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مناطقی از جنس انقالب
در این مورد بخصوص می توان فریاد زد که مناطق آزاد از جنس انقالب 
اسالمی است، مناطقی که در پس 40سالگی انقالب نزدیک به سه دهه از 
تشکیل شان می گذرد و با نگاه به شکستن انحصار اقتصادی دولت در اوایل 
دهه هفتاد، به مرور شکل گرفتند و به تعبیری برای کشور امتحانی در مسیر 
رسیدن به اقتصاد آزاد را شروع کردند؛ مناطقی که در این سالیان هیچ باری 
بر دوش دولت و نظام نداشتند و هیچ بودجه ای را از صندوق کشور مصرف 
نکردند و از دیدگاه نگارنده نشان دادند که می توان برای توسعه و آبادانی 
بدون هزینه از جیب دولت، برنامه ریزی کرد و با جذب سرمایه های داخلی 
و خارجی در گوشه ای از کشور که عمدتا محروم هم بوده اند، شوق زیستن، 

کار کردن و مهاجرت معکوس ایجاد نمود.
بندرگاه ها،  راه ها،  جنس  از  زیرساخت هایی  ایجاد  گفتن  و  شنیدن  شاید 
به جرات  ولی  باشد،  آسان  زیرساخت های صنعتی  و  نیروگاه ها  فرودگاه ها، 
می توان گفت که بدون دریافت بودجه، رسیدن به این ابر زیرساخت ها در 
کشور کار آسانی نیست که مناطق آزاد ثابت نمودند که با برنامه توانستند به 

این مهم دست پیدا کنند.
بی تردید نقش دولت دکتر روحانی در سرعت گرفتن مسیر توسعه در مناطق 
آزاد بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ اهتمامی که دولت های یازدهم و دوازدهم 
و  پروژه ها  به  شدن  بخشیده  سرعت  باعث  داشتند  کشور  آزاد  مناطق  به 
ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد گردید و این تعامل بین دولت و دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان از یک همتی بلند در جهت 
با یک سیاست همسان برای  دستیابی به توسعه اقتصادی در مناطق آزاد 
رسیدن به اهداف کالن اقتصاد منطقه ای و فرامنطقه ای با محوریت مناطق 

آزاد داشته است.
مسلما شرایط اقتصادی کنونی حاکم در کشور، بر مناطق آزاد هم تاثیرگذار 
است و مشکالتی را در توسعه و پیشرفت مضاعف این مناطق ایجاد خواهد 
با توجه به تحریم ها  باور همه کارشناسان این حوزه،  اما به گمان و  کرد؛ 
و مشکالتی که در مسیر تولید در کشور ایجاد شده، تنها گذرگاه هایی که 
به  قطع  و  آزاد هستند  مناطق  کنند،  نقش آفرینی  این شرایط  در  می توانند 
یقین برای رسیدن به این مهم مطلبد که یک همدلی در همه سازمان ها 
محوریت  با  اقتصادی  توسعه  به  دستیابی  در جهت  و مجموعه های کشور 

مناطق آزاد ایجاد گردد.
مناطق آزاد در این دوران نزدیک به سه دهه از شروع فعالیتشان، به کرات 
پایه  بر  منطقه ای  اقتصاد  در  را  پررنگی  نقش  می توانند  که  داده اند  نشان 
چهل  بهار  در  که  است  آن  فصل  شاید  نمایند؛  ایفا  بین المللی  ارتباطات 
سالگی انقالب اسالمی همه دستگاه ها و سازمان ها یک دست و یک صدا 
از این ظرفیت های بزرگ در کشور در مسیر آبادانی و توسعه اقتصادی برای 

مردمان این آب و خاک بهره بیشتری ببرند.

بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور 
در چهل سالگی انقالب در گفت و گو با مدیران عامل مناطق آزاد:

مناطق آزاد 
موتور توسعه کشور 
هستند

منطقه آزاد ماکو
 نقطه اتصال تجارت 
ایران به اروپا

مهندس زمانی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد اروند:

دکتر سلیمانی، مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ماکو:

5

5

مناطق آزاد یک نقطه قابل 
اتکا و خوب برای اقتصاد 

کشور هستند

شروع فصل نو اقتصاد 
فرامنطقه ای با محوریت 

منطقه آزاد قشم 

کیش، مظهر جهانی سازی 
اقتصاد کشور

دکتر کردی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

مهندس مومنی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم:

دکتر مظفری مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش:

4

8

4

اقتصادیانقالب،آزادمناطق

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در نشست مشترک شورای معاونین 
عامل  مدیران  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
مناطق آزاد کشور که با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و معاونین وی برگزار شد، گفت: مبادالت 
قانون  مطابق  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  و  تجاری 
وزارتخانه ها  اغلب  اما  باشند،  آزاد  در صد  باید صد 
و  قوانین  به  نسبت  کشور  اجرایی  دستگاه های  و 
تمام  و  بی اطالع اند  مناطق  این  وجودی  ماهیت 
را  اصلی  سرزمین  دستورالعمل های  و  بخش نامه ها 

در مناطق آزاد نیز به اجرا درمی آورند.
آزاد  منطقه  در  که  نشست  این  در  بانک  مرتضی 
قوانین  نشدن  اجرا  به  نسبت  شد،  برگزار  چابهار 
کشور  اجرایی  دستگاه های  سوی  از  آزاد  مناطق 
انتقاد کرد و اظهار داشت: قابلیت های مناطق آزاد در 
توسعه اقتصاد کشور بسیار باال است که این مناطق 
اقتصادی  بحران  از  برون رفت  شرایط  می توانند 
مشکالت  درگیر  آنقدر  اما  آورند،  فراهم  را  کنونی 
اجرایی  دستگاه های  دستورالعمل های  سر  بر 
فرصت های  از  استفاده  برای  مجالی  که  می شوند 

اقتصادی شان ندارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید 
بر لزوم ثبات در قوانین و دستورالعمل های اجرایی 
اعتبارات  افزود:  کشور برای جذب سرمایه خارجی، 
دولتی مناطق آزاد کشور در پنج سال گذشته حدود 
یک هزار میلیارد تومان بوده که در مقابل 27هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 
تومان  میلیارد  100هزار  عالوه  به  مناطق  این  در 
صورت  اقتصادی  ویژه  مناطق  در  سرمایه گذاری 

نظام مبادالتی مناطق آزاد باید صد در صد آزاد باشند

صفحه 4 را بخوانید

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

همیشگی  بودن  درگیر  علت  به  این  و  نشده  اجرا 
و  بخشنامه ها  قوانین،  در  مناطق  این  مدیریت 
کشور  اجرایی  دستگاه های  پیاپی  دستورالعمل های 

است.
تجاری- آزاد  مناطق  امور  در  رئیس جمهور  مشاور 

 صنعتی و ویژه اقتصادی، امنیتی را که مناطق آزاد 
در مرزها ایجاد کرده اند مثال زدنی و بی نظیر توصیف 
و این مناطق را با وجود متشکل بودن از قومیت های 
در  اجتماعی  امنیت  پایدارترین  دارای  گوناگون، 

کشور عنوان کرد.

پذیرفته است.
در  کشور  آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  این  باره  در  وی 
میزان سرمایه گذاری  این  به جذب  موفق  شرایطی 
بخش خصوصی شده اند که کشور در شرایط بحرانی 
کار  و  کسب   در  آن  ریسک  و  دارد  قرار  اقتصادی 
مانند  کشوری  که  صورتی   در  دارد،  را  رتبه 125 

گرجستان از این حیث رتبه 9 را داراست.
اجرایی  دستگاه های  بی توجهی  از  انتقاد  با  بانک 
تصریح  آزاد  مناطق  اداره  قوانین  به  نسبت  کشور 
کرد: قانون مناطق آزاد در کشور از روز اول درست 

ی
طرح جلد: سپهر مراد
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ورود نمایندگان به موضوع منع ورود کاالهای گروه  چهار:

دردسرهای دستور العمل های خودساخته

صدور مجوز ورود کاالهای گروه 4 به مناطق آزاد ممنوع! این 
خبری است که گمرک در بخشنامه ای به گمرگات سراسرکشور 
ابالغ کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کاالهای 
فعال  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  به  گروه 4 
در  کامل  استقرار  از  پس  کمرگ  گفته  طبق  کند.  خودداری 
ورود  به  نسبت  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  ورودی  مبادی 

کاالهای گروه 4 با رعایت تشریفات گمرکی اقدام می شود.
واردات  که   می شود  مطرح  حالی  در  گمرک  تصمیم  این  اما 
سیستم  تا  است  ضروری  نیز  واسطه ای  و  اساسی  کاالی 
را  موضوع  این  گمرک  طرفی  از  شود.  فعال  صنعت  و  تولید 
مطرح می کند که به خاطر نوسانات ارزی این تصمیم گرفته 
اعتقاد کارشناسان در   به  اما  از کشور خارج نشود؛  ارز  تا  شده 
شرایط تحریم مناطق آزاد می توانند نسبت به دیگر بخش ها، 

تسهیل کننده واردات و تامین کننده نیاز کشور باشند.
ضمن اینکه واردات برخی از کاالهای گروه 4 بدون انتقال ارز 
است؛ بنابراین در شرایط تحریم نباید خودتحریمی ایجاد کرد 
و باید اجازه داد تا بسیاری از کاالها وارد مناطق آزاد و از آنجا 
تدوین  قانونی  باید  به عبارتی  ارسال شود؛  اصلی  به سرزمین 
به  شود.  وارد  آزاد  مناطق  از  کاال  تحریم،  شرایط  در  تا  شود 
می شود،  تصویب  قانونی  وقتی  آزاد  مناطق  فعاالن  اعتقادات 
برخی براساس آن زندگی خود را ساماندهی و در مناطق آزاد 
و ویژه فعالیت اقتصادی را شروع می کنند؛ به لحاظ قانونی و 
اخالقی نسبت به این افراد باید تعهد داشت و نباید آنها را رها 
در  خللی  نباید  متعدد  بخشنامه های  تصویب  با  بنابراین  کرد؛ 

روند کار آنها ایجاد کند.
عمومی  روابط  نشد،  محدود  گمرک  به  تنها  موضوع  این  اما 
واردات  مجوز  صدور  پیرو  که  کرد:  اعالم  نیز  مرکزی  بانک 
کاالهای گروه چهارم به برخی از مناطق آزاد تجاری و  ویژه  
آن  مرتبط  استان های  مسئوالن  از  تعدادی  توسط  اقتصادی 
بانک مرکزی اعالم کرد در جلسه هیات  مناطق، رئیس کل 
دولت این تخلف برخی مناطق مطرح شد و نظر دولت همچنان 
بر ممنوع بودن ورود این کاالها به کشور حتی در مناطق آزاد 

تجاری و ویژه  اقتصادی است.
قانون  آزاد یک  مناطق  اینکه  به  توجه  با  اینجاست  اما سوال 
مشخص تصویب شده در مجلس دارند، چرا سازمان ها قانون 
بدون  و  قوانین خودساخته  با  آزاد  مناطق  در حوزه  را  مجلس 
کارشناسی نقض می کنند؟ در این رابطه با نمایندگان مجلس 
مجلس  بهارستان نشین ها  گفته  طبق  نشستیم.  گفت وگو  به 
آمادگی دارد با توجه به بحث نظارتی بودن این نهاد، نسبت به 
این موضوع که خالف مصوبه مجلس است ورود کند؛ هرچند 
برخی نمایندگان نیز موافق تصمیم گمرک هستند و می گویند 
تصمیم مقطعی در شرایط فعلی کشور الزم است و همه باید 

نسبت به آن متعهد باشند !
بارها نسبت به تخلفات قانونی تذکر  از طرفی رئیس مجلس 
مضر  اداره کشور  براي  را  قانوني  تخلف  در سخنانی  او  داده؛ 
را  نمایندگان  ایستادگي  تخلفات،  اصالح  براي  و  مي داند 

خواستار شده است.
بر  ناظر  و  قانونگذار  قوه  مجلس،  که  این  بیان  با  الریجاني 
اجراي قانون است، تاکید داشت که در قانون و آیین نامه جدید 
در  قانوني  تخلفات  با  برخورد  براي  کارهایي  و  ساز  مجلس، 

اختیار مجلس قرار داده شده است. 
اگر  داشت:  اظهار  کارها  و  این ساز  تشریح  در  رئیس مجلس 
باشد،  داشته  وجود  قانون  اجراي  در  قصور  یا  قانوني  تخلف 
از  گزارشي  بررسي،  از  پس  مي توانند  مجلس  کمیسیون هاي 
نتایج به دست آمده را به مجلس ارائه کنند تا این گزارش ها 
مبناي کار مجلس قرار گیرد و در صورت لزوم، موضوع به قوه 

قضاییه ارجاع داده شود. 
وي افزود: در برخي موارد نیز تخلفات باید به رئیس مجلس 
گزارش شود تا رئیس مجلس در خصوص آن اظهارنظر کند. 

تخلفات  کاهش  براي  راه ها  مناسب ترین  از  یکي  الریجاني 
قانوني را مقید شدن همه دولتمردان به قانون ذکر کرد و گفت: 
باید این فرهنگ در کشور جا بیفتد تا براساس برنامه مدون و 

مصوب حرکت کرد. 
نمایندگان  می رود  انتظار  مجلس  رئیس  سخنان  به  توجه  با 
را هر چه زودتر بررسی و  این موضوع  در کمیسیون مربوطه 
عواقب آن را تشریح نمایند تا مناطق آزاد و سرمایه گذاران بیش 

از این با قوانین خودساخته ارگان و سازمان ها متضرر نشوند.

قره خانی آلوستانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
خدشه به سرمایه گذاری در مناطق آزاد

سخنگوی  آلوستانی،  قره خانی  اسداهلل 
کمیسیون انرژی و نماینده مردم علی آباد 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کتول 
مناطق  آزاد  اخبار  نشریه  با  گفتگو  در 
آزاد  مناطق  قوانین  نقض  درخصوص 
توسط برخی ارگان ها گفت: چندی پیش 
آزاد  مناطق  مورد  در  قانونی  مجلس  در 
وضع شد که پیشنهادها و مخالفت هایی 
درخصوص آن نیز صوررت گرفت. در آن 
جلسه این بحث مطرح شد که منطقه آزاد 
خودشان قوانینی را از قبل دارند و نیازی نیست که ما قانون 
قوانین  این  آنکه  خصوص  به  کنیم،  وضع  برایشان  جدیدی 

دست و پاگیر برایشان محدودیت هایی ایجاد می کند. 
وی تاکید کرد: به اعتقاد من بهتر است مناطق آزاد براساس 
ما  و  شوند  اداره  شده،  وضع  برایشان  که  اولیه  قوانین  همان 
عادی  روال  دهیم  اجازه  و  نکنیم  ایجاد  محدودیت  آنها  برای 
در این مناطق طی شود تا به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران 

خدشه ای وارد نشود.

سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی درباره 
بخشنامه گمرک درخصوص حذف ورود کاالهای گروه4  نیز 
گفت: این سیاست ها ما را دچار مشکل می کند، چراکه مناطق 
در  که  طوالنی  بروکراسی  و  مقررات  از  تا  شده  تشکیل  آزاد 

سرزمین اصلی است رها شود. 
این نماینده مجلس افزود: برخی از قوانین  که خارج از حیطه 
مورد  کاالهایی  که  می شوند  باعث  است  آزاد  مناطق  قوانین 
نیاز در کشور ما هست، مستقیم به دست مصرف کننده نرسد. 
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران چه در داخل و چه خارج از 
کشور که می خواهند براساس نیازهای کشور صادرات و واردات 
داشته باشند، با اینگونه قوانین فرآیند کارشان طوالنی می شود 
و از طرفی با محدودیت هایی هم مواجه می شوند؛ ضمن اینکه 

این موضوع در راستای اهداف اولیه مناطق آزاد نیست.

نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
بخشنامه خالف مصوبه مجلس پیگرد قانونی دارد

کمیسیون  عضو  نانواکناری،  ولی اهلل 
و  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
مجلس  گردشگری  فراکسیون  عضو 
مناطق  آزاد  اخبار  نشریه  با  گفتگو  در 
آزاد  مناطق  قوانین  نقض  درخصوص 
توجه  با  گفت:  ارگان ها  برخی  توسط 
دیوان  ما  نظارتی  ابزار  از  یکی  اینکه  به 
این  را  گزارشی  اخیرا  است،  محاسبات 
دیوان به مجلس داد و بعضی موضوعاتی 
تعجب  جای  ما  برای  که  کرد  مطرح  را 
چیزی  یک  مجلس  قانونی  مصوبات  وقت ها  بعضی  داشت . 

است، اما اقداماتی را در تناقض با مصوبات مجلس می بینیم.
انتقاد را من شخصا به دادستانی  این  این نماینده تاکید کرد: 
این موضوع حتما  داشتم که  نیز در مجلس  دیوان محاسبات 
باید در دستور کار قرار گیرد. وقتی قانونی تصویب شود هیچ 
ارگان دولتی و مسئولی نمی تواند بخشنامه و مصوبه ای صادر 

کند که مغایرت با قانون داشته باشد . 
نانواکناری تاکید کرد: اگر هر دستور العمل و بخشنامه ابالغی 
از طرف دولت یا مسئولین مغایر با مصوبات مجلس باشد، حتما 
تا  دنبال شود  بایستی موضوع  بی تردید  و  دارد  قانونی  پیگیرد 

براساس قوانین موجود تصمیم گیری و اقدام شود . 
وی تصریح کرد: ورود برخالف قوانین موجود، مجازاتی دارد و 

مجلس می تواند نسبت به آن ورود کند.
برخالف  اقدامی  هر  که  کرد  تاکید  باید  گفت:  نانواکناری 
رئیس  اگر  حتی  دارد  قانونی  پیگیرد  باشد  مجلس  مصوبات 
وزیری  و  رئیس جمهور  یا  و  کند  صادر  حکمی  قضاییه  قوه 
مجلس  مصوبات  خالف  چنانچه  کند   صادر  دستور العملی 
و  بخشنامه ها  لذا حتما  است.  برخورد  و  بررسی  نیازمند  باشد، 
باشد.  ملجس  مصوبات  اجرایی  مسیر  در  باید  دستور العمل ها 
اگر این موضوع خالف مصوبات مجلس باشد، حتما  بنابراین 
وارد  موضوع  آن  به  نسبت  ما  و  می شود  پیگیری  مجلس  در 

می شویم.

رضایی، نماینده مردم خمین در مجلس:
بخشنامه گمرک خالف قوانین مناطق آزاد است

مردم  نماینده  رضایی،  محمدابراهیم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  خمین 
مناطق  آزاد  اخبار  نشریه  با  گفتگو  در 
آزاد  مناطق  قوانین  نقض  درخصوص 
توسط برخی ارگان ها اظهار داشت: قطعا 
مجلس این موضوع را بررسی می کند. در 
جایی ممکن است تداخل قوانینی وجود 
داشته باشد و یا گاها با توجه به شرایط 
قانون  تغییر  به  نیاز  امروز  مقتضیات  و 
باشد؛ لذا این موضوع در مجلس بررسی 
می شود؛ ضمن اینکه همین بخشنامه گمرک نیز در کمیسیون 
نتیجه  به  کمیسیون  اگر  و  است  بررسی  دست  در  اقتصادی 

برسد، تغییری ایجاد می شود.  
قوانین  نقض  کمرگ  بخشنامه  این  داد:  ادامه  نماینده  این 
مصوب مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی است؛ شرایطی 
که االن هستیم خاص است و باید مدیریت وجود داشته باشد 
و این قوانین اصالح شود، نه آنکه دولت یا هر ارگانی از خود 
ابالغیه بدهند و مجلس را نسبت به موضوع بی اطالع بگذارند؛ 
لذا نمایندگان نسبت به این موضوع و هر موضوعی دیگر که 
خالف و در تضاد با قوانین مجلس باشد، ورود می کنند و آن را 

بررسی و در صورت لزوم قوانین را اصالح می کنند.

قربانی ، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس:
دستگاه ها در چارچوب قانون عمل کنند

مردم  نماینده  قربانی ،  محمدحسین 
آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی 
مناطق  آزاد  اخبار  نشریه  با  گفتگو  در 
آزاد  مناطق  قوانین  نقض  درخصوص 
توسط برخی ارگان ها گفت: وقتی قانون 
رئیس  توسط  و  تصویب  مجلس  در 
می شود  ابالغ  اسالمی  شورای  مجلس 
به همه دستگاه های  نیز  رئیس جمهور  و 
باید  دستگاه ها  می کنند،  اعالم  اجرایی 
مصوب  قانون  چهارچوب  در  بروند 
سازمان،  هر  در  که  هر  بگیرند.  را  حقوقشان  و  حق  مجلس 
یا  ابالغیه  قوانین مصوب مجلس  وزارتخانه ای خالف  و  نهاد 
دستوری بدهد، نشان از ضعف مدیریت دستگاه اجرایی است؛ 

ضمن اینکه قوانین مناطق آزاد بسیار شفاف و جامع است . 
نمی توانند  آزاد  مناطق  خصوص  این  در  اگر  کرد :  تاکید  وی 
از حق و حقوقشان دفاع کنند، مراجع رسیدگی وجود دارد؛ از 
طرفی خود مجلس هم هست؛ لذا مدیران و مسئوالن مناطق 
آزاد باید از حقوقشان دفاع کنند . اگر قانون مشکل دارد، مجلس 
کند؛  مرتفع  را  قانونی  یا خال  قوانین  این ضعف  دارد  آمادگی 
ولی به جد من باور دارم بسیاری از دستگاه های اجرایی باید 
در  نیز  موضوع  این  کنند.  اعالم  را  خودشان  توانمندی  عدم 
خود دولت نیز می توانست حل شود، چراکه مرجع حل اختالف 
بین دستگاه های دولتی خود دولت است و دولت نیز بخشنامه 
کرده که تعارضات بین دستگاه ها را در حوزه ریاست جمهوری، 
از  بعضی  به  نیاز  اگر  هم  اوقات  بعضی  کند.  اول حل  معاون 
فراکسیون هاست،  بعضی  حتی  یا  و  تخصصی  کمیسیون های 

اعالم شود . در هر حال مجلس آمادگی حل مشکل را دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همه ارگان ها باید در چهارچوب 
این  قانونگذار  اینکه  ضمن  کنند،  حل  را  مشکالت  قانون 
اختیارات را به مناطق آزاد داده و هر ابالغیه خالف آن نقض 
از  اعالم مشکل  با  لذا مجلس می تواند  قوانین مجلس است؛ 

طرف منطقه آزاد نسبت به موضوع ورود کند.

خالقی، نماینده مردم اردبیل در مجلس:
نقض قوانین مناطق آزاد توسط گمرک

در  اردبیل  مردم  نماینده  خالقی،  بشیر 
با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 
نقض  درباره  مناطق  آزاد  اخبار  نشریه 
قوانین مناطق آزاد توسط برخی ارگان ها 
قوانین  آزاد  مناطق  قاعدتا  کرد:  اظهار 
تعریف  قوانین  این  دارند.  را  خود  خاص 
بیمه  نظر  از  مثال  عنوان  به  است؛  شده 
برای  ویژه  تسهیالت  یکسری  مالیات  و 

مناطق مرزی و محروم وجود دارد. 
به  نسبت  کمرگ  اگر  کرد:  تاکید  وی 

قوانین مناطق آزاد سرباز می زند، قطعا قابل پیگیری است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همه قوانین مناطق آزاد 
دستگاه  گمرک  هستند .  شده  تعریف  همه  و  روشن  و  شفاف 
اجرایی است و باید قوانینی که مصوب مجلس در مناطق آزاد 
است، عملی کند و اگر عمل نمی کنند، خالف و قابل پیگیری 

است.

بائوج الهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس:
محدودیت گمرک مقطعی است

مهرداد بائوج الهوتی، نماینده مردم لنگرود 
با  در مجلس شورای اسالمی در گفتگو 
نشریه اخبار آزاد مناطق درخصوص نقض 
قوانین مناطق آزاد توسط برخی ارگان ها 
گفت: قانون منطقه آزاد این است که در 
افراد  تا  نکند  دخالت  کسی  منطقه  این 
دهند  انجام  را  خودشان  سرمایه گذاری 
و واردات و صادرات آسان داشته باشند . 
مناطق  در  می خواهد  که  تولید کننده ای 
آزاد تولید داشته باشد برای واردات خود 
نیاز دارد که قوانین دست و پاگیر جاهای دیگر را نداشته باشد .

وی تاکید کرد: این محدودیت گمرک محدودیت غلطی نیست، 
علی رغم اینکه من همیشه طرفدار منطقه آزاد هستم و معتقدم 

که این مناطق بایستی تقویت و موانع از پیش رویشان برداشته 
شود، ولی اگر می خواهیم که نگاه منفی که در مورد منطقه آزاد 
وجود دارد در کشور از بین برود و منطقه آزاد جایی بشود که 
افراد سرمایه گذاری کنند، باید این موضوع را نیز تحمل کنیم. 
الهوتی ادامه داد: منطقه آزاد محلی است که ما باید بستر الزم 
را در آنجا فراهم کنیم، اگر فردی می خواهد کارخانه بزند، اگر 
بیایید خارج از منطقه آزاد سرمایه گذاری کند باید مالیات و حق 
گمرکی بدهد و یا خیلی از ضوابط دیگر را رعایت کند؛ اما در 
منطقه آزاد این ضوابط برای تولید کاالی خودش وجود ندارد؛ 
داخل  به  را  خود  شده  تولید  کاالی  می تواند  سرمایه گذار  لذا 

کشور و خارج از کشور صادر کند. 
این نماینده خاطرنشان کرد: البته من مخالف تجارت نیستم، 
مناطق آزاد ما ویژگی هایی دارند ازجمله گردشگری، اما ما االن 
در شرایط بحران و خاصی هستیم، چرا یک سال قبل کسی 
توجهی به ممنوعیت ورود کاالی گروه 4 نداشت؟ پس شرایط 
خاص را باید درک کنیم؛ نفت ما االن در بازار  دنیا ارزش سابق 
را ندارد، لذا در شرایط کنونی باید مراقبت خروج ارز از کشور 
باشیم؛ بنابراین این نوع تصمیم ها حاکی از این نوع مسائل و 

شرایط خاص کشور است.
مقطعی  سیاست  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  الهوتی 
فراهم  باید شرایطی  اعتقاد من  به  قطعا؛  اظهار داشت:  است، 

کنیم که عمدتا کاالهای واسطه ای وارد کشور شود. 
این  که  می شود  گفته  آزاد  منطقه  تعریف  در  داد:  ادامه  وی 
برای  صادرات  و  واردات  آن  در  که  هستند  سرزمینی  مناطق 

سرمایه گذاران آسان تر است . 
همه  صادرات  و  واردات  نیست  قرار  کرد:  تاکید  نماینده  این 
کاالها امکان پذیر باشد، مثال درخصوص وارد کردن خودرو به 
اعتقاد من در منطقه آزاد نباید محدودیتی وجود داشته باشد، 
االن واردات و صادرات خودرو در منطقه آزاد هم ممنوع کردند، 
علتش هم وجود شرایط بحران اقتصادی در کشور است؛ لذا در 
این شرایط نمی توان قضاوت کرد. باید تاکید کنم که با توجه 
باید  همه  و  نیست  غلط  تصمیم  این  کشور  خاص  شرایط  به 

همیاری و همراهی کنند.
این  ابالغ  اجازه  گمرک  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کاالی  ورود  حذف  ضوابط   دولت  گفت:  دارد،  را  بخشنامه 
صمت  وزرات  است؛  کرده  اجرا  گمرک  و  گذاشته  را  گروه 4 
نیز به نمایندگی از دولت کاالهایی که امروز ضرورت ندارد و 
می تواند به موضوع کاهش خروج ارز از کشور کمک کند،  این 

بخشنامه را ابالغ کرده است. 
الهوتی تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا در شرایط این چینی 
که جنگ اقتصادی است، ارز کمتری از کشور خارج کنیم و ارز 
بیشتری وارد نماییم. واقعا این موضوع تکلیف است، هر چند 
این نگاه به طور کلی مثبت است اما با توجه به وضعیت امروز 
این موضوع واجب و در اولویت است. من کاری به قانون ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاالی گروه 4 به حدی است 
نمی تواند  چرا  کرد:  اظهار  بگذارد،  تاثیر  ارزی  نوسانات  بر  که 
ما  وقتی  می شود؛  خارج  کشور  از  ارز  باالخره  بگذارد،  تاثیر 
ارز وارد کشور کنیم، چرا ارزی را که  بازار دنیا نمی توانیم  در 
می توانیم خارج نکنیم از دست بدهیم. لذا باید باالنس ایجاد 
نماییم. چرا در یک مقطع نابسامانی به وجود می آید؟ چون ما 
مشکل اسکناس داشتیم، به خاطر اینکه کاال صادر کردیم اما 
مراقبت نکردیم. سرمایه گذار تشویق کاالی صادراتی را گرفته 
سخت  شدت  به  دولت  االن  است.  نشده  کشور  وارد  ارز  اما 
می گیرد که ارز وارد کشور کند، در گذشته توجه به این موضوع 
که  کاالیی  تشویق  هزینه  که  می گوید  دولت  اکنون  نداشت؛ 
صادر می شود را پرداخت می کند اما باید مطمئن شد که این 

ارز وارد کشور می شود.

کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس:
ناچاریم قوانین عادی را کنار بگذاریم

رشت  مردم  نماینده  کوچکی نژاد،  جبار 
گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
نقض  درباره  مناطق  آزاد  اخبار  نشریه  با 
قوانین مناطق آزاد توسط برخی ارگان ها 
شرایط  در  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
نظام  دشمنان  که  هستیم  کشور  خاص 
با  اقتصادی  جنگ  اسالمی  جمهوری 
ایران به راه انداختند؛ در این شرایط خاص 
می شود،  گرفته  خاصی  تصمیمات  یقینا 
که  می گیرند  تصمیماتی  قوا  سران  مثال 
این تصمیمات الزم االجرا برای همه دستگاه هاست، حتی اگر 

در تعارض با قانون باشد. 
وی تاکید کرد: می توان در شرایط این چنینی و با توجه به وضع 
معتقدم  بنده  شود؛  گرفته  مقطعی  تصمیمات  کشور  اقتصادی 
اینکه با توجه به محدودیت ارز و مشکالتی که در حوزه ارز 
داریم و از طرفی ارز ما برای محصوالت و کاالهایی که نیاز 
عمومی مردم نیست، خارج شده؛ این تصمیم معقول است. با 
ارز را در جهت  باشیم و  ارز داشته  اتفاق می توان کنترل  این 
نیازهای ضروری مردم اختصاص بدهیم. لذا این تصمیم از این 
نیست  دائمی  تصمیمات  این  اینکه  شده؛ ضمن  گرفته  جهت 
بلکه موقتی می باشد و ممکن است با توجه به بهبود شرایط، 

این تصمیم نیز لغو شود.
این نماینده خاطرنشان کرد: گمرک به تنهایی نمی تواند این 
اجرا  را  دستورات  و  وظایف  گمرگ  بلکه  بگیرد،  را  تصمیم 

می کند.  
ورود  ممنوعیت  با  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  کوچکی نژاد 
قرار  تاثیر  تحت  سرمایه گذاری  آزاد  مناطق  به  گروه 4  کاالی 
نمی گیرد، گفت: در شرایط خاص خیلی جاها آسیب می ببیند 
باید  اما  شویم،  می  مواجه  محدودیت هایی  و  مشکالت  با  و 
مهم تری  امر  خاطر  به  است .  خاص  شرایط  داشت  اذعان 
اجرایی  مهم تر  امر  تا  بگذاریم  کنار  را  عادی  قوانین  ناچاریم 
شود. بنابراین در این خصوص همه باید همکاری کنند تا نتیجه 

مثبت حاصل شود.

گزارش:
ملیحه اسناوندی



اخبار منطقه آزاد انزلی

نمایشگاه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
دستاوردهای انقالب اسالمی که به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 
میدان شهدای ذهاب شهر رشت برگزاری 
گردید، عملکردها، فرصت ها و ظرفیت های 
انزلی برای توسعه استان را به  منطقه آزاد 

نمایش گذاشت.
در غرفه منطقه آزاد انزلی گزارش عملکرد 
انزلی  آزاد  توانمندی های سازمان منطقه  و 
پخش  قالب  در  منطقه  این  محدوده  در 
فشرده  لوح  بروشور،  کتابچه،  کتاب،  فیلم، 
چندرسانه ای، اقالم تبلیغاتی و اطالع رسانی 
زیرساختی،  عمرانی،  مختلف  حوزه های  در 
گردشگری  روستایی،  عمران  صنعتی، 
مردم،  آشنایی  برای  بخش ها  سایر  و 
بازدیدکنندگان و مسئولین استان عرضه شد 
و در عین حال فرصت های سرمایه گذاری و 
توانمندی های بخش خصوصی فعال در این 

منطقه ارائه گردید.
رئیس  مسرور  رضا  دکتر  اساس،  این  بر 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
سایر  و  سازمان  این  غرفه  از  انزلی  آزاد 
این  در  حاضر  استانی  نهادهای  و  ادارات 
سپس  و  آورد  عمل  به  بازدید  نمایشگاه 
معاونین  و  مدیره  هیات  اعضای  همراه  به 
و  سواالت  به  سازمان  غرفه  در  سازمان 
داده  پاسخ  بازدیدکنندگان  پرسش های 
در  سازمان  این  ظرفیت های  و  عملکرد  و 

مسیر توسعه استان تشریح نمودند.
گفتنی است در جریان این نمایشگاه که از 
رشت  در  ماه  بهمن  دوازدهم  لغایت  ششم 
برپا بود، آیت اهلل فالحتی نماینده ولی فقیه 
گیالن  استاندار  ساالری  دکتر  و  استان  در 
استانی  کل  مدیران  از  تعدادی  همراه  به 
نمایشگاه  در  انزلی  آزاد  منطقه  غرفه  از 
دستاوردهای انقالب اسالمی دیدار کرده و 
با حضور در این غرفه با دستاوردها، عملکرد 
و ظرفیت های این منطقه در جهت توسعه 
آشنا  مختلف  زمینه های  در  زمین  گیالن 

شدند.

بازدید مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد 

انزلی از نمایشگاه 
دستاوردهای چهل 

ساله انقالب اسالمی 
در گیالن
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تعاون  توانمندی های  نمایشگاه  نخستین 
سال  ماه  ۱۲بهمن  الی   ۸ از  گیالن  استان 
نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  در  جاری 

بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
با  که  نمایشگاه  این  افتتاحیه  مراسم  در 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  حضور 
بخش  اقتصادی  فعاالن  و  استانی  مقامات 
دستاوردها  سخنرانان  گردید،  برگزار  تعاون 
و  تولیدی  مختلف  واحدهای  ظرفیت های  و 
خدماتی تعاونی را در اقتصاد منطقه ای و ملی 

تشریح کردند.
بنا بر این گزارش، رضا مسرور رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
معاونان  و  مدیره  هیات  اعضای  همراه  به 
آستانه  در  که  نمایشگاه  این  از  سازمان 
به  اسالمی  انقالب  پیروزی  سال  چهلمین 
تعاونی  حوزه  دستاوردهای  عرضه  منظور 
خدماتی،  عمرانی،  مختلف  بخش های  در 
صنایع  و  کشاورزی  صنعتی،  غذایی،  مواد 

برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندی های تعاون استان گیالن در منطقه آزاد انزلی

نزدیک  از  و  کرده  بازدید  شد،  پا  بر  دستی 
با توانمندی های فعاالن بخش تعاون استان 
و  صادراتی  رویکرد  با  تعاونی های  ویژه  به 
جریان  در  و  شد  آشنا  دانش بنیان  و  فناور 

انزلی

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آغاز  و  بهره برداری  از  انزلی  آزاد  منطقه 
صنعتی،  پروژه  و  ۵۲طرح  اجرایی  عملیات 
سرمایه گذاری، عمرانی، گردشگری، فرهنگی 
با حجم سرمایه گذاری ۱۲۸۹۱میلیارد ریالی 
با  خارجی  یورویی  ۱۱۵میلیون  و  داخلی 
میزان اشتغال زایی مستقیم برای ۵۱۱۸نفر در 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 

این منطقه خبر داد .
طرح های  درخصوص  مسرور  رضا  دکتر 
دهه  در  که  تولیدی- صنعتی  سرمایه گذاری 
مبارک فجر در این منطقه به صورت رسمی 
داشت:  اظهار  می گیرند،  قرار  تولید  مدار  در 
۱۴طرح تولیدی که در این ایام مبارک افتتاح 
نساجی،  مختلف  حوزه های  در  می شوند، 
بهداشتی و آرایشی، صنایع شیمیایی و غذایی، 
پوشاک، مزرعه پرورش قورباغه، محصوالت 
نانو و تولید ظروف پالستیکی می باشند که با 
هزینه ۲۵۳میلیارد ریالی، به صورت مستقیم 

برای ۲۱۴نفر شغل ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه نخستین نیروگاه تولید برق 
مقیاس کوچک استان )CHP( با میزان تولید 
۲۵مگاوات با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این دهه مبارک به صورت رسمی افتتاح 
می شود، اضافه کرد: این واحد نیروگاهی تولید 
برق با میزان سرمایه گذاری ۸۷۰میلیارد ریال 
و اشتغال زایی مستقیم برای ۲۵نفر، در دهه 
مدار  در  به صورت رسمی  فجر سال جاری 

تولید برق کشور قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
به اینکه سومین پست اسکله مجتمع بندری 
۸۰۰میلیارد  سرمایه گذاری  با  که  کاسپین 
را  ۱۰۰نفر  اشتغال  موجبات  و  احداث  ریالی 
بهره برداری  مورد  ایام  این  در  نموده  فراهم 

دهه  این  در  داشت:  اظهار  می گیرد،  قرار 
مبارک، دو مخزن سوخت و روغن به مساحت 
سرمایه گذاری  میزان  با  ۲۱۱۰۰مترمکعب 
۳۰۰میلیارد ریالی و اشتغال زایی برای ۲۵نفر 
می شود؛  افتتاح  خصوصی  بخش  سوی  از 
عالوه بر این، انبارهای سرپوشیده با مساحتی 
در حدود ۱۱هزار مترمربع و یک واحد سیلو 
۳۰۰۰تنی نیز توسط بخش خصوصی با صرف 
بهره برداری  مورد  ریالی  ۳۵۰میلیارد  هزینه 
قرار می گیرند، پروژه هایی که موجبات ایجاد 

شغل برای ۴۵نفر را فراهم نموده اند.
و  اقامتی  مجتمع  دو  اینکه  بیان  با  وی 
مسکونی با سرمایه گذاری ۱۱۰میلیارد ریالی 
بخش خصوصی و ایجاد اشتغال برای ۳۵نفر 
مدت،  این  در  کرد:  اضافه  می شوند،  افتتاح 
سرمایه گذاری  با  تجاری  مجتمع  واحد  یک 
۵۰۰میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغال 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد :

مستقیم برای ۲۵۰نفر، مجتمع نمایشگاهی و 
تعمیرگاهی خودرو با صرف هزینه ۳۰میلیارد 
تجاری  مرکز  ۲۰نفر،  اشتغال زایی  و  ریال 
میزان  با  گردشکده  و  هتل  دستی،  صنایع 
ایجاد  و  ریالی  ۱۱۰میلیارد  سرمایه گذاری 
اشتغال برای ۵۸نفر نیز مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.
بهره برداری  اینکه  بیان  با  مسرور  رضا 
حجم  با  روستایی  عمران  ۱۳پروژه  از 
سرمایه گذاری نزدیک به ۱۰۹میلیارد ریالی از 
محل منابع این سازمان در ۱۳روستای منطقه 
در ایام مبارک دهه فجر آغاز می شود، افزود: 
اجرایی دو  این روزهای مبارک، عملیات  در 
باب مدرسه ۶ و سه کالسه در دو روستای 
منطقه با اعتبار ۳۴میلیارد ریالی از محل منابع 
حال  عین  در  و  می شود  آغاز  سازمان  این 
احداث یک باب مسجد در یکی از روستاهای 

منطقه با اعتبار ۵میلیارد ریالی سازمان منطقه 
آزاد انزلی شروع می شود.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اجرایی  عملیات  آغاز  از  انزلی  آزاد  منطقه 
خدماتی  و  گردشگری  اقامتی،  مجموعه 
یورویی  ۱۱۵میلیون  سرمایه گذاری  با 
سرمایه گذار خارجی در فاز تجارت منطقه با 
میزان اشتغال زایی برای ۳۰۰۰نفر خبر داد و 
گفت: احداث سه مجتمع تجاری، فرهنگی، 
خدماتی و پارکینگ طبقاتی با صرف هزینه 
۳۳۰۰میلیارد ریالی بخش خصوصی که زمینه 
فراهم می کنند در دهه  را  اشتغال ۱۳۲۰نفر 
انزلی  آزاد  منطقه  در  سال ۹۷  فجر  مبارک 

شروع می شود.
فرهنگی  برنامه های  با  ارتباط  در  مسرور 
چهلمین  در  سازمان  این  اطالع رسانی  و 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی چنین گفت: 
گلباران مزار شهداء و دیدار با خانواده معظم 
منطقه،  شهدای  یادواره  برگزاری  شهداء، 
دستاوردهای  نمایشگاه  برپایی  در  مشارکت 
انقالب اسالمی در گیالن و میزبانی از اولین 
در  استان  تعاونی  دستاوردهای  نمایشگاه 
دوران انقالب اسالمی، رونمایی از سردیس 
در  انقالب  و جشن  رویش  جشنواره  مفاخر، 
و  قاریان  از  تقدیر  منطقه،  مدارس  سطح 
فعالین قرآنی، برگزاری مسابقات ورزشی در 
کنار اطالع رسانی عملکرد سازمان منطقه آزاد 
انزلی در شبکه های تلویزیونی استانی و ملی ، 
شبکه جهانی جام  جم و رسانه های مکتوب و 
مجازی، برگزاری جشنواره های موضوعی و 
برنامه های  مهم ترین  از  محیطی  فضاسازی 
در  سازمان  این  اطالع رسانی  و  فرهنگی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  جشن  چهلمین 

می باشد.

این دیدارها بر سیاست های حمایتی سازمان 
فعاالن  از  پشتیبانی  جهت  در  خود  متبوع 
صادراتی  رویکرد  با  ویژه  به  تعاون  بخش 

تاکید کرد.

نمایشگاه  نخستین  است،  ذکر  به  الزم 
توانمندی های تعاونی در ۵۲غرفه توسط اتاق 
تعاونی  ۱۰شرکت  و  شد  دایر  استان  تعاون 
با  نمایشگاه  این  در  نیز  انزلی  آزاد  منطقه 
معرفی  را  خود  توانمند ی های  غرفه،  برپایی 

کردند.
براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، 
شده  تقسیم  توزیعی  و  تولیدی  به  تعاونی ها 
کشور،  اقتصاد  تعاونی  بخش  قانون،  طبق  و 
تامین  و  ایجاد  جهت  به  تعاونی  شرکت های 
منظور  به  همه  برای  کار  امکانات  و  شرایط 
رسیدن به اشتغال کامل، پیشگیری از تمرکز 
و تداول و ثروت در دست افراد و گروه های 
اجتماعی،  عدالت  تحقق  جهت  خاص 
دولت،  شدن  مطلق  کارفرمای  از  جلوگیری 
اضرار  تورم،  احتکار،  انحصار،  از  پیشگیری 
تعاون  و  مشارکت  تحکیم  و  توسعه  غیر،  به 
کشور  اقتصاد  در  مردم  همه  بین  عمومی 

مشغول به فعالیت می شوند.

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۵۲طرح و پروژه 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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گزارش:
حسین مرادی

مناطق آزاد یک تصمیم اقتصادی مهم بعد از انقالب اسالمی ایران بود 
که با توجه به رویکرد اقتصاد دولت محور در کشور پس از دوران جنگ 
تحمیلی، فضایی جدید در مدل اقتصاد با ایجاد مزیت ها و ظرفیت هایی 
با تبعید از یک قانون جامع و  در مناطق عمدتا محروم ایجاد گردید و 

کامل با رویکرد مرحله ای در کشور ایجاد شد.
امروز که شاهد وجود هشت منطقه آزاد در کشور هستیم، ثمره برنامه ها 
و تالش هایی است که از اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد در کشور 
شکل گرفت و در ابتدا با ایجاد منطقه آزاد کیش به عنوان اولین منطقه 
آزاد در ایران، این جریان نوین اقتصاد با محوریت تمرکز بر اتصال به 

اقتصادی جهانی ایجاد گردید.
بی تردید بر همگان چه موافقین و چه منتقدین مناطق آزاد رویکرد مدل 
اقتصادی مناطق آزاد بر پایه ایجاد مزیت های رقابتی با سرزمین اصلی و 
منطقه آزاد برای توسعه اقتصادی در کشور ثابت شده است و با نگاهی 
به موقعیت جغرافیایی این مناطق که غالبا در مناطق مرزی، ساحلی و 
با  آزاد  پیرامونی هر منطقه  کم برخوردارتر قرار دارند و مقایسه مناطق 
محدوده آن می توان به نقش موثر و تاثیرگذار مناطق آزاد در پیشرفت، 
محرومیت زدایی، اشتغال، ایجاد زیرساخت ها و صدها دستاورد مهم رسید.
در  مناطق  این  رویکرد  آزاد،  مناطق  کارشناسان  از  خیلی  تعبیر  به 
برنامه محور  عنوان  با  اصلی  شاخصه ای  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
بودن هر منطقه و تعریف نقشه راه در مسیر توسعه، باعث ایجاد سرعتی 
چشمگیر در مسیر توسعه اقتصاد کالن کشور با نقش آفرینی مناطق آزاد 
را سبب گردیده است و دومین عامل تاثیرگذاری مناطق آزاد را می توان 
در دولت دکتر روحانی در ثبات مدیریت در مناطق آزاد بررسی کرد که 
ابزار هم توسعه منطقه ای و فرامنطقه ای در  به عنوان  این دو شاخصه 

مناطق آزاد به حساب می آیند.
با نگاهی اجمالی در چهل سالگی انقالب اسالمی به دستاوردهای مهم 
ایجاد شده در مناطق آزاد با عدم وابستگی این مناطق به بودجه دولتی و 
صرفا هزینه کرد در ایجاد این دستاوردها و زیرساخت های عظیم با مدل 
اقتصادی  از منابع درآمدی خودشان، می توان مدل  تامین مالی مناطق 
قلمداد  منطقه ای  توسعه  پایه  بر  مقاومتی  اقتصاد  همانا  را  آزاد  مناطق 
کرد و این اتفاق یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری 
انقالب اسالمی به  ایران در چهلمین سال به پیروزی رسیدن  اسالمی 

شمار می آید.

دکتر کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
مناطق آزاد یک نقطه قابل اتکا و خوب 

برای اقتصاد کشور هستند

نقش  درخصوص  چابهار  آزاد  منطقه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اقتصادی  توسعه  در  تاکنون  راه اندازی  ابتدای  از  چابهار  آزاد  منطقه 
به  عمل  راستای  در  چابهار  آزاد  منطقه  داشت:  بیان  ملی  و  منطقه ای 
و  معرفی شد  آزاد  منطقه  عنوان  به  توسعه محور شرق  از سند  بخشی 
نقل  و  ماموریت حمل  با  کشور  توسعه شرق  موتور  عنوان  به  بود  قرار 
و ترانزیت در کشور به مسئولیت خود عمل کند؛ منتهی تاخیر در ایجاد 
زیرساخت های این سند چشم انداز در شرق کشور باعث شد تا چابهار با 
وقفه این مسئولیت را بپذیرد و دلیل این موضوع این بود که با توجه به 
اینکه ماموریت ما حمل و نقل و ترانزیت بود، ولی قبل از اینکه ریل و 
جاده و زیرساخت های حمل و نقلی و بندر را توسعه دهیم، منطقه آزاد 
در  دیگر  مناطق  با  را  چابهار  زمانی که  در مجموع  اما  دادیم؛  را شکل 
محدوده سواحل مکران مقایسه می  نماییم مشاهده می کنیم که منطقه 
آزاد چابهار آثار بسیار خوب توسعه ای در منطقه داشته است؛ به عنوان 
مثال شما وقتی چابهار را با شهر کنارک و یا اطراف آن نیکشهر و یا 
شهرهایی در امتداد همین ساحل مانند زرآباد، میناب و جاسک مقایسه 
می کنید، می بینید که سرعت رشد منطقه آزاد چابهار بسیار بیشتر از این 
شهرها بوده، در صورتی که یک روزی این شهرها همه یک قواره و هم 
مشاهده  چابهار  در  را  بسیار جدی  تفاوت های  امروز  اما  بوده اند،  قیاس 
می نمایید و انگیزه های بسیار بیشتری برای حضور در چابهار وجود دارد؛ 
واسطه  به  که  است  ظرفیت هایی  و  پتانسیل ها  انگیزه ها،  این  از  یکی 
منطقه آزاد در چابهار ایجاد شده و بخشی هم زیرساخت هایی می باشد 
که در حوزه های بندری و زیرساخت های اساسی در منطقه ایجاد گردیده 
اگر بخواهیم به شکل کلی صحبت کنیم، روند  است؛ ولی در مجموع 
رشد در مقطعی کند بوده و در طی چند سال گذشته بسیار سرعت گرفته 
است، زیرساخت های توسعه ای برای پذیرش نقش ملی که برای چابهار 
تعریف شده از دیدگاه من در این چند سال اخیر با سرعت بسیار خوبی 
پیش رفته است و در کل ما در یک نقطه عطف تاریخی در منطقه آزاد 
چابهار در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی قرار گرفته ایم و وجود 
بندر با ظرفیت هشت و نیم میلیون تن که امکان پهلوگیری هر کشتی 
را دارد، پیوند با اقتصاد کشور افغانستان و آسیای میانه، زیرساخت های 
خوب جاده ای، توسعه و پیشرفت خط راه آهن و همچنین زیرساخت های 
استقرار صنعت در منطقه آزاد چابهار امکانات بسیار مطلوبی را به وجود 
آورده است برای اینکه بتوانیم در آینده با سرعت بیشتری از این امکان 
این دلیل که موقعیت جغرافیایی و  بنده تاکید می کنم به  خدادادی که 
استراتژیکی چابهار همه این نعمت ها را به ما داده است، در شرایط تغییر 
آزاد چابهار  آرایشی که در منطقه در حال شکل گیری می باشد، منطقه 

بتواند سهم خوبی از اقتصاد منطقه را به اقتصادی کشور گره بزند.
انقالب  سال  چهلمین  در  آزاد  مناطق  جایگاه  درباره  کردی  عبدالرحیم 
اسالمی در رسیدن به اهداف کالن اقتصاد کشور اظهار داشت: واقعیت 
این است که خیلی از ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی کشور در همه 
عوامل  به  موضوعات  این  از  خیلی  که  متعددی  دالیل  به  سال ها  این 
بیرونی مربوط بوده است و به دلیل فشارهایی که مانند جنگ و تحریم 
در کشور داشتیم و موضوعات زیادی را در کشور تجربه کرده ایم باعث 
شده که ما فراز و نشیب های زیادی را در نقش و جایگاه خیلی از این 
عوامل داشته باشیم که مناطق آزاد یکی از آنها بوده اند؛ منتهی امروز هم 

به دلیل جنس فشارهایی که از بیرون به کشور وارد می شود، قطعا مجددا 
نقش مناطق آزاد خیلی می تواند در این دوران متفاوت باشد و این مناطق 
می توانند یک ماموریت جدی را در عبور از این بحران ایفا کنند و اینکه 
امروز شاهد این جایگاه از مناطق آزاد هستیم نه فقط به دلیلی شرایط 
حال کشور بلکه اقداماتی است که در طول این سال ها در این مناطق 
صورت گرفته؛ به عنوان نمونه در چابهار که در گذشته حداقل های زیست 
و سکونت را در منطقه داشته ایم، امروز به لحاظ امکانات حداقلی رفاهی، 
زیرساخت های  هم  و  داریم(  استاندارها  با  زیادی  فاصله  هنوز  )چون 
استقرار صنعت و فعالیت حمل و نقلی در حوزه ترانزیت و عبور کاالیی از 
منطقه، زیرساخت های خوبی را داریم، در قشم هم امکانات بسیار خوبی 
فراهم شده، کیش جذابت های خاص خودش را دارد، اروند یک امکان 
بسیار خوبی است برای ایران درخصوص تجارت با کشور عراق، ارس و 
ماکو هم امکانات و زیرساخت های قابل قبولی را در شمال غربی کشور 
ایجاد کرده اند و انزلی هم در کرانه دریای خزر امکانات بسیار مطلوبی را 
ایجاد نموده است و همه این ظرفیت ها فضاهای خوبی را فراهم کرده اند 
که در حال حاضر می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. البته این نکته 
مهم هم وجود دارد که قدری از این ظرفیت ها را باید به حساب خدمات 
دولت آقای دکتر روحانی نوشت، به این دلیل که در ابتدای دولت یازدهم، 
یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که در مناطق آزاد انجام شد این بود 
که مناطق به سمت شفافیت حرکت کردند و ماموریت محور شدند و تک 
به تک مناطق آزاد کشور در حال حاضر یک ماموریت مشخص دارند 
و همه مدیران در منطقه خود می دانند که باید چه موضوعاتی را دنبال 
کنند و حتی اگر قرار باشد فرد دیگری در حوزه مدیرت مناطق وارد شود، 
در  که  برنامه ریزی  این  با  و  است  مسیر مشخص  و هم  راه  نقشه  هم 
شفافیت و نظامات مناطق آزاد در این دولت شکل گرفته است، از دیدگاه 
من در حال حاضر مناطق آزاد یک نقطه قابل اتکا و خوب برای اقتصاد 
کشور هستند که هم در شرایط تحریمی و هم در شرایط توسعه ای با 
پیوند با اقتصاد دنیا باید تمرکز ویژه ای را روی مناطق آزاد کشور انجام 
داد؛ اگر چه هم که مشکالتی در این مسیر به وجود آمده و از روزهای 
اولی که مناطق آزاد شکل گرفته اند اختیارات قانونی کاملی داشته اند ولی 
در این سال ها بسیاری از دستگاه ها وظایف قانونی را که بر طبق قانون 
باید به مناطق آزاد تفویض می کردند، نکردند و دستورالعمل هایی که در 
سرزمین اصلی صادر می شود و هیچ دخلی به مناطق آزاد نداشته، این روزها 
می شنویم که بخشی از این بخشنامه ها و دستور العمل ها شامل مناطق آزاد 
هم می شود و این به فعالیت های این مناطق در آن مقیاس بین المللی که 
در دنیا مورد تاکید است و انتظار یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی خارجی 
از منطقه آزاد است را به دلیل این قوانین دچار تردید می کند؛ اما ظرفیت ها 
فراهم شده و من فکر می کنم که در آینده می توانیم از این امکان با یک 
برنامه ریزی مناسب و توجه بیشتری، بهره وری خوبی از این ظرفیت های 

مناطق آزاد برای اقتصاد کالن کشور داشته باشیم.

دکتر مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
کیش، مظهر جهانی سازی اقتصاد کشور

نقش  درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اقتصادی  توسعه  در  کنون  تا  راه اندازی  ابتدای  از  کیش  آزاد  منطقه 
منطقه ای و ملی بیان داشت: کیش نخستین منطقه آزاد کشور است که 
از سال 1372 براساس قوانین و مقررات منتج از نحوه کارکرد مناطق آزاد 
جهان و کارکردهای منطقه ای و اقتصادی کشور شروع به کار کرد. با 
توجه به اینکه هر منطقه آزاد در جهان براساس سیاست های آزادسازی 
تجاری کشور متبوع آن منطقه و در مسیر رشد و سرعت جهانی سازی 
اقتصاد  جهانی سازی  مظهر  را  کیش  می توانیم  می گیرد،  شکل  اقتصاد 

کشور بنامیم که هنوز در همین مسیر در حال حرکت است .
غالمحسین مظفری درباره جایگاه مناطق آزاد در چهلمین سال انقالب 
اسالمی در رسیدن به اهداف کالن اقتصاد کشور اظهار داشت: کارکرد 
با  تجاری  ارتباطات  تسهیل  جهت  در  بیشتر  جهان  در  آزاد  مناطق 
در  تا  است  گرفته  شکل  پیرامون  کشورهای  ویژه  به  دیگر  کشورهای 
یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیالت مربوط با عدم 
وجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل 
کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند؛ از این 
رو با توجه به اینکه تا قبل از انقالب ، ایران از وجود منطقه آزاد تجاری 
بی بهره بود، می توان ایجاد منطقه آزاد را نخستین تجربه کشور از این 
حیث دانست و با توجه به اینکه در مسیر رشد و تعالی این منطقه تجارب 
بسیاری به داخل کشور انتقال یافته و قوانین تجاری کشور را دستخوش 
تغییرات مثبت قرار داده و موجب افزایش مناطق آزاد کشور در طول این 
اینکه  به منظور توسعه مناطق حاشیه ای و محروم گشته، ضمن  مدت 
با جذب سرمایه های سرگردان، مناسبات تجاری کشور را افزایش داده 
است، می توان ایجاد این منطقه را گامی رو به جلو در اهداف اقتصادی 

کالن کشور دانست.
حاکمان  توجه  مورد  نیز  انقالب  از  قبل  حتی  کیش  جزیره  افزود:  وی 
وقت کشور بوده و قرار بود این جزیره به محلی برای استراحت و تفریح 
شیوخ منطقه و افراد ثروتمند از سراسر جهان شود، به همین منظور با 
صرف هزینه های بسیار تاسیساتی مانند بندر، فرودگاه، آب شیرین کن و 
نیازهای آن زمان ساخته شد و برای پذیرایی از  تاسیسات برق در حد 
مهمانان و گردشگران ثروتمند یک هتل لوکس فرانسوی و تعدادی ویال 
جهت اقامت نیز در یک منطقه محصور شده ، فراهم گردید که پس از 
انقالب این امکانات به دلیل عدم استفاده و به مرور زمان فرسوده شدند. 
هر چند در سال 1358 با تصویب شورای انقالب این جزیره برای برخی 

فعالیت های تجاری خارج از محدودیت های گمرکی قرار بود فعال شو،د 
تولید  و  ماهی  پودر  کارخانه  ایجاد  از  غیر  به  سال 1367  تا  عمال  ولی 
کنسرو ماهی و همچنین ورود برخی اقالم خاص و ایجاد یک تجارت 
چمدانی محدود، اتفاق چندان مهمی در این جزیره نیافتاد و محرومیت 
چگونگی  قانون  تصویب  با  اما  می خورد؛  به چشم  جزیره  این  در  هنوز 
به  قانون،  این  تسهیالت  از  این جزیره  برخورداری  و  آزاد  مناطق  اداره 
فعالیت های  با حضور سرمایه گذاران داخلی و شکل گیری برخی  تدریج 
تجاری، صنعتی و گردشگری چهره کیش عوض شد تا امروز تبدیل به 
یک شهر کوچک و تقریبا مدرن تبدیل شده است که امتیازهای بسیاری 
برای ساکنین قدیمی آنان به وجود آورده و تا حدود زیادی چهره فقر و 

محرومیت از این منطقه رخت بربسته است. 
رئیس هیات مدیره منطقه آزاد کیش اظهار داشت: زمانی که منطقه آزاد 
کیش شکل گرفت مسئوالن وقت هیچ تجربه ای از تشکیل یک منطقه 
آزاد نداشتند و بیشتر مطالعاتی بود که بر روی مناطق آزاد جهان انجام 
گرفته بود؛  قوانین براساس تجمیع اهداف کشور برای شکل گیری این 
آسیب  مهم ترین  اما  بود ،  شده  نوشته  کشورها  سایر  تجارب  و  مناطق 
ایجاد این منطقه زمانی بروز یافت که به دلیل ضعف اقتصادی آن زمان 
از  حاصل  درآمدهای  جذب  طریق  از  الزم  زیرساخت های  تا  شد  قرار 
فعالیت های اقتصادی کیش فراهم شود و ردیف بودجه ای برای توسعه 
این زیرساخت ها از درآمد ملی در نظر گرفته نشد و هنوز این مناطق برای 
توسعه زیرساخت های خود از منابع مالی خود منطقه استفاده می کنند که 
سبب شد تجربه تلخ تجارت چمدانی و فروش زمین در این جزیره شکل 
بگیرد . اما طی سال های اخیر با تجدیدنظر در فعالیت های گذشته کیش 
و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ، در این منطقه سعی شد تا 
به تدریج با رفع این ناهنجاری ها و تجارب کسب شده در مدیریت های 
قبلی و صرفا با روش های علمی و اتخاذ تصمیم های درست، منابع مالی 

برای رفع نارسایی ها کسب شود.
آستانه  در  امروز  گفت:  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
که  بگوییم  می توانیم  به جرات  اسالمی  انقالب  پیروزی  سال  چهلمین 
شکل گیری منطقه آزاد کیش از لحاظ حقوقی و قانونی کامل تر و پخته تر 
اقتصادی  عالی  اهداف  مسیر  در  است  توانسته  آزاد  منطقه  این  و  شده 
کشور به درستی قرار بگیرد تا چشم انداز درخشانی در آینده این منطقه 

ترسیم شود.

مهندس زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
مناطق آزاد موتور توسعه کشور هستند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد اروند درخصوص نقش منطقه 
و  منطقه ای  اقتصادی  توسعه  در  تاکنون  راه اندازی  ابتدای  از  اروند  آزاد 
ملی بیان داشت: مناطق آزاد به طور کلی بعد از انقالب در کشور شکل 
بوده  نگاه  این  با  آزاد  گرفته اند و هدفگذاری اصلی شکل گیری مناطق 
است که بتوانند دریچه ها و پنجره هایی برای اقتصاد آزاد باشند، چرا که 
شکل کلی اقتصاد کشور از بعد از انقالب یک اقتصاد دولتی بوده، از این 
رو و با توجه به غلبه اقتصاد دولتی بر اقتصاد آزاد به این نتیجه رسیدند 
که مناطقی در کشور ایجاد شود تا بتوانند ورودی های کشور به اقتصاد 
آزاد باشند و باعث جذب سرمایه گذاری با نگاه سرمایه گذاران خارجی در 
با  این مناطق بود که  از  اروند هم یکی  آزاد  باشند. منطقه  آزاد  مناطق 

توجه به اینکه ما نتوانسیتم بازسازی اقتصادی را درخصوص شهرهای 
به  اینکه  به  با توجه  انجام دهیم،  آبادان و خرمشهر  جنگ زده خصوصا 
واسطه جنگ کلیه محورها و زیرساخت های توسعه اقتصادی این شهرها 
آزاد  منطقه  را  منطقه  این  اگر  این شد که  بر  بود، تصمیم  رفته  بین  از 
اقتصادی  آزاد بودن را محور توسعه  کنیم، می توانیم مزیت های منطقه 
از جنگ  این شهرها قرار دهیم و کسری توسعه ای که در دوران پس 
نتوانستیم در این شهرها انجام دهیم، به این شکل جبران نماییم. منطقه 
آزاد اروند خصوصا در دولت دکتر روحانی رشد بسیار زیادی داشت، هم 
به لحاظ حوزه جغرافیایی و هم به عنوان محور توسعه اقتصادی. منطقه 
آبادان و خرمشهر  اقتصادی شهرهای  به محور توسعه  امروز  اروند  آزاد 
بدل شده است و موتور محرک توسعه جنوب غرب کشور و جنوب استان 
به خصوص  را  آزاد  منطقه  مزیت های  اگر  و  به شمار می آید  خوزستان 
منطقه آزاد اروند را نگیرند، به موتور توسعه استان خوزستان تبدیل خواهد 
شد و همچنین استان های همجوار و به تبع آن تاثیرات بسیار بزرگی را 

در توسعه اقتصاد کالن کشور خواهد داشت.
انقالب  سال  چهلمین  در  آزاد  مناطق  جایگاه  درباره  زمانی  اسماعیل 
اسالمی در رسیدن به اهداف کالن اقتصاد کشور اظهار داشت: مناطق 
دیدگاه  از  می دهند،  تشکیل  را  کشور  اقتصاد  حوزه  از  ای  گوشه  آزاد 
بنده عملکرد مناطق آزاد به نسبت کل اقتصاد و نظامات اقتصادی که 
سن  به  توجه  با  و  می شود  ارزیابی  مثبت  بسیار  بوده،  حاکم  کشور  در 
اقتصادی،  حوزه  در  که  دستاوردهایی  همچنین  و  آزاد  مناطق  تشکیل 
به  سالیان  این  در  داشته اند،  زیرساخت ها  ایجاد  و  سرمایه گذاری  جذب 
نسبت کل توسعه اقتصادی در کشور مثبت بوده است و اگر شرایط به 
همین شکل پیش برود و موانع جدید در مسیر مناطق آزاد ایجاد نگردد 
آزاد  و تعارضات قانونی، بخشنامه ای و دستورالعملی پیدا نشود، مناطق 

می توانند فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور باشند.
وی درخصوص طرح ها و اقدامات منطقه آزاد اروند در حوزه محرومیت زدایی 
و اشتغال زایی با توجه به شرایط موجود پس از جنگ در دو شهر آبادان 
و خرمشهر بیان کرد: در حوزه های اجتماعی و محرومیت زادیی در چند 
در بخش خدمات عمومی  بررسی کرد؛  را  این موضوع  بخش می توان 
این  آزاد  منطقه  توسعه  با  منطقه،  در  بهداشت  و  بحث سالمت  ارتقا  و 
انجام شده است؛  این شهرها  باالیی در  استاندارهای  خدمات در سطح 
در حوزه درمان در منطقه آزاد اروند اهدافی را تعریف کرده ایم که به آن 
اهداف در حال نزدیک شدن هستیم، به عنوان مثال در بخش بیمارستانی 
نگاه ما این بوده که استاندارد تخت بیمارستانی را در منطقه به ازای هر 
در  در کل کشور  استاندارد  که  برسانیم  بیمارستانی  تخت  500نفر یک 
حدود هر 1200نفر یک تخت بیمارستانی است و ما با برنامه هایی که در 
حوزه ساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی در پیش داریم در حال رسیدن 
به این استاندارد در منطقه هستیم و انشااهلل در طول دو سال آینده این 
نسبت  به  شهری  خدمات  حوزه  در  شد.  خواهد  محقق  کامل  موضوع 
و خرمشهر  آبادان  در شهرهای  بهتری  بسیار  خدمات  مجاور  شهرهای 
در حال انجام است؛ طرح و پروژه های زیادی در این بخش با اعتباراتی 
که منطقه آزاد اروند تامین کرده، شهرداری ها در حال انجام پروژه های 
متعددی در حوزه خدمات شهری در آبادان و خرمشهر هستند، البته الزم 
به ذکر است که به دلیل وسعت ساختار شهری بزرگی که در منطقه آزاد 
اروند وجود دارد، قطعا این میزان کارهای انجام شده مطلوب نیست و 
ما امیدواریم که در سال های آینده با تامین منابع بیشتر بتوانیم به حد 

مطلوب خدمات رسانی در منطقه برسیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد اروند درباره مهم ترین خالء  ها 
مناطق آزاد و همچنین خواسته مناطق از دولت اظهار داشت: مهم ترین 
خال ء های مناطق آزاد بیشتر درخصوص اجرای قانون است، اگر قانون 
مناطق آزاد به طور کامل اجرا شو،د میزان بسیار زیادی از کاستی های 
آزاد  مناطق  اصلی  مزیت های  متاسفانه  شد.  خواهد  مرتفع  مناطق  این 
دستخوش قوانین دیگری در کشور شده است؛ به عنوان مثال در حوزه 
ولی  است،  گمرکی  معافیت های  آزاد  مناطق  مزیت  بزرگترین  گمرک، 
شاهد هستیم که گمرک جمهوری اسالمی با صدور بخشنامه هایی، در 
حوزه گمرکی مناطق آزاد دخالت مستقیم می کند و موضوع و مزیت اصلی 
مناطق آزاد که معافیت گمرکی است، زیر سوال می رود؛ یا موضوعات 
مربوط به معافیت های مالیاتی و یا ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد و 

یا عدم شمول قوانین کار سرزمین اصلی در مناطق آزاد و... همه اینها 
مواردی هستند که قانونگذار به عنوان مزیت های مناطق آزاد در قانون 
تعریف کرده است و باید این قوانین تحقق پیدا کنند تا مناطق آزاد معنی 
پیدا نمایند، در غیر این صورت مطمئن باشید صرفا به اسم منطقه آزاد 
که منطقه آزاد تحقق پیدا نخواهد کرد؛ دستگاه های ملی و فرامنطقه ای 
باید به این مناطق کمک کنند تا قوانین مناطق آزاد به درستی اجرا شود 
و در مجموع اعتقاد به قوانین مناطق آزاد داشته باشند و همکاری الزم را 
با این مناطق انجام دهند، در غیر این صورت تنها یک پوسته از مناطق 

آزاد باقی خواهند ماند.

دکتر سلیمانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:
منطقه آزاد ماکو ، نقطه اتصال تجارت ایران به اروپا

بیان داشت:  آزاد ماکو  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
راهبردی  استراتژیک و  آزاد  از مناطق  به عنوان یکی  آزاد ماکو  منطقه 
کشور با ماموریت توسعه و عمران منطقه با انجام امور زیربنایی،  ایجاد 
زمینه رشد و توسعه اقتصادی منطقه و افزایش درآمد عمومی با تشویق 
صنعتی  کاالهای  صادرات  و  تولید  خصوصی،  بخش  در  سرمایه گذاری 
تبدیلی و خدمات، تنظیم بازار کاال و کار و ایجاد اشتغال سالم و مولد،  
و  حضور  زمینه  ایجاد  و  منطقه ای  و  جهانی  بازارهای  در  فعال  حضور 
فعالیت دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی در منطقه 
اجرا  حال  در  توسعه ای  اقدامات  حاضر  حال  در  و  است  شده  احداث 

می باشد .
غالمرضا سلیمانی افزود: این سازمان در چند سال اخیر اهتمام ویژه ای 
برای  پیشرفت و توسعه منطقه در قالب 5محور ازجمله حوزه بازرگانی، 
برنامه هایی  و  دارد  کشاورزی  و  معدن  و  صنعت  گردشگری،   ترانزیت،  
ایجاد شهر  دیتاسنتر کشور،  به قطب  ماکو  آزاد  منطقه  تبدیل  همچون 
به  اتصال  بازرگان- تبریز،  بزرگراه  لجستیک،   دهکده  احداث  هوشمند،  
احداث  ترکیه،  جلفا-  ماکو- کارس  طریق  از  ترکیه  و  کشوری  راه آهن 
رو  پیش  و...  فرودگاه  خارجی  پروازهای  راه اندازی  فرودگاهی،  شهرک 

دارد. 
وی با اشاره به تدوین 18راهبرد، 41هدف عملیاتی و 239برنامه عملیاتی 
در راستای پیشرفت و توسعه پایدار افزود: در جهت گسترش همکاري  و 
تعامل منطقه اي و بین المللي همچنین تقویت پیوند دوسویه، خردمندانه 
و بالنده با اقتصاد جهاني، توسعه ترانزیت و بازرگاني و ایجاد مهد صادرات 
هدفگذاری  جاری  سال  در  اروپا- آسیا  مجدد  صادرات  مدار  و  غیرنفتي 

صورت گرفته است که به صورت مشروح ارائه می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو درخصوص اقدامات عمران روستایی 
گفت:  مشارکت در احداث آبرسانی 16روستا در بوراالن و 16روستا  در 
منطقه،  در محدوده  روستاها  و  هادی شهرها  اجرای طرح  دم قشالق، 
احداث راه روستایی قره تپه تا روستای قوری شکاک با هزینه 34میلیارد 

و 271میلیون ریال ازجمله اقدامات این سازمان بوده است. 
سلیمانی با اشاره به مطالعه و مرمت آثار تاریخی منطقه آزاد ماکو با بیش 
از 55میلیارد ریال اعتبار گفت: بیش از 10بنا و اثر تاریخی منطقه آزاد 
ماکو به عنوان بخشی از هویت و تاریخ این منطقه توسط سازمان منطقه 

آزاد ماکو مطالعه،  مرمت و بازسازی شد. 
بنای  مرمت  برای  افزود:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
پل تاریخی بشگوز که مربوط به دوره صفویه است مبلغ یک میلیارد و 

بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور در چهل سالگی انقالب در گفت و گو با مدیران عامل مناطق آزاد:

مناطق آزاد، انقالب اقتصادی
529میلیون ریال،  مرمت بنای پل قلعه جوق که آن هم مربوط به دوره 
صفویه است، مبلغ یک میلیارد و 168میلیون ریال،  مرمت قلعه ماکو به 
ریال،   و 190میلیون  میلیارد  بفرد یک  منحصر  تاریخی  اثر  یک  عنوان 
برای ساخت و بازسازی مسجد حضرت ابوالفضل )س( مبلغ 770میلیون 

ریال هزینه شده است. 
سلیمانی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مرمت و استحکام بخشی کاخ 
موزه باغچه جوق )سردارماکو( در حال انجام است و تا پایان سال 1398 
26میلیارد  بنا  این  مرمت  برای  داشت:  اظهار  می رسد،  بهره برداری  به 
از  پروژه  این  مرمت  عملیات  است.  شده  هزینه  ریال  833میلیون  و 
سال 1395 توسط شرکت بناساز شیردل آغاز شده و تا پایان سال قبل 

32درصد پیشرفت داشت.
پروژه  این  اقتصادی،  مشکالت  وجود  با  نیز  امسال  کرد:  اضافه  وی 

13درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام 
شده در راستای توسعه گردشگری منطقه آزاد ماکو، مرمت و احیای بناها 
و سایت های تاریخی و باستانی منطقه در قالب تفاهم نامه های همکاری 
مشترک با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

در دستور کار است.
از  تعدادی  بازسازی  و  مرمت  اجرایی  عملیات  راستا  این  در  گفت:  وی 
بناها و سایت ها ازجمله منظرسازی و ساماندهی مسیر پله ای قلعه ماکو 
باستان شناسی مجموعه  مطالعات حفاری  ریال،  و 244میلیون  6میلیارد 
جهانی  میراث  مطالعات  ریال،   190میلیون  و  4میلیارد  سنگر  تاریخی 
کیلیسای زرزر 635میلیون ریال و مطالعات طراحی منظر تاریخی قلعه 

ماکو 12میلیارد و 458میلیون ریال هزینه شده است. 
وی درخصوص تجهیز بیمارستان ها و درمانگاه های سه شهرستان ماکو، 
برای  اتوآناالیزر  دستگاه  و  تجهیزات  خرید  گفت:  نیز  پلدشت  و  شوط 
پلدشت، تجهیز حامله سرای شهر شوط، تجهیز درمانگاه تخصصی ماکو 

و شوط با اعتبار سه میلیارد و 766میلیون ریال انجام شد. 
سلیمانی با اشاره به احداث سالن های ورزشی در منطقه گفت: احداث 
چندمنظوره  ورزشی  سالن  احداث  بازرگان،  چندمنظوره  ورزشی  سالن 
بانوان شهرستان شوط، احداث سالن کشتی شهرستان شوط و احداث 
انجام  ریال  74میلیارد  مبلغ  به  جمعا  پلدشت  شهرستان  کشتی  سالن 

شد.
و  ترانزیت  لجستیک،  پهنه  پیشنهادی  تفصیلی  طرح  به  اشاره  با  وی 
تجارت منطقه آزاد ماکو در قسمت شرقی شهر بازرگان ادامه داد: جاده 
لجستیک ماکو با هدف حل مشکالت ترافیکی شهر بازرگان و تسهیل 
تردد ناوگان ترانزیتی منطقه به طول 10کیلومتر در حال احداث است که 
اتوبان کمربندی را به پایانه صادراتی متصل می کند. سازمان با شرکت 
محور طالیی درخصوص احداث شهرک لجستیک با اعتبار 10میلیارد و 

926میلیون ریال مشارکت می کند. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: مشارکت سازمان با شرکت 
برای  خدمات  و  نوبت دهی  چندمنظوره  ترمینال  احداث  در  آناوطن 
پروازهای  زودی  به  که  ماکو  بین المللی  فرودگاه  احداث  رانندگان،  
خارجی به مقصد ترکیه نیز در آن آغاز می شود،  احداث مجتمع تجاری 
پایانه  احداث  و  سبک  و  سنگین  صنعتی  شهرک های  احداث  امید،  
منطقه  سازمان  اقدامات  ازجمله  ریال  202میلیارد  هزینه  با  صادراتی 

آزاد ماکو است. 

بازدید 86هزار گردشگر داخلی و بیش از چهار هزار و 
500گردشگر خارجی در سال جاری از منطقه آزاد ماکو

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به افزایش تعداد گردشگران 
و  به جاذبه ها  توجه  با  ماکو  آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  و خارجی  داخلی 
موقعیت قرارگیری در کشور، این پتانسیل را دارد که به عنوان یکی از 
قطب های گردشگری ایران مطرح و شناخته شود تا هم از داخل و هم 

خارج از کشور بتوانیم جذب توریست در منطقه را داشته باشیم.
71659گردشگر  تعداد  سال 96،  در  اینکه  بیان  با  سلیمانی  دکتر 
افزود: در سال جاری، جذب  داشتند،  بازدید  ماکو  آزاد  از منطقه  داخلی 
جذب  سال 1400،  برای  و  گرفت  صورت  داخلی  85990گردشگر 

156135گردشگر داخلی هدفگذاری شده است. 
وی ادامه داد: در سال 96، 4121گردشگر خارجی در منطقه حضور پیدا 
کرده اند و در سال97، 4533گردشگر خارجی پیش بینی شده بود و برای 

سال1400 نیز جذب 7256گردشگر خارجی هدفگذاری شده است.

توسعه بوم گردی، رویداد ماگوگرام و احداث هتل و 
اقامتگاه ها برای توسعه گردشگری منطقه آزاد ماکو

فراهم  و  آماده سازی  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ازجمله  را  سرمایه گذاران  جذب  جهت  الزم  زیرساخت های  نمودن 
راستا  همین  در  کرد:  اظهار  و  برشمرد  گردشگری  توسعه  برنامه های 
برنامه ها  در  را  و...  تفریحی  رفاهی،  مراکز  و  مجتمع ها  هتل،  احداث 
منطقه  در  5ستاره  هتل  دو  مجوز  که  طوری  به  نموده ایم،  پیش بینی 

صادر و کلنگ زنی شده اند. 
از  الگوبرداری  با  دیگر  5ستاره  هتل  یک  احداث  به  اشاره  با  سلیمانی 
ماکو  آزاد  منطقه  در  عباسی  کاروانسرای  نام  به  قدیمی،  کاروانسراهای 
و صنایع  گردشگری  فرهنگی،  معاون  توسط  نیز  هتل  این  کرد:  اضافه 
خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کلنگ زنی شده 
است و در سایر حوزه ها نیز به دنبال جذب سرمایه گذار برای احداث هتل 

می باشیم.
با  را  ماکوگرام  همایش  زمینه  همین  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
از  و  کردیم  برگزار  منطقه  در  بوم گردی  توسعه  و  شناساندن  هدف 
آزاد ماکو حضور  فعاالن این عرصه دعوت به عمل آمد و در منطقه 
بهم رساندند و در این همایش، سه روستای هدف بوم گردی به این 

شد. معرفی  فعالین 
روستاهای  اینکه  به  اشاره  با  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
احداث  اجرای  زودی  به  و  قرار گرفته  بررسی و هدف  مورد  نیز  دیگر 
هم  اخیرا  داشت:  اظهار  می شود،  شروع  روستاها  این  در  زیرساخت ها 
مجتمع بوم گردی باباطاهر که در میان راه بازرگان به ماکو قرار دارد، با 
حضور معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی 
این  توسعه  طرح  پیگیر  که  شد  افتتاح  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
بوم گردی  توسعه  برای  را  مطلوبی  ظرفیت  چراکه  هستیم؛  مجتمع 

منطقه ایجاد می کند.

برندسازی منطقه به عنوان مهم ترین برنامه 
سازمان منطقه آزاد ماکو

سلیمانی از اقدام سازمان منطقه آزاد ماکو برای ثبت جهانی منظر تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی منطقه آزاد ماکو خبر داد و افزود: ساماندهی و احیای 
سایت های تاریخی ازجمله مرمت کاخ سردار و قلعه قبان، آماده سازی و 
فراهم نمودن زیرساخت های الزم در راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی 
و برندسازی منطقه به عنوان مهم ترین برنامه سازمان در ین حوزه در 

دست اجرا است. 
وی همچنین از عقد قرارداد برندسازی منطقه خبر داد و تصریح کرد: به 
دنبال این هستیم که با برندسازی منطقه، ماکو را به همه هموطنان و 

گردشگران خارجی معرفی نماییم تا در منطقه حضور پیدا کنند.
مهاجرت  دفتر  استقرار  از  ادامه  در  ماکو  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
و پلیس اطالعات و امنیت جهت تسهیل تردد اتباع خارجی در منطقه 
خبرداد و افزود: با حضور سردار رضاییان کارهای مقدماتی انجام شده و با 
خریداری تجهیزات این مرکز  امید داریم با استقرار در گمرک و فرودگاه، 
پاسپورتشان  در  دیگر  می کنند،  ورود  منطقه  به  که  خارجی  گردشگران 
مهر ورود و خروج درج نشود، که این اتفاق مسلما به رشد گردشگری در 

منطقه کمک شایانی می کند.

هیچ پروژه عمرانی نیمه تمامی تا شهریور ماه 98 
در منطقه نخواهیم داشت

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته شیب درآمد در پروژه های عمرانی 
ضعیف بوده و پیمانکاران به سبب نوسانات ارزی، کار نکرده و پروژه ها 
متوقف شده بودند، گفت: در حالی که امسال با وجود اینکه درآمدها به 
میزان 30 تا 40درصد کاهش یافته و مصالح ساختمانی نیز گران شده 

بود، اما خوشبختانه هیچ پروژه ای دچار رکود نشده است. 
سلیمانی افزود: تمام پروژه های نیمه تمام عمرانی تا شهریورماه سال 98 

به اتمام می رسند. 

تعداد واحدهای تولیدی فناور منطقه آزاد ماکو 
افزایش می یابد

دکتر سلیمانی با اشاره به افزایش تعداد واحدهای تولیدی فناور منطقه به 
عنوان یکی از اهداف و اولویت های سازمان گفت: در سال 96 هیچ  واحد  
تولیدی  فناور در منطقه  آزاد  ماکو  وجود  نداشته و برای سال97، ایجاد 
2واحد تولیدی فناور صورت گرفت و طبق هدفگذاری انجام شده  برای 

سال1400، احداث 2 واحد در منطقه پیش بینی شده است.
تعداد  افزایش  همچنین  داد:  ادامه  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  که  دارد  قرار  کار  دستور  در  دانش بنیان  و  فناور  نوپای  واحدهای 
سال96، یک واحد در منطقه ایجاد شده و برنامه ریزی شده است که در 

سال97 این تعداد به 2واحد برسد.
سلیمانی تصریح کرد: خوشبختانه در 7ماهه امسال 3واحد نوپای فناور 

و دانش بنیان احداث شده و در سال1400، به 32عدد افزایش می یابد.

شهر بازرگان به شهر هوشمند تبدیل می شود
شهر  به  بازرگان  شهر  تبدیل  از  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
را  هوشمند  شهر  کارگروه  خصوص  این  در  گفت:  و  داد  خبر  هوشمند 
مشخص  هم  کارگروه  این  ذیل  کمیته های  همچنین  داده ایم،  تشکیل 
شده است و پس از تصویب در هیات مدیره، عملیات اجرایی آن را به 
صورت کامل با مشارکت سازمان، ادارات سطح منطقه، واحدهای اصناف 

و سایر عزیزان که در این حوزه کمک می کنند، شروع خواهیم نمود.
وی ادامه داد: احداث پارک علم و فناوری ، راه اندازی مرکز نوآوری، رشد 
و شتابدهی هوشمند که راه اندازی این مرکز نیز در دستور کار قرار گرفته 
اکنون  مرکز  این  تجهیزات  و  ساختمان  ازجمله  الزم  زیرساخت های  و 
مرکز  این  در  را  روستایی  استارتاپ های  بحث  زودی  به  و  است  حاضر 

برگزار می کنیم.
و  رشد  نوآوری،  مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  از  حمایت  سلیمانی 
انتقال فناوری های نوین در زنجیره های مزیت دار  شتابدهی هوشمند و 
منطقه را ازجمله برنامه های سازمان منطقه آزاد ماکو برشمرد و گفت: 
برگزاری رویدادهای استارتاپ روستایی، تدوین بسته های تشویقی برای 
ایجاد  و  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  راه اندازی  تولیدی جهت  واحدهای 
ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی منطقه در مرحله 

اجرا هستند. 

ایجاد مدارس کارآفرین منطقه آزاد ماکو، الگویی موفق در 
جهت ایجاد اشتغال و تقویت نیروی انسانی

دکتر سلیمانی با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال و تقویت نیروی انسانی 
گذار  جهت  در  پرورش  آموزش  دبیران  آموزش  داشت:  اظهار  منطقه 
ماکو  آزاد  منطقه  توسعه  اندیشکده  توسط  کارآفرین  مدارس  سمت  به 
به  گذار  جهت  در  اجتماعی  فعالین  آموزش  آن  کنار  در  و  شده  انجام 
در  روستایی  شاغلین  کارآفرینانه  آموزش  و  تحول آفرین  رهبران  سمت 
آموزش  ادارات  همکاری  با  منطقه  هنرستان های  تخصصی سازی  کنار 

و پرورش شهرستان های ماکو، شوط، و پلدشت به مرحله اجرا درآمد. 
در  لجستیک  رشته  ایجاد  از  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
هنرستان های ماکو خبر داد و گفت: با توجه به نیاز و پتانسیل منطقه و 
وجود مرز بازرگان، پیشنهاد داده ایم که رشته لجستیک در هنرستان ها 
ایجاد شود و در شهرستان پلدشت با توجه به ظرفیت کشاورزی منطقه 
را  کشاورزی  هنرستان  نیز  شوط  شهرستان  در  و  کشاورزی  هنرستان 

پیگیر هستیم که احداث گردد.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، ایجاد مدارس بین المللی در منطقه 
و مشارکت در تجهیز و هوشمندسازی مدارس نیز در حال اجرا می باشد. 

احداث آزاد راه تبریز-بازرگان و اتصال به راه آهن  را به 
شدت دنبال می کنیم

سلیمانی از مشارکت در احداث آزادراه تبریز-بازرگان خبر داد و تصریح 
کرد: همان طور که می دانید آذربایجان غربی از حیث توسعه راه ها مغفول 
در همین  که  است،  این موضوع  موید  دارد  وجود  که  راه هایی  و  مانده 
راستا بحث دو بانده کردن جاده ماکو-خوی را تا گیت ورودی را در دست 
اعتبارات منطقه به دنبال اجرای آن هستیم  از طریق  پیگیری داریم و 
که پیشرفت خوبی هم داشته و انشااهلل در سال آینده شاهد بهره بردای 
کامل از این مسیر خواهیم بود. احداث بزرگراه بازرگان تا گیت ورودی، 
این  بازرگان به مجموعه لجستیک که  از جاده کمربندی  برداری  بهره 
موضوع تا حدودی پیشرفت داشته و سازمان پیگیر تکمیل و بهره برداری 

از این مسیر است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان گفت: 
در حوزه راه آهن تفاهم نامه میان مناطق آزاد ارس، ماکو و وزارت راه و 
شهرسازی منعقد شده، که قرار است راه آهن تا چشمه   ثریا پیش روند و به 

جد پیگیر این موضوع هستیم تا به نتیجه برسد.
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اخبار منطقه آزاد چابهار

مناطق آزاد می توانند 
خال گردشگری و نشاط کشور 

را پر کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر نقش مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی در افزایش سهم کشور در 

اقتصاد جهانی تاکید کرد.
شورای  مشترک  نشست  در  دژپسند  فرهاد 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین 
مدیران عامل مناطق آزاد کشور که با حضور 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
بلوچستان  و  سیستان  استاندار  کشور،  آزاد 
و  چابهار  انتخابیه  حوزه های  نمایندگان  و 
چابهار  آزاد  منطقه  در  مجلس،  در  ایرانشهر 
باید  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
و  باشند  داشته  اقتصاد کشور  در  پیشرو  نقش 
این  زمانی محقق می شود که برای هر منطقه 
مناطق  و  شود  تعریف  تخصصی  کارکردهای 
کارکردها  این  روی  بر  دقیق  برنامه ریزی  با 

تمرکز کنند.
وی با تاکید بر ظرفیت های باالی مناطق آزاد 
جهانی  اقتصاد  در  کشور  سهم  بردن  باال  در 
آزاد نگاه  اینگونه به مناطق  اگر  تصریح کرد: 
برای  بزرگی  و  فراوان  برنامه های  باید  کنیم، 

مناطق داشته باشیم.
کشور  در  آزاد  مناطق  دژپسند  عقیده  به 
در  جدید  الگوهای  انتشار  مراکز  به  می توانند 
جذب  با  و  شوند  تبدیل  مختلف  عرصه های 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه های 
گوناگون از قبیل صنایع و معادن، گردشگری، 
و  درمانی  و  پزشکی  خدمات  فناوری،  و  علم 
زیرساختی  و  اقتصادی  توسعه  زمینه  تولید، 

کشور را فراهم آورند.
به  امروز  کشور  اقتصاد  اینکه  بیان  با  وی 
مراقبت های ویژه نیازمند است، مدیران دولتی 
و بخش های خصوصی فعال در مناطق آزاد را 
موثرترین مسئوالن در این مراقبت ها دانست 
کشور  که  شرایطی  در  آزاد  مناطق  گفت:  و 
می توانند  دارد،  اقتصادی  توسعه  در  موانعی 
آنچه را در سرزمین اصلی نمی توان انجام داد، 
به انجام برسانند و اصوال این مناطق بیشتر با 

همین انگیزه شکل  گرفته اند.

نقش بسزای مناطق آزاد در افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی

گرامیداشت  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین 
چهل  سالگی انقالب را به سن کمال رسیدن 
تمام  به گذراندن  اشاره  با  و  آن توصیف کرد 
در  که  اقتصادی  محدودیت های  و  مشکالت 
ایران  ملت  به  انقالب  دشمنان  دوران  این 
اقتصاد  کرد  امیدواری  ابراز  کردند،  تحمیل 
ساله  چهل   تجربیات  از  بهره مندی  با  کشور 

خود از شرایط کنونی نیز عبور کند.

بخش خصوصی یک رکن اساسی 
در پویایی اقتصاد کشور است

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: فعالیت 
بخش خصوصی پشتوانه اقتصاد کشور است و 
این  برای  که  از چیزی  بیش  موارد  برخی  در 
اقتصادی  توسعه  برای  داریم  انتظار  بخش 

کشور مایه می گذارد.
اقتصادی،  فعاالن  جمع  در  دژپسند  فرهاد 
سرمایه گذاران و تجار و بازرگانان منطقه آزاد 
چابهار با اشاره به اینکه برخی از مشکالت و 
و  شیوه ها  به  مربوط  اقتصاد  راه  سر  بر  موانع 
روش ها است، گفت: همه ما در دولت، وزارت 
با توجه به  و همه دستگاه ها حسب وظیفه و 

تعصبی که به کشور و نظام داریم در صدد رفع 
مشکالت کشور هستیم و برای حفظ و توسعه 

تولید ملی فعالیت می کنیم. 
وی ادامه داد:  حضور ما و معاونین و مدیران 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در منطقه آزاد 
چابهار برای بررسی موانع و مشکالت پیش رو 
است، چراکه اعتقاد داریم در کنار هم می توانیم 

خیلی از این بحران را پشت سر بگذاریم.
و  عزت  که  نکته  این  به  اشاره  با  دژپسند 
غیرقابل  فرد  یک  را  کشور  و  نظام  استقالل 
نمی تواند  استعمارگر  در یک کشور  پیش بینی 
بخش  و  دولت  گفت:  دهد،  قرار  تحت الشعاع 
خصوصی دو یار در دو موقعیت مختلف هستند 
ولی کار یکسان انجام می دهند تا اسم ایران 
و ایرانی بلندآوازه شود. بخش خصوصی یک 
رکن اساسی در پویایی اقتصاد کشور است و 
این  از  پشتیبانی  و  حمایت  ضمن  باید  دولت 
تمامی ظرفیت های بخش خصوصی  از  قشر، 
برای توسعه اقتصادی به ویژه در مناطق آزاد 

کشور بهره برداری کند. 
و همکاری  با کمک  تاکید کرد:  اقتصاد  وزیر 
سرمایه گذاری  پایه های  هم  بخش ها،  همه 
تولید و اقتصاد کشور مستحکم تر شده و هم 

پیدا  ارتقاء  بین الملل  اقتصاد  در  کشور  سهم 
می کند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی:

انسجام و همکاری، راه رهایی کشور 
از شرایط سخت اقتصادی

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  نشست،  این  در 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انسجام 
و همکاری را راه رهایی کشور از شرایط سخت 
اقتصادی دانست و افزود: یکی از مشکالت و 
موانع پیش روی فعاالن اقتصادی در مناطق 
تعهدنامه های  و  ارزی  ضمانت  موضوع  آزاد 
مرکزی  بانک  امیدواریم  که  است  مربوطه 
در  ارزی  فعالیت های  روند  به  بیشتری  توجه 
مناطق آزاد داشته باشد و مشکالت را حل و 

فصل نماید.
مرتضی بانک هم چنین درباره آخرین وضعیت 
آزاد جدید گفت: در این  ایجاد مناطق  الیحه 
شورای  مجلس  ریاست  به  نامه ای  خصوص 
تصویب  در  سرعت  تا  شده  نوشته  اسالمی 

نهایی این الیحه در دستور کار قرار بگیرد. 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
جمهوری  گمرک  فعالیت های  روند  درباره 
اسالمی ایران در مناطق آزاد هم اظهار داشت: 
برخی مشکالت ناشی از تصمیم گیری ها است. 
گمرک ایران همکاری خوبی را با مناطق آزاد 
اما این روند در همه مناطق  آغاز کرده است 
کمک ها  مناطق  برخی  در  نیست.  یکسان 
مناطق  برخی  در  و  مطلوب  همکاری ها  و 

مشکالت و موانع حل نشده است. 
مرتضی بانک خبر از تصویب ورود مواد اولیه 
ارز و ثبت سفارش به  انتقال  سرمایه ای بدون 
مناطق آزاد خبر داد و گفت: اگر موضوع ورود 
کاال تا سقف 80دالر در مناطق آزاد را مشابه 
به قوانین مسافر خارجی به کشور تغییر دهیم، 
گام مثبتی نیز در این راستا برداشته ایم که این 
موضوع نیازمند همکاری نهادهای مرتبط است. 

استاندار سیستان و بلوچستان با انتقاد از موانع 
به  چالش های  و  اقتصادی  فعاالن  روی  پیش 
وجود آمده در فضای کسب  و کار مناطق آزاد 
گفت: اگر تجارت و کسب  و کاری در مناطق 
می توانند  مناطق  این  باشد،  داشته  وجود  آزاد 
خال بزرگ گردشگری و نشاط کشور را پر کنند.
مشترک  نشست  در  موهبتی  احمدعلی 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین  شورای 
با  که  کشور  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  و  آزاد 
مشاور  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  حضور 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
چابهار  انتخابیه  حوزه های  نمایندگان  و  کشور 
و ایرانشهر در مجلس که در منطقه آزاد چابهار 
برگزار شد، ضمن تاکید بر نقش مناطق آزاد در 
بود  قرار  داشت:  اظهار  اقتصادی کشور  توسعه 
مناطق آزاد، از آزادی عمل برخوردار باشند، اما 
اکنون تمام قوانین و دستورالعمل های اقتصادی 
و تجاری سرزمین اصلی را در مناطق آزاد هم 

اعمال می کنند.
به   چابهار  آزاد  منطقه  کرد:  تاکید  وی 
در  نقش  ویژه،  ژئوپلیتیکی  موقعیت  واسطه 
اشتغال  فضای  رونق  استان،  محرومیت زدایی 
در  امنیت  برقراری  و همچنین  کار  و کسب  و 
استان، با همه مناطق آزاد کشور متفاوت است 

و باید موردتوجه مسئوالن کشور قرار گیرد.
به  چابهار  پیش  50سال  شد:  یادآور  موهبتی 
کشور  استراتژیک  12منطقه  از  یکی   عنوان 
برای توسعه کشور شناسایی و فرودگاه و نیروی 
دریایی این منطقه از همان زمان پیش بینی شد.

سیستان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  در  بلوچستان  و 
ازجمله  استان  ظرفیت های  از  بهره مندی 
انسانی  نیروی  و  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
زیرساخت های اصلی  ارتقای  نیازمند  را  منطقه 

توسعه دانست.
مشترک  نشست  در  امینی فرد  محمدنعیم 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین  شورای 
با  که  کشور  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  و  آزاد 
مشاور  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  حضور 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
و  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  کشور، 
نمایندگان حوزه های انتخابیه چابهار و ایرانشهر 
خواستار  شد،  برگزار  چابهار  در  مجلس،  در 
توسعه  زیرساخت های  سریع تر  اجرای  پیگیری 
استان ازجمله توسعه راه ها، انتقال خط لوله گاز 
راه آهن  احداث  و  آن  از  محروم  شهرهای  به 
زاهدان- چابهار از وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در هیات دولت و شوراهای اقتصادی کشور شد.
توسعه  در  چابهار  آزاد  منطقه  تاثیر  به  وی 
شهرستان های منطقه در سطوح مختلف اشاره 
سازمان  از  داشت:  اظهار  باره  این  در  و  کرد 
منطقه آزاد چابهار انتظار داریم نقش موثری در 
راه اندازی منطقه آزاد ایرانشهر نیز داشته باشد تا 
با توجه به پتانسیل های این شهرستان به ویژه 
توسعه  برای  مسیر  این  از  آن،  انسانی  نیروی 

شهرستان و استان استفاده شود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس همچنین بر 
محیطی  زیست  اجتماعی،  پیوست های  رعایت 
و صنعتی  اقتصادی  فعالیت های  در  و سالمت 
حفظ  با  امیدواریم  گفت:  و  کرد  تاکید  منطقه 
شاهد  آزاد،  مناطق  در  محلی  جامعه  حقوق 
این  توسعه  شاخص های  در  کلی  تغییرات 

مناطق باشیم.

بهره مندی از ظرفیت های 
استان، نیازمند ارتقای 

زیرساخت های اصلی توسعه
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

ایران نژاد، نماینده مردم چابهار در مجلس:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
جایگاه  چابهار  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و امروز 
این منطقه پی برده  دنیا به اهمیت و جایگاه 

است.
و  مردم  دانش آموزان،  در جمع  بانک  مرتضی 
خروج  داشت:  اظهار  چابهار  محلی  مسئوالن 
علیه  ظالمانه  تحریم های  گستره  از  چابهار 
ایران اسالمی نشان از اهمیت این منطقه دارد.

وی بیان کرد: چابهار یکی از نقاط بسیار مهم 
در کشور محسوب می شود که  استراتژیک  و 
تمام موفقیت هایش را مدیون نظام جمهوری 

اسالمی است.

نماینده مردم شهرستان های چابهار، نیکشهر، 
کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسالمی 
آزاد  منطقه  در  اقتصادی  رونق  به  اشاره  با 
سازمان  فعالیت های  با  داشت:  اظهار  چابهار، 
گذشته  سال  دو  در  تولید  چابهار،  آزاد  منطقه 

رشد خوبی در منطقه داشته است.
مشترک  نشست  در  ایران نژاد  عبدالغفور 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین  شورای 
کشور  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  و  آزاد 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  حضور  با  که 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
بلوچستان  و  سیستان  استاندار  کشور،  آزاد 

چابهار جایگاه مهمی در توســعه اقتصادی کشور دارد

منطقه آزاد چابهار مسبب 
رشد تولید در منطقه در 

دو سال گذشته

ضرورت ایجاد شریان مالی مناسب در مناطق آزاد

اسالمی  ایران  گفت:  رئیس جمهور  مشاور 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  سال های  در 
پیشرفت های خوبی داشته است که هیچگاه با 

قبل از انقالب قابل مقایسه نیست.
خمینی )ره(  امام  حضرت  کرد:  بیان  وی 
نظام  پوشالی  قدرت  بهمن ماه 1357  در 
شاهنشاهی را بهم ریخت و نظام اسالمی را 

پایه گذاری کرد.
و  استقالل  سالگرد  چهلمین  داد:  ادامه  بانک 
آزادی کشور حکایت از اقتدار نظام جمهوری 

اسالمی دارد.
شما  گفت:  چابهار  مردم  به  خطاب  وی 
سربلندی  و  مباهات  مایه  شیردل  مرزنشینان 

و  چابهار  انتخابیه  حوزه های  نمایندگان  و 
شد،  برگزار  چابهار  در  مجلس،  در  ایرانشهر 
اسالمی  جمهوری  نظام  ارزشمند  اقدامات  از 
به  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  ایران 
ویژه در سواحل چابهار به عنوان گوشه ای از 
تالش های نظام برای محرومیت زدایی نام برد 
و راه اندازی منطقه آزاد چابهار در این سواحل 
را زیربنایی برای تحقق این هدف عنوان کرد.
مناطق  فلسفه وجودی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آزاد ابتدا توسعه منطقه و استان و از قبال این 
است،  کشور  توسعه  و  اقتصادی  رشد  توسعه، 
نسبت به بروز برخی مشکالت و موانع تجاری 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بنادر این 
منطقه را بهترین فرصت برای واردات کاالهای 

اساسی کشور عنوان کرد.
عبدالرحیم کردی در نشست مشترک شورای 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین 
با  که  کشور  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  و 
مشاور  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  حضور 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
کشور، استاندار سیستان و بلوچستان، نمایندگان 
حوزه های انتخابیه چابهار و ایرانشهر در مجلس 
شد،  برگزار  چابهار  در  اقتصاد  وزیر  معاونین  و 
اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور از طریق 
کاالهای  تمام  می توانیم  تهاتر  مکانیزم های 
از  را  گوشت  و  برنج  ازجمله  موردنیاز  اساسی 

منطقه آزاد چابهار وارد کنیم.
وی با اشاره مزیت های ژئوپلیتیکی چابهار، بنادر 

این منطقه را به  عنوان تنها بنادر اقیانوسی کشور 
اساسی  کاالهای  تامین  برای  مناسبی  فرصت 
موردنیاز کشور و همچنین قرار دادن این منطقه آزاد 
به  عنوان چهارراه تجارت جهانی در کشور عنوان 
کرد و تاکید کرد: فرصت های تجاری منطقه آزاد 
چابهار در میان مناطق آزاد کشور متفاوت است و 

باید نگاه ویژه ملی و منطقه ای به آنها داشت.
مناطق  در  مناسب  مالی  شریان  ایجاد  کردی 
موسسات  و  بانک ها  راه اندازی  طریق  از  آزاد 
نیازهای  مهم ترین  از  را  ویژه  اعتباری  و  مالی 
و  توانمندی ها  واقعی  برای تحقق  مناطق  این 
اقتصادی  توسعه  در  آزاد  مناطق  پتانسیل های 
کشور دانست و در این  باره تصریح کرد: متفاوت 
بودن قوانین گمرک، قوانین مالیاتی، امور مالی، 

بانکی و بیمه و همچنین قوانین کار در مناطق 
آزاد نسبت به قوانین این حوزه ها در سرزمین 
تشکیل  را  آزاد  مناطق  اصلی  ماهیت  اصلی، 
می دهند که تاکنون در حوزه امور مالی، بانکی 
و بیمه ای هیچ اقدام ویژه ای برای مناطق آزاد 

انجام  نشده است.
رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار تمکین نکردن دستگاه های اجرایی 
کشور از قوانین مناطق آزاد و اعمال بخشنامه ها 
قوانین  در  اصلی  سرزمین  دستورالعمل های  و 
این مناطق به ویژه در امور مالیاتی و گمرکی را 
از بزرگ ترین مسائل و مشکالت مناطق آزاد در 
کشور عنوان کرد و از وزیر اقتصاد خواست برای 

این موضوع چاره ای بیندیشد.

کشور هستید.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
بیان اینکه استبداد و استعمار پیش از انقالب 
به  تصمیم گیری ها  در  را  مردم  حضور  امکان 
صفر رسانده بود، خاطرنشان کرد: امروز آمریکا 
این  درآوردن  زانو  به  برای  امکاناتش  تمام  با 
می دانند  دنیا  همه  اما  می کند،  کوشش  مردم 
کاری  مردم  این  و خواست  اراده  برابر  در  که 

از پیش نمی برد.
تحت  انسجام  و  وحدت  داد:  ادامه  وی 
رهبری های داعیانه رهبر معظم انقالب چیزی 
نخواهد  دنبال  به  را  مردم  اراده  پیروزی  جز 

داشت.

رعایت  و  کرد  نگرانی  ابراز  آزاد  مناطق  در 
آزاد  مناطق  گمرکی  و  مالیاتی  قوانین  نشدن 
و اعمال قوانین سرزمین اصلی در این مناطق 

را مایه بروز بیشتر این مشکالت اعالم کرد.
بومیان  داشت:  اظهار  باره  این  در  ایران نژاد 
اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  و  منطقه 
و  مالیاتی  امتیازات  پایه  بر  خارجی  و  داخلی 
گمرکی ویژه مناطق آزاد در آنها سرمایه گذاری 
مانند  امتیازات  این  نکردن  اعمال  و  کرده اند 
مبارزه  عنوان  با  1339کاال  ورود  ممنوعیت 
محرومیت های  بازگشت  موجب  قاچاق،  با 

اقتصادی به منطقه خواهد شد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

رئیس مجمع نمایندگان استان 
سیستان و بلوچستان در مجلس:



یک فنجون حقوق

حفظ شرایط رقابتی در همه معامالت دستگاه های 
معامالت ،  قبیل  این  وجود  و  نیست  الزم  اجرایی 
آیین نامه  در  موضوع  این  می باشد .  اجتناب ناپذیر 
همانند  آزاد  مناطق  سازمان های  معامالتی  و  مالی 
گرفته  قرار  توجه  مورد  مناقصات  برگزاری  قانون 
بدون  قرارداد  انعقاد  امکان  که  مواردی  است . 
این  برگزاری مناقصه وجود دارد . موضوعی که در 
یادداشت به آن پرداخته می شود ، پاسخ به این سوال 

است:
توسط  هنری  و  فرهنگی  خدمات  خرید   
قالب  کدام  در  آزاد  مناطق  سازمان های 

حقوقی امکان پذیر است ؟ 
آزاد  منطقه  سازمان های  که  مواردی  از  یکی 
را  قراردادشان  مناقصه ،  برگزاری  بدون  می توانند 
مالی  آیین نامه  ماده 44  )ث(  بند  در  نمایند،  منعقد 
مصوب  آزاد  مناطق  سازمان های  معامالتی  و 

سال 1391 اشاره شده است.
در این بند )خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع 
مستظرفه با رعایت موازین اسالمی که به تشخیص 
و مسئولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صالح 
سازمان ، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد( ذکر 

گردیده است.
تک تک  به  توجه  لزوم  و  اهمیت  به  توجه  با 
کلمات و همچنین سیاق جمالت در آیین نامه ها و 
قوانین، به نظر شما قید )به تشخیص و مسئولیت 
در  مناقصه(  برگزاری  امکان  عدم  و  مدیرعامل 
مقایسه با متناظر و مشابه خود در قانون برگزاری 
مقررات  اساسا  دارد ؟  حقوقی  بار  چه  مناقصات 
معامالت  قبیل  این  در  آزاد  مناطق  سازمان های 
سرزمین  در  اجرایی  دستگاه های  سایر  به  نسبت 

اصلی پیشرو است؟ 
صنایع  شامل  صرفا  بند ،  پایان  در  شده  ذکر  قید 
مستظرفه است یا اینکه مشمول کل عبارت ماقبل 
آن می شود؟ یعنی خرید خدمات فرهنگی و هنری 
مسئولیت  با  هم  با  همگی  مستظرفه  صنایع  و 
داشته  نباید  مناقصه  برگزاری  امکان  مدیرعامل، 

باشند؟ 
موضوع،  بهتر  تبیین  و  سوال  این  به  پاسخ  برای 
مصوب  مناقصات  برگزاری  قانون  به  است  الزم 
این  ماده 29  )و(  بند  در  کنیم.  مراجعه  سال 1383 
برگزاری  که  مواردی  برشمردن  در ضمن  و  قانون 
)خدمات  ذکر شده:  اینگونه  نیست ،  الزامی  مناقصه 
فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به 
تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه 
اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد، با 

رعایت صرفه و صالح کشور(
سرزمین  در  که  گردید  مشخص  توصیفات  این  با 
دو  مناقصات،  برگزاری  قانون  به  مستند  و  اصلی 
شرط عدم لزوم برگزاری مناقصه در بند )و( ماده 29 ، 
به  اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  یا  وزیر  موافقت 

انضمام عدم امکان برگزاری مناقصه می باشد.
در آیین نامه مالی و معامالتی مناطق آزاد نیز هر سه 
مورد ، مشروط به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل 
و عدم امکان برگزاری مناقصه می باشند . در نتیجه 
برگزاری  لزوم  در عدم  تفاوت چندانی  بند،  این  در 
مشاهده  اصلی  سرزمین  و  آزاد  مناطق  در  مناقصه 
نمی شود ؛ همچنان که در تایید این برداشت می توان 
به این موضوع اشاره داشت که براساس اساسنامه، 
هیات  مجاز  امضای  اتفاق  به  سازمان  مدیرعامل 
مدیره، مجاز به دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ها 
و  سازمان  تعهدآور  اوراق  و  اسناد  کلیه  و  می باشد 
امضای  به  باید  نیز  سفته ها  و  بروات  کلیه چک ها 
هیات  انتخاب  به  نفر  یک  و  مدیرعامل  مشترک 
مدیرعامل  تایید  ترتیب  هر  به  لذا  برسد .  مدیره 
دستگاه  مقام  باالترین  یا  وزیر  موافقت  همچون 
بند ،  این  موارد  تمام  در  اصلی  سرزمین  در  اجرایی 

الزامی می باشد . علیهذا:
مناقصات ،  برگزاری  قانون  در  اینکه  اول  نکته   
بدون  می توان  نیز  را  ورزشی  و  آموزشی  موارد 
این  اما  نمود،  منعقد  قرارداد  مناقصه،  برگزاری 
معامالتی  و  مالی  آیین نامه  ماده 44  در  مورد  دو 
نمی باشند،  اشاره  مورد  آزاد  مناطق  سازمان های 
لذا می توان اذعان داشت که قانون سرزمین اصلی 
مناطق  سازمان های  مقررات  به  نسبت  بند  این  در 
اجرایی  مدیران  به  بیشتری  اختیارات  حیطه  آزاد، 
اعطا نموده است. چنانچه این دو مورد به بند )ث( 
سازمان های  معامالتی  و  مالی  آیین نامه  ماده 44 
تصویب  مورد  و  شود  افزوده  و  الحاق  آزاد  مناطق 
ادعا  می توان  گیرد ،  قرار  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مناطق  سازمان های  مدیران  اختیارات  که  داشت 
آزاد ، در این بند کمتر از سایر دستگاه های اجرایی 
انتظارات  که  هرچند  نمی باشد ،  اصلی  سرزمین  در 
اجرایی  مدیران  از  بیشتر  همواره  ایشان  از  اجرایی 
در سرزمین اصلی می باشد، در حالی که هم اکنون 

این گونه نیست.
 نکته دوم اینکه هر چند در صدر ماده 29 قانون 
و  مالی  آیین نامه  ماده 44  و  مناقصات  برگزاری 
معامالتی، اشاره شده که برای موارد برشمرده شده، 
برگزاری مناقصه الزامی نیست، اما در هر دو مورد 
یعنی در بند )و( ماده 29 و بند )ث( ماده 44 صراحتا 
برگزاری  امکان  که  است  شده  ذکر  مهم  قید  این 
مناقصه برای خرید خدمات فرهنگی و هنری وجود 
باالترین  با  موضوع  این  تشخیص  و  باشد  نداشته 

مقام دستگاه اجرایی می باشد.
Abazar.Azarboon@Gmail.com

ترک مناقصه در موارد 
فرهنگی- هنری
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اباذر آذربون
 کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزادو ویژه اقتصادی

مشاور  و  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  سفر  در 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
نشست  چابهار،  آزاد  منطقه  به  اقتصادی  ویژه 
دبیرخانه  معاونین  شورای  مشترک  هم اندیشی 
شورایعالی مناطق آزاد و مدیران عامل مناطق آزاد 
کشور با حضور استاندار سیستان و بلوچستان و 
نمایندگان حوزه های انتخابیه چابهار و ایرانشهر 

در مجلس، برگزار گردید.
در  موجود  و مشکالت  موانع  به  این نشست  در 
نظر  تبادل  و  بحث  مورد  و  اشاره  آزاد  مناطق 
دژپسند  فرهاد  حضور  بتوان با  تا  گرفت  قرار 
مشاور  بانک  مرتضی  و  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
ویژه اقتصادی و مدیران عامل مناطق آزاد کشور 
راهکار مناسبی برای مسائل پیش آمده پیدا نمود.

مناطق آزاد، مناسب ترین مسیر برای عبور از شرایط سخت اقتصادی کشور
گزارش نشست هم اندیشی مشترک مدیران عامل مناطق آزاد کشور با وزیر اقتصاد و دارایی در چابهار:

با  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مشکالت ارزی در کشور و باال رفتن قیمت ارز، از 
افزایش سفرهای گردشگری داخلی و تکمیل ظرفیت 
هتل های کیش خبر داد و حجم سفرهای گردشگری 

به این منطقه آزاد را بی سابقه اعالم کرد.
شورای  مشترک  نشست  در  مظفری  غالمحسین 
مدیران  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین 
امور  وزیر  حضور  با  که  کشور  آزاد  مناطق  عامل 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  دارایی،  و  اقتصادی 
و  سیستان  استاندار  کشور،  آزاد  مناطق  شورایعالی 
چابهار  انتخابیه  حوزه های  نمایندگان  و  بلوچستان 
و ایرانشهر در مجلس، در چابهار برگزار شد، اظهار 
داشت: منطقه آزاد کیش بیشتر با رویکرد گردشگری 
تعریف  شده و اگر سقف کاالی همراه مسافر افزایش 
قابل توجهی پیدا کند، تاثیر باالیی در توسعه اشتغال و 

خدمات گردشگری در منطقه خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: قرار بود 
مناطق آزاد، از آزادی عمل برخوردار باشند، اما اکنون 
تجاری  و  اقتصادی  دستورالعمل های  و  قوانین  تمام 

سرزمین اصلی را در مناطق آزاد هم اعمال می کنند.

داخلی  شرایط  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کشور را مانع رقابت مناطق آزاد با کشورهای رقیب 

عنوان کرد.
اسماعیل زمانی در نشست مشترک شورای معاونین 
عامل  مدیران  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
مناطق آزاد کشور که با حضور وزیر امور اقتصادی 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  دارایی،  و 
مناطق آزاد کشور، استاندار سیستان و بلوچستان و 
ایرانشهر در  انتخابیه چابهار و  نمایندگان حوزه های 
عراق  جنوب  گفت:  شد،  برگزار  چابهار  در  مجلس، 
آزاد  منطقه  اقتصادی  هدف های  مهم ترین  از  یکی 
برای  که  ویژه ای  برنامه های  وجود  با  و  است  اروند 
تحقق اهداف خود در این منطقه داریم، شرایط داخلی 

مانع از رقابتمان با رقبای خارجی شده است.
بزرگی  رقبای  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مانند عربستان و کویت را در حال برنامه ریزی برای 
رقابت با ایران در تعامالت اقتصادی با جنوب عراق 
عنوان کرد و با انتقاد از غفلت ایران از این فرصت 
تا  اروند  آزاد  منطقه  نیم ساعته  فاصله  داشت:  اظهار 
بصره به  عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز اقتصادی 
عراق، فرصت خوبی برای توسعه تجارت و اقتصاد 

منطقه و کشور ایجاد کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به محدودیت های 
باالی واردات در مناطق آزاد با هدف مبارزه با قاچاق کاال و 
مناطق  در  قاچاق  اظهار داشت: وجود  ارزی  صرفه جویی های 

آزاد را به  هیچ  عنوان نمی پذیریم.
حمیدرضا مومنی در نشست مشترک شورای معاونین دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و مدیران عامل مناطق آزاد کشور که با 
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد کشور، استاندار سیستان و بلوچستان و 
مجلس،  در  ایرانشهر  و  چابهار  انتخابیه  حوزه های  نمایندگان 
و  تجار  از وضعیت  نگرانی  ابراز  برگزار شد، ضمن  در چابهار 
محدودیت های  به  واسطه  که  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن 
وارداتی پیش  آمده، گفت: اقتصاد مناطق آزاد در تجارت تنیده 
موجب  و  دارند  وجود  قشم  در  تجاری  واحد  1۵هزار  و  شده 
نمی توان  و  منطقه شده اند  این  اشتغال  و  کار  رونق کسب  و 

آنها را حذف کرد.
مناطق  اگر  کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آزاد اجازه و فرصت انجام ماموریت اصلی خود را داشته باشند، 
قطعا در شرایط فعلی کمک فراوانی به رفع مشکالت اقتصادی 

کشور خواهند کرد.

مشترک  نشست  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مدیران  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین  شورای 
و  اقتصادی  امور  وزیر  با حضور  آزاد کشور که  مناطق  عامل 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  دارایی، 
نمایندگان حوزه های  بلوچستان و  استاندار سیستان و  کشور، 
انتخابیه چابهار و ایرانشهر در مجلس، در چابهار برگزار شد، 
با اشاره به آغاز اجرای ۷۰کیلومتر آزادراه و مطالعات راه آهن 
برای اتصال به خطوط ریلی ترکیه در منطقه آزاد ماکو، اظهار 
آزادراه ها، خطوط ریلی و  ازجمله  آزاد  داشت: توسعه مناطق 
راه اندازی دفاتر گمرک، باید متناسب با توسعه مناطق همجوار 

در کشورهای همسایه باشد.
غالمرضا سلیمانی با انتقاد از ثبات نداشتن قوانین و مقررات 
کشور در قبال مناطق آزاد، گفت: قرار شد مناطق آزاد پایلوتی 
بخشنامه های  اما  باشند،  ایران  در  تمرین جهانی شدن  برای 
همسایگان  قبال  در  ویژه  به  قوانین  نداشتن  ثبات  و  موجود 
خارجی، موجب منفعل شدن این مناطق در کشور شده  است.

وی با بیان اینکه ثبات مقررات در لجستیک حرف اول و آخر 
را می زند، افزود: تغییرات پی در پی مقررات گمرکی کشورهای 
ویژه همسایگان  به  بی اعتماد کرده،  ما  به  نسبت  را  همسایه 
اسالمی  جمهوری  با  همراه  کشورهای  که  ماکو  آزاد  منطقه 

ایران هستند.
و  راه اندازی  برای  مناسبی  فرصت  را  آزاد  مناطق  سلیمانی 
اجرای پایلوت بانکداری دیجیتال در ایران اعالم و منطقه آزاد 
ارزهای دیجیتال  برای توسعه  دارای شرایط مناسبی  را  ماکو 

عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اعالم افتتاح بندر 
کاسپین در منطقه آزاد انزلی، از راه اندازی مسیر ترانزیتی 
چین- قزاقستان- ایران خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته 
دو محموله از این مسیر از طریق بندر کاسپین وارد کشور 

شده و محموله سوم نیز هفته آینده وارد می شود.
معاونین  شورای  مشترک  نشست  در  مسرور  رضا 
عامل  مدیران  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
مناطق آزاد کشور که با حضور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد کشور، استاندار سیستان و بلوچستان و نمایندگان 
حوزه های انتخابیه چابهار و ایرانشهر در مجلس، در 
دالر  4۵۵میلیون  اعالم  ضمن  شد،  برگزار  چابهار 
کشور  خارج  به  انزلی  آزاد  منطقه  از  صادرات مجدد 
بدون  را  آزاد  منطقه  این  از  ترانزیت  سال 9۶،  در 

محدودیت عنوان کرد.
وی با مثبت خواندن تراز اقتصادی منطقه آزاد انزلی، 
ورود  گفت:  منطقه  این  در  گردشگری  رشد  درباره 
گردشگر به انزلی از یک میلیون در سال 92، امسال 

به ۶میلیون نفر خواهد رسید.
طریق  از  کاال  ورود  ممنوعیت  تاثیر  رد  با  مسرور 
کاهش  و  کاال  قاچاق  از  جلوگیری  در  آزاد  مناطق 
تقاضای ارز، اظهار داشت: این موضوع نه تنها مسیر 
قاچاق را نمی بندد، بلکه قاچاق را افزایش می دهد و 
برای کاهش تقاضای ارز نیز بانک مرکزی راهکارها 

و ابزارهای موثر دیگری دارد.

امام خمینی )ره(  فرودگاهی  سرپرست شرکت شهر 
دارای  خمینی )ره(  امام  فرودگاهی  شهر  گفت: 
پتانسیل های خوبی برای مبادالت بین المللی است.

معاونین  شورای  مشترک  نشست  در  رستمی  علی 
عامل  مدیران  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
مناطق آزاد کشور که با حضور وزیر امور اقتصادی 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  دارایی،  و 
بلوچستان  و  سیستان  استاندار  کشور،  آزاد  مناطق 
ایرانشهر  و  انتخابیه چابهار  نمایندگان حوزه های  و 
در مجلس، در چابهار برگزار شد، موقعیت های شهر 
با  همجواری  ازجمله  خمینی )ره(  امام  فرودگاهی 
کشور،  بین المللی  فرودگاه  بزرگ ترین  پایتخت، 
و  اصفهان  و  قم  قزوین،  اتوبان های  و  آزادراه ها 
برای  را  احداث  همچنین قطار سریع السیر در حال 
توسعه اقتصادی کشور فرصت های مناسبی دانست 
آزاد  منطقه  این  که  خوبی  پتانسیل  بر  تاکید  با  و 
برای مبادالت بین المللی دارد، خواستار دستور وزیر 
اقتصاد برای تاسیس مرکز بین المللی بانک و بورس 

و بیمه در این شهر شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با انتقاد از بخشنامه های فراوان در مقابل 
فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد، گفت: اگر سیستم برد- برد در مناطق آزاد 

تعریف شود، تحریم ها هیچ تاثیر اجرایی بر کشور نخواهند داشت.
شورایعالی  دبیرخانه  معاونین  شورای  مشترک  نشست  در  نریمان  محسن 
مناطق آزاد و مدیران عامل مناطق آزاد کشور که با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، استاندار 
سیستان و بلوچستان و نمایندگان حوزه های انتخابیه چابهار و ایرانشهر در 
میلیاردی  به سرمایه گذاری 1۰هزار  اشاره  با  برگزار شد،  مجلس، در چابهار 
خارجی در ارس، اظهار داشت: ترکیه و دیگر کشورهای همسایه هم می دانند 
و  است  خورده  نهایت شکست   در  ایران  قبال  در  اقتصادی  تحریم های  که 

هم اکنون در حال سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران هستند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این  باره افزود: تحریم های اقتصادی 
این  به نوعی مورد تحریم قرار داده و  نیز  را  ایران کشورهای هم جوار  علیه 

کشورها راه های زیادی برای تبادالت اقتصادی با ایران دارند.

افزایش سقف کاالی همراه، 
تاثیر بسزایی در توسعه 

اشتغال و خدمات گردشگری 
کیش خواهد داشت

شرایط داخلی مانع از رقابت 
مناطق آزاد کشور با رقبای 

خارجی شده است

وجود قاچاق در مناطق آزاد را به 
 هیچ  عنوان نمی پذیریم

مناطق آزاد بستری برای راه اندازی و 
اجرای پایلوت بانکداری دیجیتال در کشور

ممنوعیت ورود کاال از طریق 
مناطق آزاد موجب افزایش 

قاچاق در کشور می شود

استفاده از ظرفیت های شهر 
فرودگاهی امام)ره( در جهت 

ایجاد مبادالت بین المللی

بی اثر کردن تحریم ها با 
تعریف سیستم برد- برد در 

مناطق آزاد کشور

مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد ماکو:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی:

سرپرست شرکت 
شهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره(:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد ارس:
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قشم

با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1357 و گذر از اتفاقات مختلف 
به ویژه با پایان یافتن جنگ تحمیلی هشت ساله، برنامه ارائه خدمات 
در سطح کالن کشور در دستور کار مسئوالن قرار گرفت و در این میان 
جزیره قشم پس از تصویب مجلس شورای اسالمی برای تبدیل شدن 
به منطقه آزاد قشم فعالیت خدماتی را از سال 1371 آغاز کرد. در طول 
نزدیک به سه دهه تحوالت صورت گرفته در منطقه آزاد قشم چشمگیر 
بوده و این تغییرات و دستاوردها با شروع به کار دولت تدبیر و امید رشد 
فزاینده ای به خود گرفته و سازمان منطقه آزاد قشم در راستای عمل به 
مسئولین اجتماعی خود توانسته سطح امکانات و نیازهای مردم جزیره را 
به درستی افزایش دهد و به لحاظ ایجاد فضای کسب و کار و معیشت 
جوامع محلی نمره خوبی را به خود اختصاص داده است. به همین منظور 
و برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها و تحوالت صورت گرفته در جزیره 
عجایب هفتگانه در طول سالیان پس از انقالب، با مهندس حمیدرضا 
ازاد قشم به  مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

گفت و گو نشستیم که ذیل مالحظه می فرمایید.
ایجاد فرودگاه بین المللی قشم

فرودگاه  ایجاد  داشت:  بیان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بین المللی قشم یکی از نخستین کارهای زیربنایی برای تحول در این 
جزیره بود که با ساخت باند مناسب برای هواپیماهای پهن پیکر طراحی 
و در سال 1376 به بهره برداری رسید و تاکنون عالوه بر پرواز بین چند 
فرودگاه در نقاط مختلف کشورمان یک خط پروازی هم از ُدبی به قشم 
در حال ارائه خدمات مسافری می باشد. این نوید را باید داد که در تاریخ 
شانزدهم بهمن ماه سال جاری و در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

خط پروازی بین المللی قشم- مسقط نیز راه اندازی خواهد شد .
حمیدرضا مومنی ادامه داد: هم اکنون فرودگاه بین المللی قشم روزانه 
و خارجی در  داخلی  تا 18پرواز  پیک کاری  در  و  از 10پرواز  بیش  با 
مسیرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، تبریز، رشت و دبی 

یکی از فرودگاه های بزرگ جنوب کشور محسوب می شود.
وی افزود: ساخت سالن جدید فرودگاه بین المللی این جزیره با ظرفیت 
خدمات رسانی هم زمان به پنج پرواز به همت سازمان منطقه آزاد قشم 
در دولت تدبیر امید ساخته شد و هم زمان برج مراقبت جدید این فرودگاه 

در حال احداث است.
سال 57  داشت:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
جزیره قشم فاقد فرودگاه بوده در صورتی که در حال حاضر به طور 
متوسط هر هفته 60پرواز داخلی و 7پرواز خارجی در فرودگاه قشم به 

زمین می نشیند.
ایجاد 9دانشگاه و مرکز آموزش عالی در قشم

حوزه  به  ویژه ای  نگاه  مدیریتی  جدید  دوره  در  داشت:  اظهار  مومنی 
دانشگاهی در این منطقه شد، به طوری که بخش بین المللی دانشگاه 
شهید بهشتی، موسسه آموزش عالی که یک دوره با دانشگاه فولتون 
کانادا همکاری داشت، پردیس بین الملل دانشگاه پیام نور، دانشگاه سما، 
علمی کاربردی شهرداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل، دانشگاه 
پزشکی شیراز، خوارزمی و دانشکده علوم پزشکی در شهر قشم مشغول 
فعالیت شدند که متاسفانه با شکل گیری روند کاهشی تعداد دانشجو در 
کشور، چند مورد از این مراکز علمی همانند پردیس دانشگاه های شیراز 
و شهید بهشتی تهران فعالیت خود در این منطقه آزاد را تعطیل کردند، 
اما با این وجود هم اینک ساالنه بیش از 8هزار دانشجو در رشته های 
مختلف در دانشگاه های فعال در این جزیره مشغول به تحصیل هستند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در دوره دولت تدبیر و امید 
نگاه به پذیرش دانشجو در دانشگاه های این منطقه با هدف اطمینان 
از اشتغال پیش از تحصیل با رویکرد نیاز صنایع تولیدی و صنعتی و 
تحول در حوزه گردشگری و ایجاد رشته های جدید در دستور کار قرار 

گرفته است.
اسالمی(  آزاد  )دانشگاه  قشم  در  دانشگاه  نخستین  داد:  ادامه  وی 
با  سال ها  این  گذشت  با  و  کرد  کار  به  شروع  و  تاسیس  سال 1371 
افزایش شمار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هم اینک حدود 8هزار 
آزاد در رشته های  این منطقه  تا دکترا در  دانشجو در مقاطع کاردانی 

مختلف مشغول تحصیل می باشند.
توسعه حوزه های نفت، گاز و انرژی

مومنی درخصوص توسعه حوزه انرژی در منطقه متبوع خود گفت: با 
این  فراوانی نفت و گاز در قشم، سیاست سرمایه گذاری در  به  توجه 
حوزه ها از حدود 10سال پیش در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم 
قرار گرفت که طی چهار سال گذشته این مسئله با جدیت بیشتری 

دنبال شده است.
وی ادامه داد: با فعال شدن این صنایع در قشم، این جزیره به یک قطب 
مهم صنعت نفت، گاز و انرژی کشور با به کارگیری شمار زیادی نیروی 
متخصص و نیمه ماهر در این حوزه ها تبدیل خواهد شد. هم اینک در پنج 
حوزه پاالیشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، ذخیره سازی و سوخت رسانی در 
این منطقه  موافقت های اصولی برای سرمایه گذاری بیش از 10میلیارد 

دالر آماده و در دست اقدام است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: با کسب 
نفت  خوراک  با  پاالیشگاه  چهار  ایجاد  برای  نفت  وزارت  موافقت 
سنگین و فوق سنگین در قشم، بیش از 22هزار و 178میلیارد ریال 
آغاز  آن  از  بخشی  که  شد  خواهد  سرمایه گذاری  حوزه ها  این  در 

گردیده است.
    اختصاص 25میلیون مترمکعب گاز برای چهار واحد پتروشیمی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: از دیگر اقدامات انجام شده 
دوره دولت تدبیر و امید در قشم می توان به رایزنی های انجام شده با 
وزارت نفت و تخصیص 25میلیون مترمکعب گاز در روز برای خوراک 
4واحد پتروشیمی و احداث واحدهای جانبی آن در این جزیره اشاره کرد.
ایجاد این چهار واحد پتروشیمی، 170هزار و  وی تصریح کرد: برای 
نیاز است که هم اکنون در مرحله تهیه  اعتبار مورد  435میلیارد ریال 
برنامه جامع و جانمایی قرار دارد که متانول و محصوالت پایین دستی 
از آن جمله محصوالت این واحدها است که پیش بینی می شود ساالنه 

6میلیون تن محصوالت پتروشیمی در این واحدها تولید گردد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: انتخاب تیم 
متخصص و توانمند حوزه نفت و انرژی در سازمان منطقه آزاد قشم، 
طی سه سال گذشته شرایط ویژه ای را برای سرمایه گذاری در این حوزه 
مهم اقتصادی به همراه داشته است، به طوری که انتظار می رود طی 

چند سال آینده قشم به قطب مهم انرژی کشور تبدیل شود.
      ایجاد نیروگاه های سیکل ترکیبی و خورشیدی در قشم

مومنی درباره ایجاد نیروگاه های سیکل ترکیبی و خورشیدی در قشم 
بیان داشت: طرح ایجاد دو نیروگاه سیکل ترکیبی با توان تولید هر کدام 
پیشرفت های  با  روز  در  آب  مترمکعب  و 100هزار  برق  500مگاوات 

متفاوت در حال اجرا می باشد.
تولید برق با انرژی خورشیدی در قشم

آزاد قشم درخصوص تولید برق در جزیره  مدیرعامل سازمان منطقه 
انرژی  از  پاک  برق  تولید  حوزه  در  گفت:  پاک  انرژی  تولید  روش  با 
تولید  توان  با  سال 1396  در  واحد  یک  قشم،  جزیره  در  خورشیدی 
10مگاوات برق و با هزینه هشت میلیون یورو توسط سرمایه گذار کشور 
ایتالیا به بهره برداری رسید که ساالنه بیش از پنج هزار خانوار می توانند 

از انرژی حاصل از این فعالیت پاک استفاده کنند.
تبدیل قشم به قطب شیالتی کشور

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص پیشرفت های 
موقعیت  داشت:  اظهار  آبزی پروری  و  شیالت  صنعت  در  منطقه 
جغرافیایی قشم و قرار گرفتن آن در دل آب های نیلگون خلیج فارس 
این جزیره در حوزه فعالیت های  را برای نقش آفرینی  شرایط ویژه ای 
از  توسعه  برنامه ششم  در  که  به طوری  است،  کرده  فراهم  شیالتی 
مجموع 200هزار ُتن تولید ماهی در قفس کشور، 80هزار ُتن آن که 
به عبارتی بیش از یک سوم کل این رقم می شود، به این منطقه تعلق 

گرفته که نشان از اهمیت قشم به عنوان قطب شیالتی کشور دارد.
وی ادامه داد: ظرفیت های شیالتی قشم اعم از خوراک ماهی، تولید 
ماهی در قفس و تولید و پرورش میگو و همچنین صنایع وابسته شامل 
بسته بندی و فرآوری ماهیان و ساخت شناورهای ویژه صیادی، نشانگر 

ارزش و جایگاه قشم در این حوزه مهم اقتصادی دارد.
مومنی تاکید کرد: شایان ذکر است، نحوه فعالیت در حوزه شیالت در 
ابتدای انقالب در سال 1357 به صورت صید ماهی با هدف امرار معاش 
خانواده ها انجام می شد، اما هم اکنون قشم با ایجاد تعاونی های مختلف 
حوزه شیالتی و تکمیل زنجیره تولید تا بسته بندی و بازاریابی به یکی از 

مهم ترین مناطق شیالتی کشور تبدیل شده است. 
ایجاد 14کمپ پارک در نقاط مختلف جزیره

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره ایجاد کمپ پارک گسترده در 
جزیره بیان کرد: ایجاد 14کمپ پارک بنا به دستور مستقیم دکتر حسن 
روحانی رئیس محترم جمهور کشورمان که در فروردین ماه سال 1394 به 
قشم سفر کرده بودند، با هدف تکریم مهمانان و مسافران این جزیره در 
جنوب کشور در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت که برای 
تحقق این امر، به صورت جهادی با تعیین جانمایی مکان های مناسب 
برای ایجاد کمپ پارک، تیم توانمندی برای اجرای این طرح مردمی تعیین 

و کار نظارت بر عملکرد آنان را به صورت گسترده بنده به عهده گرفتم.
پارک  جنوبی،  ساحل  در  اشاره  مورد  پارک های  کمپ  افزود:  مومنی 
زیتون، سینما دریا، ایران زمین در ورودی شهر قشم، هامون در مسیر 
شهر درگهان، قلعه پرتغالی های شهر قشم، روستای هلر، شهر درگهان، 
شهر سوزا، کندآلو، روستای سلخ، روستای ریگو، بندر تاریخی الفت و 

جزایر ناز قرار دارند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: قریب به اتفاق 
مسافرانی که در اوایل انقالب به جزیره قشم سفر داشتند، در خانه هایی 
که توسط مردم اجاره داده می شد، سکونت می کردند و بعدها با تولید 
چادرهای مسافرتی شاهد اسکان بیشتر مسافران جزیره در چادرها و در 
اماکن عمومی بودیم. 14کمپ پارک ایجاد شده با هدف هدایت جمعیت 
مسافر جزیره قشم از سطح خیابان ها به محلی با امکانات مناسب شامل 
سرویس های بهداشتی، حمام، پارک بازی کودک، پارکینگ خودرویی، 

نمازخانه، بوفه مواد غذایی، فضای سبز و... ساخته شده است.
ایجاد خانه های بوم گردی در روستاها

مومنی درخصوص احداث خانه های بوم گردی در سطح جزیره و جذابیت 
این واحدها برای توریست های داخلی و خارجی بیان داشت: خانه های 
بوم گردی ایجاد شده در روستاهای هدف گردشگری قشم هم از دیگر 
موضوعات بسیار مهمی است که عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای 
جوامع محلی، زمینه جذب توریست از کشورهای خارجی و عالقه مندان 
به گردشگری کشورمان را برای حضور در این خانه ها که با غذاهای 

بومی و آئین های سنتی از آنان پذیرایی می شود، فراهم کرده است.
وی گفت: در این کاشانه های مهمان که تعداد آنها هم اکنون به بیش 
از 80واحد رسیده است، محصوالت بدیع صنایع دستی بانوان هنرمند 

جزیره قشم نیز به گردشگران ارائه می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد 
برای حضور هنرمندان  را  ویژه ای  در  سه سال گذشته شرایط  قشم 
بومی جزیره قشم برای حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی با 
هدف اجرای آئین های سنتی و عرضه محصوالت صنایع دستی فراهم 
کرده است، به طوری که صنایع دستی این جزیره در کشورهای خارجی 
ازجمله ایتالیا، آلمان، روسیه، اسپانیا، انگلستان و فرانسه، ژاپن، چین هم 
به نمایش گذاشته شده که با اقبال خوب مردمان این کشورها همراه 

بوده است.
این نمایشگاه ها، معرفی  از مزیت های حضور در  ادامه داد: یکی  وی 
جاذبه های گردشگری جزیره قشم به دوستداران حوزه طبیعت گردی 
شمار  اقدام،  این  با  که  است  قشم  تاریخی  و  طبیعی  جاذبه های  و 

گردشگران خارجی به این جزیره افزایش یافته است.
مومنی اظهار کرد: در سال 1357 و حتی تا سال 1393 هم کمتر مسافری 
برای اسکان به روستاهای جزیره سفر می کرد، اما با سیاست توسعه 
فعالیت های اقتصادی در روستاها و تکریم جوامع محلی، هم اینک شمار 
زیادی از گردشگران با سفر به روستاهای هدف گردشگری جزیره قشم، 

چندین روز از سفر خود را در خانه های بوم گردی سپری می کنند.
تربیت نیروی کار مورد نیاز واحدهای صنعتی

و  آموزش  درخصوص  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
باال بردن بهره وری نیروی کار در این جزیره گفت: تربیت و آموزش 
نیروهای مورد نیاز واحدهای صنعتی در قشم هم از دیگر اقداماتی است 
که براساس سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم و در راستای کمک 

به توسعه صنعت در این جزیره اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه بین سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان 
فنی و حرفه ای کشور با هدف آموزش جوینگان کار در مرکز فنی و 
حرفه ای این جزیره موجب شده بخش قابل توجه نیاز واحدهای تولید و 

صنعتی در این منطقه از طریق این تفاهم نامه تامین شود.
به  اقدام  این  براساس  بیکاری در جزیره قشم  نرخ  بیان کرد:  مومنی 
6درصد رسیده است، در حالی که آمار نرخ بیکاری در نقاط مختلف 
کشور بین دو تا سه برابر این رقم می باشد و با برنامه هایی که در بخش 
جذب سرمایه گذاری در حوزه های صنایع دریایی، نفت و گاز، انرژی و 
همچنین واحدهای تولیدی در دستور کار سازمان مطنقه آزاد قشم قرار 
دارد، پیش بینی می شود نرخ بیکاری در این جزیره به زیر 6درصد برسد.
وی افزود: سال گذشته براساس سیاست های اجرا شده از سوی سازمان 
منطقه آزاد قشم، 12250نفر در بخش های مختلف تولیدی این جزیره 
مشغول به کار شدند. شایان ذکر است، براساس آمار سال 97 ، هم اینک 
از  بیش  و... که  نفر در بخش های مختلف صنعتی، خدماتی  57هزار 
مشغول  دهند،  می  تشکیل  بانوان  را  بقیه  و  آقایان  را  آنان  70درصد 

فعالیت هستتند. 
عضویت ژئوپارک جهانی قشم در شبکه ژئوپارک های جهانی

مجدد  عضویت  درباره  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ژئوپارک قشم در میان ژئوپارک های جهانی یونسکو اظهار داشت: 
شبکه  عضو  بار  نخستین  برای  سال 1385  در  که  قشم  ژئوپارک 
با  که  بود  شده  خارج  شبکه  این  از  سال 1391  در  و  شده  جهانی 
برنامه ریزی های دقیق و مشارکت دادن جوامع محلی موفق شد 
ژئوپارک های  لیست  در  را  قشم  نام  سال 96  اوایل  در  و  دیگر  بار 

جهانی قرار دهد.
مومنی افزود: یکی از مزیت های ثبت دوباره ژئوپارک جهانی قشم، دادن 
امتیاز یونسکو به این ژئوپارک برای تائید ایجاد ژئوپارک در کشورهای 
قزاقستان،  آذربایجان،  افغانستان،  ترکیه،  پاکستان،  شامل  اکو  عضو 
نقاط  همچنین  و  ازبکستان  و  ترکمنستان  تاجیکستان،  قرقیزستان، 

مختلف کشورمان مربوط می شود.
افزایش شمار واحدهای تولیدی در قشم

حمایت  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
سازمان منطقه آزاد قشم در دوره جدید موجب شده تا سرمایه گذاران 
که  طوری  به  شوند؛  فعال  صنعتی  و  تولید  مختلف  بخش های  در 
محصوالت  تولید  و  اشتغال  ایجاد  هدف  با  تولیدی  196واحد  امروزه 
صادرات محور در دو شهرک صنعتی توال و فجر مشغول به کار شده اند.
پرورش  و  تولید  شناورسازی،  حوزه  چندین شرکت  افتتاح  گفت:  وی 
ماهی و میگو، بهداشتی و آرایشی، پوشاک، صنایع بسته بندی، درب و 
پنجره یو .پی .وی .سی و موارد دیگر در کنار صنایع مهم سیمان، ذوب 
و روی، روغن موتور، دخانیات، وسایل داخل خودرو هم از واحدهایی 
هستند که در سال های اخیر در شهرک های صنعتی قشم ایجاد شده 

است.
مومنی تاکید کرد: در آغاز پیروزی انقالب اسالمی، هیچ واحد صنعتی 
ایجاد  و  آزاد  منطقه  به  قشم  تبدیل  با  اما  نمی کرد  فعالیت  قشم  در 
شهرک های صنعتی هم اینک حدود پنج هزار نفر در واحدهای صنعتی 

مشغول کار هستند.
آبرسانی به روستاهای جزیره قشم

به  آبرسانی  عملیات  درخصوص  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
روستاهای جزیره گفت: سازمان منطقه آزاد قشم در دوره دولت تدبیر 
و امید نگاه ویژه ای به مسئله آبرسانی به روستاهای این جزیره داشته 
است، به طوری که موضوع آب آشامیدنی 63روستای این جزیره طی 
دو سال گذشته شکلی جدی به خود گرفته و آمار قبلی آن که تا پیش 
از دولت یازدهم بوده، نشان می دهد تنها سه روستا دارای آب آشامیدنی 
و  هستند  بهره مند  سالم  شرب  آب  نعمت  از  امروز 60روستا  و  بودند 
تنها سه روستا از این نعمت بی بهره می باشند که تا پایان امسال هم 
دستاورد  یک  این  و  شد  خواهد  متصل  روستا  سه  این  به  شرب  آب 
بسیار مهم و ارزشمند برای تکریم مردم مهربان روستاهای جزیره قشم 
محسوب می شود که بنده از نخستین روزهای پذیرش این مسئولیت در 
27اسفندماه سال 1393 از آن به عنوان یکی از دغدغه های این سازمان 

نام برده بودم.
انجام 300کیلومتر آسفالت در کل جزیره

اتوبان های جدید و همچنین بهسازی  مومنی درباره ایجاد راه های و 
برون  راه های  اظهار کرد: سالم سازی  قدیمی قشم  و جاده های  راه ها 
شهری و روستایی با هدف کاهش خطرات ناشی از تصادف هم از دیگر 
موضوعاتی بود که طی دوره دولت تدبیرو امید در دستور کار معاونت 
عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت؛ به طوری که طی دو سال 
گذشته افزون بر 300کیلومتر راه در مسیرهای جاده ای تا دورترین نقطه 
غرب جزیره و همچنین راه های ورودی روستاها و شهرهای قشم و 

درگهان آسفالت و یا روکش آسفالت شده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: براساس سیاست 
ایجاد راه های جدید در دو محور شمالی و جنوبی از شهر قشم تا فرودگاه 
و همچنین از فرودگاه تا روستای باسعیدو کار آسفالت جاده ای به صورت 

فاز به فاز در این پروژه ها همچنان ادامه دارد.
دیگر  از  متمایز  هم  آسفالت  بخش  در  قشم  جزیره  افزود:  وی 
در  شهر  خیابان های  از  یکی  تنها  و  نبود  دست  دور  شهرستان های 
محدوده بازار قدیم آسفالت بود؛ اما سال 96 تا 97 نه تنها شهر قشم 
و درگهان بلکه راه های برون شهری و مسیرهای روستایی با نهضت 

آسفالت از شرایط ویژه تردد برخوردار شده است.
بورسیه تحصیلی برای 50نفر از برترین های جزیره

آزاد  بیان داشت: سازمان منطقه  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
قشم از دو سال پیش سیاست بومی سازی پست های مدیریتی در این 

منطقه را در دستور کار خود قرار داد و اقدام به فراخوان برای بورسیه 
50دانش آموز موفق قشمی با هدف واگذاری امور مدیریتی سازمان به 

آنان پس از فارغ التحصیلی نمود.
مومنی گفت: همچنین ارتقاء وضعیت آموزشی مدارس و تربیت نیروی 
انسانی ماهر در جامعه از دیگر برنامه های این سازمان بوده و در این 
راستا با مشارکت در ساخت مراکز آموزشی، بازسازی مدارس فرسوده 

و همچنین کمک به تجهیز مدارس گام های موثر برداشته شده است.
وی تصریح کرد: اوایل انقالب تنها چهار مدرسه تا مقطع راهنمایی در 
شهر قشم وجود داشت که ویژه پسران بود و دختران از نعمت تحصل 
و  دبیرستان ها  مدارس،  شمار  افزایش  با  اینک  اما  نبودند؛  برخوردار 
هنرستان ها شاهد تحولی شگرف در حوزه آموزش و پرورش و تحصیل 

دختران و پسران جزیره قشم هستیم.
توسعه ورزش های دریایی و هوایی در قشم

ورزش  توسعه  درباره  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
خصوصا دریایی و هوایی در جزیره اظهار کرد: بنده از آغازین روزهای 
شروع به کار خود در سازمان منطقه آزاد قشم پیوسته بر اهمیت ورزش 
تاکید داشته ام، به طوری که با توسعه ورزش های دریایی شامل غواصی، 
شاتل، جت اسکی، بنانا در کنار ورزش های هوایی شامل آکروپایلوت ها، 
از  قشم  منطقه،  این  در  پاراموتورها  و  بیس جامپرها  خفاشی ها،  لباس 
موقعیت مناسب برگزاری ورزش های دریایی و هوایی در سطح ملی و 

بین المللی برخوردار شده است.
مومنی افزود: جزیره قشم با داشتن پتانسیل ارزشمند سواحل، تا چند 
خوشبختانه  اما  بود؛  بی بهره  دریایی  ورزش های  نعمت  از  پیش  سال 
امروز شاهد برپایی مسابقات حوزه دریای و هوایی در سطح ملی در 

این جزیره هستیم.
    توسعه فضای سبز و ایجاد پارک های محله ای و بزرگ

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه بیان کرد: شهر قشم تا 
چهار سال گذشته تنها از یک پارک زیتون برخوردار بود، اما هم اینک در 
محالت مختلف این شهر پارک های محله ای و در بعضی نقاط همانند 
انتهای بلوار مشاهیر با ایجاد پارک جنگلی، در ورودی شهر قشم پارک 
ایران زمین چهره این شهر برای ساعات فراغت مردم بسیار متحول 

شده است.
وی گفت: کاشت انواع گل های فصلی و زینتی، چمن کاری و راه اندازی 
نهضت کاشت نخل در نقاط مختلف جزیره قشم، نمای زیبایی از فضای 

سبز را در این منطقه آزاد ایجاد کرده است.
توسعه حمل و نقل دریایی

از  مومنی درخصوص توسعه حمل و نقل دریایی اظهار داشت: یکی 
مشکالت تردد مسیر قشم و بندرعباس، به شناورهای غیراستاندارد و 
ناایمنی به نام اتوبوس دریایی مربوط می شد که از ابتدای انقالب مردم 
به وسیله این شناورها، لنج های با سرعت پایین و در بعضی مواقع هم 
با قایق هایی به نام تشت این مسیر را طی می کردند؛ اما از سال 1390 
شناورهای مدرن ایمن و دارای امکاناتی همچون صندلی های راحت، 
کولر، تلویزیون، بوفه و سرعت مناسب جایگزین این شناورها شد که 

منجر به افزایش سالمت مسافرت های دریایی قشم شده است. 
توسعه بندر بهمن شهر قشم

وی ادامه داد: بندر بهمن به عنوان مهم ترین بندر حوزه حمل و نقل 
کاالهای تجار و بازرگانان در جزیره قشم در دوره دولت تدبیر و امید 
مورد توجه جدی قرار گرفت تا به جای پهلوگیری هم زمان 6شناور لنج، 
14شناور پهلوگیری کنند و با افزایش نیروها و تغییر در حوزه خدمات 
گمرکی، شاهد ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن و به شیوه کامال 

استانداری در این حوزه حمل و نقل کاال در جزیره قشم هستیم.
    افتتاح نخستین هتل پنج ستاره قشم تا پایان سال97

تعداد  افزایش  درباره  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
تخت های اقامتی و هتل ها در جزیره قشم بیان کرد: مردم نقاط مختلف 
کشورمان از سال های دور و قبل از انقالب با هدف خرید به جزیره 
اجاره ای  ایران سفر می کردند و معموال در خانه های  قشم در جنوب 
سکونت می کردند، اما به مرور چندین هتل آپارتمان در شهر قشم و 
آنها و ایجاد هتل در این دو  درگهان ساخته شد و به مرور به تعداد 

شهر اضافه شد.
مومنی ادامه داد: در دوره دولت تدبیر و امید و خدمات خوبی که در حوزه 
گردشگری ایجاد شد و افزایش سفرها به این جزیره که سال گذشته 
آمار تردد مسافران آن به بیش از پنج میلیون مسافر و گردشگر رسید، 
شاخص ساخت هتل در قشم نیز به یکباره افزایش یافت، به طوری که 
تا پایان امسال نخستین هتل پنج ستاره قشم با نام مریم در کنار چندین 

هتل چهار و سه ستاره افتتاح و به بهره برداری می رسد.
وی تاکید کرد: شایان ذکر است، با چند روز تعطیلی تمام تخت های 
قشم  جزیره  پانسیون  سه  آپارتمان، 16مهمان پذیر،  48هتل، 18هتل 
توسط  100درصد  صورت  به  قشم  مسافرخانه های  کلیه  همچنین  و 
گردشگران اشغال می شود. با افتتاح هتل پنج ستاره مریم در شهر قشم، 
شمار تخت های اقامتی این جزیره به حدود هشت هزار تخت می رسد. 

تحول مهم در حوزه بهداشت و سالمت جزیره قشم
مدیرعامل سازمان منطقه منطقه آزاد قشم در پایان درخصوص افزایش 
مراکز درمانی و همچنین تحول در حوزه بهداشت و سالمت جزیره 
بیان داشت: یکی از دغدغه های مهم مردم جزیره قشم، ارتقای سطح 
سالمت و بهداشت در این منطقه بود که سازمان منطقه آزاد قشم با 
اعطای زمین و حدود 900میلیارد ریال هزینه در ساخت و تامین بخش 
مهمی از تجهیزات بیمارستان 160تخت خوابی پیامبر اعظم )ص( شرایط 

ویژه ای برای بخش بهداشت و درمان این جزیره ایجاد کرده است.
مومنی افزود: تا پیش از ساخت بیمارستان مجهز پیامبر اعظم )ص( در 
شهر قشم، تنها مرکز درمانی این جزیره به درمانگاهی با نام حضرت 
به  آن  در  اولیه  بسیار  خدمات  که  می شد  مربوط  الزهرا )س(  فاطمه 
بیماران ارائه می گردید و به دلیل نداشتن تجهیزات و نیروهای مورد 
نیاز، متاسفانه ساالنه چندین بانوی باردار به هنگام زایمان جان خود و 

فرزندانشان را از دست می دادند.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم سال 1388با هزینه ای معادل 
80میلیارد ریال اقدام به ساخت ساختمان اورژانس و تجهیزات مورد نیاز 
آن در دو طبقه نمود و در کنار آن با خرید 40تخت برای بخش درمانگاه، 

شرایط نسبتا بهتری را برای این مرکز درمانی ایجاد کرد.
حمیدرضا مومنی گفت: یکی از اقدامات دیگر سازمان منطقه آزاد قشم 
در دوره دولت تدبیر و امید به راه اندازی مجدد مرکز درمانی خلیج فارس 
در روستای جی جیان با خرید تجیهزات مورد نیاز به ارزش افزون بر 
ارائه  با هدف  10میلیارد ریال مربوط می شود که تیرماه سال گذشته 

خدمات به بیماران در غرب جزیره قشم به بهره برداری رسید.

گزارش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص دستاوردهای انقالب در جزیره:

شروع فصل نو اقتصاد فرامنطقه ای با محوریت منطقه آزاد قشم 
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