
منجر  و  گشته  پرثمر  است  سالی  چند  که  تالشی  درآید؛ 
به ظهور یکی از مهم ترین انواع گردشگری تحت عنوان 

»گردشگری حالل« شده است.
واقع  در  حالل  گردشگری  بین المللی،  تعاریف  براساس 
و  خدمات  آن  در  که  است  اسالمی  گردشگری  همان 
مکان های  و  بازار  رستوران،  هتل،  مانند  محصوالتی 
تفریحی در سفرها، مطابق با احکام شریعت ارائه می شوند. 
گردشگری حالل در واقع مفهوم جدیدی را در توریسم، 
برای  گردشگری  سرویس های  و  مقصد ها  عنوان  به  

مسلمانان، تعریف کرده است.
این نوع گردشگری فرصت خوبی را برای ایران اسالمی 
کشورهای  از  را  مسلمان  گردشگران  که  می آورد  فراهم 
اسالمی و غیراسالمی به خود جذب کند. کارشناسان این 
باور است که پتانسیل های ایران برای توسعه در این زمینه 
مسلم  مقصد  یک  به  شدن  تبدیل  تا  اما  باالست،  بسیار 

توریسم حالل، فاصله زیادی دارد. 

گردشگری حالل در ایران
و  دارد  گردشگری  صنعت  در  زیادی  پتانسیل های  ایران 
به  عنوان یک کشور اسالمی مبتنی بر شریعت، مدیریت 
برای  زیادی  دلگرمی  موضوع  این  می شود.  اداره  و 
می توانند  آنها  زیرا  می کند؛  ایجاد  مسلمان  گردشگران 
بدون نگرانی، از محصوالت و خدمات ارائه  شده در ایران 

استفاده کنند.
 از سوی دیگر میراث  اسالمی زیادی در کشورمان وجود 
به  دارد و بدون شک همه گردشگران در دنیا عالقه مند 
بازدید از این مکان ها هستند. البته تمامی کشورها ظرفیت 
جذب گردشگر دارند و باید براساس سلیقه و نیاز در زمینه 
جذب گردشگر اقدام شود؛ اما ضعف و کمبودهای زیادی 
در زمینه اسکان گردشگران و خدمات دهی هتل ها وجود 
دارد که هنوز رفع نشده است. این در حالی است که بهبود 
صنعت  توسعه  در  مهمی  و  اصولی  نقش  زیرساخت ها 

توریسم دارد.
ارزآوری  اشتغال،  سطح  بهبود  خود  با  گردشگری  توسعه 
و ارزش افزوده به همراه خواهد داشت و در حال حاضر 
صنعت  توسعه  راه  سر  از  مشکالت  رفع  با  دارد  ضرورت 
تحریم ها  با  مقابله  برای  جدی  گامی  کشور،  در  توریسم 

برداریم. 
مشکالت  از  برخی  می توان  حالل  گردشگری  توسعه 
و  یک  وجود  با  چند  هر  نماید،  رفع  را  کشور  اقتصادی 
دنیا  در  اسالمی  ۶۰کشور  حدود  و  مسلمان  میلیارد  نیم 
برای  حالل  گردشگری  ابزار  از  می توانستیم  سهولت  به 
درآمدزایی استفاده کنیم، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم 
از این مزیت به درستی بهره ببریم و این درحالی است که 
اماکن مذهبی زیادی در کشور وجود دارد که می توانند بر 
باشند. گردشگری  تاثیرگذار  گسترش گردشگری مذهبی 
که  است  گردشگری  صنعت  از  جنبه ای  تنها  مذهبی 

می تواند بر موانع آب و هوایی غلبه کند. 

دالیل عدم رونق گردشگری حالل در کشور
ایران محصوالت و خدمات حالل زیادی برای گردشگران 
خصوصا گردشگران مسلمان دارد؛ اما جهان اسالم از آنها 
آگاه نیست. به همین دلیل درآمد حاصل از صنعت گردشگری 
هنوز در ایران در مقایسه با بقیه کشورهای اسالمی مانند 
مالزی، ترکیه و امارات بسیار کمتر است. براساس مطالعات 
و آمارهایی که توسط نهاد های مختلف، شاخص سفرهای 
جهانی مسلمانان   و سازمان جهانی گردشگری منتشر شده 
 است، ایران باید برای پیدا کردن جایگاه مناسب و محبوب در 

صنعت گردشگری به سختی تالش کند.
بدین منظور در قدم اول باید خود را به دنیا معرفی کنیم. 
برای  تنهایی  به  است،  مسلمان  کشور  یک  ایران  اینکه 
مسلمان  گردشگران  جذب  و  حالل  گردشگری  توسعه 
این زمینه، هیچ   تبلیغ عظیم در  کافی نیست. بدون یک 
برای  جذابی  مکان  نیز  ایران  که  نمی شود  متوجه  کسی 
دنیا  به  را  امکانات و جذابیت ها  باید  گشت  و گذار است. 
تصمیم  جهان  مردم  معرفی،  این  نتیجه  در  دهیم.  نشان  
دنیا،  در  بازدید کنند. معرفی شدن  ایران  از  می گیرند که 

کلید موفقیت در توسعه گردشگری کشور است.
از  ناشی  حالل،  گردشگری  صنعت  در  کشورمان  ضعف 
ضعف در فروش و تبلیغات است؛ چراکه گردشگری نوعی 
تجارت محسوب می شود و در تجارت، فروش مهم ترین 
بخش است. اطمینان از فروش، با تبلیغات به  دست می آید. 
در واقع هر چقدر هم محصوالت خوبی تولید شوند، بدون 
آگاهی دادن به مردم، امکان فروش آن پایین خواهد بود. 
این اتفاق در صنعت گردشگری نیز به همین شکل است، 
تعداد  زمینه گردشگری  در  تبلیغات  بدون  نمی توان  یعنی 

گردشگران را افزایش داد.

مناطق آزاد، بستر توسعه گردشگری حالل
باتوجه به شرایط کنونی و اعمال تحریم های بین المللی امریکا 
بر علیه کشورمان، شاید بتوان از این موقعیت و تهدید به 
عنوان فرصتی مغتنم برای صنعت گردشگری در ایران استفاده 
کرد؛ چراکه بر همگان روشن است که صنعت گردشگری 
با  مستقیم  به طور  که  آن  به  وابسته  تمامی بخش های  و 
معیشت مردم جامعه در ارتباط می باشند، تحریم ناپذیر است. 

هیچ قدرت و دولتی قادر به تحریم حوزه گردشگری نیست، 
بنابراین خوب است که اکنون متولیان این امر در کشور دست 
به کار شده و برای رونق هر چه بیشتر گردشگری طرحی نو 
دراندازند تا هم در شرایط بحرانی کنونی، کمکی به اقتصاد 
کشور کرده باشند و هم اینکه از این طریق نگاه دنیای خارج را 
با مهمان نوازی شایسته نسبت به ایران و ایرانی تغییر داده و به 
دنیا ثابت کنند که ما مردمی صلح طلب و بشردوست هستیم.

با توجه به افزایش تحریم های خصمانه بر علیه کشور و 
مردم شریف  به  بوم  و  مرز  این  فشار همه جانبه دشمنان 
مردم  بر  را  مشکالتی  محدودیت ها  این  چند  هر  ایران، 
می رسد  نظر  به  اما  می نماید،  تحمیل  کشور  اقتصاد  و 
اقتصاد کشور که  برای جراحی زخم کهنه  زمان  بهترین 
است  بوده  نفت  به صادارت  حد  از  بیش  وابستگی  همانا 

را مهیا می کند. 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  گردشگری حالل  ویژه  نقش 
تحریم ها  تهدید  تبدیل  برای  مناسب  فرصتی  می تواند 
تدبیری  و  راهبرد  یک  مقاومتی  اقتصاد  باشد .  فرصت  به 
اقتصادی  فشار  کاهش  منظور  به  جهادمحور  و  عقالیی 
است،  حساس  شرایط  این  از  برون رفت  برای  مسیری  و 
گردشگری حالل، نقش موثری در فرآیند توسعه اقتصادی 
اقتصاد  تحقق  بارز  مصداق های  از  یکی  و  دارد  جوامع 

مقاومتی محسوب می شود.
مقام  توسط  راهبرد  یک  عنوان  به  که  مقاومتی  اقتصاد 
قطع  پایه  بر  اصوال  است،  گردیده  مطرح  رهبری  معظم 
توان و ظرفیت داخلی   از  بهره مندی  به نفت و  وابستگی 
اتفاق می افتد. ایران به عنوان کشوری غنی با دارا بودن 
تمدن،  فرهنگ،  سبب  به  و  گردشگری  توسعه  منابع 
همچون  معضالتی  با  که  و...  هوایی  و  آب  ویژگی های 
اقتصاد  و  ارزی  منابع  محدودیت  باال،  بیکاری  میزان 
فعال  به کشوری  اما می تواند  تک محصولی مواجه است؛ 
بر  تمرکز  با  و  شود  تبدیل  حالل  گردشگری  صنعت  در 
رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه های منظم 
و منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و 
به سمت منابع درآمدی جایگزین حرکت کند و به عنوان 

یک منبع پایدار از این فرصت ها بهره مند شود.
توسعه  قطب های  مهم ترین  از  یکی  حالل  گردشگری 
و  اشتغال  ایجاد  به  که  می شود  محسوب  درآمدزایی  و 
فرهنگی  جنبه های  ارتقاء  با  و  می کند  کمک   خوداتکایی 

جامعه  پیشرفت  و  رشد  بر  شگرفی  تاثیر  اقتصادی،  و 
می گذارد. 

باب  از  کشورمان  در  که  ظرفیت هایی  همه  به  عنایت  با 
فرهنگ اسالمی و نیز شاخصه های گردشگری فراوان در 
این حوزه و همچنین بحث گردشگری حالل که به جرات 
می توان گفت ایران یکی از بزرگترین و مهم ترین کشورها 
در این خصوص به دلیل فرهنگ دینی و اسالمی کشور 
می باشد، قطعا مناطق آزاد می توانند با برگزاری همایش ها، 
این خصوص  در  بین المللی  کنفرانس های  و  نمایشگاه ها 

گوی رقابت را از کشورهای همسایه بربایند.
گردشگری  توسعه  جهت  در  بستر  بهترین  آزاد  مناطق 
گردشگرپذیر  عمدتا  مناطقی  می باشند؛  کشور  در  حالل 
ورود  اجازه  ازجمله  اصلی  سرزمین  از  آسان تر  قوانین  با 
گردشگران بدون دریافت ویزا و همچنین مقررات سهل تر 
که می توانند و باید به عنوان پایلوت در حوزه گردشگری 

حالل مورد توجه و استفاده قرار گیرند. 
آزاد  مناطق  در  حالل  گردشگری  خصوصا  گردشگری 
ازجمله برنامه ها و اهداف مهم در استراتژی مدیران این 
به خود  تازه ای  بوده که طی 8سال گذشته  جان  مناطق 
و  بلند  گام های  خوشبختانه  راستا  این  در  است.  گرفته 

مفیدی در تحقق اهداف برداشته شده است. 
اقتصادی  رشد  در  می تواند  منحصربه فرد  فرصت  این 
مناطق آزاد و جذب گردشگران و همچنین ایجاد اقتصاد 
پلی  دیپلماسی،  جدید  دروازه   عنوان  به  و  موثر  پایدار 
این  از  و عبور  بازارهای جهانی  به  برای رسیدن  مطمئن 

تنگنای تاریخی کشور نقش آفرینی نماید.
محورهای  از  یکی  گردشگری  صنعت  گسترش  و  رونق 
توسعه  نیازمند  مهم  این  اما  است،  کشور  توسعه  اساسی 
بتوان  تا  می باشد  گردشگری  زیرساخت های  و  زیربناها 
مهم  اولویت  از  یکی  عنوان  به  را  حالل  گردشگری 

اقتصادی، تحت پوشش قرار داد.
بی تردید باید به بحث گردشگری حالل توجه ویژه داشته 
واقع  مرزی  نقاط  در  اکثرا  آزاد  مناطق  چراکه  باشیم؛ 
زیرساخت ها خصوصا  باب  از  این  از  بیش  باید  و  شده اند 
صورت  در  که  شوند،  تقویت  گردشگری  زیرساخت های 
اجرایی شدن طرح ها و زیرساخت های مکفی، این مناطق 
حالل  گردشگری  محوریت  با  را  ایران  اقتصاد  می توانند 

متحول سازند.

تحقق اقتصـــاد پایدار با توسعه گردشــــگری حالل در مناطق آزاد کشورتحقق اقتصـــاد پایدار با توسعه گردشــــگری حالل در مناطق آزاد کشور

گزارش: 
فریبا شیخی



در آیین بهره برداری از 62طرح  سرمایه گذاری و زیربنایی در 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور با دستور رئیس جمهور؛ از 
 )BIM( پروژه استقرار دانش مدل سازی اطالعات ساخت

در منطقه آزاد اروند رونمایی شد.
همزمان با هفتاد و هشتمین هفته از افتتاح طرح های 
برای جهش  امید  و  با شعار »تدبیر  مهم ملی کشور 
مناطق  طرح های  افتتاح  دوره  ششمین  در  و  تولید« 
آزاد تجاری- صنعتی با حضور ویدئوکنفرانسی ریاست 
جمهوری، از پروژه استقرار دانش مدل سازی اطالعات 

ساخت )BIM( در منطقه آزاد اروند رونمایی گردید.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
درخصوص این پروژه بیان داشت: انجام خدمات پژوهشی 
مطالعه استقرار مدل سازی سیستم اطالعات ساختمان 
BIM با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه 
تهران با اعتباری بالغ بر 6میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال با مدت 

قرارداد ۱۰ماهه انجام گرفت.
فالح صفایی در توضیح روی آوردن سازمان منطقه آزاد 
اطالعات  مدل سازی  افزود:   ،)BIM( به خدمات اروند 
ساختمان در سال های اخیر با رشد و توسعه نرم افزارهایی 
که در دنیا به وجود آمده است، شکل گرفت و باعث شد 
کشورهای پیشرفته و صاحب سبک نیز در زمینه های 
عمرانی، پروژه ها را قبل از اینکه به بهره برداری برسند 
و یا وارد فاز اجرایی شوند، با گردآوری اطالعات دقیق 
و قابل دستیابی از طریق  دانش مدل سازی اطالعات 
از  دیجیتال خصوصیات ساختمان  نمایش  با  ساخت، 
مرحله طراحی و ساخت تا بهره برداری، بازسازی و در 

این فضا قابل مشاهده کنند.
وی اظهار داشت: استقرار دانش مدل سازی اطالعات 
ساخت ظرفیت بیشتری برای اینکه مهندسان و طراحان 
بتوانند دستاورد کامل تری از یک پروژه به لحاظ مالی و 

زمانی داشته باشند، ایجاد می کند.
صفایی با تاکید بر اینکه این دانش جزئی ترین موارد 
را بررسی و به تصویر می کشد، اذعان نمود: با انجام 
این روش، کیفیت باال و هزینه کم تر می شود؛ چراکه 
وقتی در طراحی همه چیز مشخص شود، کار فنی تر 
و اصولی تر ارائه می گردد و به یاری خدا افق کارهای 

پیشرفته را در سطح منطقه خواهیم دید.
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
اروند ضمن اعالم این خبر که اروند جزء اولین ها در 
پیاده سازی دانش است، خاطرنشان کرد: این موضوع 

کار  اجرایی  فرآیند  حاضر  حال  در  است.  کار سختی 
آغاز شده است و اراده کرده ایم که انجام شود، اما قطعا 
همچون دانش کنترل پروژه که در سطح ملی زمان برد 
تا اثبات شود و دستگاه های اجرایی موظف به انجام 
آن در پروژه ها گردند، تالش خواهیم نمود پروژه های 
عمرانی منطقه آزاد اروند را یکی پس از دیگری وارد 

این فاز نماییم.
گفتنی است، در دو دهه اخیر شاهد تحوالت شگرفی 
از روش  های ساخت و ساز سنتی به سمت روش های 
فناوارنه و نوآورانه بوده ایم. یکی از جدیدترین راهبردها 
و فناوری های ارائه شده در عرصه ساخت و ساز، دانش 
BIM )مدل سازی اطالعات ساخت( است. این فرآیند 
از طریق شبیه سازی یک پروژه ساخت و ساز با ابعاد 
گوناگون در مراحل مختلف در محیط مجازی باعث 

ایجاد المان های ساختمانی با کارایی بهتر شده است.
و  ویژگی  نقشه ها  ساخت،  به  اطالعات  مدل سازی 
مشخصات منحصربه فردی می افزاید که باعث می شود 
بودن  دارا  بر  عالوه  شده،  طراحی  اجزای  از  یک  هر 
ماهیت فیزیکی و سه بعدی، آرایه ای از اطالعات مربوط 

به وظایف و فعالیت های مختلف مدیریت ساخت را به 
همراه خود داشته باشد. این اطالعات مربوط به کل 
چرخه حیات محصول، شامل مرحله مطالعات توجیهی، 
طراحی مفهومی، مطالعات مرحله اول و دوم، تدارکات، 
ساخت و نصب، راه اندازی و دوره بهره برداری تا پایان 

عمر محصول است.
با توضیحات ارائه شده اگر بخواهیم BIM را در یک جمله 
کوتاه خالصه نماییم، عبارت خواهد بود از: »فرآیند تولید و 

مدیریت اطالعات ساخت در طی چرخه حیات آن«.

 رئیس جمهور در آیین افتتاح
 طرح های ملی مناطق آزاد:

نقش بی بدیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
توسعه اقتصاد و اشتغال کشور

رئیس جمهوری با اشاره به افتتاح 62طرح توسعه ای 
و زیرساختی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور در 
هفتاد و هشتمین هفته از افتتاح طرح های ملی، گفت: 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد 
و اشتغال برعهده دارند و در این دولت کارهای بسیار 

عظیم و بزرگی در این مناطق صورت گرفته است.
حجت االسالم والمسلمین دکترحسن روحانی در آیین 
افتتاح طرح های ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار 
بیشتر  دولت  این  فعالیت  آغاز  در  آزاد  مناطق  داشت: 
واردکننده بود تا صادرکننده و بخش تجاری آن فعال 
بود تا بخش سرمایه گذاری که این یک نقیصه بزرگ 

برای این مناطق بود.
آزاد و ویژه  امروز مناطق  اینکه  بیان  با  دکتر روحانی 
برای  مرکزی  به  و  هستند  تولیدکننده  اقتصادی 
سرمایه گذاری تبدیل شده اند، گفت: در ۸سال گذشته در 
مناطق آزاد کارهای عظیمی صورت گرفته و طرح های 
اجرا  مناطق  این  در  مهمی  زیرساختی  و  استراتژیک 
شده است و این مناطق باید به نقطه اتصال ایران و 

کشورهای جهان تبدیل شود.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در 
زمینه توسعه راه آهن سراسری گفت: منطقه آزاد اروند در 
جنوب غربی کشور و در منطقه شلمچه پروژه ریلی بسیار 
مهمی دارد و آن اتصال راه آهن خرمشهر به بصره است 
که اقدامات سیاسی، توافق با عراق و کار مقدماتی آن 
انجام شده است و بی تردید روند تکمیل این خطوط در 

دولت سیزدهم ادامه و تکمیل خواهد شد.
دکتر روحانی همچنین با اشاره به اتصال راه آهن چابهار 
به خط آهن سراسری کشور اظهار کرد: تالش ما این بود 
که در پایان دولت این خط آهن را افتتاح کنیم که البته 
بخشی از آن را افتتاح خواهیم کرد و با تکمیل و افتتاح این 
طرح مهم، چابهار به دریای خزر، ترکمنستان، اینچه برون 
و در آینده به آستارا متصل خواهد شد که اقدام بسیار 

بزرگ و مهمی است.
رئیس جمهور افزود: راه آهن رشت- کاسپین طرح بسیار 
مهمی است که ۸۵درصد آن اجرایی شده است و در 
روزهای آینده ۵ یا ۷خط آهن سراسری را افتتاح خواهیم 
کرد که نقش مهمی در اتصال خطوط آهن در سراسر 

کشور و  به کشورهای منطقه دارد.
دکتر روحانی با بیان اینکه در ۸سال گذشته اقدامات عظیمی 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و طرح های استراتژیکی 
در این مناطق اجرایی شده است، گفت: حجم اقدامات 
زیرساختی در ۸سال گذشته نسبت به سال ۹2، حدود 2برابر 
شده است و چنانچه همه طرح های موجود، اجرایی شود، 
حجم این اقدامات و طرح های زیرساختی در مناطق آزاد به 

۱۰برابر افزایش می یابد.

نقطه  باید  نهایت  آزاد در  افزود: مناطق  رئیس جمهور 
اتصال مهم کشورمان با کشورهای منطقه و جهان شود 
و در زمینه صادرات می توانند نقش ارزشمندی ایفا کنند.

سرمایه  را  تولید  اساسی  پایه  ادامه  در  روحانی  دکتر 
دانست و گفت: الزمه رونق تولید، جذب سرمایه است و 
در کنار آن باید تکنولوژی روز و بازار را به دست بیاوریم. 
در سال ۹۹ که سال بسیار سختی از لحاظ تحریم و 
کرونا بود، شعار جهش تولید را عملیاتی کردیم و امسال 
هم در راستای شعار سال تالش دولت این است که 

همه اقدامات الزم در این زمینه را انجام دهد.
رئیس جمهور در ادامه به مشکل کم برقی و قطعی  برق 
در کشور اشاره کرد و گفت: در ۸سال گذشته حدود 
برق  تولید  ظرفیت  به  ساالنه  طور  به  2۵۰۰مگاوات 
کشور اضافه شده است این در حالی است که قبل از 
این دولت به طور متوسط ساالنه ۱۷۰۰مگاوات برق 
اضافه می شد، اما با این وجود به خاطر گرمای شدید و 

خشکسالی دچار مشکل می شویم.
دکتر روحانی با بیان اینکه برق برای زندگی، آسایش، حیات 
مردم و تولید کشور اهمیت بسزایی دارد، اظهار داشت: امسال 
دچار خشکسالی بی سابقه ای هستیم و میزان بارندگی نسبت 
به پارسال ۵2درصد کاهش داشته است و  ۷هزار مگاوات 
تولید برق آبی کشور به دلیل کاهش آب سدها تقریبا قطع 
شده است. همچنین در روزهای گذشته نیروگاه بوشهر نیز 
به خاطر نیاز به تعمیرات از مدار خارج شده بود. لذا رنج و 

سختی فراوانی برای مردم ایجاد گردید.
نسبت  کشور  صنعتی  تولیدات  افزود:  جمهور  رئیس 
به سال گذشته ۵۰درصد افزایش یافته و این موجب 
البته دالیل دیگری  افزایش مصرف برق شده است. 
وجود دارد که به معاون اول دستور دادم تا مشکالت و 
راه حل های این معضل را شناسایی و برطرف نمایند و 
در این زمینه بخشی از صنعت با تغییر ساعات فعالیت 

خود می تواند همراهی کند.
این است  داد: در خاموشی ها، مهم  ادامه  دکتر روحانی 
که مردم از ساعات آن مطلع باشند تا بتوانند پیش بینی و 
برنامه ریزی کنند. البته نسبت به مردم عزیزی که در این 
روزها دچار مشکل و رنج شدند، عذرخواهی می کنم و 
خواهش می کنم مقداری در مصرف برق صرفه جویی کنند.

رئیس جمهور در پایان گفت: وزارت نیرو در این زمینه مقصر 
نیست، منتها باید برای مردم توضیح دهد که مشکل چه 

بوده است و باید راه حل مشکل را اجرایی کنند.

 استقرار دانش مدل ســازی اطالعات 
ساخت در منطـقه آزاد اروند

معاونی فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:
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مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

به همت مرکز نوآوری اروندتک صورت می پذیرد:

معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد اروند از 
تصویب طرح مرمت و احیای »عکاسخانه ژرژ یونانی« با کاربری رستوران-

 موزه در جلسه شورای فنی میراث فرهنگی استان خوزستان خبر داد.
محسن قنبری ضمن اعالم این خبر افزود: پیش از این به دلیل عدم ثبت این 
ملک تاریخی، نیازی به ارائه طرح در کمیسیون فنی میراث فرهنگی استان 
خوزستان وجود نداشت؛ اما پس از ثبت این بنا، مطرح شدن موضوع هرگونه 
مرمت و احیا در جلسه مذکور ضروری بود که در نهایت طرح با کاربری 

رستوران- موزه مطرح و مصوب گردید.
وی با تاکید بر اینکه با نظارت عالیه شورای فنی میراث فرهنگی استان 
خوزستان و مدیریت میراث فرهنگی منطقه آزاد اروند، عملیات مرمت 
این بنای تاریخی انجام خواهد شد، تصریح کرد: مرمت »عکاسخانه ژرژ 

یونانی« اولین تجربه ای است که خود مالک طرح مرمت را تهیه کرده 
که این موضوع خود نکته بسیار مهم و ارزشمندی است و می بایست از 
روحیه و نوع نگاه جناب آقای دکتر شوکت  مالک عکاسخانه ژرژ یونانی، 
به میراث فرهنگی تشکر و قدردانی نمود؛ به امید افزایش این تفکر در 

میان بخش خصوصی.
همه  الزم،  هماهنگی های  و  همکاری  با  کرد:  خاطرنشان  قنبری 
مجوزهای مربوطه از شهرداری اخذ خواهد شد و همه باید دست به 
دست هم دهیم که این بنا به عنوان اولین خانه تاریخی منطقه که مرمت 

و تغییر کاربری پیدا می کند، مسیر احیاء را به راحتی طی کند.
وی با بیا اینکه ملک مورد نظر پس از مرمت در خدمت توسعه گردشگری 
منطقه قرار می گیرد، اذعان داشت: امیدواریم این اقدام به عنوان یک الگو 

مطرح شود و شرکت نفت نیز خانه های بریم و بوارده، خصوصا امالک 
مستقر در محدوده »باشگاه انکس « را مرمت کرده و با ایجاد کاربری 

جدید در خدمت توسعه جذابیت های گردشگری منطقه قرار دهد.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد 
ژرژ  »عکاسخانه  تاریخی  بنای  از  بهره برداری  و  احیاء  مرمت ،  اروند 
و  دانست  اجرایی  دستگاه های  برای  مشترک  هدف  یک  را  یونانی« 
خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم که سازمان منطقه آزاد اروند، شهرداری 
و اداره کل میراث فرهنگی استان که قول مساعد جهت ارائه تسهیالت و 
بسته حمایتی به مالک را داده است؛ بتوانند شرایط مناسب را برای مالک 
به وجود آورند تا روند احیا این بنای تاریخی به سرعت پیش رود و زودتر 

به نتیجه مورد نظر برسد.

مرکز نوآوری اروندتک با همکاری روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند اقدام به برگزاری 
کمپ آموزشی 3ماهه تولید محتوا و مدیریت شبکه های 

مجازی می کند.
این کمپ در راستای تقویت دستگاه های تولید محتوا 
در بخش های خصوصی و دولتی استان خوزستان در 
سه فصل آموزش، سنجش و جذب به بازار کار برگزار 

می شود.
در این طرح ابتدا با آموزش مسائل مربوط به فناوری های 
با هدف  ماهه  فرآیند سه  این  محتوا ،  تولید  و  نوظهور 
اکوسیستم و مباحث مربوط به حوزه تولید محتوا و توسعه 

صنایع دانش بنیان و خالق به دانشجویان معرفی می گردد.
با توجه به بازار کار مناسب این حوزه می توان جرقه ای 
موثر در ذهن جوانان استان خوزستان ایجاد کرد تا این 
رشته را نیز امتحان کرده و در صورت عالقه به بازارهای 

مختلف آن جذب شوند.
کار  بازار  یک  هم اکنون  اینکه  به  توجه  با  ادامه  در 
فعال برای حوزه »مدیریت شبکه های مجازی« وجود 
به  ماه  سه  طی  کامل  صورت  به  مهارت  این  دارد، 
مهارت آموزان آموخته می شود و سپس برگزیدگان در 
اروندتک و شرکت های همکار این مجموعه مشغول 

به کار خواهند شد.

۱۵کارگاه  شامل  تخصصی  کمپ  این  است،  گفتنی 
بوده و توسط مدرسین با تجربه و بنام کشوری تدریس 
خواهند شد که ۱۱کارگاه به صورت مجازی و ۴کارگاه به 
صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن 

همایش های سازمان منطقه آزاد برگزار خواهد گردید.
و  است  تا 2۵تیرماه جاری  این کمپ  در  نام  ثبت  مهلت 
عالقه مندان جهت اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند به پایگاه 

اطالع رسانی https://arvandt.com  مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است، سرفصل های کارگاه کمپ به شرح 

زیر است :
۱( شناخت شبکه های اجتماعی

2( انواع محتوای شبکه های اجتماعی
3( تولید محتوا متنی

۴( نحوه نگارش تقویم محتوا
۵( تولید محتوا صوتی و تصویری

6( معرفی ابزارهای مدیریت شبکه های اجتماعی
۷( بازه زمانی انتشار محتوا

۸( استراتژی و بازاریابی محتوا
۹( برندینگ در شبکه های اجتماعی

۱۰( اصول تبلیغات در شبکه های اجتماعی
CRM ۱۱( ارتباط با مشتریان

۱2( نحوه برگزاری کمپین، جشنواره و مسابقه

۱3( نحوه کسب درآمد از شبکه های اجتماعی
۱۴( رفتارشناسی مشتریان

۱۵( اینفلوئنسر مارکتینگ و جمع بندی

معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند با اعالم پیشرفت 
۱۵درصدی طرح های عمرانی در آبادان گفت: 26خیابان آبادان توسط 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( بهسازی و آسفالت شد.
فالح صفایی اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد اروند در نیمه دوم سال 
ایجاد  راستای  در  ریال  میلیارد  2۰هزار  معادل  تفاهم نامه ای  گذشته 
زیرساخت های عمرانی در شهرستان های آبادان و خرمشهر با قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء)ص( امضا کرد.
وی افزود: در فاز نخست این تفاهم نامه، عملیات بهسازی و نوسازی معابر 
شهری آبادان در کوی ذوالفقاری، شطیط، علوانیه و امیرآباد با اعتبار اولیه 

یکهزار و 62۰میلیارد ریال به عنوان نقطه شروع این طرح  آغاز شد.
معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در این راستا 

عملیات بهسازی و احداث معابر شهری در فازهای یک تا چهار ذوالفقاری، 
شطیط، علوانیه و فاز 2 امیرآباد آبادان از آبان ماه سال گذشته آغاز گردید.

صفایی با اشاره به پیشرفت ۱۵درصدی پروژه های عمرانی قرارگاه خاتم 
االنبیاء)ص( در آبادان گفت: تاکنون 26معبر در مناطق امیرآباد علوانیه و 

ذوالفقاری آبادان زیرسازی، آسفالت و جدول سازی شده است.
وی بیان کرد: با همراهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، 3۵هزار 
مترمربع در مناطق مختلف آبادان عملیات آسفالت شده است و این 

فعالیت همچنان در آبادان ادامه خواهد داشت.
معاون زیربنایی و عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: حدود 
از  در 2۰نقطه  آب های سطحی  دفع  کانال  و  جدول  نیز  ۱3کیلومتر 

امیرآباد، 6نقطه ذوالفقاری و ۵نقطه از علوانیه آبادان انجام شده است.

صفایی ادامه داد: با توجه به تغییر مدیریت در سازمان منطقه آزاد اروند، 
سرعت کار مقداری کاهش یافت ولی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( به 
تفاهم نامه با سازمان منطقه آزاد اروند پایبند است و عملیات بهسازی 

معابر در شهرستان آبادان را ادامه می دهد.
معاون زیربنایی و عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان 
کرد: هم اکنون 2کیلومتر از معابر در مناطق امیرآباد و ذوالفقاری پس از 
انجام عملیات زیرسازی، آماده آسفالت است که عملیات آن به زودی 

آغاز خواهد شد.
گفتنی است، منطقه آزاد اروند با مساحت 3۷هزار و ۴۰۰هکتار در شمال غربی 
خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر )جزیره مینو( است 

که در محل تالقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.
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اخبار منطقه آزاد قشم

صدور و تمدید 113کارت 
بازرگانی در قشم سه ماهه 

نخست سال1400

تردد بیش از 65هزار 
مسافر در بهار 1400 در 
فرودگاه جزیره قشم 

آغاز طرح فوریتی یک ماهه 
طرح فوریتی حفظ و نگهداشت 

فضاهای شهری در شهر قشم
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سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

 مدیرکل فرودگاه بین المللی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

 حرکت پرشتاب منطقه آزاد قشــم
بر مدار توسعه و جهش تولید

در دیدار معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس تاکید شد:

مدیر شیالت سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

صنعت پرورش میگوی جزیره قشم با توجه به جذابیت آن 
برای بخش خصوصی و نیز مجوز سازمان شیالت و استقبال 
سازمان منطقه آزاد قشم، در آستانه شکوفایی قرار دارد که برای 
تحقق این امر باید برخی مصوبات که مانع این مسیر هستند، 

مورد بازنگری قرار گیرند. 
مدیر شیالت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: به طور میانگین 
میگوهای پرورشی در هر دوره 750هزار و میگوهای دریایی 

حدود 400هزار تخم ریزی می کنند.
منصور آزاد افزود: به نظر می رسد یکی از پیک های تخم ریزی 
میگوهای دریایی در شهریورماه است و به همین دلیل است که 

در مهر و آبان صید دریایی میگو مجاز می شود.
وی ادامه داد: صید میگو در ماه های مرداد و شهریور باعث از بین 
رفتن تدریجی میگوهای مولد و در نتیجه وارد شدن آسیب های 

جبران ناپذیر به ذخیره دریایی برای سال های آتی می شود.
مدیر شیالت سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: این در حالی 

است که با توجه به وضعیت معیشتی صیادان سنتی، دریابست در 
عمل معنا ندارد و صید به صورت مرتب انجام می شود.

وی افزود: بنابراین با توجه به ناآشنایی شناورهای بدون مجوز 
با اصول صید و همچنین تمکین نکردن به قوانین، صیادی 
در زمان ها و با روش های غیرمجاز صورت می گیرد که باعث 
تخریب بومسازگان )اکوسیستم(  و محیط زیست منطقه و فشار 

بر ذخایر دریایی می شود.

تولید 4500تن میگو در جزیره قشم
مدیر شیالت منطقه آزاد قشم اظهار داشت: پرروش میگو از 
سال 1396 در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفته 
و در حال حاضر یکهزار و 543هکتار زمین به مزارع میگو 

واگذار شده است.
وی افزود: مزرعه های میگوی فعلی دارای سامانه نیمه متراکم 
هستند که در مراحل مختلف از اجرا تا تولید قرار دارند و انتظار 
می رود در سال جاری چهار هزار و 500ُتن میگو در قشم تولید شود.

آزاد ادامه داد: در حوزه پرورش میگو با توجه به محدودیت اراضی در 
قشم و هزینه های تامین انرژی و نیروی انسانی، تولید باید با حداکثر 

بهره وری همراه باشد تا توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار کرد: امنیت غذایی و تامین پروتئین سبد غذایی با 
هزینه مطلوب امری است که می توان با سامانه متراکم پرورش 

میگو محقق کرد.
مدیر شیالت سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود: میزان تولید 

و بهره وری در سیستم های متراکم 10برابر سیستم های نیمه 
متراکمی است که هم اکنون در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: تولید میگو در مزارع نیمه متراکم 10 تا 12ُتن در 
سال است که این میزان در سیستم های متراکم به 100ُتن 

در سال می رسد.

شش طرح پرورش متراکم میگو معطل مصوبات
شده،  انجام  مطالعات  براساس  تاکنون  کرد:  تصریح  آزاد 
270هکتار برای پرورش میگو به شیوه متراکم شناسایی و تمام 

مجوزها نیز از مراجع ذیربط دریافت شده است.
وی افزود: 6سایت پرورش میگو در زمین های شناسایی شده 
تولید میگو ساالنه  از آن  با بهره برداری  دایر خواهد شد که 

20هزار ُتن افزایش می یابد.
مدیر شیالت قشم ادامه داد: بخش خصوصی در سال 1397 برای 
ایجاد این طرح ها اقدام کرده اند که بهره برداری از آن باعث ایجاد 

800اشتغال مستقیم و یکهزار و 200اشتغال غیرمستقیم می شود.
در سیاست های ابالغی سال 1400 سازمان شیالت ایران نیز 
توسعه پرورش متراکم میگو برای قشم مجاز شده است. نکته 
قابل توجه این است که فقط جزیره قشم توسط سازمان مذکور 
برای توسعه مزارع میگو مجاز شده و این در حالی است که 

پیش از این اجازه این امر صادر نشده بود.
اگرچه تمام شرایط برای واگذاری و فعالیت در حوزه پرورش متراکم 
میگو مهیاست، اما در حال حاضر امکان آن به دلیل یک مصوبه 

وجود ندارد. شورای صیانت از بیت المال در سال 1399 مصوبه ای 
صادر کرده که پرورش میگو در قشم ممنوع شده است. دلیل این 
ممنوعیت نیز تکمیل ظرفیت ها و مسائل محیط زیستی عنوان شده 

است و از این رو 6طرح مذکور مسکوت باقی مانده اند.

مصوبه شورای صیانت از بیت المال نیاز به بازنگری دارد
فرماندار قشم در این رابطه گفت: با توجه به اینکه استفاده 
از سامانه متراکم در قشم توسط سازمان شیالت کشور مجاز 
شمرده شده است، انتظار می رود ممنوعیت اجرای طرح پرورش 
میگو در این جزیره از سوی شورای صیانت از حقوق بیت المال 

مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد.
علیرضا نصری خاطرنشان کرد: امید است در سال مزین به نام 
مانع زدایی از تولید و پشتیبانی از آن، مصوبات و دستورالعمل های 
استانی از ساده ترین موانع باشند که از مسیر توسعه و تولید رفع شوند.
گفتنی است، پرورش متراکم میگو از نظر زمین، مساحت بسیار 
کمتری نسبت به دیگر شیوه های پرورش دارد و در عین حال 
بازدهی آن به اندازه ای است که دیگر طرح ها قابل مقایسه با آن 
نیستند. بنابراین با گسترش آن می توان هم از ذخیره طبیعی در 
دریا حفاظت کرد و هم  گام بزرگی در راستای امنیت غذایی کشور 
برداشت. این امر زمانی محقق می شود که عالوه بر تعظیم شعار 
سال و در راستای آن، مانع های موجود از مسیر تولید و بخش 
خصوصی زدوده شود؛ مانع هایی که گاه نشان از خودتحریمی دارد و 
نیاز است که با هماهنگی و همدلی دستگاه های مختلف رفع شود.

منطقه  سازمان  داخلی  حسابرسی  و  مجامع  امور  مدیر 
تملک  طرح  عمومی  مجمع  عملکرد  تایید  از  قشم  آزاد 
دارایی های سرمایه ای این منطقه آزاد در سال مالی منتهی 
به 29اسفندماه 98، توسط سازمان حسابرسی و شورای عالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
امید عبدی با اعالم این خبر عنوان داشت: مجمع عمومی 

طرح تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به عملکرد سال 
مالی منتهی به 29اسفندماه 98 منطقه آزاد قشم در تهران 

تشکیل جلسه داد.
وی افزود: در جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام سازمان 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم برای عملکرد سال مالی منتهی 
به 29اسفندماه 1398، صورت های مالی و گزارش عملکرد سازمان 

منطقه آزاد قشم، از سوی سازمان حسابرسی و شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی سازمان منطقه آزاد 
رعایت  با  مذکور،  جلسه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم 
کامل پروتکل های بهداشتی و در فضای باز برگزار شد و 

نمایندگانی از منطقه آزاد قشم نیز در آن حضور داشتند.

در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در حمایت از 
تولید و پشتیبانی و اجرایی نمودن مصوبات سفر آیت اهلل رئیسی 
رئیس قوه قضاییه وقت به استان هرمزگان و همچنین اجرای 
بندهای تفاهم نامه فی مابین ذبیح اهلل خدائیان ریاست سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور و حمیدرضا مومنی دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ سند مالکیت شهرک صنعتی طوال 
به مساحت 2هزار و 600هکتار از سوی مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک استان هرمزگان به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم تحویل داده شد.
علی درویش پور در جلسه با مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان 
هرمزگان گفت: نگاه کارشناسی و تخصصی در کنار هماهنگی و 
همکاری بخش های مختلف، یکی از عوامل ایجاد افزایش کارایی 

و همچنین سطح رضایتمندی ساکنان و مراجعان است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: موضوع زمین در 
مناطق آزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امیدوار هستیم 
که تثبیت مالکیت منطقه آزاد قشم ضمن ایجاد شفافیت، امکان 
مدیریت زمین و حفظ سرمایه ها و ظرفیت های موجود در منطقه را 

جهت ایجاد توسعه متوازن فراهم کند.

وی اضافه کرد: جزیره قشم دارای ظرفیت های کم نظیر طبیعی، 
اقتصادی و گردشگری است و برای بهره مند شدن از این ظرفیت ها 
باید با دقت در واگذاری ها به سوی مالکیت و حاکمیت قانونی 

سازمان منطقه آزاد قشم حرکت کنیم.
به گفته درویش پور؛ امروز سازمان منطقه آزاد قشم مهم ترین نقش 
را در حوزه صیانت از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم ایفا می کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
با قدردانی از زحمات و تالش های مدیرکل اسناد و امالک استان 
هرمزگان و رئیس و کارکنان اداره ثبت اسناد شهرستان قشم، 
خاطرنشان کرد: هماهنگی بیشتر میان بخش ها و برگزاری مستمر 
جلسات می تواند زمینه ساز اجرای کامل تفاهم نامه میان دو مجموعه 
باشد و بستر را برای اقدامات خوب آینده جهت رفاه حال و ارائه 

خدمات بهتر به مراجعان فراهم کند.
همچنین مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان نیز در 

نیازمند تشکیل  برای حل مشکالت مردم،  این جلسه گفت: 
کارگروه های تخصصی و برگزاری جلسات مستمر جهت هماهنگی 

بیشتر و انجام فعالیت صحیح و قانونی هستیم.
سیدعبدالرسول حسینی ادامه داد: طی سال های گذشته )به ویژه از 
سال 1399( با راه اندازی سامانه های مختلف شاهد سرعت گرفتن 
فرآیند حل مشکالت، افزایش هماهنگی های میان بخشی و بهبود 

خدمات رسانی به مردم هستیم.
وی افزود: با تثبیت مالکیت دولت، ضمن ایجاد شفافیت، امکان 
مدیریت زمین در منطقه آزاد قشم به صورت یکپارچه فراهم 

می شود.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه 
این دست اقدامات می تواند به رونق فضای تولید در منطقه کمک 
کند، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک اسناد مربوط به سایر 
اراضی منطقه نیز صادر و در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم قرار بگیرد.

بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در جهت توسعه گردشگری قشمبهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در جهت توسعه گردشگری قشم

مانع زادیی و حمایت از تولید در راستای شکوفایی صنعت پرورش میگوی قشم مانع زادیی و حمایت از تولید در راستای شکوفایی صنعت پرورش میگوی قشم 

تایید عملکرد مجمع عمومی طرح تملک دارایی های سرمایه ای سال تایید عملکرد مجمع عمومی طرح تملک دارایی های سرمایه ای سال 13۹813۹8 منطقه آزاد قشم منطقه آزاد قشم

سازمان منطقه آزاد قشم ایفاگر نقش موثر صیانت از اراضی در جزیره قشمسازمان منطقه آزاد قشم ایفاگر نقش موثر صیانت از اراضی در جزیره قشم

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم از صدور و 
تمدید بیش از 113کارت بازرگانی در سه ماهه نخست سال 

جاری در این منطقه خبر داد.
هرمز امیری با بیان این مطلب اظهار کرد: از ابتدای سال 1400 تا پایان 
خردادماه، 88مورد کارت بازرگانی در این منطقه تمدید شده که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته )60مورد(، 46درصد رشد داشته است.
برای  بازرگانی  کارت  25مورد  مدت  این  در  داد:  ادامه  وی 
متقاضیان فعالیت در منطقه آزاد قشم صادر و همچنین سه 

کارت بازرگانی ابطال شده است.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: 
در حال حاضر بیش از 1400کارت بازرگانی در منطقه آزاد قشم 
فعال است و هیچ کارت بازرگانی یکبار مصرف یا دارای اعتبار 

یکساله در این منطقه وجود ندارد.
به گفته امیری، کارت های بازرگانی منطقه آزاد قشم در سه 
شاخه تولیدی، خدماتی و تجاری برای متقاضیان صادر می شود.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان 
کرد: از ابتدای سال جاری بیشترین حجم پرونده های ثبت سفارش 
صورت گرفته برای واردات کاال به منطقه آزاد قشم مربوط به مواد 
اولیه و ماشین آالت مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی بوده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی منطقه آزاد قشم گفت: در سه ماه 
از  پرواز  با 860سورتی  امسال 65هزار و 255مسافر  نخست 

طریق این فرودگاه تردد کردند.
غالمرضا دهقانی زاده افزود: این ارقام نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، از نظر تعداد مسافر 118درصد و از نظر تعداد پرواز  

120درصد افزایش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: از این تعداد، 804پرواز داخلی و 56پرواز خارجی 
انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 

افزایش 123 و 86درصدی دارد.
کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  بین المللی  فرودگاه  مدیرکل 
همچنین آمارها افزایش 114درصدی تعداد مسافران داخلی 

و 225درصدی مسافران خارجی را نشان می دهد.
وی افزود: تعطیلی فرودگاه قشم به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در سال گذشته باعث کاهش مسافر و افزایش پروازها در سال 
جاری دلیل رشد درصد مسافر نسبت به سال گذشته شده است.
دهقانی زاده اظهار داشت: هم اکنون در هفته 70سورتی پرواز به 
صورت رفت و برگشت از طریق فرودگاه قشم انجام می شود 
که تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و دبی مقصدهای آن است.

وی تاکید کرد: تمامی پروازها با رعایت محدودیت 60درصد 
مسافر انجام و در سالن های فرودگاه قشم و همچنین در طول 

پرواز دستورالعمل های بهداشتی رعایت می شود.
مدیرکل فرودگاه بین المللی منطقه آزاد قشم گفت: هنگام خرید 
بلیط و دریافت کارت پرواز، شماره ملی مسافران در سامانه 
ماسک متعلق به وزارت بهداشت بررسی می شود تا از سوار 

شدن افراد بیمار  به هواپیما جلوگیری شود.
وی افزود: در پروازهای بین المللی این فرودگاه، در زمان ورود و 

خروج مسافر، آزمایش »پی سی آر« انجام می شود.
مدیرکل فرودگاه بین المللی منطقه آزاد قشم در پایان تصریح 
کرد: براساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشور، ورود مسافر 
مستقیم و غیرمستقیم از 12کشور ممنوع و برای سایر کشورها 

با انجام آزمایش مسافر امکان پذیر است.

سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد 
قشم از آغاز طرح فوریتی حفظ و نگهداشت فضاهای شهری 

در شهر قشم در مدت زمان یک ماه خبر داد.
شاهد مالزم با اشاره به دستور اکید مدیرعامل محترم سازمان 
منطقه آزاد قشم در راستای ارتقا فرآیند کاری و بهبود خدمات 
مطابق با استانداردهای شهری در جهت جلب رضایت شهروندان و  
گردشگران و رساندن آن به سطح مطلوب و  ایده آل، عنوان داشت: 
این طرح به  منظور نگهداشت شهر در حوزه زیباسازی و فضای 
سبز و خدمات شهری جهت رفع کمبودها و نابسامانی های شهری 
یکی از مهم ترین سیاست های اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم می باشد که در دستورکار این مدیریت قرار گرفته است.
افزایش  و  خدمات  شهری،  منظر  سطح  ارتقاء  داد:  ادامه  وی 
رضایتمندی شهروندان، هدف اصلی اجرای این طرح فوریتی است 
که در کنار فعالیت های شبانه روزی عوامل اجرایی این مدیریت، آغاز 
شده و هر روز در یکی از محورهای اصلی شهر قشم اجرایی می شود.

روز  هر  مذکور،  طرح  شدن  عملیاتی  برای  مالزم،  گفته  به 
20نیروی خدمات شهری و 20نیروی فضای سبز، با تجهیزات 
عوامل  و  ناظران  مدیران،  نظارت  با  مکانیزه  ماشین آالت  و 
نظافت،  به  اقدام   12 تا  ساعت 6:30  از  مربوطه،  پیمانکاران 
بایر،  زمین های  پاکسازی  ضایعات،  جمع آوری  شست وشو، 
حذف زوائد فیزیکی، شست وشو و رنگ آمیزی مخازن زباله و 
سطل های پارکی، جداول و تابلوهای ترافیکی، ایستگاه های 
اتوبوس، مرمت پیاده روها و جداول، لکه گیری آسفالت و انجام 

عملیات کاشت و داشت فضای سبز شهری می کنند.
سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد 
قشم افزود: امیدواریم تا پایان ماه جاری شاهد تحولی گسترده 
در سیمای بصری و منظر شهر قشم باشیم و در ادامه تاکیدات 
مدیرعامل، با آموزش و نظارت سایر شهرها و روستاهای قشم 

را نیز وارد این چرخه تحول کنیم.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  طبیعی  کم نظیر  ظرفیت های  دارای  قشم  گفت:  قشم 
این  شده  موجب  که  است  اقتصادی  بی بدیل  فرصت های 
منطقه به عنوان سرزمین فرصت های طالیی، دارای جایگاه 

ویژه ای در کشور باشد.
علی درویش پور افزود: قشم به عنوان سرزمین فرصت های 
طالیی، دارای جاذبه های بکر گردشگری، ظرفیت های ویژه در 
حوزه نفت و انرژی و پتانسیل های بی نظیری در عرصه شیالت 

قشم است که این جزیره را از سایر نقاط متمایز کرده است.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه انرژی، طی 
سال های گذشته با برنامه ریزی طرح جامع هاب پتروشیمی 

در منطقه سلخ تهیه و تدوین نموده است.
تصویب  به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
طرح جامع پتروشیمی سلخ در کارگروه تخصصی دبیرخانه 
و  2هزار  حدود  افزود:  کشور،  آزاد  مناطق  شورایعالی 
600هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم برای راه اندازی هاب 

پتروشیمی اختصاص پیدا کرده است.
برای  در حال حاضر مجوزهای الزم  گفته درویش پور،  به 
شرکت  یک  و  داخلی  شرکت  )چهار  شرکت  پنج  فعالیت 

نیز  نفت  اخذ گردیده و موافقت اصولی وزارت  بین المللی( 
برای فعالیت این مجموعه ها کسب شده است.

تامین  گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق  کرد:  تصریح  وی 
خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی این منطقه از طریق 
خط لوله سراسری گاز به طول 57کیلومتر انجام خواهد شد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: ظرفیت 
تولید این شرکت ها 10میلیون تن محصول به صورت ساالنه 
پتروشیمی  صنایع  شرکت  فعالیت  نزدیک  آینده  در  و  بوده 

بین الملل قشم )کیپیکو( در این منطقه آغاز خواهد شد.
درویش پور در ادامه با اشاره به ظرفیت های حوزه شیالت و 
پرورش آبزیان در جزیره قشم افزود: در حال حاضر ظرفیت 
تولید 4هزار و 500تن میگو در جزیره قشم وجود دارد و طی 
یک سال آینده ظرفیت تولید افزایش پیدا کرده و قشم به 

قطب اصلی تولید میگو در کشور تبدیل خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تصریح کرد: همچنین ظرفیت ساالنه تولید نزدیک 
به 10تن پرورش ماهی در دریا )پرورش ماهی در قفس( و 
30هزار تن صادرات ماهی به صورت صیادی و 15هزار تن 

صادرات ماهی خشک در جزیره قشم وجود دارد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار 
با رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، بر ضرورت به کارگیری 
بهینه ظرفیت شرکت های دانش بنیان تحت پوشش این مجموعه 

علمی-فناوری در جهت توسعه گردشگری جزیره قشم تاکید کرد.
مهدی زارعی در بازدید از بخش های مختلف پارک زیست فناوری 
با گردشگری  مرتبط  و ظرفیت های  امکانات  قشم ،  فارس  خلیج 
و زمینه همکاری های مشترک با شرکت های دانش بنیان تحت 

پوشش خدمات این مجموعه را بررسی نمود.

همچنین در دیدار معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم با رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، 
درخصوص راه های برقراری ارتباط تنگاتنگ برای پیگیری و اجرای 

همکاری های بین دو طرف گفت وگو شد  .
حوزه  در  اشتغال  ایجاد  و  ثروت  تولید  گزارش،  این  براساس 
فعالیت های  تجاری سازی  از طریق  قشم  آزاد  منطقه  گردشگری 
آموزشی شرکت های  از ظرفیت های فنی و  استفاده  با  این حوزه 
دانش بنیان تحت پوشش پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، 

ازجمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود  .
گفتنی است، پارک زیست فناوری خلیج فارس که در ساحل جنوبی 
منطقه آزاد قشم و در 15کیلومتری شهر قشم قرار دارد، فعالیت 
رسمی خود را در راستای توسعه اقتصاد دانش محور، تولید ثروت 
از راه علم و حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد اشتغال در 
منطقه با بهره گیری از تجربیات مرکز پژوهش های بیوتکنولوژی 
خلیج فارس و به استناد مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از 

سال 1387 آغاز کرده است.
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