
سرمقاله

صادق پورصادق
 کارشناس روابط بین الملل

درونزایی یا برونگرایی؟
کاظم جاللی رئیس پیشین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
و سفیر کنونی ایران در روسیه، طی گزارشی از اقدامات مجلس شورای 
اسالمی در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 95 
با  مواجهه  در  تاکتیک  یک  نه  مقاومتی،  اقتصاد  است:  کرده  عنوان 
شرایط تحریم، بلکه به تعبیر رهبر معظم انقالب، تدبیر بلندمدت نظام 
نیازمند  اقتصاد  مقاوم سازی  و  می شود  محسوب  کشور  اقتصاد  برای 
مجموعه ای از اصالحات ساختاری است که خأل این مهم در اقتصاد 

کشور، به تبع تحریم های اقتصادی، بیشتر ظهور و بروز پیدا کرد.
اگر براساس همین منطق به بندهای 24گانه راهبرد اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد کالن  در  ساختاری  تحوالت  مبنای یک  را  آنها  و  کنیم  نگاه 
کشور بدانیم، در بند 11 اقتصاد مقاومتی قید شده است: »توسعه حوزه 
عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های 
تامین  و  و خدمات  تولید، صادرات کاال  تسهیل  و  پیشرفته، گسترش 
نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج«؛ یعنی مناطق آزاد کشور یکی 
از 24گرانیگاه کالن اقتصاد کشور بزرگ ایران هستند و با توسعه حوزه 
ازجمله  نیازهای حیاتی کشور  از مهم ترین  آنها می توان بخشی  عمل 
جذب سرمایه گذاری، تولید، صادرات و انتقال فناوری را در میان مدت 

و درازمدت مرتفع نمود. 
و  مجریان  می دهد  نشان  متاسفانه  که  است  افتاده  اتفاقی  اخیرا  اما 
دیدگاه  اختالف  یک  دچار  کشور  توسعه ای  اسناد  و  قوانین  شارحان 
از  این راهبرد پس  اگر  این راهبرد هستند و  بند  بند  اساسی در مورد 
گذشت چندین سال، به دستاوردهای اجرایی قابل اتکایی نرسیده، شاید 

به علت همین سوء تفاهم های اساسی است.
اواخر  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  است  قرار  این  از  موضوع 
از  بعد  دهم،  مجلس  اضافه  وقت  در  و  جاری  سال  اردیبهشت ماه 
افزایش تعداد و گستره  تالش های مستمر دو ساله موفق شد الیحه 
موافقت مجلس  با  نگهبان  اشکاالت شورای  علی رغم  را  آزاد  مناطق 
شورای اسالمی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، به این امید 
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که شاید مثل سابق مجمع با در نظر گرفتن مصالح کالن ملی چشم بر 
برخی ایرادات شورای نگهبان ببندد و الیحه مورد تایید قرار گیرد. اما!!!
اما در روزه های اخیر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص 
کلی  سیاست های  بند 11  رویکرد  درباره  را  خود  نظر  نظام،  مصلحت 
آزاد  مناطق  جغرافیایی«  و  کمی  »توسعه  به  نسبت  مقاومتی  اقتصاد 
این  ارزیابی کارشناسان  بنا به  انتقادی شدید اعالم کرد.  بیان  با یک 
مرکز، با وجود تمامی تالش های صورت گرفته، عملکرد مناطق آزاد در 
گذشته چندان رضایت بخش نبوده است و براساس بررسی های انجام 
شده، این مناطق نه تنها در »توسعه صادرات« و »جذب سرمایه های 
گسترش  و  فساد  توسعه  در  بلکه  نیافته اند،  چندانی  توفیق  خارجی« 
قابل  سهم  است،  تولید  جهش  و  رونق  برای  مهم  مانعی  که  قاچاق 

توجهی دارند.
در بیان نظر نهایی هم گفته شده است: سیاستگذار با آگاهی و دانش 
کافی به جای عباراتی نظیر »توسعه جغرافیایی« یا »توسعه کمی«، از 
عبارت »توسعه حوزه عمل« استفاده کرده و هدف سیاستگذار از بند 11 
جغرافیایی  توسعه  وجه  هیچ  به  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های 
توسعه  هدف،  بلکه  نبوده؛  جدید  مناطق  ایجاد  یا  و  موجود  مناطق 
حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه موجود، در راستای »انتقال فناوری های 
پیشرفته«، »گسترش و تسهیل تولید«، »صادرات کاال و خدمات« و 
»تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج« بوده است. در واقع، 
در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق 
آزاد با ذکر اهداف یاد شده، قید خورده و نحوه توسعه به دقت مشخص 

شده است.
با کمی دقت می توان به این نتیجه رسید که، الیحه توسعه جغرافیایی 
مناطق آزاد براساس برداشت متفاوت از عبارت »توسعه عمل« مناطق 
آزاد بند 11 اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و دقیقا مرکز ارزیابی و نظارت 
مجمع هم با یک برداشت متفاوت تر از همین مفهوم، در مورد الیحه 
نیست.  انگور  و  عنب  داستان  داستان،  اما  است؛  کرده  نظر  اظهار 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مفهوم »توسعه عمل« بند 11 را توسعه 
کمی و جغرافیای فرض گرفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه 

کیفی و عملکردی؛ اما هر کدام به مصلحتی!!!
اما اصل قضیه چه می تواند باشد؟ در راهبرد اقتصاد مقاومتی دو مفهوم 
بنیادین دیگر نیز وجود دارد: درونزایی و برونگرایی. یعنی سیاستگذار 
با علم بر شرایط تحریم اقتصادی همه جانبه و بین المللی، برونگرایی 
بند11  به  باید  اساس  بر همین  اتفاقا  و  دانسته  درونزایی  را هم سنگ 
آزاد  مناطق  عمل  توسعه  در  برونگرایی  کرد.  نگاه  مقاومتی  اقتصاد 
تامین  و  صادرات  تولید،  فناوری،  انتقال  سرمایه گذاری،  جذب  برای 
منابع مالی. یعنی مناطق آزاد باید بتوانند )چند بار بخوانید( با یک 
رویکرد برونگرا و تعاملی، متکی بر داشته ها و ظرفیت های اقتصادی 
منحصربه فرد بکوشند اتصاالت اقتصادی خود را با محیط منطقه ای و 
خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  تحقق  بستر  و  دهند  توسعه  بین المللی 

تولید، صادرات، فناوری و منابع مالی را فراهم کنند.
پس یکی از استراتژی های برتر نظام جمهوری اسالمی برای سیستم 
اقتصادی ایران در بلندمدت و اصالح و کارآمد کردن روابط اقتصادی 
ایران با محیط پیرامون، بر محور توسعه عمل مناطق آزاد و برونگرایی 
اقتصاد  ادامه راهبرد  بر همین مبنا، در  اتفاقا  آنها تنظیم شده است و 
مقاومتی، بند 12 آن پی ریزی شده و در این بند عنوان می شود: افزایش 

قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
با  مشارکت  و  همکاری  گسترش  و  راهبردی  پیوندهای  توسعه   -

کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.

- استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای .
اما آیا این شرایط برونگرایی برای مناطق آزاد فراهم شده است؟ آیا 
مناطق آزاد حتی در تعامالت دیپلماتیک و ساز و کارهای موجود ایران 
مستقل  اقتصادی  بازیگران  عنوان  به  همسایه  و  هدف  کشورهای  با 
وارد شده اند؟ آیا اطالعات ضروری محیط اقتصادی کشورهای هدف و 
همسایه از طریق مجاری مربوطه در اختیار مناطق آزاد قرار می گیرد؟ 
و  هدف  کشورهای  در  ایران  سفارتخانه های  اقتصادی  رایزنان  آیا 
همسایه، گزارشات منظم و هدفمند از شرایط بازار و تحوالت اقتصادی، 
آزاد  مناطق  آیا  می دهند؟  ارائه  آزاد  مناطق  به  سرمایه گذار  گروه های 
برای  بین المللی  رویدادهای  برای مشارکت در  امکانات کافی  و  توان 
شرکت های  و  خود  صادرات  و  سرمایه گذاری  ظرفیت های  شناساندن 
خود را دارند؟ آیا دبیرخانه مناطق آزاد که در مسند سیاستگذاری برای 
اقتصادی  اطالعات  این  است،  نشسته  آزاد  مناطق  متفاوت  8اقلیم 
ضروری و پیوندهای الزم با محیط اقتصادی پیرامونی را برای مناطق 
آزاد فراهم کرده است؟ آیا برخی نهادهای حاکمیتی که حتی در درون 

مناطق آزاد دست مناطق آزاد را در اجرای بعضی سیاست های اقتصادی 
پشتیبان  و غیرمنطقی می بندند، در محیط خارجی  به دالیل غیرفنی 
و  برجام  اجرای  از  بعد  آیا  هستند؟  آزاد  مناطق  برونگرای  برنامه های 
هجوم شرکت های خارجی به مناطق آزاد برای شناسایی ظرفیت های 
رایزنی ها  ادامه  و  اطالعات  تبادل  برای  امکانات الزم  سرمایه گذاری، 

ایجاد شد؟ و آیا و آیا و آیا... 
مایوس کننده است. عالوه  این پرسش ها منفی و حتی  اغلب  جواب 
برای  داخلی هم شرایط  در محیط  و محیط خارجی، حتی  بر شرایط 
برونگرایی مناطق آزاد فراهم نیست. ماده 18 قانون مناطق آزاد متناظر 
به  است  سال  دو  نزدیک  آزاد  مناطق  در  خارجی  بانک های  ایجاد  بر 
دلیل شکایت یک شخص حقیقی به دیوان و اظهارنظر شورای نگهبان 
مملکت  این  عالی  نهادهای  ارزیابی  در  وقت  آن  و  است  شده  ملغی 
عنوان می شود مناطق آزاد در نیل به اهداف خود ناتوان بوده اند. بدون 
یک ساز و کار مالی و پولی متصل به شبکه مالیه بین المللی، انتقال 
سرمایه و منابع مالی چگونه ممکن است؟! یا وقتی هر چند وقت یکبار، 
برخی مشوق های سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد و صالحیت های 
توسط  قانونی،  اقتدار  اعمال  برای  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  قانونی 
از  معجزه  انتظار  می توان  می شود،  محدودتر  داخلی  متناظر  نهادهای 

مناطق آزاد داشت؟ 
پس چنانچه بخواهیم منصفانه بنگریم، مناطق آزاد اگر هم در تحقق 
بند 11 اقتصاد مقاومتی زیاد موفق نباشند، نباید »چار تکبیر بزد یکسره 
بر هر چه که هست«، زیرا مناطق آزاد طبق راهبرد اقتصاد مقاومتی 
بازیگران میدانی فرض شده اند که قبال توسط بخش های دیگر نظام 
بستر  این  چون  و  می شد  برنامه ریزی  باید  ایران  اسالمی  جمهوری 
بازیگر هم خالف  از یک  اقدام متناسب  انتظار  عملیات فراهم نشده، 

منطق می باشد.
بدترین  در  ملی،  فوتبال  همانند  ایران،  در  خوشبختانه  حال  این  با 
آینده وجود دارد؛ چراکه برخی  امیدواری به  لحظه ها هم دلیلی برای 
مردم  فرهنگی  و  اجتماعی  پیچیده  روابط  علت  به  ایران  آزاد  مناطق 
مناطق با کشورها و جوامع  پیرامون؛ در کنار تالش مدیران سازمان ها 
اصل  تحقق  در  غیررسمی،  و  رسمی  تعامالت  حداکثرسازی  برای 
برونگرایی اقتصادی و توسعه صادرات تا حدودی موفق بوده اند. منطقه 
تحقق  در  آزاد  منطقه  موفق ترین  حوزه  این  در  می توان  را  ارس  آزاد 
کشور  سه  سال 98 ،  آمارهای  طبق  نامید.  مقاومتی  اقتصاد  برونگرایی 
صادرات  در  تجاری  اول  شرکای  تنها  نه  روسیه  و  ترکیه  آذربایجان، 
باالی 400میلیون دالری ارس بوده اند، بلکه سرمایه گذاران دو کشور 
ترکیه و آذربایجان دارای بیشترین سهم در حجم سرمایه گذاری های 

صنعتی و غیرصنعتی خارجی در این منطقه می باشند.

کیفیت و سرعت انجام 
پروژه های عمرانی کیش، 

الگویی در کشور است

حرکت پرشتاب منطقه 
آزاد انزلی جهت توسعه 

مبادالت تجاری و 
ارزآوری در کشور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بیان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
اظهار داشت:

نگاه کارشناسان به اثرگذاري مناطق آزاد در بند11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي:

مناطق
آزاد

2

3

جزیره قشم، درگاهی 
برای ارتباطات 
نزدیک تر میان 

ایران و اروپا

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با سرمایه گذاران ایتالیایی 

مطرح شد:

8

اصالح
ناکامیهایقوانین

پایان
؛

صفحه 4 را بخوانید

دو برداشت متفاوت و مصلحتی از مفهوم  بند11 راهبرد اقتصاد مقاومتی؛



اخبار منطقه آزاد کیش

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
بازاریابی حرفه ای و معرفی  با  آزاد کیش گفت: 
با  که  منطقه  این  هنرمند  بانوان  ظرفیت های 
خلق آثار هنری خود اقدام به تولید محصوالت 
صنایع دستی نمودند، در قالب برندی از کیش در 

داخل و خارج از کشور عرضه می شود.
بانوان  دستی  صنایع  نمایشگاه  گشایش  آیین 
غالمحسین  حضور  با  کیش  جزیره  هنرمند 
مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و برخی 
از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، 
رعایت  با  ساکنین کیش  از  و جمعی  هنرمندان 
فاصله گذاری اجتماعی، در محل اداره امور زنان 

کیش برگزار شد.
عرضه  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
محصوالت تولیدی صنایع دستی جزیره در قالب 
برندی از کیش در داخل و خارج از کشور خبر 
ماندگار، جذاب  هنری  آثار  با خلق  گفت:  و  داد 
کیش،  زنان  امور  اداره  مجموعه  در  ارزشمند  و 
این محصوالت با یک فرمت و الگوی خاص در 

سطوح مختلف ارائه می شود.
از  مراسم  این  ادامه  در  مظفری  غالمحسین 
نمایشگاه  این  در  توانا  و  هنرمند  بانوان  حضور 
که  این  ضمن  افزود:  و  کرد  خرسندی  ابراز 
دستی  صنایع  این  از  بخشی  مبلغ  می توانیم 
قالب  در  نیز  خاص  مناسبت های  در  باشیم، 
استفاده  محصوالت  این  از  ارزشمند  هدیه ای 

خواهد شد.
و  مناسب  فضای  اختصاص  درخصوص  وی 
متمرکز برای عرضه محصوالت تولیدی صنایع 
فضایی  پیش بینی  با  کرد:  خاطرنشان  دستی 
متمرکز در این منطقه، ساکنین جزیره کیش و 
گردشگران می توانند از محصوالت صنایع دستی 

کیش بهره مند شوند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
موضوع  تناسب  به  گفت:  پایان  در  کیش  آزاد 
با  هنرمند  بانوان  دستی  صنایع  فعالیت های 
برگزاری مسابقه ای، آثار هنری برتر و شاخص از 

میان صنایع دستی کیش انتخاب می شود.
گفتنی است، در مجموعه امور زنان کیش، تعداد 
آثار هنری در زمینه  با خلق  ۱۶۰بانوی هنرمند 

صنایع دستی فعالیت می کنند.

صنایع دستی کیش
 برندی جهت عرضه 
به داخل و خارج کشور

در آیین گشایش نمایشگاه صنایع دستی 
بانوان هنرمند کیش مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد:

کیفیت و سرعت انجام پروژه های عمرانی کیش، الگویی در کشور است
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیفیت  ارتقاء  گفت: ضمن  کیش  آزاد  منطقه 
ایجاد  باعث  که  کیش  عمرانی  پروژه های  در 
نیروی  تامین  با  می توانیم  می شود،  تحول 
عمرانی،  پروژه های  حجم  با  متناسب  انسانی 

سرعت کار را نیز افزایش دهیم.
پروژه های  از  بازدید  در  مظفری  غالمحسین 
بین المللی  فرودگاه  ترمینال  و  جنوبی  باند 
در  سرعت  و  کیفیت  اهمیت  لزوم  بر  کیش، 
پروژه های عمرانی تاکید کرد و اظهار داشت: 
با ارتقاء کیفیت و سرعت که دو عامل اصلی 
عمرانی  پروژه های  اتمام  در  تحول  و  تغییر 
است، می توانیم به عنوان یک الگو در کشور 

مطرح شویم.
سوی  از  شده  ارائه  گزارش های  براساس  وی 
پیمانکار پروژه باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش، 
آسفالت این پروژه را بالغ بر ۸۰هزار تن برآورد کرد 
و افزود: در صورت تامین هزار تن آسفالت در روز، 
کمتر از سه ماه آینده، همزمان آسفالت و روشنایی 

این پروژه به اتمام خواهد رسید.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، 
را  کیش  فرودگاه  جنوبی  باند  پروژه  افتتاح 
زمان بندی  برنامه  و  کار  پیشرفت  براساس 

شده، ۲۲بهمن سال جاری اعالم کرد.
از پروژه ترمینال  بازدید  همچنین مظفری در 
عملیات  جریان  در  کیش،  بین المللی  فرودگاه 
سیستم های  تجهیز  و  پروژه  این  اجرایی 
کرد:  اظهار  و  گرفت  قرار  فرودگاهی  مختلف 
ضمن این که عملیات اجرایی پروژه ترمینال 
پیشرفت است،  در حال  با یک سرعت خوب 
۹۵درصد تجهیزات فرودگاهی نیز تامین شده 
از  سیستم ها  تمام  مجدد  مهندسی  امکان  و 

بازبینی  برای  فروش  نمایندگی های  طریق 
فراهم شده است.

به  بخشیدن  سرعت  با  نمود:  عنوان  وی 
و  کیش  فرودگاه  ترمینال  پروژه  پیشرفت 
۲۲بهمن  تا  شده،  زمان بندی  برنامه  براساس 
بهره برداری  به  نیز  پروژه  این  جاری  سال 

خواهد رسید.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: با توجه به 

مشغول  ۳۱۵نفر  بر  بالغ  پروژه  این  در  اینکه 
به کار هستند، با افزایش نیروهای انسانی در 
پروژه  پیشرفت  سرعت  بر  کاری،  شیفت  دو 

ترمینال فرودگاه کیش افزوده خواهد شد.
فرودگاه  ترمینال  پروژه  است،  ذکر  به  الزم 
۹۰۰۰۰مترمربع  مساحت  به  زمینی  در  کیش 
و با مساحت زیربنای تقریبی ۴۲۱۸۰مترمربع، 
از پروژه های می باشد که دارای رتبه سوم در 

کشور است.
غالمحسین  بازدید  این  در  است،  گفتنی 
مدیرعامل،  و  مدیره  هیات  رئیس  مظفری 
زیر  و  عمرانی  معاون  خانزادی  مصطفی 
مدیریت،  توسعه  معاون  آخوندی  ناصر  بنایی، 
علی  گردشگری،  معاون  نشان  خسرو 
اقتصادی و سرمایه گذاری،  مقدس زاده معاون 
حوزه  مدیرکل  و  مشاور  مداح  سیدمحمدرضا 
مدیر  رضوی  علوی  سیدعلیرضا  مدیریت، 
روابط عمومی و امور بین الملل و محمود افتاده 
مدیر حقوقی، امور قراردادها و امالک سازمان 
مدیرعامل  عرب  علی  کیش،  آزاد  منطقه 
منطقه  های  فرودگاه  و  بنادر  توسعه  شرکت 
آزاد کیش و برخی از مدیران شرکت های تابعه 

حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: با تقویت زیرساخت های جزیره 
کیش می توان در بخش ارتباطات این منطقه، 
افزایش سرعت در  به منظور  گام های موثری 
ارائه خدمات سیستم هوشمند سازی فراهم نمود.

ارائه  هوشمندسازی  محوریت  با  جلسه ای 
غالمحسین  حضور  با  کیش  پلیس  خدمات 
مدیرعامل،  و  مدیره  هیات  رئیس  مظفری 
منطقه  سازمان  مدیران  از  برخی  و  معاونین 
آزاد کیش، سردار سعید منتظرالمهدی مشاور 
سرهنگ  همراه،  هیات  و  ناجا  فرماندهی 
و  ویژه  انتظامی  فرمانده  جمالی  علی اصغر 
پایگاه دریابانی و حجت االسالم و المسلمین 
حسن زاده امام جمعه کیش در سالن اجتماعات 

سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تشکر و قدردانی از نیروهای مقتدر فرماندهی 
ویژه انتطامی کیش که به عنوان سرمایه های 
کرد:  اظهار  هستند،  منطقه  این  در  ارزشمند 
امنیت  اصلی  ارکان  از  یکی  انتظامی  نیروی 
در کشور می باشد که با فراهم نمودن امنیت 
در  را  خانواده ها  تمام  آرامش  خاطر  اجتماعی، 

این جزیره تضمین کرده است.
اهمیت  لزوم  بر  مظفری  غالمحسین 
داشت  اشاره  کیش  جزیره  در  هوشمندسازی 
انتخاب  یک  هوشمندسازی  امروز  افزود:  و 
با  همراه  باید  و  است  الزام  یک  بلکه  نیست، 

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش گفت: یک ترکیب استثنایی 
ادب  و  فرهنگ  اهل  و  اجرایی  مدیران  میان 
گرفته  شکل  کیش  ادبی  جایزه  پنجمین  در 
ارزشمند برای برگزاری  پایه های اصلی و  که 

رویدادهای فاخر در کیش است.
ادبی  جایزه  پنجمین  پوستر  از  رونمایی  آیین 
مظفری  غالمحسین  حضور  با  کیش  شعر 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، سعید پورعلی 
نشان  خسرو  اجتماعی،  و  فرهنگی  معاون 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
و رضا اردالن رئیس پنجمین جایزه ادبی شعر 
صوتی  داستان  جشنواره  نخستین  و  کیش 
همایش های  مرکز  خوارزمی  سالن  در  کیش، 

بین المللی کیش برگزار شد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مدیران  میان  استثنایی  ترکیب  درخصوص 
پنجمین  در  ادب  و  فرهنگ  اهل  و  اجرایی 
چنین  یافتن  تحقق  گفت:  کیش  ادبی  جایزه 
منطقه  سازمان  مجموعه  انتظارات  رویدادی، 
این  در  موجود  ظرفیت های  با  را  کیش  آزاد 
رویدادهای  شاهده  تا  می دهد  افزایش  منطقه 
مختلفی در حوزه های فرهنگ و هنر در کیش 

باشیم.
منطقه  سازمان  افزود:  مظفری  غالمحسین 
از  بهره گیری  با  از رویدادهایی که  آزاد کیش 
فرصت ها و پتانسیل های کیش موجب نشاط 
جامعه و ایجاد انگیزه برای شکوفایی ایده های 
می شوند،  هنر  و  فرهنگ  حوزه های  در  نو 

حمایت می کند.

هوشمندسازی خدمات پلیس، زیرساخت اصلی توسعه شهر هوشمند کیش

اهل فرهنگ و هنر، پایه های اصلی رویدادهای فاخر در کیش

زیرساخت اصلی برای توسعه شهر هوشمند به 
شمار می رود و یکی از اولویت های مهم این 

سازمان، پلیس کیش است. 
در ادامه این جلسه، مشاور فرماندهی ناجا بر 
ارائه  در  تسهیل  و  تصریح  تسریع،  ضرورت 
افزود:  و  کرد  تاکید  مردم  به  بی منت  خدمات 
هوشمندسازی  برای  الزم  بسترهای  ایجاد  با 
اقشار  رضایتمندی  افزایش  هدف  با  پلیس 
مهم  این  کیش،  جزیره  در  جامعه   مختلف 

تحقق می یابد.
ارائه  با  رابطه  در  منتظرالمهدی  سعید  سردار 
و  اینترانت  اینترنت،  بستر  در  پلیس  خدمات 
فراهم  با  گفت:  شده،  طراحی  اپلیکشن های 
با  می توانند  متقاضیان  جدید،  بستر  شدن 

باشیم، در زندگی کاری جنوب هر شعر نقش 
بسزایی دارد که می توان به جاذبه جدیدی که 
اضافه  جزیره  به  جنوب«  »بوم  عنوان  تحت 

شده، پرداخت.
کیش،  جزیره  شد:  یادآور  پورعلی  سعید 
که  است  گردشگری  ماموریت  با  منطقه ای 
زمینه های یادگیرنده فرهنگی و هنری را برای 
مسافرانی که مقصد گردشگری خود را جزیره 

کیش انتخاب می کنند، فراهم می نماید.
معاون  نشان  خسرو  نشست،  این  ادامه  در 
بیان  با  آزاد کیش  گردشگری سازمان منطقه 
به  منجر  که  اقتصادی  فعالیت های  اینکه 
فرهنگ نشود، عملکردی ناقص است، افزود: 
فرهنگ و هنر مرز ندارد، ولی مرزی برای آن 
رنگ  با  کدام  هر  باید  که  است  شده  تعریف 
و بوی خاص خود حفظ شود و این تجربه ها 

از  کیش،  پلیس  در  هویت  احراز  بار  یک 
تمام خدمات ارائه شده توسط پلیس در بستر 

اینترنت بهره مند شوند.
امام  حسن زاده  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جمعه کیش بر لزوم اهمیت تصریح و تسهیل 
پلیس  خدمات  ارائه  هوشمندسازی  فرآیند  در 
این که  به  با توجه  کیش اشاره کرد و گفت: 
برخوردار  باالیی  از ظرفیت های  جزیره کیش 
خدمات  ارائه  سیستم  هوشمندسازی  با  است، 
سرعت  و  کنیم  کوتاه  را  فرآیندها  می توانیم 
ارائه خدمات شایسته به مردم را افزایش دهیم.  
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  پورعلی  سعید 
که  این  بیان  با  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
تقویت زیرساخت های  راستای  بزرگی در  گام 
شهر  یافتن  تحقق  منظور  به  کیش  جزیره 
با  کرد:  عنوان  است،  شده  برداشته  هوشمند 
در  کیلومتر  ده  طول  به  نوری  فیبر  پیشرفت 
حوزه  در  توانستیم  کیش،  جزیره  آب های 
ارائه خدمات در  این منطقه سرعت  ارتباطات 

سیستم هوشمندسازی را افزایش دهیم.  
خدمات  ارائه  هوشمندسازی  با  است،  گفتنی 
استعالم  گذرنامه،  دریافت  درخواست  پلیس، 
برگشتی،  چک های  مالیات،  ممنوع الخروجی، 
مانیتورینگ  و  سرقتی  خودروهای  استعالم 
طراحی  با  و  اینترنت  بستر  در  پلیس  گشت 
اپلیکشن به صورت غیرحضوری به متقاضیان 

خدمات شایسته ای ارائه می شود.

تداوم خواهند داشت.
رضا اردالن مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان 
منطقه آزاد کیش، با اشاره به اینکه چهارمین 
استقبال  با  کیش  بین المللی  جشنواره  بخش 
گفت:  شد،  برگزار  سال ۱۳۹۷  در  چشمگیری 
با توجه به این که جایزه ادبی امسال تنها به 
بخش شعر اکتفا نکرد بلکه در جایزه جنوب، 
ترکیب  قالب  در  فیلم نامه  و   هنری  ادبی، 

چهارگانه شکل گرفته است.
مظفری  غالمحسین  حضور  با  است،  گفتنی 
از  برخی  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، 
اصحاب  و  شاعران  هنرمندان،  ادب،  اهل 
رسانه، از پوستر پنجمین جایزه ادبی و داستان 
در  کیش  کتاب  از  همچنین  و  جنوب  صوتی 

آیینه شعر رونمایی شد.

پیشرفت تکنولوژی گام های موثری برداشت.
وی با بیان این که جزیره کیش از پتانسیل ها 
و ظرفیت های خوب و قابل توجهی برخوردار 
است، اظهار داشت: جزیره کیش با بهره گیری 
این  در  موجود  پتانسیل  و  ظرفیت ها  از 
سرآمد  الگو  یک  عنوان  به  می تواند  منطقه 

هوشمندسازی در کشور مطرح شود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
استراتژی های  و  راهبردها  کیش،  آزاد  منطقه 
سازمان متبوع خود را خدمت صادقانه به مردم، 
حمایت  و  پاک دستی  و  مردمداری،  شفافیت، 
از سرمایه گذاران توانمند برشمرد و خاطرنشان 
در  گرفته  صورت  اقدامات  پیشرفت  با  کرد: 
بخش فیبر نوری دوم جزیره کیش، این مهم 

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با  کرد:  خاطرنشان  کیش  آزاد  منطقه 
وجود  کیش  در  که  متنوعی  موضوعات 
ظرفیت های  از  بهره گیری  با  می توان  دارد، 
در  ماندگاری  و  بزرگ  کارهای  موجود، 
از  یکی  که  گذاشت  یادگار  به  منطقه  این 
گردشگری  جذب  برای  اصلی  شاخص های 
از  خارج  و  داخل  در  کیش  جزیره  معرفی  و 

بود. کشور خواهد 
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
آزاد کیش نیز با اشاره به این که جایزه ادبی 
سال  پنجمین  گذاشتن  سر  پشت  با  کیش 
خود، به جنوب کشور در حوزه داستان، شعر و 
نمایشنامه می پردازد که نشانگر غنای فرهنگی 
جنوب است، اظهار داشت: اگر بخواهیم نگاهی 
به نقش شعر در زندگی روزمره جنوب داشته 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:
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و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
آمار  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  فرودگاه های 
ابتدای  از  کیش  بین المللی  فرودگاه  پروازهای 
تا  بین۲۵  جاری  سال  ۱۸خردادماه  تا  فروردین 
این  در  که  است  یافته  افزایش  روز  در  ۵۰پرواز 
میان بیش از ۹۵هزار مسافر به جزیره کیش سفر 

کردند.
علی عرب با بیان این که از ابتدای خردادماه سال 
به  از مسیر هوایی  جاری میزان ورود گردشگران 
جزیره کیش در مقایسه با دوماه گذشته رشد قابل 
محدودیت های  رفع  با  افزود:  است،  داشته  توجی 
سفر به جزیره کیش از ابتدای خردادماه به صورت 
تدریجی پروازها به مقصد کیش در حال افزایش 

است.
به  ایرالین ها  فعالیت های  مجدد  آغاز  به  وی 
مقصد جزیره کیش اشاره داشت و گفت: از ابتدای 
فرودین تا ۱خردادماه، ۱۶شرکت هواپیمایی شامل: 
ایرتور،  ایران  ایران ایر،  ماهان،  زاگرس،  کیش ایر، 
ایر، ساها، معراج، تابان،  آتا، قشم  وارش، آسمان، 
انجام  با  فالی پرشیا، کارون، سپهران و کاسپین 
و  ۹۹۰مسافر  و  ۹۵هزار  جابه جایی  و  ۸۲۷پرواز 
۱میلیون و ۲۵هزار و ۷۳۶تن بار به مقصد جزیره 

کیش انجام شده است.
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  فرودگاه های 
فرودگاه  ترمینال  از  شده  انجام  خروجی های 
بین المللی کیش اظهار کرد: کل پروازهای خروجی 
از ترمینال فرودگاه کیش، ۸۳۰پرواز و ۸۹هزار و 
۳۹۴مسافر همراه با ۱میلیون و ۲۳۱هزار و ۹۷۷تن 

بار صورت گرفته است.
گفتنی است، فرودگاه بین المللی جزیره کیش پس 
پرترافیک ترین  مشهد،  و  مهرآباد  فرودگاه های  از 

فرودگاه کشور در بخش پروازهای داخلی است.

ورود بیش از 95هزار 
مسافر به جزیره کیش 

در سال جاری

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 

اعالم کرد:



بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی به عنوان یک 
بندر نسل سوم با مساحت پسکرانه عملیاتی و 
پشتیبان ۳۵۰هکتار، با مساحت حوضچه آرامش 
فاز  در  اسکله  ۱۴پست  طراحی  و  ۲۲۰هکتار 
نهایی، دارای دو موج شکن به طول ۲.6کیلومتر 
است که قابلیت پهلوگیری کشتی های با آبخور 
حضور  با  بندری  مجتمع  این  داراست،  را  باال 
دکتر روحانی ریاست محترم جمهور افتتاح شد 
و اولین اسکله این بندر به صورت رسمی و با 
جهت  دریایی  مجاز  و  رسمی  مرز  مصوبه  اخذ 
مبادله کاال، ورود و خروج مسافر و وسایل نقلیه 

از سال ۹۷ آغاز به کار کرده است. 
بندر، داشتن پسکرانه  این  از مهم ترین مزایای 
وسیع،  حوضچه  مناسب،  پشتیبان  و  عملیاتی 
به  اتصال  بندری ،  مناسب  زیرساخت های 
خطوط ریلی سراسری تا یکسال آینده ، نزدیکی 
و  کشور  مهم  جمعیتی  و  اقتصادی  مراکز  به 
حال  در  رو-رو  اسکله  از  بهره مندی  همچنین 

احداث در آینده نزدیک خواهد بود.
بندر  از  وارداتی  کاال های  ۹۵درصد  از  بیش 
اولیه  مواد  و  اساسی  کاال های  کاسپین، 
واحد های تولیدی منطقه و کشور است که در 
کنار پتانسیل های صادراتی این مجتمع بندری، 
می سازد  قادر  را  کشور  شمال  آزاد  منطقه  تنها 
به هاب داد و ستد کاال های استراتژیک حوزه 
خزر تبدیل شود. این سازمان در چند سال اخیر 
عبوری  کریدور های  فعال سازی  با  توانسته 
بین المللی از منطقه، جذب کاال های متنوع مورد 
نیاز و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بندری 
مبادالت  توسعه  برای  ایران  ظرفیت های  بر 
تجاری با کشور های منطقه بیافزاید و به حلقه 
اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین المللی منطقه 

خزر و اوراسیا تبدیل شود.
همه  تالش  با  امسال  اردیبهشت ماه  در 
بازرگانان  و  شرکت ها  موثر  فعالیت  همکاران، 
مجتمع  رکوردشکنی  شاهد  بندر،  در  فعال 
بندری کاسپین در میزان ورود کشتی و تخلیه 
و بارگیری کاال از زمان تاسیس تاکنون بودیم، 
از ابتدای سالجاری نیز بندرکاسپین رشد بسیار 
که  است  داشته  عملکردی  حوزه  در  مناسبی 
شاخص های  در  ۲۰۰درصدی  رشد  بر  عالوه 
با پهلودهی  توانسته  بندری،  عملیات دریایی و 
برای  غالت  حامل  تنی  هزار  هفت  کشتی 
نخستین بار، بهره برداری از ۴۹هزار تن سیلوی 
خزر  حوزه  کشور های  از  کاال  تزانزیت  غالت، 
بنادر خزر و  به  منطقه، صادرات  به کشور های 
در  قزاقستان  آکتائو  بندر  مسیر  از  چین  کشور 
کنار تامین کاالی اساسی کشور نقشی موثر در 

مبادالت تجاری داشته باشد.
در حال حاضر دو شهرک صنعتی با ۱۴۰واحد 
که  هستند  فعال  انزلی  آزاد  منطقه  در  تولیدی 
محصوالت آنها از توان مناسبی برای صادرات 
و  است  برخوردار  خزر  حوزه  کشور های  به 
از  واحد ها  این  اولیه  مواد  از  بخشی  همچنین 
بندر کاسپین تامین می شود و از سوی دیگر با 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، احداث 

تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب داد و ستد کاال های استراتژیک حوزه خزر 

است  کاسپین(  )بندر  ایران  قزاقستان،  چین، 
ظرفیت های تجاری، صادراتی به ویژه ترانزیتی 

کشور افزایش خواهد یافت.
که  کاسپین  بندری  مجتمع  زیرساخت های  از 
همگی با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث 
انبار های  مترمربع  ۳۴هزار  به  می توان  شده، 
همچنین  و  بهره برداری  حال  در  مسقف 
کرد.  اشاره  ساخت  حال  در  ۸6۰۰مترمربع 
ازجمله پتانسیل های دیگر این مجتمع بندری، 
سیلو های غالت با ظرفیت ۴۵هزار تن است که 
بهره برداری شدند  مدار  وارد  اخیر  در یک ماهه 
تا ظرفیت غالت افزایش یابد، مخازن سوخت 
و فله مایع با ظرفیت ۵۸هزار و ۹۰۰مترمکعب 
و انبار های روباز به مساحت ۹.۵هکتار از دیگر 

زیرساخت های این بندر است.
زمینه  در  کاسپین  بندری  مجتمع  عملکرد 
است،  بوده  به رشد  رو  ورود کشتی عملکردی 
در  ۲۰فروند،  تعداد  سال ۹۷  در  که  طوری  به 
سال ۹۸ تعداد ۱۱۷فروند و از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۳۹فروند کشتی در این بندر پهلو گرفته 
از عملکرد مثبت و رو به رشد  است که نشان 

این بندر است.
ازجمله اقدامات مثبت دیگر این مجتمع بندری، 
ارائه خدمات بدون وقفه در تخلیه و بارگیری و 
ایام کرونا بوده که حجم قابل  ورود کشتی در 
توجه ای از کاالی اساسی مورد نیاز کشور ظرف 
چند ماه اخیر سالجاری از مسیر مجتمع بندری 
کشور  وارد  خللی  کوچکترین  بدون  و  کاسپین 

شده است.
عملکرد مجتمع بندری کاسپین در زمینه تخلیه 
عملکردی  نیز  تجاری  کشتی های  بارگیری  و 
در  که  طوری  به  بوده،  مثبت  و  قبول  قابل 
میزان  سال ۹۸  در  تن،  ۲۲هزار  میزان  سال ۹۷ 
تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  و  تن  ۲6۸هزار 
به میزان ۱۱۰هزار تن کاال در این بندر تخلیه 
و بارگیری شده است که رشدی ۲۵۰درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
که  بندر  این  در  شده  تخلیه  کاال های  ازجمله 
عمدتا جزء کاال های اساسی و مورد نیاز کشور 
دانه  ذرت،  نظیر  انواع غالت  به  است می توان 
روغن  گرد،  چوب  و  تخته  جو،  و  گندم  سویا، 
کاال های  غذایی،  مواد  زنده،  دام  خوراکی، 
کشور  تولیدی  واحد های  اولیه  )مواد  کانتینری 
)تایر(  الستیک  شیمیایی،  مواد  منطقه(،  و 
خودرو های سورای و سنگین اشاره کرد و عمده 
کاال های بارگیری شده و صادراتی از مسیر این 
بندر فرش، مواد غذایی، صنایع دستی، خشکبار، 
ظروف، محصوالت کشاورزی، مواد شیمیایی و 

مشتقات نفتی، مصالح ساختمانی هستند.
میزان تخلیه و بارگیری کاال در بندر انزلی دیگر 
میزان  به  فروردین ماه  در  نیز  منطقه  این  بندر 
۱۵۳هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته، رشد ۱۱۱درصدی نشان می دهد، 
مدت  در  غیرنفتی  کاالی  صادرات  بخش  در 
به  و  بوده  روبه رو  توجهی  قابل  رشد  با  مذکور 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ۲۷۰درصد  میزان 
واردات  بخش  در  همچنین  و  می باشد  گذشته 
کاالی غیرنفتی به میزان ۱۳۲هزار تن با رشد 
۱۰۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده 
به  این مقدار ۱۱۰هزار تن مربوط  از  است که 

کاالی اساسی )غالت( می باشد. 
در  شده  بارگیری  و  تخلیه  کاال های  از  بخشی 
بین المللی چین،  از مسیر کریدور  نیز  بندر  این 
که  است  کاسپین(  )بندر  ایران  و  قزاقستان 
تاکنون حدود TEU ۴۵۰۰ کانتینر با 6۵شناور 
تجاری در این بندر تخلیه و بارگیری شده است.
ایجاد الین کشتیرانی با جدول زمان بندی برای 
صادرات از بندر کاسپین به بندر آکتائو و فعال 
کردن ورود کشتی جهت ترانزیت کاال از کشور 
ترکیه از مسیر دریای سیاه و کانال ولگا به بنادر 
منطقه آزاد، معرفی مزیت های نسبی و رقابتی 
بنادر منطقه آزاد انزلی در کشور های حوزه خزر 
به ویژه روسیه و قزاقستان ازجمله اقدامات موثر 
انجام  حوزه  این  توسط  که  است  بوده  دیگری 

شده است. 
از ظرفیت های  بهره مندی  با  انزلی  آزاد  منطقه 
این  محدوده  در  که  بندرانزلی  و  کاسپین  بندر 
تجارت  دروازه  عنوان  به  دارند  قرار  منطقه 
می شود.  محسوب  اورسیا  به  ایران  دریایی 
شرایط  در  اوراسیا  مزیت های  از  استفاده 
تحریم می تواند فرصتی برای تامین مواد اولیه 
کشور  اساسی  کاال های  و  تولیدی  واحد های 
و  رونق  باعث  نیاز کشور  تامین  تا ضمن  باشد 
حاشیه  کشور های  با  تجاری  مبادالت  توسعه 
بین المللی،  تفاهم نامه های  انعقاد  شود.  خزر 
حضور در اجالس ها و کمیسیون های اقتصادی 
و  خزر  دریای  حاشیه  کشور های  با  مشترک 
سفیران  با  تخصصی  نشست های  اوراسیا، 
و  تجاری  مذاکرات  اوراسیا،  عضو  کشور های 
نقش  و  اوراسیا  بین المللی  همایش  از  میزبانی 
ژیوپلیتیک مناطق آزاد در مهرماه سال جاری از 

رئوس برنامه های این حوزه است.

در  لجستیک  پارک  و  شهرک صنعتی شماره ۳ 
پسکرانه پشتیبان این بندر به عنوان یک بندر 
نسل جدید در دست اقدام قرار دارد که احداث 
 شهرک شماره ۳ از اولویت های این سازمان در 

سال جهش تولید است.
مجتمع  در  اسکله  ۱۴پست  احداث  همچنین، 
بندری کاسپین برنامه ریزی شده است که از این 
بهره برداری  به  و  فعال  اسکله  پست  سه  بین، 
اتمام  حال  در  اسکله  پست  یک  است،  رسیده 
ساخت  حال  در  بندر  این  رو-رو  اسکله  است، 
بخش  توسط  نیز  دیگر  اسکله  چند  و  است 
خصوصی در شرف مذاکره و انعقاد قرارداد است.

با عنایت به دستور رئیس جمهور در سال گذشته، 
آزاد  منطقه  سازمان  ماموریت های  مهم ترین 
انزلی، اتصال مجتمع بندری کاسپین به خطوط 
ریل سراسری کشور است، احداث اسکله رو- رو 
اولیت های سازمان است که هم اکنون  از دیگر 
مراحل اجرایی و ساخت این دو پروژه استراتژیک 
و  مدیره  هیات  رئیس  جدی  اهتمام  با  بندری 
مدیرعامل و حوزه های مرتبط سازمانی در حال 
تا  می شود  پیش بینی  که  است  اجرا  و  پیگیری 
پایان سال جاری اتصال ریل سراسری به مجتمع 

بندری کاسپین انجام پذیرد.
به خط  کاسپین  بندری  مجتمع  اتصال  اساسا   
و  است  اهمیت  حائز  بسیار  سراسری  راه آهن 
برای  قابل توجهی  اقتصادی  اثرات  بروز  باعث 
کشور به جهت توسعه مبادالت تجاری منتقل 

شده به این خط خواهد شد.
فعالسازی  چندوجهی،  نقل  و  حمل  توسعه 
کریدور شمال- جنوب )نوستراک( و تبدیل شدن 
منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین به مرکز مبادله 
افزایش  و  چین  با  منطقه  کشور های  کاالی 
کسب  فضای  ایجاد  کشور،  ارزی  درآمد های 
اثرات  دیگر  از  منطقه  در سطح  مناسب  کار  و 
این اتفاق است که در کنار دستاورد دیگر این 
سازمان در سالیان اخیر که فعال سازی کریدور 

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

اخبار منطقه آزاد انزلی

و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی  معاون 
گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
تولیدی  واحدهای  از  حمایت  منظور  به 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، تسهیالت 
و خدمات الزم به متقاضیان ارائه خواهد شد.

این  اعالم  با  مهدوی  سعیدی  سیدحجت 
آسیب دیده  واحدهای  صاحبان  افزود:  خبر 
حمایتی،  تسهیالت  از  بهره مندی  برای 
نشانی   به  کارا  سامانه  در  سریع تر  چه  هر 
و  مراجعه   http://kara.mcls.gov.ir

کنند. ثبت  نام 
تسهیالت  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
دسته  می گیرد:  تعلق  گروه  دو  به  حمایتی 
دولت  دستور  به  که  هستند  بنگاه هایی  اول 
تعطیل شدند و دسته دوم بنگاه ها و واحدهای 
حفظ  و  خدمات  ماهیت  دلیل  به  که  تولیدی 

سالمت کارکنان فعالیت شان متوقف شد.
شامل  طرح  این  افزود:  سعیدی  مهدوی  
از شیوع کرونا  رسته های ۱۳گانه آسیب دیده 
تعاون،  وزارت  و  دولت  از سوی  که  می باشد 

کار و رفاه اجتماعی اعالم شده است.
و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی  معاون 
اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
اعالم  شرایط  به  توجه  با  متقاضیان  کرد: 
رسته های  در  داشتن  قرار  شامل  شده، 
بیمه  لیست  بودن  دارا  شده،  اعالم  ۱۳گانه 
بودن  فعال  اجتماعی،  تامین  کارگاهی  کد  و 
تعطیل  کارهای  و  جز کسب  )به  سال ۹۸  در 
شده با دستور دولت(، استفاده نکردن از بیمه 
یکم  از  کار  نیروی  نکردن  تعدیل  بیکاری، 
اطالعات  مبنای  )بر  گذشته  سال  اسفندماه 
بازگشت  به  تعهد  اجتماعی(،  تامین  بیمه 
نیروی کار در صورت تعدیل براساس متوسط 
نیروی کار آبان، آذر و دی ماه ۹۸، عقد قرارداد 
کار  نیروی  متوسط  براساس  کار  نیروی  با 
آبان، آذر و دی ماه ۹۸ و تعهد حفظ آن حداقل 
تا پایان ۹۹ می توانند برای پیگیری و دریافت 
این تسهیالت مراجعه نمایند و در این سامانه 
امکان ثبت اعتراض و رسیدگی به افرادی که 
نشده اند  حمایتی  تسهیالت  دریافت  مشمول 

نیز وجود دارد.
کارهای  و  کسب  کرد:  تشریح  ادامه  در  وی 
دولت  دستور  با  شده  تعطیل  و  آسیب دیده 
شده،  بیمه  هر  ازای  به  رستوران ها(  )مانند 
کارهایی  و  کسب  و  تومان  ۱6میلیون  مبلغ 
هر  ازای  به  و…(  پوشاک  تولیدی  )مانند 
نرخ  با  تومان  ۱۲میلیون  مبلغ  شده،  بیمه 
کرد  خواهند  دریافت  ۱۲درصد  تسهیالت 
ملی  ستاد  دستور  به  که  واحدهایی  کلیه  و 
در  باید  نیز  شدند  تعطیل  کرونا  با  مقابله 
سامانه کارا ثبت نام کنند که مبلغ تخصیصی 
تومان  ۱6میلیون  نیز  کارها  و  کسب  این  به 
به ازای هر فرد بیمه شده خواهد بود و کلیه 
سه  تنفس  دوره  شامل  حمایتی  تسهیالت 
مهرماه  از  نیز  تسهیالت  بازپرداخت  و  ماهه 

امسال به مدت ۲۴ماه است.
و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی  معاون 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
کارفرمایان  بهره  مندی  نحوه  به  پایان 
و  کرد  اشاره  تسهیالت  این  از  آسیب دیده 
سامانه  در  متقاضی  ثبت نام  از  بعد  افزود: 
کارا و پس از بررسی و تایید دستگاه اجرایی 
ارائه  با  می تواند  متقاضی  مجوز،  صادرکننده 
مدارک و تضامین به ۱۸بانک پرداخت کننده 
این تسهیالت که در استان گیالن مشخص 
تسهیالت  دریافت  به  نسبت  و  مراجعه  شده 
و  رعایت  عدم  صورت  در  و  نمایند  اقدام 
دو  محرومیت  شده،  تعهد  موارد  به  پایبندی 
ساله از دریافت هرگونه خدمات بانکی شامل 
اسنادی  اعتبارات  ضمانت نامه،  )تسهیالت، 
و…( و بازپرداخت تسهیالت با نرخ ۲۴درصد 
به  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه  )۱۸درصد 
اضافه 6درصد جریمه( برای متخلفین در نظر 

گرفته شده است.

ارائه تسهیالت به واحدهای 
تولیدی آسیب دیده از کرونا 

در منطقه آزاد انزلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد انزلی خبر داد:

آزاد  منطقه  سازمان  اداری  شورای  جلسه 
مدیره  هیات  رئیس  ریاست  به  انزلی 
تدوین  منظور  به  سازمان  مدیرعامل  و 
شاخص های  رشد  جهت  الزم  برنامه های 
انزلی  آزاد  منطقه  نقش  ارتقای  و  اقتصادی 

در توسعه مبادالت برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
به نام گذاری سال جاری و نقشه راه از سوی 
مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید، 
که  معناست  این  به  شعار  این  کرد:  اظهار 
باید تالش و همت مضاعف به منظور تبدیل 
تهدیدات به فرصت داشته باشیم و جهشی 
را در عملکردمان به وجود بیاوریم ؛ در حال 
شرایط  سخت ترین  در  کشورمان  حاضر 
تحریم پس از انقالب قرار دارد و با انطباق 
برنامه مدون  با شرایط موجود، تدوین  خود 
تهدیداتی  توسعه،  در مسیر  برداشتن  گام  و 
که برای منطقه و کشور ایجاد شده است را 

می توان به فرصت تبدیل کرد.
فعالیت های  توسعه  روزبهان  محمدولی 
مناسب  راهبردهای  از  یکی  را  صنعتی 
جذب  زمینه  در  اهداف  تحقق  منظور  به 
سرمایه گذار و تقویت درونزایی و برونگرایی 
اقتصاد  شاخص های  از  یکی  عنوان  به 
این  کرد :  خاطرنشان  و  دانست  مقاومتی 
بهتر  زمینه های  که  دارد  وجود  ضرورت 
داشته  صنعتی  فعالیت های  رشد  برای 
توجه  با  انزلی  آزاد  منطقه  تاکنون  و  باشیم 

حرکت پرشتاب منطقه آزاد انزلی 
جهت توسعه مبادالت تجاری و ارزآوری در کشور

و  مکانی  موقعیت  بین المللی،  کریدورهای 
پتانسیل بسیار باالیی را در زمینه های جذب 
گردشگر داخلی و خارجی، توسعه مبادالت 
باید  و  دارد  برای کشور  ارزآوری  و  تجاری 
روند اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی 
شتاب بیشتری داشته باشد و همه مدیران، 
و  برندسازی  راستای  در  همه جانبه  توسعه 

ارتقای شاخص ها را مدنظر قرار دهند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی 
ویروس  با  مقابله  ستاد  اعضای  از  تقدیر  با 
در  کرد:  بیان  انزلی  آزاد  منطقه  در  کرونا 
کرونا،  ایام  در  اجتماعی  مسئولیت  بحث 
اعضای ستاد مقابله با این ویروس به خوبی 
ایفا  را  خود  اجتماعی  مسئولیت  توانستند 

کنند و یکی دیگر از طرح های حائز اهمیت 
مدیریت  طرح  اجرای  اجتماعی،  بخش  در 
پرورش  و  شناسایی  منظور  به  استعداد 
بخش های  در  توانمند  جوانان  و  نوجوانان 
نخستین  برای  طرح  این  که  است  مختلف 
بار در سطح کشور از سوی این سازمان به 
منظور تقویت جوامع محلی اجرا خواهد شد.
روزبهان به لزوم تدوین راهبردهای حمایتی 
و  اشاره  تولیدی  واحدهای  از  اقتصادی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تصریح 
بنگاه  مهم ترین  و  بزرگ ترین  عنوان  به 
اقتصادی شمال کشور بوده و باید در زمینه 
از  حمایت  و  پروژه ها  اجرای  مالی  تامین 
ویژه ای  اقدامات  بحران،  ایام  در  کارخانه ها 
منظور  به  راهکارها  از  یکی  و  شود  انجام 
و  سرمایه  بازار  ورود  بخش،  این  تقویت 
بورس و مشارکت سرمایه گذاران بوده است؛ 
آزاد  منطقه  لذا درصدد هستیم شرکت های 

انزلی را وارد بورس کنیم
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی در پایان گفت: با توجه به 
همه تهدیدات با همت همه خادمان مردم؛ 
کشور  و  انزلی  آزاد  منطقه  برای  را  آینده 

بسیار روشن میبینم.
گفتنی است، در ادامه این جلسه تعدادی از 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی 
دستاوردها و برنامه های تدوین شده به منظور 

رشد همه جانبه این منطقه را تشریح کردند.

زمینه ها  از  بسیاری  در  محدودیت ها  به 
در  خصوصا  توجهی  قابل  دستاوردهای 
و  است  داشته  راکد  واحدهای  فعال سازی 
و  سرمایه گذاری  زیرساخت های  توسعه  با 
فعالیت شهرک صنعتی شماره ۳ ، بستر الزم 
برای فعالیت واحدهای تولیدی توانمند بیش 
از پیش فراهم خواهد شد و معتقدم شرایط 
منطقه  در  جهش  زمینه ساز  می تواند  فعلی 

آزاد انزلی باشد.
وی در ادامه به موقعیت استراتژیک منطقه 
خزر  حاشیه  کشورهای  بین  در  انزلی  آزاد 
لحاظ  به  منطقه  این  افزود:  و  کرد  اشاره 
به  نزدیکی  طبیعی،  مواهب  از  بهره مندی 
قطب جمعیتی کشور، قرار گرفتن در مسیر 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:
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بدون شک توسعه مناطق آزاد خصوصا در کشورهای در حال 
از  یکی  می کنند،  دنبال  را  شدن  صنعتی  فرآیند  که  توسعه 
اهداف اصلی بهبود اقتصاد قلمداد می شود . البته که مناطق 
آزاد قابلیت های زیادی در کل دنیا دارد، قابلیت هایی که به 
واسطه جذب سرمایه گذاران خارجی به دست می آید. اعطای 
امتیازاتی فراتر از سرزمین اصلی و تسهیل رویه های اداری، 
طبیعتا شرایط سرمایه گذاری و جذب تولیدکنندگان در مناطق 
آزاد را بیشتر می کند و اصوال توسعه و آبادانی کل کشور را 

به همراه دارد. 
اقتصاد ملی در عرصه رقابت  ایران که حضور  اما در کشور 
جهانی وجود ندارد، ایجاد و توسعه مناطق آزاد می تواند جبرانی 
سیاستگذار  این رو  از  باشد.  رفته  دست  از  فرصت های  برای 
نظام اقتصادی کشور در بند 11 سیاست اقتصاد مقاومتی بر 
به  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل  حوزه  توسعه 
منظور انتقال فناوری های پیشرفته ، گسترش و تسهیل تولید، 
منابع  و  نیازهای ضروری  تامین  و  خدمات  و  کاال  صادرات 
مالی از خارج تاکید می کند. با توجه به اینکه الگوی اقتصاد 
مقاومتی تنها و متناسب ترین الگو با نظام سیاسی و فرهنگی 
بارز و مهمی  آزاد نقش  از طرفی هم مناطق  ایران است و 
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند، الزم است بر اهمیت 
این مناطق در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیش از اینها 
تاکید و نقش دولت و مجلس را برای قرار دادن مناطق آزاد 

به عنوان اولویت های اصلی کشور یادآوری کرد. 
مسائل  کارشناس  نگاه  تا  کردیم  تالش  گزارش  این  در 
اقتصاد  در  آزاد  مناطق  نقش  مورد  در  را  کشور  اقتصادی 
مقاومتی و لزوم رفع موانع برای سرمایه گذاران در این مناطق 
بر  سیاستگذاران کشور  تاکید  بعد  من  شاید  تا  باشیم  داشته 
بند 11 اقتصاد مقاومتی صرفا رونوشتی برای مسئوالن اجرایی 

و قانونگذار کشور نباشد .

هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم اصالح قوانین دست و پاگیر

درخصوص  اقتصادی  مسائل  کارشناس  حق شناس  هادی 
بند 11 سیاست اقتصاد مقاومتی و اهمیت وجود مناطق آزاد 
مناطق  تشکیل  داشت:  اظهار  کشور  آبادانی  و  توسعه  برای 
آزاد در ایران که از سال 1375 شروع شد، بدون دلیل نبود. 
اول اینکه مشکالت ساختاری در بخش صنعت ایران وجود 
بروکراسی  مراحل  آن  مهم ترین  که  مشکالتی  داشت، 
اما  است .  جدیدی  تکنولوژی  هر  واردات  برای  طوالنی 
بنگاه های  معموال  که  است  کار  قانون  حاکمیت،  دوم  دلیل 
اقتصادی با اجرای آن مشکالتی دارند . علت سوم هم قانون 
بهتر بگویم موانع  یا  این دالیل و  به خاطر  مالیات ها است. 
سرمایه گذاری، بنگاه های اقتصادی تمایل دارند که در مکان 
و فضایی فعالیت کنند که هم نقل و انتقال تکنولوژی، مواد 
اولیه و کاالهای تولید شده برایشان آسان تر باشد و هم اینکه 
مناطق  کنند .  استفاده  کار  قانون  و  مالیاتی  معافیت های  از 
برای  را  معافیت هایی  چنین  دقیقا  تشکیل شان  با  نیز  آزاد 
سرمایه گذاران فراهم کرده اند؛ به عبارت دیگر اگر در منطقه 
آزاد سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری و تولید کند، نه برای 
تولید  تکنولوژی و خط  انتقال  برای  نه  و  اولیه  مواد  واردات 
دچار  مالیات ها  قانون  و  کار  قانون  اجرای  در  نه  و  خارج  از 

مشکل می شود.
وی، به منابع مهم کشور اشاره کرد و گفت: ایران دو ویژگی 
انسانی  نیروی  و  ارزان  انرژی  دارد؛  اقتصاد  در بخش  ممتاز 
ارزان تر است؛ این دو نهاده اگر در کنار خط تولید و قوانین 
بگیرد،  قرار  کار  قانون  همچنین  و  مالیات  آسان  و  جدید 
می تواند منجر به این شود که قیمت تمام شده کاال کاهش 

پیدا کند .
مناطق  در  تولید  اصلی  را دالیل  این موضوعات  حق شناس 
آزاد دانست و ادامه داد: طبیعی است که برخی از مناطق آزاد 
در اجرا موفق بودند و برخی هم ناموفق؛ ولی اهداف تشکیل 

مناطق آزاد، آسان شدن شرایط سرمایه گذاری بوده است.
این کارشناس در رابطه با بند 11 اقتصاد مقاومتی نیز عنوان 
یعنی  جمله  یک  در  مقاومتی  اقتصاد  تفسیر  و  تعبیر  نمود: 
شوک های  و  تکان ها  مقابل  در  ملی  اقتصادی  تاب آوری 

خارجی . 
نیز صدق  آزاد  مناطق  درخصوص  تعبیر  این  داد:  ادامه  وی 
درستی  به  قانونگذار  اهداف  اگر  که  معنی  این  به  می کند؛ 
محقق شود، در آن صورت مناطق آزاد به بخشی از اهداف 

اقتصاد مقاومتی نیز دست پیدا می کنند.
حق شناس در پاسخ به آمار مبنی بر روند افزایشی صادرات 
گفت:  مقاومتی  اقتصاد  بند 11  ابالغ  از  بعد  آزاد  مناطق  در 
برای  اما  داشتند،  فلسفه ای  خود  تشکیل  برای  آزاد  مناطق 
آنکه این فلسفه تحقق پیدا کند، نیاز به زیرساخت هایی برای 

تولید است. 
وی افزود: هیچ کدام از مناطق آزاد در ایران زیرساخت هایش 
از منابع دولتی نبوده یا اینکه سهم منابع دولتی در آن ناچیز 

بوده است. 
به اعتقاد این کارشناس، مناطق آزاد از طریق فروش زمین 
یا برخی عوارض دیگر که می گیرند، توانستند زیرساخت های 
خود را فراهم کنند؛ لذا این اعداد و آماری که گهگاه راجع به 

میزان صادرات ذکر شده، قابل توجه نیست.  
وی تاکید کرد: در این رابطه اگر به فرض مثال یک شهرک 
کامل صنعتی تحویل مناطق آزاد می دادند، حتما می توانستند 
آمار میزان صادرات را بیش از اینها افزایش دهند. به هر حال 
مناطق آزاد زمینه های بکری بود، اما بایستی زیرساخت ها را 
خود مدیران مناطق آزاد فراهم می کردند؛ مضاف بر اینها، در 
سال های اخیر برای اقتصاد ملی و فروش نفت هم مشکالتی 

پیش آمد و مناطق آزاد هم تحت تاثیر تحریم های ظالمانه 
قرار گرفت . واقعیت آن است که متغیرهای بیرونی مستقیم 
اهداف  و  آزاد  مناطق  بهره وری  کاهش  روی  بر  را  خود  اثر 

اقتصاد مقاومتی طی دو سال اخیر گذاشته است.
حق شناس درخصوص موانع موجود در صادرات مناطق آزاد 
گفت: به هر حال مناطق آزاد طبق قانون، اختیاراتی دارند؛ اما 
این اختیارات گاها در تعارض با وزراتخانه هاست و این طبیعی 
است که هر یک از مناطق آزاد ما و هر کدام از دستگاه های 
اجرایی بخواهد از اختیارات بقیه دستگاه ها استفاده کنند؛ اما 
با این روش ناخودآگاه تعارض منافع اتفاق می افتد؛ البته این 
مقاومت ها طبیعی است، ولی آنچه مهم است، حل و اصالح 
قوانین دست و پاگیر است تا بتوان سرمایه گذار را به اهداف 
ضرب المثلی  رابطه  این  در  کند؛  نزدیک  آزاد  مناطق  اصلی 
صدق می کند که اصطالحا می گویند دو پادشاه در یک اقلیم 
وضعیتی  چنین  متاسفانه  نیز  آزاد  مناطق  مورد  در  نگنجد؛ 
حاکم است و مسئوالن اجرایی مناطق آزاد و سرزمین اصلی 

دچار اختالفاتی هستند.
این کارشناس در پایان در رابطه با فعالیت و عملکرد مجالس 
ایران درخصوص مناطق آزاد اظهار کرد: با روی کار آمدن هر 
مجلسی، بخشی از مشکالت مناطق آزاد کاسته شد؛ به هر 
حال امروز بخشی از واردات ما از مناطق آزاد انجام می شود و 
اگر تخفیفی در سود بازرگانی وجود دارد، به خاطر بخشی از 
مصوبه مجلس شورای اسالمی بوده که در این رابطه انجام 
شد یا حتی در مقاطعی دولت برای مناطق آزاد اگر پولی کنار 
اسالمی  واسطه مصوبه مجلس شورای  به  باز هم  گذاشت، 
بوده و در این موضوع تردیدی نیست؛ اما کاری که مجلس 
آینده می تواند انجام دهد، حل تعارض منافع بین دستگاه های 
اجرایی و مناطق آزاد می تواند باشد؛ چراکه قطعا با حل این 
موضوع، گام موثری برای صادرات و پیشرفت مناطق آزاد و 

طبیعتا سرزمین اصلی به وجود خواهد آمد .

واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم ارائه آمار درست از عملکرد مناطق آزاد

اقتصادی  مسائل  کارشناس  آشتیانی  واعظی  امیررضا 
درخصوص بند 11 سیاست اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت 
مناطق آزاد اظهار کرد: متاسفانه درخصوص مناطق آزاد مثل 
گزارش ها  و  آمار  در  تعارض  شاهد  کشور  دیگر  بخش های 
هستیم . باید تاکید داشت که گزارش جامع و درستی مبنی بر 
اینکه یک مرجع رسمی اعالم کند که چقدر توانستیم اقتصاد 
مقاومتی را در مناطق آزاد محقق کنیم، وجود ندارد؛ البته ستاد 
جهانگیری  آقای  مدیریت  تحت  مقاومتی  اقصاد  فرماندهی 
فعال شده، اما ایشان بایستی گزارشی جامع از مناطق بگیرد . 
نگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به مناطق آزاد مبتنی بر تولید ، 
صادرات ، اشتغال و جذب سرمایه های سرگردان به این مناطق 
است، اما باید بررسی کرد که چه میزان سرمایه گذاری در این 
مناطق صورت گرفته و چقدر از اهداف مورد نظر رهبری در 
بند 11 سیاست اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرده است . در این 
مسیر باید مشکالت مناطق آزاد بررسی شود و موضوع هایی 
که باعث می شود در این مناطق سرمایه گذار را با چالش هایی 
روبه رو کند، مورد بازنگری قرار گیرد. اما متاسفانه نه تحلیلی 
در مورد چالش ها وجود دارد و نه موفقیت ها در مناطق آزاد 
مشخص است؛ لذا این ابهام در مورد مناطق آزاد وجود دارد. 
برخی نیز روز به روز فقط فشار وارد می کنند که مناطق آزاد 

جدید شروع به کار کنند . 
وی ادامه داد: مناطق آزاد موجود چه گلی بر سر اقتصاد کشور ، 
اشتغال و سرمایه هایی که قرار بوده در مسیر تولید وارد شود، 
زده که بخواهیم مناطق دیگر را هم اضافه کنیم . لذا در این 
آزاد گزارش داده شود  باید میزان موفقیت در مناطق  مسیر 
تا برای طرح افزایش مناطق آزاد جدید تصمیم گیری بهتری 

صورت گیرد. 
این کارشناس تاکید کرد: اهل فن و کارشناسان  باید آماری 
درست داشته باشند تا بتوانند تحلیل ارائه دهند؛ ضمن اینکه 
در عین حال سرمایه گذاران هم نیاز دارند که با دلگرمی وارد 
این مناطق شوند و از قبل بدانند چه اتفاقات مثبتی می تواند 

برای سرمایه گذاری در این مناطق بیفتد . 
واعظی آشتیانی با تاکید بر اینکه گزارش  جامعی برای عملکرد 
و میزان موفقیت مناطق آزاد وجود ندارد، گفت: مناطق آزاد باید 
گزارش مبسوط و به صورت تفکیکی ارائه دهند تا مشخص 
شود چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی و بند 11 آن محقق شده 
است . ضمن اینکه ظرفیت ها، چالش ها و مشکالت مناطق نیز 
باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا اگر نیاز به اصالح قوانین 
و  وارد شود  به طور جد  دارد، مجلس شورای اسالمی  وجود 
تصمیم گیری کند و اگر هم نیاز به پیگیری های اجرایی است، 
دولت هرچه سریع تر وارد عمل شود. به هر حال تکلیف این 
باید مشخص و شفاف سازی  آزاد  مناطق  و عملکرد  موضوع 
یافته و گزارش جامع  انسجام  آمار  تا زمانی که  شود؛ چراکه 
باشیم، نمی توانیم قضاوت  نداشته  آزاد  برای تک تک مناطق 

منطقی و کارشناسی ارائه دهیم.  
وی افزود: البته آمارهای متناقض و به طور غیرمستقیم صرفا 
بعدی  دولت  در  امیدواریم  اما   نیست،  دولت  این  مختص 

ساماندهی جدی به وضعیت مناطق آزاد داده شود.
واعظی آشتیانی در پاسخ به پنج برابر شدن میزان صادرات در 
مناطق آزاد بعد از ابالغ بند 11 اقتصاد  مقاومتی گفت: ما باید 
به برنامه توسعه کشور نگاه کنیم و ببینیم که برنامه توسعه 

کشور ظرف این 7سال را چه چیزی تبیین کرده اند و ما چقدر 
به اهداف این برنامه رسیده ا یم ؟

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این میزان سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد اصال عدد قابل توجهی نیست . بنا نبوده که 
مناطق آزاد ایجاد کنیم که در مجموع مثال به دویست میلیون 
دالر برسیم؛ در این مسیر باید به برنامه توسعه کشور نگاه 
به طور جدی  ارقام  و  آمار  وقتی  اینکه  مهم تر  نکته  و  کرد 
وجود ندارد یا تضاد و تعارض ها زیاد است و نگاه ها در این 

رابطه متفاوت است، نمی توان قضاوتی کرد .
واعظی آشتیانی به نقش پررنگ مجلس درخصوص مناطق 
آزاد اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسالمی در این رابطه 
نقش  عنوان  به  نمایندگان  است؛  ورود  برای  مرجع  بهترین 
تعداد  این  با  آزاد  مناطق  کنند که  بررسی  نظارتی می توانند 
نتوانسته اند،  اگر  خیر؟   یا  برسند  اهدافشان  به  توانسته اند 
دالیلش چه بوده است؟ لذا مجلس باید در این رابطه کمک 
کند تا اگر مشکل قوانینی وجود دارد، آنها را حل کند؛ اگر هم 
است،  مطرح  ناتوان  مدیران  انتخاب  و  سوء مدیریت  مشکل 
آن هم باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه چرا سرمایه گذاران 
نمی آیند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند با توجه به آنچه 
تحلیل  و  بررسی  مورد  باید  می شود،  دیده  توسعه  برنامه  در 
رابطه هم مجلس و هم  این  به نظر می آید در  بگیرد .  قرار 
دولت کوتاهی می کنند . اینکه امروز برخی افتخار می کنند که 
دنیا  برای کشور 4فصلی که در  را 5برابر کرده اند،  صادرات 
نیست؛ ضمن  دارد، خیلی خاص  آن خیلی کم وجود  نمونه 
اینکه کشور ما از سرمایه انسانی و منابع خوبی هم برخودار 
است و نیاز است که با تحلیل و ارائه آمار درست درخصوص 
مناطق آزاد، به میزان موفقیت سرمایه گذاران، پیشبرد اهداف 
اقتصاد مقاومتی و طبیعتا پیشرفت و توسعه کشور کمک کرد.  

سامان پناهی، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
توسعه کمی مناطق آزاد الگوی جهانی نیست

بند 11  درخصوص  اقتصادی  مسائل  تحلیلگر  پناهی  سامان 
آزاد  مناطق  موفقیت  میزان  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
به  الحاق  هدف  با  دنیا  در  کلی  طور  به  آزاد  مناطق  گفت: 
و  آسیا  شرق  در  کشورهایی  و  شدند  ایجاد  جهانی  تجارت 
اروپا این سیاست را اعمال کردند تا بتوانند به صورت پایلوت، 
آزادسازی اقتصادی در برخی از مناطق کشورشان را شروع 

کنند و به دنبال آن به اهداف خود برسند.
وی در ادامه افزود: در کشور ما در بند 11 سیاست های کلی 
که  شده  تاکید  و  اشاره  موضوع  این  به  نیز  مقاومتی  اقتصاد 
مناطق آزاد اهداف اصلی خود را که افزایش صادرات، جذب 
سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری و افزایش اشتغال است، 
دنبال کنند. اما مشکلی که در مناطق آزاد داریم این است که 
قانونگذار  یا  نتوانستند اهدافی را که سیاستگذار و  مناطق ما 
مدنظرش بود، دنبال کنند. اگر بخواهیم فاکتورهای اقتصادی را 
بررسی کنیم، طبق آخرین آماری که از مناطق آزاد وجود دارد، 
نسبت صادارت از 7منطقه آزاد نسبت به کل سرزمین اصلی، 
کمتر از 2.5درصد است، یا اینکه در بحث جذب سرمایه گذاری 
خارجی طبق آماری که در 8ماهه اول 98 وجود دارد، در کل 

مناطق آزاد کشور این رقم کمتر از 100میلیون دالر است.
پناهی تاکید کرد: اگر بخواهیم این موارد را بررسی کنیم و 
شاخص های اصلی مناطق آزاد را دنبال نماییم، باید بگوییم 
پیدا کنند.  اهدافشان دسترسی  به  نتوانستند  آزاد  مناطق  که 
اینکه صرفا بگوییم مناطق آزاد به هدف خود نرسیدند و در 
سرزمین اصلی ما صادرات زیاد داشتیم یا جذب سرمایه گذار 
خارجی اتفاق افتاده، اما در منطقه آزاد حرکت قابل توجهی 
حال  هر  به  ولی  نیست؛  درستی  توصیف  نگرفته،  صورت 
منطقه آزاد قرار بود با سهولت فضای کسب و کار و با وجود 
به  نیل  راستای  در  صادرات  و  تولید  در  مشوق ها  یکسری 
اهداف اقتصادی که قانونگذار تعریف کرده، پیشتاز باشند؛ اما 
مشکل اینجاست که فضایی که مدنظر بوده محقق نشد، که 
البته دالیل مختلفی هم برای این مسئله وجود دارد. ضمن 
اینکه اخیرا هم تحریم های اقتصادی تشدید شده و اینها همه 
در مسئله اهداف اصلی مناطق آزاد و بند 11 سیاست اقتصاد 

مقاومتی تاثیرگذار است.
این کارشناس در ادامه گفت: بند 11 سیاست های کلی اقتصاد 
را  آزاد  مقاومتی درست است که توسعه حوزه عمل مناطق 
مطرح کرده، اما این بند هم از طرف دولت و هم از طرف 
جغرافیایی  و  کمی  توسعه  برای  شده  دستاویزی  مجلس 
مناطق آزاد و از نوع اقدامات این طور استنباط می شود که 
توسعه  دنبال  به  باید  شده  ذکر  کلی  سیاست های  در  چون 
وجود  آنها  نگاه  از  و  رفت  آزاد  مناطق  جغرافیایی  و  کمی 
8منطقه آزاد کم است، پس چه بهتر که کل مناطق مرزی 
کشور به منطقه آزاد تبدیل شود یا در داخل سرزمین اصلی 
اقتصادی را گسترش داده شود.  اگر بخواهیم  مناطق ویژه 
از این منظر به قضیه نگاه کنیم، توسعه کمی و جغرافیایی 
این مناطق مدنظر قانونگذار نبوده و این موضوع در نهادهای 
مختلف پژوهشی هم اشاره شده که هدف از این بند، توسعه 
منتها  است،  نبوده  آزاد  مناطق  جغرافیایی  گسترش  و  کمی 
لذا  گیرد؛  صورت  شفافیت  مقداری  که  دارد  وجود  نیاز  این 
سیاست های  بند 11  که  دادند  تشخیص  مجمع،  در  دوستان 
کلی اقتصاد مقاومتی را تفسیر کنند تا مشخص شود که مراد 
اهدافی که  به  را  فعلی  آزاد  مناطق  بود که  این  بند،  این  از 

برایشان تعریف شده، برسانیم.

سرمایه گذاری  جذب  صادرات،  افزایش  داد:  ادامه  پناهی 
خارجی و انتقال فناوری برای مناطق آزاد است که می تواند 
موفق  تجربه های  و  جهانی  مقیاس های  به  را  آزاد  مناطق 
منطقه ای نزدیک کند. لذا این تفسیر از بند 11 اقصاد مقاومتی 
که  بگذاریم  این  بر  را  هدف  دوره ای  در  حداقل  تا  بود  نیاز 
مناطق آزاد فعلی را در جایگاه مناسبی به لحاظ شاخص های 
سمت  به  بود،  نیاز  اگر  آن  از  بعد  و  دهیم  قرار  اقتصادی 
گسترش کمی و جغرافیایی مناطق هم برویم که فعال و تا 
چندین دوره نیازی به این امر نیست و سیاست های تجاری 
مناسب تری در دنیا وجود دارد و ایجاد مناطق آزاد در همان 

سه دهه پیش نیز سیاست اقتصادی بهینه دوم بود.
این کارشناس گفت: اگر به گزارش های بانک جهانی مراجعه 
خارجی  تجارت  در  که  الگوهای هایی  که  می بینیم  کنیم، 
مناطق  از  کشور  در  ما  که  تعریفی  با  دارد،  وجود  جهانی  و 
کلی  است. کشورها اصالحات  متفاوت  دنبال می کنیم،  آزاد 
است  قرار  اگر  و  می کنند  دنبال  را  تجاری  سیاست های  در 
مشوق هایی هم داده شود، به صورت متناسب در کل کشور 
اعمال می شود تا تولیدکنندگان بتوانند از مزایای آن در کل 
کشور بهره مند شوند. در الگوی جهانی، توسعه کمی و بحث 
ارتقای  آزاد موضوعیت ندارد و به بحث  محدوده ای مناطق 

کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه می شود.
میزان  شدن  برابر  پنج  بر  مبنی  آماری  با  رابطه  در  پناهی 
سیاست های  بند 11  ابالغ   از  بعد  آزاد  مناطق  در  صادرات 
می شود،  داده  که  داشت:  آماری  اظهار  مقاومتی،  اقتصاد 
تجمیعی است و در  بحث صادرات و واردات و سرمایه گذاری 
خارجی باید سال به سال بررسی شود و اینکه آمارها تجمیع 
از  صادرات  که  داریم  قبول  نیست.  صحیحی  تحلیل  شود، 
مناطق آزاد ، جذب سرمایه گذار خارجی و بحث اشتغال رشد 
باید  داشته و اگر بخواهیم از سال 72 تا االن بررسی کنیم، 
عملکرد  حتی  و  داده  رخ  مثبت  اتفاقات  قطعا  که  بگوییم 
بوده، ولی  اقتصادی در بحث توسعه محلی هم گاها مثبت 
باید اذعان داشت که این مناطق به گواه آمارها، در تحقق 
اهداف اصلی خود موفق نبوده اند. گسترش کمی و جغرافیایی 
تجاری  سیاست های  کل  ویژه،  و  آزاد  مناطق  حد  از  بیش 
این  به  باید سیاستگذار  و  قرار می دهد  تاثیر  را تحت  کشور 

موضوع توجه جدی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: بحثی که وجود دارد، محدوده و جانمایی 
مناطق آزاد است که در مباحث و جلسات تخصصی نیز مورد 
توجه قرار گرفته و آن اینکه مناطق آزاد محدوده جغرافیایی 
آن  نمی توان  تاسیس  زمان  در  و  دارند  اختیار  در  را  وسیعی 
این  نتیجه  در  کرد .  ایجاد  زیرساخت  و  محصور  را  منطقه 
موضوع باعث ایجاد تخلفات کمرگی و قاچاق کاال می شود. 
باید به سمت اصالح و کاهش محدوده ها  پس مناطق آزاد 
بروند و همه مناطق فنس کشی شوند و در عین حال گمرک 
کنترل شود.  مناطق  در  و خروج ها  ورود  تا  مستقر شود  نیز 
لحاظ  به  که  می بینیم  کنیم  دقت  اگر  را  ماکو  آزاد  منطقه 
جغرافیایی هیچ توجیهی ندارد که 500هزار هکتار منطقه آزاد 
زیاد  مساحت  اصال  آزاد  منطقه  بحث  در  لذا  و  شود  ایجاد 
مطرح نیست. در تعریف های بانک جهانی هم اگر مالحظه 
کنیم، می بینیم که مناطق آزاد ، مناطق حراست شده گمرکی 
و بندری هستند که عمدتا هزار هکتار و در برخی مواقع تا 

پنج هزار هکتار وسعت دارند.
پناهی تاکید کرد: ما در نحوه ایجاد مناطق آزاد مشکالتی داریم و 
این مناطق به صورت تخصصی با معیارهایی که در مناطق آزاد 
موفق دنیا وجود دارد، مغایر هستند و این باعث شده که ناخودآگاه 
بحث قاچاق کاال و تخلفات گمرکی در این مناطق اتفاق بیفتد و 
با این اوصاف به نظر می آید توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق 

در حال حاضر به صالح منافع ملی نیست.
سرمایه گذاران  صادرات  موانع  با  رابطه  در  کارشناس  این 
این  گفت:  می شود،  یاد  نظارتی  اهرم  عنوان  به  آن  از  که 
مناطق به دالیل مختلف، صادرات محور نیستند و در مقایسه 
از  دارند.  جدی  ضعف های  منطقه ای،  مشابه  تجربه های  با 
ابتدای تاسیس این مناطق نیز اگر بخواهیم نگاه کنیم، این 
و  داد  ارائه  االن  راهکاری که می شود  اما  بوده؛  روند حاکم 
مجلس هم می تواند کمک کند، این است که محدوده مناطق 
را بازنگری و برخی موارد قانون مناطق آزاد نیز اصالح شود. 
متاسفانه مناطق آزاد کشور ما درگیر اموری شدند که ارتباطی 
به مناطق آزاد ندارد. کدام یک از مناطق آزاد در دنیا بحث 
امور شهری دارند و مجوز صادر می کنند ؟ کدام یک بحث امور 
فرهنگی و محیط زیستی و اختالفات با مرزبانی و شهردای 
و  جانمایی  که  می دهد  نشان  موضوع  این  پس  دارند ؟  و... 

نحوه ایجاد این مناطق دچار ضعف های جدی است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که این مناطق را به لحاظ محدوده ای 
و امور شهری و روستایی که ارتباطی به مناطق آزاد هم ندارد، 
قانونمند نکنیم، به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی کنیم. البته 
شاید برخی بگویند که این مناطق را ایجاد کردیم تا توسعه 
گذشت  با  اینجا  باید  اما  دهد،  رخ  کنارش  در  نیز  منطقه ای 
نزدیک به سه دهه از تجربه ناموفق این مدل، انتخاب کنیم 
یا منطقه آزاد ما باید درآمدی از محل واردات داشته باشند، 
به امور شهری و توسعه منطقه ای بپردازند و بحث صادرات 
و جذب سرمایه گذار خارجی را در حاشیه قرار دهند، یا اینکه 
امور شهری را در حاشیه قرار دهند و به اهداف اصلی خود 
مناطق بپردازند. این سیاستگذار است که باید انتخاب کند و 
انتخاب هم صورت نگیرد، اصال گسترش  این  تا زمانی که 

منطقه آزاد و ویژه اقتصادی توصیه نمی شود.
را  موضوع  این  سیاستگذار  اینکه  از  بعد  کرد:  اذعان  پناهی 
تعیین کرد و هدف اصلی منطقه آزاد مشخص شد، می توان 
ارائه دهیم  اینکه االن راهکاری  راهکار هم پیش بینی کرد. 
هماهنگی  صادرات،  موانع  حل  برای  که  بگوییم  مثال  و 
دستگاه های اجرایی و اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی باید 
صورت گیرد، این موضوع امکان پذیر نیست. محدوده شهری 
و روستایی در محدوده مناطق آزاد قرار گرفته و منطقه آزاد 
درگیر یکسری امور فرعی شده است. در روند بررسی الیحه 
اگر محدوده  داشتیم که  تاکید  به خود مسئوالن  نیز  چابهار 
جمعیتی به منطقه اضافه شود، مشکالت دوچندان می شود، 
اما با علم به این مطلب، محدوده جمعیتی هم داخل منطقه 
آزاد گذاشته شد و محدوده گسترش پیدا کرد و در آینده شاهد 

مشکالت این منطقه آزاد نیز خواهیم بود.
وی تاکید نمود: اگر الگوی اصلی منطقه آزاد و هدف اصلی 
نزدیک  جهانی  الگوی  به  عنوان  هیچ  به  نشود،  دنبال  آن 
نمی شویم. االن سه دهه است که مناطق آزاد تاسیس شده و 
از ابتدای آن هم این مطلب همیشه وجود داشت که مناطق 
آزاد محلی برای قاچاق شدند و آنجا تخلفات گمرکی صورت 
می گیرد؛ این طبیعی است و تا وقتی که اصالحات صورت 

نگیرد، گریزی از آن نیست.
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  مجلس  نقش  به  پایان  در  پناهی 
آزاد  مناطق  به  می تواند  زیرساخت ها  بحث  در  هم  مجلس 
را اصالح کردیم  آزاد  منطقه  اگر محدوده  کمک کند؛ مثال 
و درآمدها را به درآمدهای وارداتی و اخذ انواع عوارض و... 
عملکرد  ارتقای  روند  به  می توانیم  موقع  آن  نمودیم،  وصل 
مناطق امیدوار باشیم. اگر چنین شد، دولت باید بودجه ای به 
تکمیل  و  فراهم  زیرساخت ها  تا  اختصاص دهد  آزاد  مناطق 
شود. امکان پذیر نیست که بگوییم مناطق آزاد واردات کنند 
عوارض  اخذ  و  زمین  فروش  به  آزاد  مناطق  درآمد  محل  و 
از  نگیرد.  این مناطق تخلفات صورت  اما در  گره زده شود، 
این رو اگر محدوه مناطق آزاد اصالح شد، بعد از آن می توان 
نحوه تامین مالی را هم مشخص کرد که یا خود دولت تامین 
از  که  را  درآمدهایی  آزاد  مناطق  سازمان های  خود  یا  کند 
در  زیرساخت ها  تکمیل  صرف  می کنند،  اخذ  واردات  محل 
محدوده های کوچک نمایند، اما این مناطق از امور شهری و 
روستایی و فعالیت جانبی که االن دنبال می کنند، باید خارج 
شوند و این هم نیاز است که محدوده مناطق در کنار برخی 
اصالحات قانونی مختصر صورت گیرد تا بتوان این مناطق 
را به نحو صحیحی مدیریت کرد. در شرایط فعلی پیش بینی 
ما این است با کاهش درآمدهای وارداتی، درآمدهای مناطق 
امور  از  مناطق  این  نتیجه  در  می کند،  پیدا  کاهش  آزاد هم 
در  را  اجتماعی  نارضایتی های  این  و  شهری غافل می شوند 
آزادسازی  تمرین  درخصوص  داشت.  خواهد  دنبال  به  آینده 
اقتصادی نیز اگر هدف سیاستگذار اقتصادی الحاق به تجارت 
جهانی باشد، همین مناطق آزاد و ویژه موجود کفایت می کند.

محمد صفوی، کارشناس مسائل اقتصادی:
مناطق آزاد به ماموریت های 

خود در قانون برگردند
محمد صفوی کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند 11 
سیاست اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد اظهار 

نگاه کارشناسان به اثرگذاري مناطق آزاد در بند11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي:

اصالح قوانین؛ پایان ناکامی های مناطق آزاد
گزارش:

ملیحه اسناوندی

داشت: مناطق آزاد در ایران سابقه حدود سی ساله دارند، در 
ارتباط نوع ماموریت ها و اهدافی که مناطق آزاد داشتند و با 
وجود آمار و ارقام موجود، نمی شود گفت که در این مناطق 
توسعه عمیقی نسبت به مناطق آزاد دنیا شاهد بودیم. مشکل 
از  باید  آزاد  مناطق  زیرساخت های  که  بوده  این  نیز  اصلی 
محل درآمدهای خود مناطق تامین می شد و بعد از آن توسعه 
اتفاق می افتد . در کشورهای دیگر این روند حاکم نبوده، یعنی 
و  مالیاتی  معافیت های  کردند،  تاسیس  را  آزاد  مناطق  ابتدا 
شرایط الزم برای سرمایه گذاری را در نظر گرفتند، آن وقت 
این در حالی است که در  به کار کردند؛  آزاد شروع  مناطق 
مناطق آزاد ایران به خاطر نگاهی که وجود داشته، نگرش ها 
بیشتر بر مبنای توسعه صادرات شکل گرفتند؛ اما واقعیت آن 
است کاالهایی که در مناطق آزاد تولید می شد، توان رقابت 
به  بیشتر  آزاد  مناطق  و  نداشته  را  خارجی  مشابه  کاالی  با 
دروازه های ورود تجارت خارجی تبدیل شدند و متاسفانه ما 

در مناطق آزاد نقش وارد کننده را ایفا کردیم . 
مقاومتی  اقتصاد  در  آزاد  مناطق  اینکه  با  ارتباط  در  وی 
می توانند نقشی ایفا کنند، گفت: این مناطق قطعا در پیشبرد 
شرط  به  اما  باشند،  موثر  می توانند  مقاومتی  اقتصاد  اهداف 
آنکه به ماموریت هایی که در قانون برایشان پیش بینی شده، 
باید  آزاد  مناطق  می کند  تاکید  که  ماموریت هایی  برگردند؛ 
آزاد  مناطق  از  نیز  مجدد  صادرات  و  باشد  صادرات  سکوی 
باید صورت گیرد. در قوانین آمده که به خاطر معافیت های 
برایشان  کاالها  ورود  شرایط  می توانند  آزاد  مناطق  مالیاتی، 
سهل تر باشد؛ در این مناطق شرایط ویژه ای را بایستی برای 
باید  شرایط  این  اینکه  ضمن  کرد،  فراهم  سرمایه گذارها 
و  اقتصادی  نگاه  یعنی  شود،  خارج  دولتی  نگاه  از  مقداری 

با فرمول های امروز دنیا  باید بتوانند پررنگ تر عمل کنند.
این کارشناس، در رابطه با آماری مبنی بر رشد صادرات در 
از ابالغ بند 11 اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:  مناطق آزاد بعد 
آماری که در رابطه با افزایش چندین برابری سرمایه گذاری 
تایید نیست؛ شاید  قابل  آزاد داده می شود، خیلی  در مناطق 
ولی گران  ارزش کاال کمتر  است که  این  از دالیلش  یکی 
شدن دالر به نفع مناطق آزاد بوده، اما در عین حال شاهد 
رونق موفقیت آمیز در گردشگری و تولیدات هم نبودیم؛ شاید 
خاصی  دوره  دلیل  به  حال  هر  به  که  بوده  هم  زمان هایی 
اما به نظر نمی آید خیلی دستاورد قابل  آقایان موفق بودند؛ 

توجهی به طور کلی در مناطق آزاد وجود داشته باشد.
وی در ادامه تاکید نمود: مناطق آزاد به هر صورت مزیت هایی 
هم دارند، مثال منطقه آزاد چابهار که جزء فرصت هایی بوده 
از  می توانستیم  ما  و  نگرفت  قرار  تحریم  فشار  تحت  که 
از  باید  حال  هر  به  کنیم .  استفاده  خوب  خیلی  ظرفیت  این 
صورت  تالش هایی  باید  و  می شد  استفاده  چابهار  ظرفیت 
می گرفت، منتها این فرصت به کمبودهایی در داخل کشور 
که بر اثر تحریم ها به وجود آمد، برخورد کرد . نوع کاالهایی 
اینکه  اضافه  به  که می توانستیم صادر کنیم، محدود شدند؛ 
از  که  بفروشند  جنس  ما  به  می خواستند  که  خارجی هایی 
موقعیت  به  ندادند  اجازه  شود،  وارد  ما  آزاد  مناطق  طریق 
زمینه  در  اینکه  نیز   مهم تر  برسیم.  می خواهیم  که  خاصی 
گردشگری هم به هر حال خطوط هواپیمایی پروازشان قطع 
شد، منطقه ای مثل کیش وجودش به گردشگری بسته است، 
در داخل هم در سبد معیشتی مردم سفر کم دیده شد و بیشتر 

به هر حال  اما  بگذرانند؛  را  روزمره  معیشت  فکر کردند که 
هنوز هم مناطق آزاد مزیت هایی دارد .

صفوی تصریح کرد: مناطق آزاد می تواند با استفاده از قانون 
موجود فعلی و مدیران حرفه ای، در توسعه کشور موثر باشند؛ 
مسئله این است که ما مناطق آزاد را نیاوردیم که اشخاص و 
گروه های خاصی که تجربه ای در نوآوری و خالقیت ندارند، 
در مسیر آنجا قرار بگیرند. در این میان عده ای هم معتقدند 
که مناطق آزاد جزء حیات خلوت آقازاده هاست که البته من 
به این نتیجه نرسیدم، ولی مناطق آزاد باید در پرورش کاال، 
موثر  نوین  تکنولوری های  ورود  و  توسعه صادرات  ارزآوری ، 
باشد. همه اینها دستاوردهایی است که در قانون پیش بینی 
شده، اما اینکه محقق شود یا نه، نیاز به بررسی کارشناسی 

بیشتر دارد .
این کارشناس اقتصادی درخصوص موانع صادرات در مناطق 
آزاد گفت: طبق گفته مسئوالن مناطق آزاد، اگر دولت کاری 
به این مناطق نداشته باشد، مدیریت راحت تر صورت می گیرد 
آزاد درخصوص موانع  تناقضات میان وزارتخانه و مناطق  و 

صادرات هم پیش نمی آید. 
بیشتر  احمدی نژاد  آقای  دوم  دولت  در  داد:  ادامه  وی 
صورت  دبیرخانه  در  آزاد  مناطق  درخصوص  تصمیم گیری ها 
می گرفت، هنوز هم متاسفانه این حالت وجود دارد و این به 
بند 11  در  که  آزاد  مناطق  اصلی  اهداف  پیشبرد  و  پیشرفت 
و  اجماع  اگر  می زند.  شده، ضربه  تاکید  نیز  مقاومتی  اقتصاد 
گیرد،  صورت  سال  شعار  تحقق  برای  ایران  ملی  حاکمیت 
و می توانیم  بود  نخواهیم  در بحث صادرات  اختالفات  شاهد 
رشد اقتصادی را توسعه دهیم. به هر حال گمرک هم یکی 
از دستگاه ها است. در عین حال یک اجماع ملی در رابطه با 
باید  باید صورت گیرد؛ حاکمیت  آزاد میان دستگاه ها  مناطق 
آزاد مشخص کند؛ چراکه وزارتخانه ها  با مناطق  را  تکلیفش 
به هر حال تابع این حاکمیت هستند و گهگاه سختگیری هایی 
می گیرد.  آنها صورت  جانب  از  گمرک  و  سفارش  ها  ثبت  در 
متاسفانه وزارتخانه ها می گویند به اندازه ارزش افزوده می توانند 
به داخل کشور صادرات داشته باشد، اما این ارزش افزوده هم 
قانونی دارد؛ براساس همان قانون باید بگذارند کار انجام شود. 
ما  آزاد  مناطق  که  می شد  بحث  قبال  کرد:  تاکید  صفوی 
محل ورود قاچاق کاالست، ولی آنقدری که از بازارچه های 
غیرمناطق آزاد کاال وارد می شود که ورود کاال از مناطق آزاد 
چیزی حساب نمی شود. همین ها بیایند این رویه را از طریق 
مناطق آزاد قانونمند کنند و شرایط را برای سرمایه گذاری و 
ورودیه  می دانیم  حداقل  اینگونه  نمایند؛  فراهم  بیشتر  تولید 
این رویه چیست. زمانی که مثال از مرز بانه کاال وارد می شود، 
نمی دانیم این کاال چه مقدار است، ولی مناطق آزاد حداقل 
مشخص  حقیقت  در  این  و  دارد  گمرک  خروجش  و  ورود 
می کند که چه اتفاقی می افتد. ولی با تمام این اوصاف نیاز به 
اجماع ملی داریم تا مناطق آزاد ما رشد کنند وگرنه مناطق 
محلی  توسعه  و  می شوند  آباد  مناطق  به  تبدیل  صرفا  آزاد 
صرفا هدف اصلی مناطق قرار می گیرد، این در حالیست که 
لحاظ  مناطق  این  برای  را  دیگری  اصلی  اهداف  قانونگذار 
مناطق  با  آزاد  مناطق  فرضیه  کنیم  قبول  باید  است.  کرده 
آباد متفاوت است و هر جایی می تواند منطقه آباد باشد، ولی 

منطقه آزاد در آن حاکم باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان نسبت به قوانین موجود در 
رابطه با مناطق آزاد گالیه کرد و گفت: قانون  منطقه آزاد در 
زمانی که نوشته شده، یک قانون تقریبا مترقی بود؛ اگر همان 
نمی شدیم.  اجرا می شود، دچار چنین مشکالتی  قانون خوب 
اما االن این قانون نیاز به بازنگری دارد تا موانعی که قبال و 
ترمزهایی که باعث شده مناطق ما رشد نداشته باشند، برداشته 
با  و  باشد  کننده  کمک  می تواند  مجلس  راستا  این  در  شود. 
بازنگری در قانون و باال بردن ظرفیت های ما برای مراوده با 
جهان این قانون می تواند خیلی چیزها را تغییر دهد. به فرض 
برخی معافیت ها ، میزان ورود کاال، میزان صدور کاال و مراوده 
با کشورهای جهان قابل تغییر است، این قوانین می تواند به 
که  کاالهایی  تنوع  و  بدهد  تسهیالتی  همجوار  کشورهای 
برای صادرات می تواند صورت بگیرد . همچنین قوانین ورود 
خارجی ها و سرمایه گذار می تواند اصالح شود تا به طور کلی 

شاهد ارتقاء عملکرد مناطق آزاد در کشور باشیم.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم نگاه متفاوت به هر یک از مناطق آزاد

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند 11 
سیاست اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد اظهار 
کرد: به طور کلی مناطق آزاد همدیگر را خنثی کردند، برخی 
جدیدا  که  هم  دیگر  برخی  بوده،  خوب  عملکرشان  مناطق 
اضافه شدند، نقش موثر در رسیدن به اهداف اصلی و بحث 

اقتصاد مقاومتی را کمرنگ کرده اند. 
به اعتقاد وی، اصال نیازی به افزایش مناطق آزاد وجود ندارد؛ 
درست  را  وجودی شان  فلسفه  باید  موجود  مناطق  این  زیرا 
ادامه دهند و صرف اینکه منطقه ای را اضافه کنیم  که خودش 
دارای ردیف بودجه در سازمان مدیریت باشد و به سرزمین 
آزاد  منطقه  عقلی  و  منطقی  نظر  از  باشد،  وصل  هم  اصلی 
قشم  کیش ،  مثل  آزادی  مناطق  ولی  نمی شود؛  محسوب 
عین  در  دارند،  راه  آزاد  آب های  به  که  هستند  مناطقی  و... 
اصلی  سرزمین  توسعه  در  قطعا  و  هستند  کنترل  قابل  حال 
و پیشبرد اهداف مدنظر در بند 11 اقتصاد مقاومتی هم موثر 

خواهند بود . بنابراین منطقه آزاد شاید بیشتر جلوی مقداری 
سرمایه گذاری هایی که به بیرون می شد را بگیرد یا در بحث 
گردشگری فعال بوده باشد؛ اما در بخش صنعتی شدن واردات 
و بومی سازی تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری های خارجی 
ارقام  و  آمار  و  دارد  آزاد وجود  مناطق  راه طوالنی در مسیر 
البته اعدادی  ارائه شده در این رابطه خیلی مخدوش است. 
ببینیم  باید  اما  می شود،  اعالم  خارجی  سرمایه گذاری  برای 
این موضوعی است که نقش دبیرخانه  ماهیتش چه بوده و 

را پررنگ می کند.
این کارشناس در ادامه به نقش منطقه آزاد کیش در اقتصاد 
کشور اشاره کرد و گفت: نقش منطقه آزاد کیش کامال لمس 
با  یکسان  نباید  که  دارد  ویژگی هایی  منطقه  این  می شود؛ 
نباید  واقع  در  کرد.  تعریف  استراتژی  برایش  مناطق  دیگر 
رویش  اصلی  قوانین سرزمین  و  باشد  یکسان  حاکم  قوانین 
زیرا  و ...،  واردات  بخش  یا  بانک ها  قوانین  مثل  شود؛  پیاده 
اینکه  ندارد و کامال کنترل شده است.  بیرون  به  این راهی 
تهمت هایی زده می شود که مناطق آزاد محلی از قاچاق است، 
شاید شامل برخی مناطق دیگر که مرزی هستند، شود و در 
قرار  غفلت  مور  همچنان  مناطق  از  دیگر  برخی  حال  عین 
آنجا  در  اتفاقی  هیچ  که  می شوند  این  به  متهم  و  می گیرند 

نمی افتد و این باعث کدورت ذهن دبیرخانه می شود. 
وی ادامه داد: در وهله اول دبیرخانه مثل یک دولت باید باال 
سر اینها قرار گیرد، اما به حرف دلشان گوش بدهد؛ بایستی 
نگاه  باید  کنند،  استراتژی مشخص  جداگانه  کدام  هر  برای 
آنکه  نه  باشد،  داشته  وجود  مناطق  از  کدام  هر  به  متفاوت 
مثل بچه ای کم اهمیت به این مناطق نگاه شود.  هر کدام 
از مناطق به هر حال استعدادی دارند و می شود رویش کار 
کرد. مخصوصا در بحث گردشگری که مناطق کیش و قشم  
می توانند موثر باشند . اما در کل از نظر صنعتی شدن مناطق 
می دهم  پیشنهاد  است.  چگونه  آمار  ببینیم  باید  کشور  آزاد 
مناطق  تمام  افزوده های  ارزش  محاسبه  بحث  در  دبیرخانه 
ناخالص  تولید  روش ؛  و  مشاور  مجری ،  فرمول ،  یک  با  آزاد 
ممکن  کند؛  حساب  را  آن  انباشت  سرمایه  و  تشکل  ملی ، 
است آمار هرمزگان با منطقه ای دیگر متفاوت باشد و طبیعتا 
این عملکرد متفاوت نشان دهنده کارا یا غیرکارا بودن یک 
این  از  که چقدر  نیز  ستاننده  و  داد  بحث  در  نیست .  منطقه 
مناطق به خودشان و بخش داخل توانستند کمک کنند، باز 
هم بایستی آمار منطقه ای وجود داشته باشد، چراکه با یک 
روش و متولی قابل قیاس نیست و متاسفانه برخی مناطق 
پررنگ  را  دبیرخانه  نقش  موضوع  این  ماندند .  مغفول  اصال 

می کند و دبیرخانه است که باید وارد عمل شود. 
میزان  شدن  برابر  پنج  بر  مبنی  آماری  با  رابطه  در  بغزیان 
سیاست های  بند 11  ابالغ   از  بعد  آزاد  مناطق  در  صادرات 
اگر  است؛  پایین  مطلق  عدد  این  گفت:  مقاومتی  اقتصاد 
را در  بانک ها می چرخد  آزاد و پولی که در  مساحت مناطق 
همچنان  صادرات  بخش  که  کنیم  تاکید  باید  بگیریم،  نظر 
قابل توجه نیست. درست است که به عددش نگاه می کنیم 
و می گوییم مثال چندین برابر شده، اما این مقدار باال نیست. 
منطقه آزادی که در چین و آسیای شرقی وجود دارد، رشدشان 
پایین است، اما اعدادشان بزرگ است. سنگاپور را اگر در نظر 
بگیریم،  مساحتش با کیش زیاد فرق نمی کند، اما روی ارتفاع 
از سرزمین  برنامه ای که داشتند،  با  و  آن منطقه کار کردند 
ممنوعیت  سفارش،  ثبت  بحث  اکنون  نشده اند.  متاثر  اصلی 
ورود کاال و خودرو به شکلی است که به صنعت گردشگری 
لذا  باشیم؛  ارزی کشور  تابع قوانین  باید  هم لطمه زده و ما 
ایفا  موثری  نقش  نمی تواند  وگرنه  شود  بازنگری  باید  اینها 
کند. اینکه در بخش صنعت ادعا ندارند و بیشتر بحث زمین 
فروشی و تامین نیاز هزینه ای شان از طریق آن، راهکار این 
در  نیست.  اقتصادی  رشد  دهنده  نشان  است،  شده  مناطق 
اطراف قشم و کیش موفق  بومی  مناطق  نیز  اشتغال  بحث 
بودند، ولی بقیه مناطق مالک انتخاب شان به عنوان منطقه 
آزاد معلوم نبود، انگار خواستند که به استانی کادو بدهند و آن 

را به منطقه آزاد تبدیل کنند. 
اینکه در صادرات رشد قابل توجه  ادامه داد:  این کارشناس 
باشد، صحت ندارد و بیشتر از اینها انتظار می رود. باید دید در 
این مسیر، واردات تکنولوژی صورت گرفته و آیا سرمایه گذار 
خارجی وجود دارد یا صرفا وجوه خارجی آمده؟ این موضوع 
مقداری  کلی  اعداد  این  و  دارد  آمار  در  تفکیک  قابلیت  باز 

گمراه کننده است.
وی در ارتباط با عملکرد مجلس درخصوص مناطق آزاد اظهار 
داشت: مجالس ما درخصوص مناطق آزاد حفظ وضع موجود 
کردند، چون بعضا در شرایطی قرار گرفتند که بحث سکوی 
مدیرانی  مدت  این  در  شاید  نبوده،  مطرح  بودن  صادراتی  
عوض شدند اما تغییر مکرر مدیران ارشد سازمان های منطقه 
نفع  به  دیدن،  را  مناطق  همه  نگاه  یک  با  طرفی  از  و  آزاد 
مقاومتی  اقتصاد  شاخص های  است.  نبوده  اقتصادی  توسعه 
در هر کدام از مناطق آزاد می تواند متفاوت باشد، پایین بودن 
زیرا  نیست،  مدیریت  ضعف  دهنده  نشان  یکی  در  شاخص 
ممکن است اصال امکانی در آن مناطق وجود نداشته باشد . 
مدت هاست بحث قوانین ارزی و بانکی مسکوت مانده، ضمن 
اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید بازنگری شود . لذا 
مجالس ما بیشتر در این مدت حفظ وضع موجود و افزایش 

مهمان های مناطق آزاد را مدنظر قرار دادند.
آزاد  مناطق  در  صادرات  موانع  درخصوص  پایان  در  بغزیان 
مناطق  اهمیت  بانک مرکزی  که  زمانی  تا  خاطرنشان کرد: 
آزاد را به عنوان جزء خارج از آن قوانین ارزی کشور نبیند، 
داستان تناقض مسئوالن مناطق آزاد و وزارتخانه ها در رابطه 
با بحث گمرک و ثبت سفارش ها وجود دارد. اینکه دولت فکر 
می کند ثبت سفارش را حذف کند یا بحث مالیات ها را دائما 
زنده کند می تواند کمکی به بازار ارز و درآمدهای خود کند، 
کامال اشتباه است . نباید این موارد را در مناطق آزاد به عنوان 
تهدید استفاده کرد . نمی شود اینها را به سرمایه گذار تحمیل 
که  پایی  و  دست  با  باشیم  داشته  انتظار  نهایت  در  و  نمود 

بستیم، تغییرات اساسی صورت گیرد.



یادداشت

مناطق آزاد مزیت ها و ظرفیت هایی در دل توسعه اقتصادی، 
برای  محرک هایی  به  نیاز  که  دارند  خود  تولیدی  و  تجاری 
شکوفایی این مزیت ها به نام پیوند با تجارت و اقتصاد روز در 

بازار داخل و خارج از سرزمین های خود را می طلبد.
بی شک با نگاهی به مزیت ها و ظرفیت هایی که در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی بر پایه قانون جامع این مناطق وجود دارد، فعالیت 
اقتصادی و تولیدی را به نسبت سرزمین اصلی با امتیازاتی باال 
در تامین مواد اولیه، دسترسی به بازارهای جهانی، عدم پرداخت 
عوارض گمرکی و ده ها مزیت دیگر روبه رو می کند و با توجه 
به رقابت شدیدی که در بین فعالین اقتصادی درخصوص پایین 
آوردن قیمت تمام شده کاالها وجود دارد، هیچ شکی برای این 
پیوند ها بین فعالین اقتصادی و مناطق آزاد وجود نخواهد داشت، 
حال اینکه چرایی عدم دستیابی به این اهداف در مناطق آزاد 
از  یکی  که  برمی گردد  موضوع  چندین  به  اقتصادی  ویژه  و 
مهم ترین این موضوعات، عدم معرفی صحیح و تاثیرگذار این 
مزیت ها از جانب مجموع های موظف در این سازمان ها است و 
یا نداشتن برنامه و حتی پاسخگویی در قبال فرصت سوزی ها در 
این راستا می تواند از عوامل مهم عدم دستیابی به این پیوند مهم 

و تاثیرگذار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
شاید به تجربه بتوان دومین دلیل این عدم پیوند را، نبود نیروی 
متخصص در مناطق آزاد کشور بیان داشت و عدم رویکرد در 
تربیت نیروی متخصص در مناطق آزاد بی تردید در دهه های 
گذشته باعث وجود عمده نیروهای بدون تخصص در این مناطق 
شده است، تا جایی که به گفته تعدادی از فعالین اقتصادی که 
حوزه تولید تخصصی در این مناطق در حال فعالیت هستند، این 
موضوع و خالء، به یک بحران در مقاطعی برای این فعالین 

اقتصادی بدل شده است.
سومین دلیل مهم عدم این پیوند که می تواند در توسعه اقتصاد 
کالن کشور هم نقش آفرینی کند، عدم تامین مالی بنگاه های 
اقتصاد  می باشد؛  بانک ها  توسط  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
تولیدمحور یک نکته کلیدی دارد و آن هزینه حقوق و جاری 
تولید نیست، بلکه هزینه در گردش تامین مواد اولیه در مسیر 
تولید است و با توجه به عدم تامین مواد اولیه از سایر کشورها 
مشکالت  واسطه  به  اقتصادی  فعالین  توسط  اعتبار  برپایه 
تحریمی کشور، این خالء نیز حجم بسیار بزرگی از نقدینگی 
و سرمایه فعالین اقتصادی که می تواند در مسیر توسعه فعالیت 
بنگاه اقتصادی هزینه شود، در مسیر تامین مواد اولیه همراه با 
نوسانات بسیار زیاد نرخ عرض از کف فعالین اقتصادی می رود و 
شاید کند بودن توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی در مناطق 

آزاد به این دلیل است.
در مجموع هیچ تردیدی بر نقش پررنگ و مزیت های فراوان 
مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیست؛ اما رسیدن 
به پیوند پایدار بین تجارت روز که توسط فعالین اقتصادی بخش 
خصوصی صورت می گیرد، در مناطق آزاد نیازمند یک برنامه 

منسجم و با ثبات است.

تولید، فرصتی در دل تهدید تحریم
طرح ها و الگوهای چیدمانی جدید در مناطق آزاد رنگ و بویی 
پررنگ در مسیر توجه و اهمیت بخشیدن به تولید با محوریت 
صادرات به خود گرفته است و با نگاهی به آمارهای صادرات و 
واردات در مناطق آزاد کشور می توان به وضوح این تغییر رویه را 

در این مناطق از کشور مشاهده کرد.
در بیشتر مناطق، میزان صادرات عددی بزرگتر از واردات به خود 
گرفته و این نویدبخش تبدیل تهدید تحریم به فرصت در جهت 
تولید در مناطق آزاد با محوریت صادرات است که اصلی ترین 

رکن مناطق آزاد را در این عملکرد نمایان می کند.
هدفگذاری ها و برنامه ریزی های منسجم سازمان های مناطق 
آزاد در مسیرهای تعیین شده، گواهی مدل جدیدی از مدیریت 
است که می تواند در شرایط بحران اقتصادی کنونی، ساحل امنی 

را برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد فراهم نماید.
بی تردید جهش افسار گریخته نرخ ارز در کنار همه مشکالتی 
که در کشور از باب تورم و افزایش قیمت ایجاد کرده، فرصتی 
برای تولید با نگاه صادرات به وجود آورده که با نیم نگاهی به 
رویکرد واحدها و شرکت های تولیدی در مناطق آزاد می توان به 
این نتیجه رسید که با رویکردی درست و تفسیری صحیح از 
شرایط اقتصادی، عمده تولیدکنندگان در مناطق آزاد دروازه های 
کشورهای همسایه خود را برای هدفگذاری های بازارهای جدید 
گشوده و در حال تعامل و صادرات کاال با این کشورها هستند 
که این موضوع نویدبخش تحرک و جهش پویای اقتصادی 
در مناطق آزاد به نسبت گذشته است و به تعبیری می توان 
بیان داشت وجود فرصت های متنوع در این مناطق، در کنار 
مزیت های بیشمار دیگر برای سرمایه گذاران، یکی از بهترین 
ظرفیت های مناطق آزاد در قیاس با سرزمین اصلی است و با 
نگاهی به میزان صادرات در مناطق می توان به روشنی این 

مولفه را درک کرد.
در کنار رونق صادراتی در مناطق آزاد با توجه به افزایش نرخ ارز و 
کاسته شدن از سفرهای گردشگری خارجی ایرانیان، شاهد حضور 
گردشگران بیشتر داخلی در مناطق آزاد هستیم که این نیز خود نشان 
از رونق گردشگری این مناطق دارد که امیدواریم با برنامه ریزی و 
تکمیل زیرساخت های حوزه گردشگری در این مناطق، شاهد توسعه 

بیشتر این ظرفیت در مناطق آزاد کشور هم باشیم. 
باید توجه کنیم که گردشگری داخلی در کنار تجربه سفری 
لذت بخش به مناطق آزاد، نیم نگاهی هم به بازارها و تامین مایحتاج 
خود در قالب گردشگری خرید هم دارد که می طلبد با برنامه ریزی 
و هدفگذاری هرچه زودتر بتوان مشکل سهمیه واردات کاالهای 
مصرفی و مسافری در مناطق آزاد را حل کرد تا شاهد جایگزینی 

مناطق آزاد کشور به عنوان مقاصد گردشگران داخلی باشیم.

پیوند تجارت روز با اقتصاد آزاد 
در مناطق آزاد

فریبا شیخی

گزارش6
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اقتصادي کردن مشوق هاي مناطق آزاد و 
مهم  و  اصلي  راه هاي  از  اقتصادي،  ویژه 

بهبود فضاي کسب و کار است. 
فرصت هاي  ایجاد  و  کارآفریني  مسئله 
شغلي و گذر از مرحله اقتصاد خدماتي به 
اقتصاد تولید محصوالت کاربردي، امروزه 
از طریق منحني خندان صورت مي گیرد؛ 
این منحني گذر محصول از مرحله جنیني 
را تا مرحله فروش نشان مي دهد که در آن 
عملکرد اجراي طرح هاي صنعتي پیشرفته 
در  رقابت  افزایش  به  مي تواند  محصول 
منجر  آزاد  بازار  در  اقتصادي  فعالیت هاي 
اجراي  و  گسترش  براي  را  زمینه  و  شود 
فعالیت هاي دانش بنیان فراهم کرده و تمام 
عملیات تولید، مونتاژ، حمل، توزیع، خرده 
تامین  و  فروش  از  پس  خدمات  فروشي، 

قطعات و لوازم جانبي را شامل مي شود. 
بنگاه های  تقویت  و  اعتماد  همچنین، 
اصلي  و  اولیه  وظیفه  می تواند  خصوصی 
دولت را که همانا بسترسازي براي اقتصاد 
مردم نهاد و حرکت به سوي رشد اقتصادي 
است، میسر نماید. در این فرآیند خالقیت 
حرکت  کارهاي  و  ساز  ازجمله  نوآوري  و 
اقتصاد مردمي است که با راه اندازي پنجره 

واحد خدمات رساني اجرایي مي شود. 
از  یکي  ازجمله  هولوگرافیک  سازمان 
پنجره  ایجاد  عرصه  در  نوآوري ها  این 
اصطالح  این  است.  آزاد  مناطق  در  واحد 
است  نوآورانه  و  اختراعي  فرآیندي  بیانگر 
ایده ها  جدید،  چیزهایي  آن،  طریق  از  که 
و شیوه هاي تازه خلق مي شوند و به معني 
توسعه  فرآیند  درحوزه  اساسي  گام  یک 
از  مهمي  جنبه  که  بوده  جدید  محصول 

مدیریت بازار است. 
فناوري هاي  زمینه  در  نوآوري  مفهوم 
بوده  دانش  از  نو  کاربردي  پیشرفته، 
که  را  خدماتي  یا  نوین  محصوالت  که 
مشتریان خواستار آن هستند، ارائه مي دهد. 
به  اختراع  معناي  به  نوآوري  عبارتي  به 
زیادي  اهمیت  از  آن  تجاري سازي  همراه 

برخورداراست. 
یک نوآوري داراي دو زیرشاخه است:

1(  ایده یا بخشي است که براي شخص یا 
گروه خاصي نبوده

2( توجه به مسئله تغییر که منجر به قبول 
و پذیرش ایده مورد نظر است. 

ایجاد نوآوری در کسب و کار 
مناطق آزاد

درباره  که  مختلفي  تعریف هاي  همه  با 
نکته  یک  است،  آمده  عمل  به  نوآوري 
آنها مشترک است و آن این است  درباره 
که نوآوري در واقع بازاري نمودن و قابل 
جدید  طرح  و  ایده  یک  کردن  استفاده 

بر اساس مزیت ها مي باشد. 
بر این اساس، نوآوري فرآیند معرفي یک 
اختراع، یک ایده یا کاربرد جدید و تبدیل 
یک  ارائه  یا  و  عمومي  استفاده  براي  آن 
اختراع یا ابداع به بازار و تجاري سازي آنها 
است. منظور از تجاري سازي، به کارگیري 
گسترده آن اختراع یا ابداع در عمل است. 
آن  با  کارآفرین  که  است  ابزاري  نوآوري، 
ایجاد  تولید  منابع  مي آفریند،  تازه  ثروتي 
موهبت  موجود  منابع  به  یا  و  مي کند 
به  رو،  این  از  مي بخشد.  ثروت آفریني 
نوآوري باید از حیث کارآفریني آن و ایجاد 
و  کرد  نگاه  جدید  ثروت  و  سرمایه  یک 
نقش کارآفرین را در آن برجسته نمود، به 
طوري که باید آن را عامل تبدیل یک ایده 
و دانش جدید به ثروت و سرمایه اي جدید 

دانست.
بر این اساس، اکوسیستم نوآوري، مندمج 
توسعه اي  ماموریت هاي  و  اهداف  در 
ایده هاي  اجراي  زمینه ساز  آزاد  مناطق 
جدید از سوي فعاالن اقتصادي به منظور 
تولید، صادرات کاالهاي صنعتي و تبدیلي، 
ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار 
و کاال براي حضور در بازارهاي جهاني و 
منطقه اي است که در یک زمینه مشترک 
اقتصادي کردن سایر مزیت هاي  با هدف 
مناطق آزاد با هم در ارتباط متقابل هستند. 
در این نگرش، یک ایده جدید اقتصادي 
اقتصادي  فعاالن  نظر  از  است  ممکن 
درگیر آن جدید تلقي شود، اگرچه در جاي 
باشد.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  دیگري 

بنابراین، مي توان گفت که نوآوري لزوما 
به معني به کارگیري یک ایده کامال جدید 
باشد،  نشده  استفاده  که در جاي دیگري 
از  نیست؛ بلکه حتي در یک مجموعه اي 
افراد که یک سازمان را تشکیل مي دهند، 
به  تبدیل  بار  اولین  براي  ایده  وقتي یک 
عمل شود، نوآوري اتفاق افتاده است. بر 
این اساس، نوآوري اولین تحول و تبدیل 
یک ایده به عمل در سازمان هاي مناطق 
با ایجاد  از این رو،  آزاد به شمار مي رود. 
سازمان هاي  در  نوآوری  اکوسیستم  یک 
مبتني  رویکردهاي  مي توان  آزاد  مناطق 
بر دانش روز را با انسجام فکري افزایش 
درگیر  آن  با  را  زمینه هاي مختلفي  و  داد 

کرد. 
زندگی  پیشرفته،  فناوری هاي  امروزه، 
شکاف  و  داده  تغییر  شدت  به  را  انسان 
طریق  از  عمال  کشورها  بین  آمده  بوجود 
سرعت  این  و  می گیرد  صورت  فناوری 
فاصله کشورهای در حال توسعه و توسعه 
یافته را افزایش می دهد. بنابراین، باید به 
فناوری، نوآوري، تحقیق و توسعه اهمیت 
دوچندان داد و نگاه منسجم تری به آن در 
ترغیب واحدهاي اقتصادي براي رقابت و 
داشت.  بازار جدید  و خلق  بازار  در  حضور 
دانش  پایه  بر  آزاد  مناطق  در  که  چیزي 
تحقیق،  به  توجه  طریق  از  باید  لزوما 
توسعه، نوآوري و فناوری براي خلق ثروت 

دنبال شود. 
قابل  طور  به  نوآوری  اکوسیستم  امروزه، 
از  اقتصادي که  توجهی در رشد و توسعه 
هست،  نیز  آزاد  مناطق  عمده  هدف هاي 
موثر است. این مسئله پیشرفت در علم و 
را  صنعتی  رقابت  و  بهره وری  تکنولوژی، 
افزایش داده و به طور گسترده ای استاندار 
بهبود  را  مناطق  فعالیت هاي  کیفیت  و 

بخشیده است. 
با  تعاملی  شبکه های  طریق  از  نوآوری 
و  دانش بنیان  اقتصاد  و  خصوصي  بخش 
کسب و کارهاي نوآور و شتاب دهنده که در 
سطوح مختلف ایجاد مي شوند، عمال یک 
طیف گسترده و پیچیده اي از ذی نفعان را 
در هر دو بخش دولتی و خصوصی کشور 
بوجود آورده است که مناطق آزاد نیز جزء 
اصلي پیوند این طیف به منزله فرصتي در 

اختیار اقتصاد ملي به شمار مي روند. 
نوآوری  اکوسیستم  مهم  کارکرد  توسعه 
فعالیت های  بر  عالوه  بخش ها  این  در 
تحقیق و توسعه، حوزه های مهم اثربخش 
مي دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  نوآوری 
از  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  شرکت های 
جدید  دانش هاي  و  تحقیقات  نتایج  پرتو 
به  برنامه  و  طرح  تا  را  ایده پردازي  مسیر 
تجاري سازي و جذب بازار به درستي طي 

می کنند. 
از  دانشگاه ها  با  صنعت  مفقوده  حلقه 
طریق ارتباط مراکز تحقیقاتی و بنگاه هاي 
زمینه  آزاد،  مناطق  همچون  اقتصادي 
ذی نفعان  می کنند.  پیدا  سرمایه گذاری 
نوآوری،  اکوسیستم  از  بخشی  عنوان  به 
با  نوآوری  فرآیند  در  پیچیده ای  طور  به 
رفتار  و  مي گیرند  قرار  ارتباط  در  یکدیگر 
بهبود  عمل  در  را  اکوسیستم  کارایی  آنها 
می بخشد و این به نوبه خود کارایی فردی، 

جمعي و شرکتي را افزایش می دهد. 
چنین  دنبال  به  آزاد  مناطق  سازمان هاي 
مقوله  از  استفاده  با  اقتصادي  رویکر 
عمل  در  بتوانند  تا  هستند  نوآوري 
ثروت،  تولید  در  را  کارآفریني  موجبات 
سالم  و  مولد  اشتغال  و  تکنولوژي  توسعه 

فراهم سازد.

اجرای پروژه پنجره واحد 
در مناطق آزاد

آزاد  مناطق  در  واحد  پنجره  پروژه  اجرای 
از  آن  اقتصادی  فرآیندهای  اجرای  و 
مزیت های  دارای  سامانه مشخص  طریق 
مختلفی مانند کاهش زمان ارائه خدمت و 
شفافیت فرآیند آن است که امروز موفقیت 
بیشتر آن در گرو همکاری و تعامل بیشتر 
سازمان های مرتبط با سازمان هاي مناطق 

آزاد است. 
آزاد  مناطق  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
دولت  به  دستیابی  اخیر،  سال های  در 
واحد  پنجره  پروژه  اجرای  و  الکترونیک 
است که با جدیت پیگیری شده و امروز در 
مناطق آزاد در حال اجراست، به طوري که 
با اجرای آن شاهد مدیریت بهینه هزینه ها، 
و  زمان  در  بروکراسی، صرفه جویی  حذف 
سهولت در انجام فعالیت های اقتصادی در 

این مناطق خواهیم بود. 
موضوع پنجره واحد در چارچوب وضعیت 
خدمات الکترونیک مناطق ساماندهی شده 
مستلزم  اول  وهله  در  موضوع  این  که 
مناطق  در  باید  که  بود  خدماتی  شناخت 
مهم ترین  شود.  ارائه  متقاضیان  به  آزاد 
و  مناطق  خدمات  دریافت کنندگان 
آزاد  مناطق  مجموعه  با  که  اشخاصی 
شامل  دارند،  تعامل  اقتصادی  ویژه  و 
و  اصناف  گردشگران،  سرمایه گذاران، 
بازاریان و شهروندانی مي شوند که ساکن 

مناطق هستند. 
در پروژه پنجره واحد برای سرویس هایی 
داده مي شود، سعي شده  افراد  این  به  که 
صورت  مناسبی  و  درست  برنامه ریزی  تا 
گیرد. انجام این خدمات در فرآیند اجرای 
پروژه پنجره واحد از طریق درگاه خدمات 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته 
پنجره  تعریف  در  که  آنچه  یعني  است. 
واحد گفته مي شود، یک درگاه واحد است 
باید  که  مردم  نیاز  مورد  تمام خدمات  که 
سازمان ها  مجموعه  یا  سازمان  یک  از 
این  به  می دهد.  پوشش  را  شود  دریافت 
که  نیازی  هر  مثال  طور  به  که  معنی 
فعاالن اقتصادی در حوزه دریافت مجوزها 
بهره برداری  پروانه  سرمایه گذاری،  از  اعم 
دارند،  الزم  خدمات  دیگر  و  صادرات  یا 
درگیر  تا  می شود  انجام  درگاه  این  در 
عادی  حالت  در  زیرا  نشوند،  کاغذبازی 
به  مجبور  پرونده  یک  تکمیل  برای  افراد 
و  هستند  طوالني  فرآیندهای  گذراندن 
حتی در سیستم های موجود نیز در صورت 
عدم تعامل دستگاه ها با یکدیگر، مشکالت 

بین سیستمی وجود دارد. 
این  تمام  درگاه  یک  یعنی  واحد،  پنجره 
مخاطب  دیگر  و  دهد  ارائه  را  خدمات 
اداره ها و میزها و سامانه ها نشوند.  درگیر 
این تجربه نهایی براي تحقق پنجره واحد 

در مناطق آزاد است. 
شده،  انجام  شناسایی هاي  براساس 
در  که  دارد  وجود  خدمتي  ۷۳گروه 
مجموع شامل ۳۰۹خدمت در مناطق آزاد 
می شوند که باید این ۳۰۹خدمت در ادامه 
دارد،  وجود  که  چشم اندازی  طبق  و  مـیر 
پیش بینی هاي  براساس  شود.  پیاده سازی 
انجام شده، قرار است تا پایان سال ۹۹ این 
تعداد خدمت به 2۰۰خدمت برسد. در حال 
شده  فنی  پیاده سازی  12۵خدمت  حاضر 
فعاالن  اختیار  در  آنها  از  زیادی  تعداد  و 
اقتصادی مناطق آزاد قرار گرفته است که 

گزارش:
 دکتر عبدالرسول خلیلي

استاد دانشگاه و 
کارشناس مناطق آزاد

نوآوري و بهبود فضاي کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه:

مناطق  خدمات  درگاه  طریق  از  می توانند 
آزاد و ویژه اقتصادی از آن استفاده کنند. 

یکسری از این خدمات که در نظر گرفته 
شده است، به ظرفیت های مناطق آزاد از 
عنوان  به  می شود؛  مربوط  حقوقی  لحاظ 
گمرکی  تشریفات  که  آنجایی  از  مثال 
با  قانون  طبق  داریم  آزاد  مناطق  در  که 
این  همه  است،  متفاوت  اصلی  سرزمین 
سیستم ها  و  فرآیندها  طراحی  در  موارد 
در نظر گرفته شده است، کاری که امروز 
در حوزه صنایع و کمیسیون ارزش افزوده 
مبنای  بر  نیز  می شود  انجام  آزاد  مناطق 
شده  برنامه ریزی  آزاد  مناطق  فرآیندهای 
از لحاظ قانونی در  است. آن ظرفیتی که 
مناطق وجود داشته است، از طریق پروژه 
پنجره واحد به تحقق آن کمک می شود و 
مواردی هم که از قبل تحقق یافته بودند 

نیز حفظ مي شوند. 
که  است  این  واحد  پنجره  دیگر  مزیت 
که  حقوقی  موارد  و  اداری  فرآیندهای 
انجام  سیستمی  طریق  از  آن  پیاده سازی 
شده تا حدود زیادی حل شده است. برای 
مثال واحدهاي صنعتی فعال در منطقه آزاد 
به این علت که در سیستم های استان ثبت 
منطقه  مزایای  از  نمی توانستند  بود،  شده 
آزاد به درستی استفاده کنند و یا برعکس، 
سرزمین  مجوزهای  برخی  از  بود  ممکن 
اصلی بهره ای نبرد که در این زمینه سعی 
شده با هماهنگی سازمان های مرتبط این 
این موضوع، الزمه  مسائل حل شوند. در 
گمرک  با  تعامل  و  هماهنگی  کار  انجام 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  ایران 
بوده است که به درستي انجام گرفته است. 

شفافیت فرآیندها، در بستر پنجره 
واحد خدماتی

و  خدمات  ارائه  زمان  کاهش  دیگر،  مورد 
شفافیت فرآیندها است. در حال حاضر در 
درگاه خدمات بیش از یکصد دستورالعمل 
آموزش رویه دریافت خدمات ارائه شده که 
در آن هر فرآیندی که در سایت ارائه شده 
و  توضیحات  تمام  دارند،  ارائه  قابلیت  و 
روش انجام فرآیند و مراحل و مدارک الزام 
را به صورت کامل برای مخاطبان توضیح 

داده شده تا سردرگم نشوند. 
شکل  به  فرآیند  چون  حال،  عین  در 
سیستم است، زمان آن کوتاه شده و برای 
امروز  موجود،  گزارش های  براساس  مثال 
گمرکات  در  کاال  ترخیص  زمان  میانگین 

مناطق آزاد، کمتر از یک روز است. 
در حوزه ثبت سفارش در ابتدای سال 1۳۹۷ 
انجام آن صرف  زمان بسیار طوالني براي 
مي شد که این زمان در مناطق آزاد به طور 
زمان  چند  هر  یافته؛  کاهش  خوبی  بسیار 
در  اما  نیست،  یکسان  مناطق  همه  در  آن 
کل نسبت به زمانی که پروژه شروع شده 
کرده  پیدا  کاهش  از ۶۰درصد  بیش  است، 
است؛ همچنین میانگین زمان رسیدگی به 
پرونده های کمیسیون ارزش افزوده از چیزی 

در حدود سه ماه، به 1۵روز رسیده است. 
گذشته  در  که  است  توضیح  به  الزم 
فرآیند  وارد  که  پرونده ای  هر  برای 
افزوده می شد، در حدود  ارزش  کمیسیون 
1۵۰۰صفحه پرینت گرفته مي شد که این 
عدد بسیار باالیي بود، اما امروز در عموم 
فرآیندهای کاری، این عدد به صفر رسیده 
سیستمی  صورت  به  فعالیت ها  و  است 
صرفه جویی  بر  عالوه  می گیرند.  انجام 
ذکر  قابل  مراجعین،  زمان  و  هزینه ها  در 
همین  کاغذ  هزینه  بخش  در  که  است 
یک فرآیند در سال 1۳۹۸ چیزی در حدود 
صورت  صرفه جویی  تومان  ۴۰میلیون 

گرفته است. 
گفتني است که از سه سال پیش که این 
نگاه در مناطق آزاد ایجاد و بحث دیجیتال 
مثبتی  نگاه  شد،  دنبال  فرآیندها  کردن 
هوشمندی  و  دیجیتال  تحول  به  نسبت 
سیستم ها در مناطق آزاد شده است. از این 
رو، الزم است سازمان های همجواری که 
با مناطق آزاد کار می کنند، باید نگاه مثبتی 
به این راهبرد داشته باشند. به همین دلیل 
این نوع  با  تا همراهی بیشتری  نیاز است 
و  سرمایه گذاران  تا  شود  انجام  نگرش 
برخی  برای  نباشد  الزم  اقتصادي  فعاالن 
اخذ مجوزها مسیر طوالني و سختي را بین 

دستگاه های مختلف طی کند. 
در عمل همه  رویکرد،  این  با شکل گیري 
به توسعه و یکپارچگی خدمات کمک کرده 
جامعه  امروز  نیاز  بزرگترین  قطعا  این  و 

اقتصادي ما در سال جهش تولید است.
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آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 1  در 
»به  است:  شده  گفته  ایران  اقتصادی  ویژه  و 
منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و 
آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری 
و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال  سالم و 
در  فعال  کار و کاال، حضور  بازار  تنظیم  مولد، 
بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات 
خدمات  ارائه  و  تبدیلی  و  صنعتی  کاالهای 
مناطق  می شود  داده  اجازه  به  دولت  عمومی؛ 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  عنوان  به  را  ذیل 
اداره  قانون  این  و  قانونی  موازین  براساس 

نماید«.
اقتصاد  راهبردی  سند  ماده 11  در  همچنین 
عمل  حوزه  »توسعه  است:  شده  قید  مقاومتی 
منظور  به  اقتصادی کشور  ویژه  و  آزاد  مناطق 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش وتسهیل 
تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای 

ضروری و منابع مالی از خارج«.
اما سوالی که با توجه به کارکردهای برونگرایانه 
مناطق آزاد ایجاد می شود، این است که عبارت 
منطقه ای«  و  جهانی  بازارهای  در  »حضور 
چه؟  یعنی  عمل«  حوزه  »توسعه  عبارت  و 
سوگیری های  بر  مبتنی  ایران  آزاد  مناطق  آیا 
در  عموما  که  ایران  خارجی  سیاست  کالن 
و  سرمایه  به  نگاه  با  تاکنون  اقتصادی،  حوزه 
تکنولوژی محور غربی مدیریت شده است، باید 
بستر حضور جذب سرمایه و تکنولوژی غربی 
را فراهم کنند و کاالهای تولیدی شان منطبق 
با استانداردهای مصرفی کشورهای غرب باشد 
بر  یا مبتنی  و  پیدا کنند  آنها دست  بازار  به  تا 
و  اقتضائات  ایران،  سرزمینی  کالن  آمایش 
ظرفیت های  و  مناطق  اقتصادی  پتانسیل های 
عمل  خود  همسایه  کشورهای  بازار  و  سرمایه 

نمایند؟
در حالت اول مناطق آزاد می بایست با تجهیز 
و  سرمایه گذاری  زیرساخت های  حداکثری 
تعریف مزیت های اقتصادی خود، به فکر جذب 
سرمایه گذاری با مبدا کشورهای اروپایی باشند 
اسلوب های مدیریت  و  با فن آوری  متناسب  تا 
را  آزاد  مناطق  اقتصادی  توسعه  آنها  اقتصای 
رقم بزنند؛ اما در حالت دوم با نگاهی گسترده 
به امکانات موجود در اقتصاد جهانی با تعریف 
اقتصادی منحصربه فرد و متناسب،  مزیت های 
زمینه جذب فعالین اقتصادی کشورهای منطقه 
را  منطقه ای  مصرف  بازارهای  در  حضور  و 

مدنظر قرار دهند. 
صورت  به  قبلی  حالت  دو  از  کدام  هیچ   البته 
بحث  اینجا  اما  نیست،  تحقق  قابل  کامل 
تعریف  و  کالن  نگاه  در  اولویت بندی  روی 

استراتژی های توسعه اقتصادی است.
به نظر می رسد با نگاهی به مکان یابی مناطق 
آزاد می توانیم به این نکته پی ببریم که مناطق 
ایجاد  منطقه ای  برنامه  و  نگاه  با  ایران  آزاد 
شده اند، هر چند در جذب سرمایه و تکنولوژی 
است.  غربی  فناوری  و  سرمایه  ترجیح شان 
موضوع  هم  کالن  جهت گیری  همین  روی 
کشورهای هدف و همسایه مناطق آزاد یکی از 
موضوعات مهم و اساسی در تعریف برنامه های 
می باشد.  ایران  آزاد  مناطق  اقتصادی  توسعه 
ایران  آزاد چابهار در جنوب شرق  البته منطقه 
تنها منطقه ای است که توانسته و یا اجازه یافته 
کلمه  واقعی  معنای  به  بین المللی  نقش  است 
برای خود تعریف کند و از این لحاظ، جایگاه 
عرصه  در  چابهار خصوصا  آزاد  منطقه  فراملی 
تعامالت تجاری و ترانزیتی، جایگاه بسیار برتر 

در میان مناطق آزاد ایران است.

کشورهای هدف و همسایه مناطق آزاد
مناطق  شورایعالی  پیشین  دبیر  ترکان  اکبر 
که  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد 
یازدهم  دولت  قدرت  و  وزن  پر  مدیران  جزء 
بود و برای خود جایگاه ویژه ای در نگاه کالن 
مدیریتی و کارشناسی توسعه قائل بود، آذرماه 
شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  سال 1394 
از  دفاع  در  دولت،  نماینده  عنوان  به  اسالمی 
الیحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 
دالیل  تشریح  در  سخنانی  در  و  یافته  حضور 
ارتباط  برای  گفت:  جدید  آزاد  مناطق  انتخاب 
منطقه  پیشنهاد  عراق،  جنوب  به  صادرات  و 
اروند و مرز شلمچه داده شده است، زیرا  آزاد 
از این  ساالنه یک میلیارد و ٢٠٠میلیون دالر 
اقتصادی  ارتباط  برای  داریم.  صادرات  منطقه 
پیشنهاد  مهران  آزاد  منطقه  مرکزی،  عراق  با 
منطقه  این  از  ایران  صادرات  بیشتر  که  شده 
به  صادرات  برای  همچنین  می گیرد؛  صورت 

بانه و  اقلیم کردستان، منطقه  و  عراق شمالی 
برای  پلی مثبت  پیشنهاد شده که سر  مریوان 

ارتباط با اقلیم کردستان است. 
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  وقت  دبیر 

صنعتی و ویژه اقتصادی، هدف از ایجاد منطقه 
ترکیه عنوان  با  بیشتر  داد و ستد  را  آزاد ماکو 
منطقه ای  نیز  ارس  آزاد  منطقه  افزود:  و  کرد 
است که می تواند با کشور ارمنستان و جمهوری 

خودمختار نخجوان ارتباط برقرار کند.
ترکان درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری اردبیل 
با  هم مرز  نیز  اردبیل  استان  بود:  گفته  هم 
ظرفیت های  دارای  چون  و  بوده  آذربایجان 
می تواند  است،  کشاورزی  و  صنعتی  بالقوه 
کشور  این  به  غذایی  صنایع  صادرات  سرپل 
باشد . منطقه آزاد اینچه برون هم با ایجاد خط 
و  قزاقستان  ایران،  بین  اینچه برون  راه آهن 
از کشور  گاز  و همچنین صادرات  ترکمنستان 
از  ترکمنستان و خرید فلزات سنگین و رنگی 
قزاقستان می توان در این منطقه سرمایه گذاری 

کرد .
گفته  نیز  سیستان  آزاد  منطقه  درباره  وی 
تجاری  ارتباط  پل  می تواند  منطقه  این  بود: 
حال  در  افغانستان  با  زیرا  باشد،  افغانستان  با 
صادراتی  مروادات  دالر  میلیارد  سه  حاضر 
و  تجاری  داالن  یک  ایجاد  دنبال  به  و  داریم 
رفع محرومیت در استان سیستان و بلوچستان 

هستیم . 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  پیشین  دبیر 
آزاد  منطقه  ایجاد  دالیل  درباره  اقتصادی، 
جاسک عنوان کرده بود: تمام کشورهای حوزه 
از  خارج  دارند،  نفت  فارس که صادرات  خلیج 
خلیج فارس دارای پایانه صادراتی نفت هستند، 
همین  به  ندارد؛  ویژگی  چنین  هنوز  ایران  اما 
دلیل پیش از انقالب طرح ایجاد پایانه صادراتی 
نفت جاسک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته 
که پس از انقالب بنا به دالیلی متوقف شد؛ اما 
رسیدیم  نتیجه  این  به  مطالعات  از  پس  امروز 
نفتی،  لوله  خط  ایجاد  با  می تواند  جاسک  که 
پایانه صادراتی مهمی در خارج از خلیج فارس 

و دریای عمان باشد .
مناطق  ایجاد  در  منطقه محور  طرح ریزی  این 
قبلی  آزاد  مناطق  می دهد  نشان  جدید  آزاد 
هم با همان منطق به عرصه ظهور رسیده اند 
بودن،  گلوگاهی  تصور  برخالف  مناطق  این  و 
محیط  به  ایران  اقتصاد  ورود  دروازه  واقع  در 
کاالهای  تولید  هدف  با  منطقه ای  اقتصادی 
صادراتی به بازارهای کشورهای همسایه ایران 
یا ایجاد تسهیالت تجاری و ترانزیتی برای  و 
صادرات  سهولت  برای  داخلی  تولیدکنندگان 

می باشد.
مولفه های  سیاست،  این  موفق  اجرای  ابرای 
اساسی دیگری نیز دخیل است که می تواند به 

مواردی زیر اشاره کرد:
از  برونگرایانه  و  هوشمندانه  تعریف   
مزیت های اقتصادی مناطق آزاد و اولویت های 
سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت ها و نیازهای 

بازارهای سرمایه و مصرف منطقه ای 
تسریع  برای  چابک  اداری  نظام  ایجاد   
آن  متعاقب  و  سرمایه گذاری  جذب  روند  در 

تکنولوژی تولید روزآمد
 تسهیل فضای کسب و کار

به روز  و  هوشمند  اطالعاتی  بانک  ایجاد   
شونده از ویژگی های بازار مصرف و روندهای 

نوظهور آن
طرح های  بررسی  کارگروه  تشکیل   
در  برونگرایانه  و  دانش بنیان  سرمایه گذاری 

عرض کمیسیون اقتصادی

 ایجاد مشوق های صادراتی ویژه
 تسهیل روابط پولی-بانکی در قالب تجارت 

حداقل با ارزهای ملی
در  بدیع  و  دانش بنیان  طرح های  اجرای   

بازاریابی و تبلیغات
و  آسان  ترانزیتی  و  ارتباطی  شبکه  ایجاد   

سریع
برای جذب سرمایه گذاری های  بسترسازی   

صنعتی و تولید با هدف بازارهای ثالث
تجاری  نظام  ایجاد  فرصت های  شناسایی   
تشویق  و  اوراسیا  موافق نامه  شبیه  منطقه ای 

مناطق آزاد برای فعال شدن در آن
در  آزاد  مناطق  حضور  برای  فضاسازی   
نظیر  دیپلماتیک  غیررسمی  و  رسمی  روابط 
اتاق های بازرگانی، شوراهای تجاری مشترک، 
کمیسیون های اقتصادی مشترک و در اولویت 

قرار گرفتن مسائل مناطق آزاد
 اهمیت موضوع مناطق آزاد و ارائه اطالعاتی 
سرمایه  و  بازار  شبکه  از  مفید  اقتصادی 

کشورهای هدف برای رایزنان اقتصادی و...

ضرورت تحول در امور بین الملل 
مناطق آزاد

عرصه  بودن  ساکت  جهت  به  امروزه 
آمدهای  و  رفت  و  دیپلماتیک  فعالیت های 
بین المللی به ایران، حال چه به واسطه بحران 
ایجاد  دیپلماتیک  بن بست  شرایط  یا  و  کرونا 
اقتصادی  مشکالت  و  امریکا  سوی  از  شده 
مخصوصا  فراملی  امورات  به  پرداختن  داخلی، 
اتفاقا  که  آزاد  مناطق  مثل  سازمان هایی  در 
فراملی  ماموریت های  دارای  ذاتی  صورت  به 
و  ندارد  را  سابق  اهمیت  و  جذابیت  هستند، 
و  هدف  کشورهای  امور  یا  و  بین الملل  امور 
در  حداکثر  آزاد  مناطق  سیستم  در  همسایه 
اداره و یک کارشناس متوقف  حد یک رئیس 
دیدارهای  آنی  پیش آمد های  حد  در  و  شده 
باالی  مدیریت  سطح  در  هم  آن  دیپلماتیک، 
آن  برد  حداکثر  که  می پیوندد  قوع  به  سازمان 
حضور چند ساعته خبر رسانه ای آن در رسانه 
سازمانی مناطق آزاد و رسانه های محلی است و 
کار فراتر از اظهار عالقه های معمولی و روتین 
نمی رود  فراتر  اقتصادی  روابط  توسعه!!  برای 
برنامه  اتفاقات،  این  پس  در  چون  متاسفانه  و 
مدون و تعریف شده اولویت داری وجود ندارد، 
و  نشست  این  نتایج  مجدانه  پیگیری  موضوع 
برخاست های تشریفاتی و معمول نیز با اهمیت 
نبوده و در حد یک گزارش سفر و دیدار تدوین 

و بایگانی می شود.
و  هدف  کشورهای  حوزه  با  برخورد  نوع  این 
رسمی،  اقتصادی،  برنامه  نداشتن  و  همسایه 
توسعه  برای  مدون  رسانه ای  حتی  و  اداری 
روابط چندجانبه با کشورهای هدف و همسایه 
از سوی سازمان های مناطق آزاد و مخصوصا 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
یکی  بلکه  نشانه،  تنها  نگوییم  اگر  اقتصادی، 
مدیریت  راهبردی  بی برنامگی  نشانه های  از 
و  ماموریت ها  برخالف  ایران  آزاد  مناطق  در 
بزرگترین  این  و  است  آنها  ذاتی  کارکردهای 
آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  که  است  خطری 
تنها  آزاد  مناطق  مخالفین  و  می کند  تهدید  را 
مخالفت  طبل  بر  می توانند  دلیل  همین  به 

خودشان تندتر از قبل بکویند.
این درست است که عرصه دیپلماسی در حال 
حاضر بی رمق و بی رونق است و نظام سفت و 
سخت تحریم هرگونه رفت و آمد و برنامه ریزی 
اما همان  روبه رو می کند،  متعدد  ابهامات  با  را 
به  روزی  یک  وضعیت  این  می دانیم  که  طور 

گزارش

ضرورت تعیین کارگروه امور بین الملل در دبیرخانه و مناطق آزاد
راهکارهای توسعه عمل مناطق آزاد در کشورهای هدف و همجوار:

شده،  ایجاد  که  کاری  و  ساز  و  دلیل  همان 
کارها  و  ساز  و  دالیل  همان  به  است  ممکن 
برنامه ریزی های  برای  موقع  آن  و  یابد  پایان 
عملیاتی ممکن است خیلی دیر باشد. همانگونه 
که پس از اجرای برجام و رونق رفت و آمدهای 
سیاسی و اقتصادی، سیستم اداری و اقتصادی 
ما توان مدیریت آن حجم از ورودی را نداشت 
و اکثریت ورودی ها سوخت شدند و تبدیل به 
ضد خود و تبلیغ منفی از آمادگی اقتصاد ایران 
زمینه  این  در  و  شدند  توسعه  و  تحول  برای 
عملیاتی  برنامه  نداشتن  و  آمادگی  عدم  اتفاقا 
ایران،  اداری  نظام  طرف  از  مفید  و  مختصر 
باعث سرخوردگی و برگشت کسانی شدند که 
در  حضور  و  شناسایی  برای  را  برجام  فرصت 
ظرفیت های اقتصادی ایران مغتنم می دانستند. 

دلیل  به  آزاد  مناطق  سازمان های  اگر  پس 
رکود عرصه دیپلماسی منتظر رونق آن و حل 
برنامه های  تعریف  برای  قضایا  تمام  فصل  و 
سیاست،  که  کنند  توجه  باید  هستند،  خود 
سیاست  بازی  ولی  است؛  اقتصاد  زمینه ساز 
پیدا  کننده جریان  غافلگیر  و  تند  بسیار  گاهی 
می کند و فرصت کافی برنامه ریزی به بازیگران 

اقتصادی نمی دهد.

راهکارهای توسعه فرآیندهای 
برونگرایی

 عالوه بر سیستم سازی قوی نهادی در داخل 
اولویت قرار  سازمان های مناطق آزاد برای در 
برنامه ریزی  می نماید  الزم  برونگرایی،  گرفتن 
توسعه  راهبردهای  تعیین  و  اقتصادی 
نیز  آزاد  مناطق  در  اقتصاد  بخش های مختلف 
با یک درک ملی از کارکرد مناطق آزاد و نیز 
نگاه  نوع  نیز  و  بین المللی  و  منطقه ای  عمل 
انجام  کالن  اقتصاد  جریان های  به  بین المللی 

گیرد. 
سیاسی- نیاز  آزاد  منطقه  در  که  طور  همان 
جنوب  اقتصادی  توسعه  برای  کشور  امنیتی 
بازیگری در عرصه منطقه ای و  ایران و  شرق 
بین المللی فرصتی به وجود آورده است، منطقه 
در  هم  و  اقیانوسیه  حوزه  در  هم  چابهار  آزاد 
حوزه آسیای مرکزی در قالب کریدور شمال-
تجاری  بخش های  فعال سازی  برای  جنوب، 
امر  این  و  کند  برنامه ریزی  چابهار  ترانزیتی  و 
قشم،  ازجمله  ایران  آزاد  مناطق  سایر  برای 
انزلی، ارس و ماکو هم ممکن و ضروری است.
اثربخش  و  پویا  تعامالت  ایجاد  راستا  این  در 
با حوزه های بین المللی حاکمیت ازجمله وزارت 
گمرک،  تجارت،  توسعه  سازمان  خارجه،  امور 
مشترک  کمیسیون های  بازرگانی،  اتاق های 
و  اکو  نظیر  اقتصادی  بلوک های  اقتصادی، 
برون  رسانه های  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
می تواند  اثربخش  و  مهم  بسیار  ایران  مرزی 

باشد.
البته برای اجرای این ساز و کار و وارد کردن 
اقتصادی  دیپلماسی  در  آزاد  مناطق  آیتم 
منطقه ای ایران و روابط دیپلماتیک، الزم است 
و  تصمیم ساز  نهادهای  با  مفصلی  رایزنی های 
تصمیم گیر صورت گیرد و در این زمینه دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند 
در  آزاد  مناطق  منطقه ای  برنامه های  احصا  با 
آزاد  مناطق  عالی  شورای  طریق  از  اول  وهله 
که متشکل از وزارتخانه  های مهم دولت است، 

رایزنی ها را شروع کند.
ظرفیت های  شناساندن  بعدی،  مرحله  در 
مناطق آزاد به سفارتخانه های کشورهای هدف 
این  در  ایران  نیز سفارتخانه های  و  و همسایه 
آزاد  مناطق  کارشناس  پست  ایجاد  و  کشورها 

پیگیری  در  می تواند  ایران  سفارتخانه های  در 
اقتصادی  اطالعات  گردآوری  نظیر  اموراتی 
و  برای جذب سرمایه گذاری  کشورهای هدف 
باشد  مهمی  قدم  بازار،  ظرفیت های  شناسایی 
زمینه  این  در  باید  خارجه  امور  وزارت  که 

همکاری نماید.
مناطق  ظرفیت های  شناساندن  در  مهم  نکته 
توسعه  همسایه،  و  هدف  کشورهای  در  آزاد 
کشورهای  است.  رسانه ای  همکاری های 
از  استفاده  با  امریکا  خصوصا  ایران  معاند 
بسیار عجیب  شبکه رسانه ای قوی، تصویری 
و  اجتماعی  ظرفیت های  و  ایران  از  غریب  و 
توریستی ایران حتی در میان جوامع همسایه 
ایجاد کرده اند که به دلیل همین تصویرسازی 
مرجع  گروه های  میان  در  خصوص  به 
اجتماعی  استقبال  آمدن  پایین  و  اجتماعی 
این  در  ایران  با  اقتصادی  ارتباطات  ایجاد  از 
نمی توانند  نیز  اقتصادی  گروه های  کشورها، 
برنامه های باثباتی را در رابطه با ایران تعریف 

و اجرا کنند.
پس الزم است فرصت همکاری های رسانه ای 
هدف  کشورهای  رسانه های  با  ممتد  و  قوی 
غیررسمی  و  رسمی  میان داری  با  همسایه  و 
آزاد می توانند  مناطق  اجرا گردد.  سفارتخانه ها 
تصویری  کشورها،  این  رسانه ای  عرصه  در 
اقتصادی  واقعیت های  از  جذاب  و  توجه  قابل 
ایجاد  رقیب  روانی  جنگ  آثار  زدودن  و  ایران 
و  اقلیم ها  داشتن  با  منطقه ای  هر  زیرا  کنند، 
ظرفیت های منحصر به فرد حداقل می توانند در 
عرصه های اجتماعی نظیر توریسم، برای مردم 

این کشورها جذاب باشد.
در  رسانه ای  همکاری های  داشتن  برای 
رسانه  خود  برای  فردی  هر  که  روزگاری 
هم  باز  اما  است،  ممتنع  و  سهل  بسیار  است، 
رسانه های رسمی بخش ها دولتی و غیردولتی 
اجتماعی  تاثیرگذاری های  تخصصی،  حتی  و 
قدم  در  آزاد  مناطق  و  داشت  خواهند  را  خود 
اول می توانند با رسانه های رسمی این کشورها 
واقعیت ها  درک  با  اگر  و  کنند  برقرار  ارتباط 
این  دموگرافیک  و  فرهنگی  ویژگی های  و 
مدیریت  حرفه ای  اصول  رعایت  و  کشورها 
شوند  عرصه  این  وارد  عمومی  افکار  و  رسانه 
و خوراک رسانه ای مخاطبین خاص و عام خود 
را هدفمند و هوشمندانه تامین نمایند، می توانند 
دیپلماسی  در  اعتنا  قابل  بازیگری  به  تبدیل 

عمومی کشور گردند. 

نتیجه گیری
عمل  حوزه  »توسعه  مفهوم  می رسد  نظر  به 
بازارهای  در  »حضور  مفهوم  و  آزاد«  مناطق 
مناطق  قانون  در  مندرج  منطقه ای«  و  جهانی 
و  ماموریت ها  درک  با  و  درستی  به  آزاد، 
در  و  شده اند  انتخاب  آزاد  مناطق  کارکردهای 
قالب مفهوم دیگری با عنوان »کشورها هدف 
که  طور  آن  اما  یافته اند،  عینیت  همسایه«  و 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  می رسد  نظر  به 
مناطق  سازمان های  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
و  دیپلماتیک  اوضاع  از  انفعالی  تبعیت  با  آزاد 
برنامه  حاضر  حال  در  ایران،  بین المللی  روابط 
مدون و عملیاتی در راستای توسعه حوز عمل، 
تاثیرگذاری و ایجاد اتصاالت فراملی با اقتصاد 
تمام  علی رغم  و  ندارند  جهانی  و  منطقه ای 
برای  مشخصی  راهبرد  رسانه ای،  برونداد های 

این عرصه نیز تنظیم نکرده اند.
بین المللی  شرایط  با  ظاهرا  ضعف  نقطه  این 
عملکرد  ارزیابی  در  نمی تواند  ایران  موجود 
مناطق آزاد به عنوان یک نقطه ضعف اساسی 
نقش  و  آینده  به  نگاهی  با  اما  شود،  قلمداد 
راهبردی مناطق آزاد در پیوند دادن اقتصاد ملی 
و  )منطقه ای-بین المللی(  فراملی  اقتصادی  به 
سیاسی- تحوالت  و  تغییر  احتمال  همچنین 
 دیپلماتیک سریع به جهت شرایط دوران گذار 
به  تبدیل  یکباره  به  می تواند  بین الملل  نظام 
آزاد  مناطق  کالن  مدیریت  در  اساسی  ضعف 

شود.
امور  کارگروه  تعیین  با  می نماید  بنابراین الزم 
سازمان های  و  دبیرخانه  سطح  در  بین الملل 
مناطق آزاد، الزامات نهادی، شکلی و محتوایی 
اقتصادی  عرصه  در  آزاد  مناطق  بازیگری 
کشورهای هدف و همسایه احصا شده و امور 
مهم  بخش های  از  یکی  عنوان  به  بین الملل 
سازمان های مناطق آزاد در کنار سایر بخش ها 
قلمداد گردد. این امر در شرایط تحریم کنونی 
به  است،  توجه  قابل  بسیار  ثمرات  واجد  نیز 
ملی،  حاکمیتی،  ارگان های  سایر  که  شرطی 
اهتمام  مهم  امر  این  به  نیز  محلی  و  استانی 
با  این مسیر  را در  آزاد  باشند و مناطق  داشته 

نهایت توان یاری کنند.

گزارش:
علی جعفری



اخبار منطقه آزاد قشم

منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
آزاد قشم از آغاز به کار و آبگیری 4شرکت 
پرورش میگوی بعد از عبور از بحران شیوع 

بیماری لکه سفید در کشور خبر داد.
لکه  بیماری  شیوع  به  اشاره  با  آزاد  منصور 
بیان  میگوی کشور  پرورش  مزارع  در  سفید 
از  گزارشی  هیچ  تاکنون  داشت: خوشبختانه 
بیماری لکه سفید در مزارع قشم نداشته ایم، 
اما به منظور کاهش آسیب احتمالی و انجام 
مراکز  در  ایمنی  و  بهداشتی  کنترل های 
به  مدتی  پرورش  مزارع  فعالیت  تکثیر، 
تاخیر افتاد که هدف از این امر جلوگیری از 

گسترش احتمالی بیماری بوده است.
آبگیری  و  مجدد  کار  به  آغاز  از  وی 
4شرکت  میگوی  پرورش  مزارع  استخرهای 
مروارید شکیل قشم، دریانوردان، اتحاد مهر 
کانی و پدیده صدف قشم خبر داد و گفت: 
که  بود  دیگری  دلیل  کرونا  بیماری  شیوع 
از  ولی  کشاند،  تعطیلی  به  را  شرکت ها  این 
فعالیت  سرگیری  از  شاهد  خردادماه  ابتدای 

این مزارع بودیم.
منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
مروارید شکیل  داد: شرکت  ادامه  قشم  آزاد 
قشم واقع در روستای دوستکو، با 30استخر 
حدود  پرورش  حال  در  شده،  ذخیره سازی 
8میلیون قطعه الرو میگو که 140ُتن میگو 

را وارد بازار عرضه خواهد کرد.
کل  سرمایه  با  شرکت  این  افزود:  وی   
105استخر  است  قرار  ریال،  700میلیارد 
به  میگو  ُتن  هزار  یک  برداشت  برای  را 
120نیروی  برای  و  رسانده  بهره برداری 

بومی اشتغال ایجاد کند.
شرکت  نقاشه،  روستای  در  آزاد،  گفته  به 
برداشت  پیش بینی  با  نیز  پدیده صدف قشم 
200ُتن در این دوره، 31استخر را با 9میلیون 
بهره برداری،  نخست  مرحله  در  میگو  قطعه 
ذخیره سازی و برای 22نیروی بومی اشتغال 

ایجاد کرده است.
منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
شرکت  این  فعالیت  به  اشاره  با  قشم  آزاد 
در فاز دوم گفت: شرکت پدیده صدف قشم 
ذخیره سازی  دیگر  20استخر  دوم  مرحله  در 
برای  اشتغال زایی  ضمن  که  کرد  خواهد 
به  را  استخرهایش  جمع  جدید،  20نیروی 

51عدد می رساند.
مجدد شرکت  فعالیت  آغاز  به  ادامه  در  وی 
جزیره  کانی  روستای  در  کانی  مهر  اتحاد 
شرکت  این  داشت:  عنوان  و  کرد  اشاره 
200هزار  و  میلیون  یک  با  را  8استخر  نیز 
قطعه الرو میگو ذخیره سازی کرده و انتظار 

برداشت 18ُتن میگو را در این دوره دارد.
شرکت  این  18نفره  اشتغال زایی  از  آزاد 
انتظار  نیز  دوم  کرپ  در  افزود:  و  داد  خبر 

ذخیره سازی  20استخر دیگر را داریم.
به  اشاره  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
دریانوردان  شرکت  11استخر  ذخیره سازی 
واقع در غرب روستای دوستکو گفت: تعداد 
استخرها  این  در  میگو  الرو  قطعه  6میلیون 
150ُتن  است  قرار  که  شده  ذخیره سازی 

میگو را وارد بازار کند.
وی اضافه کرد: این شرکت برای 35نیروی 
31استخر  و  داشته  همراه  به  اشتغال  بومی 
خواهد  ذخیره سازی  تیرماه  در  نیز  را  دیگر 

کرد.
منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
ذخیره سازی  ظرفیت  کاهش  بر  قشم  آزاد 
به  فعال  شرکت های  توسط  میگو  الروهای 
بیماری  شیوع  احتمال  از  جلوگیری  دلیل 
احتساب  با  گفت:  و  کرد  تاکید  سفید  لکه 
از  قبل  تا  شده  ذخیره سازی  استخرهای 
در  میگو  508ُتن  می شود  پیش بینی  تیرماه، 
مرحله اول از این استخرها، تولید و برداشت 

شود.

ورود چهار شرکت پرورش 
میگو به مدار تولید 

در جزیره قشم

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با سرمایه گذاران ایتالیایی مطرح شد:

جزیره قشم، درگاهی برای ارتباطات نزدیک تر میان ایران و اروپا
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  ایتالیایی  با سرمایه گذاران  قشم  آزاد  منطقه 
ایرانی شرکت »انسا مروارید قشم« دیدار کرد.

معاون امور آموزش بخش ای . لرنینگ دانشگاه 
یوتیلما ساپیینزای رم و نماینده این دانشگاه در 
باالی جزیره قشم  به ظرفیت  اشاره  با  ایران، 
گفت: منطقه آزاد قشم از نظر تجارت و جذب 
گردشگر هنوز پتانسیل های پنهان زیادی دارد 

که می تواند به بهره برداری برسد.
میکله جیانونه افزود: امیدواریم با همکاری های 
مسئوالن  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  خوب 
عنوان  به  را  جزیره  این  بتوانیم  آن،  عالقه مند 
بین  نزدیک تر  ارتباطات  ایجاد  برای  درگاهی 
ایران و اروپا معرفی کرده و شاهد توسعه قشم 
در حوزه های مختلف صنعتی و گردشگری باشیم.

در  امور  کننده  هماهنگ  عنوان  به  وی 
صنایع  صنعت،  فناوری  دانش،  انتقال  حوزه 
انتقال  شرط  با  را،  بنام  و  معتبر  برندهای  و 
نیاز  مورد  کاالهای  تامین  جهت  تکنولوژی 
دراختیار  صادرات  جهت  نیز  بخشی  و  دیوتی 

شرکت انسا مروارید قشم قرار داده است.
کننده  هماهنگ  و  اجرایی  مشاوره  و  طراح 
»دیوتی - فری شاپ«   پروژه های   BOT طرح
شرکت انسا مروارید قشم نیز با اشاره به زمینه 
فعالیت شرکت عنوان داشت: این شرکت در زمینه 
عرضه محصوالت معاف از مالیات در پنج نقطه 
بنادر،  و  قشم  بین المللی  فرودگاه  شامل  جزیره 
به  می تواند  که  دارد  اجرا  دست  در  پروژه هایی 

ظرفیت جذب گردشگر در این منطقه منجر شود.
راه اندازی  داد:  ادامه  نورفشکی  علی  مجتبی 
باالیی  اشتغال زایی  مذکور،  فروشگاه های 
داشت  خواهد  همراه  به  جزیره  مردم  برای 
صنایع  فروش  مانند  مشاغلی  به  می توان  که 
دستی، سوغات، پوشاک ایرانی و... اشاره کرد.

این  فعالیت های  دیگر  بخش  وی،  گفته  به 
کاالهای  فروش  زنجیره ای،  فروشگاه های 

خارجی با برندهای معتبر و اصیل می باشد که 
می تواند رقیبی برای کشورهای همسایه شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
ارتقاء صنعت گردشگری

 از مهم ترین اهداف 
سازمان منطقه آزاد قشم

مدیره  هیات  رئیس  دیدار،  این  ادامه  در 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
استقبال از حضور سرمایه گذارانی که با انتقال 
تکنولوژی به پیشرفت جزیره کمک می کنند، 
اظهار داشت: ارتقاء صنعت گردشگری یکی از 
مهم ترین اهداف این منطقه در جهت توسعه 

اقتصاد جامعه محلی  است.
حضور  با  امیدواریم  داد:  ادامه  مومنی  حمیدرضا 
سرمایه گذارانی که به تکنولوژی روز، استانداردسازی 
داخلی  محصوالت  برندسازی  و  خدمات  سطح 
تولید، ضمن جذب  توجه دارند، در سال جهش 
گردشگران داخلی و خارجی، به ارزآوری کشور و 

چرخش اقتصاد جزیره کمک کنیم.

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اتباع  کارگیری  به  عدم  با  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
بیگانه غیرمجاز در جزیره از سوی بخش صیادی، 
نرخ  و  شده  محقق  سازمان  مدیرعامل  منویات 

بیکاری در قشم به 4درصد کاهش می یابد.
اتباع بیگانه  در نشست بررسی وضعیت ساماندهی 
غیرمجاز در جزیره که با حضور معاونان، مشاوران 
اداره  رئیس  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
شیالت شهرستان، نماینده دریابانی و مدیران عامل 
مرتضی  شد،  برگزار  جزیره  صیادی  تعاونی های 
از  با اشاره به کاهش نرخ بیکاری جزیره  شیخ زاده 
5.2درصد به 4درصد اظهار کرد: طبق آسیب شناسی 
بیگانه  اتباع  اشتغال  با حذف  انجام شده،  اجتماعی 
غیرمجاز تنها در بخش صیادی جزیره، نرخ بیکاری 
ما از 5.2درصد به 4درصدکه یک رقم منحصربه فرد 
در کشور است، خواهد رسید و منویات مدیرعامل 
جوانان  اشتغال  حوزه  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
محقق شده و تعداد زیادی از جوانان بومی جزیره 

صاحب شغل خواهند شد.
وی ادامه داد: سیاست های منطقه آزاد قشم در حوزه 
به کارگیری اتباع کشورهای خارجی بر مبنای قانون 
کار مناطق آزاد بوده و اتباعی که دارای مجوز و پروانه 
حضور در منطقه هستند، به عنوان شهروند شناخته 
تمامی  از  می توانند  هموطنان  دیگر  همانند  و  شده 
حقوق قانونی و خدمات ارائه شده در منطقه بهره مند 
شوند؛ اما اتباع غیرمجاز نه تنها از نظر امنیت که از نظر 
سالمت،  اشتغال جوانان و تبعات منفی اجتماعی نیز، 

باعث آسیب به جامعه و جزیره می شوند.
از  توجهی  قابل  تعداد  متاسفانه  شیخ زاده،  گفته  به 
آمار مبتالیان به بیماری کووید 19 در قشم نیز جزء 
اتباع بیگانه غیرمجاز هستند و سبک زندگی خارج از 
اصول در کنار زندگی غیرقانونی و تجمعی دسته های 
بیش از 10نفر از این اتباع غیرمجاز در برخی منازل، 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
و هنرمندان صنایع  آزاد قشم گفت: صنعتگران 
و  را  خود  سالیق  و  خالقیت ها  قشم  دستی 
تبلیغات  نیز  آنها  محصوالت  عرضه کنندگان 
روز  نیاز  با  متناسب  را  بسته بندی  نوع  خصوصا 

بازارهای کشور و دنیا باید ارتقاء دهند.
حمیدرضا مومنی در نشست با معاون فرهنگی، 
فرهنگی،  میراث  مدیر  گردشگری،  و  اجتماعی 
صنایع دستی و گردشگری و رئیس و کارشناسان 
اداره صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم به 
سالن  در  دستی  صنایع  جهانی  روز  مناسبت 
افزود:  قشم،  رشد  بین المللی  مرکز  کنفرانس 
صنعت و هنر در صنایع دستی یک مقوله کامال 
حرفه ای است و نمی توان در قرن بیست و یکم 
صنایع  در  داریم  دوست  که  را  محصولی  هر 
دستی تولید کنیم و انتظار هم داشته باشیم که 

محصول مان مشتری نیز داشته باشد.
مواد  تامین کنندگان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  خوب  تولیدکننده  لزوما  دستی  صنایع  اولیه 
تولیدکنندگان محصوالت صنایع دستی نیز لزوما 
عرضه کنندگان خوب نیستند، تصریح کرد: همان 
قشم   در  شیالتی  تولیدات  عرصه  در  که  طور 
تولید،  گروه های  از  متشکل  کامل  زنجیره  یک 
تشکیل  و...  کیفیت  ارتقاء  آموزش،  پرورش، 
دادیم، در عرصه صنایع دستی هم می توانیم این 

زنجیره را تشکیل بدهیم.

عدم بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز موجب کاهش ۴درصدی بیکاری در قشم

لزوم ارتقاء تولید و عرضه صنایع دستی قشم متناسب با نیازهای روز دنیا

منطقه آزاد قشم با ارائه پیشنهاداتی برای حل معضل 
به کارگیری غیرمجاز این افراد و شناسایی کارفرمایان 
خاطی اضافه کرد: طراحی قایق های صیادی با نمادهای 
پایش  نرم افزار  از  استفاده  کنار  در  شب رنگ  و  ویژه 
لحظه ای صید توسط صیادان، روش های مناسبی برای 

پیشگیری از وقوع تخلفاتی از این دست می باشد.
شیخ زاده به داده های ارزشمند پژوهشی کسب شده 
در این روش اشاره کرد و گفت: استفاده از نرم افزار 
اطالعات  می تواند  سال  پایان  در  صیادی  پایش 
جامعی از روش ها و نوع صید، رفتار صیادان، شرایط 
آب و هوایی و... را برای تهیه یک بانک اطالعاتی 

جامع به صنعت شیالت جزیره ارائه کند.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد قشم در پایان بر تالش پیگیر و مجدانه 
دستگاه قضایی تاکید کرد و عنوان داشت: در قشم، 
قانون فصل الخطاب است و برخورد قاطع و قانونی 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  شهرستان  دادستان 
آزادقشم در این مسیر مهم ترین همراه ما در اعمال 

قانون و برخورد با متخلفان است.

به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز پیگرد 
قانونی دارد

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد 

و  قشم  ذاکری  شهید  اسکله  قشم،  آزاد  منطقه 
مانند اینها دائر کنند.

معاون  شیخ زاده  مرتضی  گزارش،  این  براساس 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
منطقه آزاد قشم نیز در این نشست با اشاره به 
فعالیت های انجام شده در اداره صنایع دستی به 
گردشگری  مدیریت  واحدهای  از  یکی  عنوان 
این معاونت از برنامه ریزی برای شرکت صنایع 
دستی قشم به عنوان نماینده جمهوری اسالمی 
ایران در نمایشگاه جهانی اکسپو 2020 دوبی خبر 

داد.
صنایع  اداره  جدید  مالزم سرپرست  نسرین 

قشم تاکید کرد: به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز 
جریمه  متخلف  کارفرمایان  و  داشته  قانونی  پیگرد 

نقدی می شوند.
بزرگی  بخش  داشت:  عنوان  رنجبری  سلیمان 
اتباع  را  جزیره  در  کروناویروس  به  مبتال  جامعه  از 
بیگانه غیرمجاز تشکیل می دهند و این مسئله باعث 

نگرانی های زیادی شده است.
فصل  در  جزیره  در  افراد  این  حضور  افزود:  وی 
تا  موظفند  کارفرمایان  و  بوده  غیرمجاز  صیادی 
اسامی تمامی کارگران خود را به این اداره گزارش 
دهند تا افراد به لحاظ داشتن مجوز و کارت سالمت 

تایید شوند.
رئیس اداره شیالت شهرستان قشم نیز با تاکید بر 
غیرمجاز  بیگانه  اتباع  کارگیری  به  که  مسئله  این 
یکی از دغدغه های این اداره و حوزه شیالت جزیره 
بیگانه  اتباع  به  به هیچ وجه  اداره  این  است، گفت: 
مجاز هم مجوز صید نمی دهد و تنها چند مورد مجوز 
لنج صیادی به منظور آموزش به این افراد داده شده 

است.
محمد پرورش، ادامه داد: پروسه بعد از صید، به این 
اداره مربوط نمی شود؛ اما در هنگام صید در صورت 
مشاهده تخلف با کارفرمای مربوطه برخورد می شود.
در ادامه جلسه، مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز بر لزوم همکاری مردم 
با مسئوالن برای حل این مشکل تاکید کرد و بیان 
برگزاری  با  می توانند  صیادی  تعاونی های  داشت: 
جلسات مشترک با صیادان و کارفرمایان، مخاطرات 
و جرائم به کارگیری اتباع غیرمجاز را یادآور شده و 

از همکاری آنها در جریان ساماندهی استفاده کنند.
حسین رفیعی تاکید کرد: مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم از هرگونه همکاری با دستگاه های نظامی 
و انتظامی به منظور ایجاد شرایط الزم برای خروج 

اتباع بیگانه غیرمجاز فروگذار نخواهد کرد.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت  دستی 
در  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
را  دستی  صنایع  اولیه  مواد  تامین  نشست  این 
از چالش های پیش رو این حوزه در قشم عنوان 
کرد و گفت: برای برگزاری نمایشگاه لباس های 
سنتی قشم با حضور افزون بر 100نفر از بانوان 
از طراحان مشهور  این حوزه و دعوت  فعال در 
لباس از تهران آمادگی داریم و همچنین تالش 
می کنیم سفارش دوخت پارچه های ویژه آستان 
قدس رضوی توسط هنرمندان قشمی را بگیریم.
لباس های  از  بومی  زنان  استفاده  همچنین  وی 
سنتی خودشان در محل کار در واحدهای اداری 
از  یکی  عنوان  به  را  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
راه های توسعه و تبلیغ صنایع دستی قشم مورد 

تاکید قرار داد.
مالزم از تدوین آیین نامه نحوه ارائه محصول در 
فروشگاه های صنایع دستی، طراحی سردرب خانه 
صنایع  خدمات  ارائه  روستاها،  در  دستی  صنایع 
اینترنتی  دستی و مجوزهای سه گانه به صورت 
از مردادماه، تغییر کارت شناسایی صنایع دستی 
به کارت هوشمند، ارائه هفتگی طرح ها و مطالب 
و  سازمان  عمومی  روابط  برای  دستی  صنایع 
پیشنهاد و پیگیری احداث دهکده صنایع دستی 
در قشم به عنوان مهم ترین اقدامات اداره صنایع 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت  دستی 

و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نام برد.

درمان  و  بهداشت  شبکه  دوش  بر  سنگینی  فشار 
شهرستان وارد کرده است.

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
قانون  بند)ج( ماده 11  به  اشاره  با  آزاد قشم  منطقه 
سال 99  در  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
خارجی  کارگران  از خدمات  که  کارفرمایانی  گفت: 
غیرمجاز استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز 
دستمزد  حداقل  5برابر  معادل  خارجی  کارگر  هر 
روزانه و به مبلغ 305هزار و 900تومان در هر روز 

مشمول جریمه می شوند.
تمامی  مسئول  کارفرما،  کرد:  تاکید  شیخ زاده 
هزینه های قرنطینه و درمان اتباع غیرمجازی است 
که دچار بیماری کرونا می شوند و همچنین مسئول 
از بین بردن سهمی از اشتغال است که به فرزندان 

این آب و خاک تعلق دارد.
وی افزود: در شرایطی هستیم که اتباع مجاز ایرانی 
در کشورهای همسایه با بداخالقی تمام و با علم به 
اینکه دچار بیماری کرونا هستند، به کشور بازگردانده 
جزیره  در  اقدام  این  منفی  نتایج  شاهد  و  می شوند 
محترم  مدیرعامل  تاکید  اما  بوده ایم؛  هم  قشم 
سازمان منطقه آزاد قشم بر قائل شدن تفاوت بین 
اتباع مجاز به عنوان شهروند با اتباع غیرمجاز است.

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود صنایع 
یکدیگر  ملزوم  و  الزم  را  گردشگری  و  دستی 
خواند و گفت: گرچه در قشم توانمندی و ظرفیت 
بسیار باالیی در عرصه صنایع دستی داریم، اما 
باید قبول کنیم که نتوانستیم از این داشته ها و 

تجربیاتمان به خوبی استفاده کنیم.
وی از مسئوالن صنایع دستی سازمان منطقه آزاد 
قشم خواست برای تشویق فعاالن صنایع دستی 
قشم و تبلیغ و عرضه محصوالت آنها غرفه های 
صنایع دستی قشم را به عنوان نمادهای جزیره 
در مکان های مشخص ازجمله ساختمان مرکزی 
بین المللی  فرودگاه  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 

در نشست بررسی وضعیت ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز در قشم مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

مدیر شیالت و کشاورزی سازمان 
منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی

زیر نظر: شورای سردبیری
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