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مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

هردمازاينباغبريميرسد!
در روزگاری به سر می بریم که هر لحظه باید خود را برای یک غافلگیری جدید و 
یک بالی ناگهانی آماده و مجهز کنیم. در روزهایی که پاندمی ویروس کرونا عالوه 
بر تبعات عظیم جانی، روحی و اقتصادی که از خود بر جای گذاشته، یک درس 
بزرگ به بشریت آموخته و آن این است که برای حفاظت از جان و مال خویش، باید 
در وهله اول از اطرافیان مان مراقبت نماییم؛ چراکه به خطر افتادن هر یک از افراد، 
سبب به مخاطره افتادن سایر اشخاص خواهد شد؛ موضوعی که اکثر قریب به اتفاق 
کشورها و دولت ها بدان رسیده اند و سعی در گذر از این روزهای بحرانی با کمترین 

آسیب را دارند.
اما ظاهرا این درک و باور هنوز در اغلب ما ایرانیان خصوصا مسئولین امر نهادینه نشده 
است و همچنان در این شرایط بحرانی که کشورمان عالوه بر جدال با کووید19، 
سخت ترین و شدیدترین تحریم های خصمانه بین المللی شده را تجربه می کند، به 
دنبال یارکشی و جنگ با مسائلی هستیم که صرفا از دریچه نگاه مان مطلوب نیست 

و به هر دلیلی مورد عالقه و پسندمان نمی باشد.
صحت این مدعا را می توان در برخورد با مناطق آزاد مالحظه و مشاهده نمود؛ 
مناطقی که به عقیده کارشناسان و صاحب نظران بدون هیچ تردیدی می توانند منافذ 
تنفسی کشور در موقعیت کنونی باشند و قادر خواهند بود با اندکی حمایت از سوی 
متولیان امر، تبدیل به معابری امن برای عبور از فشارهای اقتصادی و تحریمی فعلی 

باشند.
اما در کمال تعجب می بینیم که نه تنها تسهیل گری و گره گشایی از مشکالت و 
موانع مناطق آزاد روی نمی دهد، بلکه پس تصویب و ابالغ انواع و اقسام بخشنامه ها، 
آیین نامه و مصوبات خلق الساعه و یک شبه؛ اکنون نمایندگان مجلسی که هنوز تعداد 

روزهای ورودشان به بهارستان سه رقمی نشده و غالبا اولین دوره نمایندگی خود را 
تجربه  می کنند، در اقدامی شگفت انگیز، تصمیم به اصالح و تغییر قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می گیرند!
البته که به همت برخی بزرگواران و به لطف بی تفاوتی و بی توجهی مسئولین مربوطه 
در حوزه مناطق آزاد، دیگر چیزی به اسم قانون برای این مناطق باقی نمانده و با 
غفلت مجموعه  های تصمیم ساز و موظف در این بخش، مزیت هایی که براساس نص 
صریح قانون مصوب مجلس شورای اسالمی برای مناطق آزاد درنظر گرفته شد بود، 
یا ابطال شدند، یا با موازی کاری از حیز انتفاع خارج شدند و یا با امضای تفاهم نامه های 

تاریک و خارج از عرف و قانون، دیگر اعتبار و جایگاهی ندارند.
به باور و اعتقاد فعالین اقتصادی مناطق آزاد که به واقع صاحبین اصلی این مناطق 
هستند، در طول سه دهه گذشته )به جز سال های معدود و محدود( کمتر از 10درصد 
این قانون اجرایی و اجازه خودنمایی یافته است؛ اما همین بند و نیم بند نیز باعث 
طیب خاطر و آرامش سرمایه گذاران فعال در این حوزه بوده است که با اتکاء به همین 
قوانین، سرمایه و جوانی خود را به مناطق کم برخوردار و محروم روانه کرده و با تالش 
و ممارست، آن نقاط را تبدیل به مناطق کرده اند که امروز در اقتصاد کشور حرفی 
برای گفتن دارند و آنقدر وزن به خود گرفته و سنگین  شده اند که ظاهرا بر دوش 
برخی افراد، جناح ها و نهادها سنگینی می کنند و آنان نیز در تالش برای از بین بردن 

این مناطق هستند.
ای کاش نمایندگان محترم مجلس یازدهم، پیش از هر اقدام و تصمیمی، به 
ساکنین و سرمایه گذاران مناطق آزاد احترام می گذاشتند و در سفرهایی کوتاه، 
پای صحبت های آنان می نشستند و سپس با چشمی باز و ذهنی آماده، براساس 
نواقص و مشکالت واقعی، اقدام به تصمیم گیری می نمودند، نه همچون برخی 
افراد در مجلس دهم صرفا به دلیل موضوعات شخصی و سیاسی و یا کج خلقی 
یک نفر دست به کاری بزنند که تبعات آن جبران ناپذیر بوده و تا سال ها گریبان 

مردم را بگیرد.
بی تردید کسانی که در مناطق آزاد زندگی و یا کسب و کار دارند، با مسائلی این 
چنینی غریبه نیستند؛ اما مسلما برای اصالح یک سازه، نمی توان آجر پی و شالوده 

را تغییر داد، چراکه این حرکت قطعا باعث فرو ریختن تمامی آن بنا و پیکره خواهد 
شد. چنانچه تصمیم به اصالحات در راستای بهبود شرایط کنونی داریم، با عنایت به 
موقعیت شکننده اقتصادی کشور، غیرمنطقی ترین راهکار، تخریب از اساس و بنیاد 
است؛ زیرا اجزای نحیف و ناتوانی که تشکیل دهنده این ساختار هستند، بی شک بر 

زیر آوار این ویرانه، از بین خواهند رفت.
مناطق آزاد امروز نیاز به تغییر قوانین ندارند، زیرا قانون مصوب شده در سال72 که 
پس از آن اصالحات زیادی را از سر گذرانده، به شدت مناسب و کارآمد است؛ البته 
اگر موارد حذف و ابطال شده آن را از 2-3سال پیش تاکنون نادیده بگیریم، با همین 
قوانین فعلی نه تنها مناطق می توانند رشد و توسعه پیدا کنند، بلکه سرزمین اصلی 
نیز از اثرات این ترقی و پیشرفت منتفع خواهد شد. اما این مهم تحقق نخواهد یافت، 
مگر آنکه اجازه دهیم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صورت کامل و جامع 

اجرایی شود.
خوب است یک بار هم که شده پس از نزدیک به 30سال، این فضا و فرصت را به 
مناطق آزاد دهیم تا با داشته های خود، محکی جدی را تجربه کنند و چنانچه پس از 
این دوره همچنان مطابق میل و عالقه برخی بزرگان نبود، آن وقت اقدام به حرکت 

تخریبی و نوشتن قانونی جدید بنابر صالحدید نماییم.
بی شک نباید این موضوع را از نظر و ذهن دور نگاه داریم که مناطق آزاد در 
نقاط مرزی و حساسی واقع شده اند که عالوه بر تامین امنیت ایران اسالمی، 
از مهاجرت مرزنشینان به شهرها و به تبع آن حاشیه نشینی و ایجاد عدم امنیت 
تامین  هزینه های  بردن  باال  و  سکنه  از  شدن  خالی  سبب  به  مرزی  نقاط  در 
امنیت در گوشه و کنار کشورمان و همچنین باز شدن مسیر های راحت و تهی 
برای  جذابیت  از  عاری  مناطق  این  اگر  و  کرده اند  جلوگیری  قاچاقچیان  برای 
مسلما  باشد،  برنداشته  در  بومی  مردمان  برای  اشتغالی  و  باشد  سرمایه گذاران 
بی تردید  و  داد  خواهند  از دست  را  خود  اقتصادی  و  امنیتی  ملی،  کارکردهای 
دولتی می ماند با بیش یک میلیون آدم سرگردان که موظف به ایجاد مسکن، 
اشتغال، کسب و کار برایشان است و همچنین نیرو و هزینه های هنگفت برای 

حفاظت از مرزهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی کشور. 
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هفتهنامهاقتصادی،اجتماعی
بررسی موانع مناطق آزاد، از تعرض به قانون تا عدم تفویض اختیارات: 

صفحه4و5رابخوانید

 اندر تعارضات، انتظارات
و عملکرد مناطق آزاد

تکمیلزنجیره
خدمات،افزاررونق
صنعتگردشگری

جزيرهقشم

حمیدرضا مومنی در دیدار با مدیرکل 
نظارت و ارزیابی خدمات وزارت 

میراث فرهنگی مطرح کرد:

8

افتتاحوآغازعملیات
اجرايی۲۹پروژه

باسرمايهگذاریبالغبر
۲44۰میلیاردريال

درمنطقهآزادانزلی

دکتر روزبهان برنامه های هفته دولت 
در منطقه آزاد انزلی را اعالم کرد:

3

بهرهبرداریاز
ورزشگاهاختصاصی

ورزشهایساحلیدر
جزيرهکیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار داشت:

2

ثبت3سالمتوالی
ترازتجاریمثبتدر

منطقهآزادارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس 
اظهار داشت:

6

بیتالمالراباهیچ
شخصیمعاملهنمیکنم

دردسرهاومصائبتمامنشدنی
فعالیناقتصادیمناطقآزاد

 معاون توسعه مدیریت
سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و 
همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد

صفحه5رابخوانیدصفحه7رابخوانید



سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
همدلی  کرد:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مسئولین 
میان  همدلی  ازجمله  خصوصی  بخش 
مردم، موجب کنترل شیوع بیماری کرونا 

میان اقشار مختلف جامعه شده است.
در آیین تجلیل از کادر پزشکی بیمارستان 
و مرکز توسعه سالمت کیش به مناسبت 
فرا رسیدن روز پزشک، سعید پورعلی بر 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ارائه  اهمیت 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی و 
مرکز توسعه سالمت کیش از ابتدای شیوع 
گفت:  و  داشت  اشاره  کووید19  بیماری 
جزیره  در  مردادماه  نظرسنجی  براساس 
کیش، اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماری 
کرونا توسط نهادهای محلی به ویژه حوزه 
نمره  کسب  به  موفق  درمان  و  بهداشت 

قابل قبولی در سطح ملی شدند.
براساس  که  این  بیان  با  وی 
سیستم  شده،  انجام  نظرسنجی های 
بهداشت و درمان این منطقه از سرمایه 
مقابله  جهت  باالیی  بسیار  اجتماعی 
برخوردار  کرونا  ویروس  با  مبارزه  و 
و  ایثارگری ها  داشت:  اظهار  است، 
بهداشت  سیستم  که  جهادگری هایی 
دادند،  انجام  کشور  سطح  در  درمان  و 
باعث شده مردم بیشتر به حوزه بهداشت 
و  احترام  توجه،  پزشکی  کادر  و  درمان 

اهمیت بیشتری دهند.
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  پورعلی 
شهدای بسیار زیادی را بخش بهداشت 
و درمان از زمان شیوع بیماری کرونا به 
بیماری  این  شیوع  از  پیشگیری  منظور 
شهید  عنوان  و  کردند  اهدا  کشور  به 
سالمت برگرفته شده از همین تالش ها 

و کوشش ها است.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
یک  امروز  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
روز  بهانه  به  مردم  که  است  فرصتی 

به  را  خود  قلبی  عمیق  احترام  پزشک 
کادر پزشکی کشور اعالم کنند و قطعا 
سطح  در  که  بود  خواهیم  این  شاهده 
درمانی  مراکز  در  مردم  با حضور  کشور 
این روز باشکوه بیشتر از سال های قبل 

برگزار شود.
خیل  نیز  مجازی  فضای  در  افزود:  وی 
عظیمی از پیام های قدردانی و تجلیل از 
کادر بهداشت و درمان به ویژه پزشکان 
که  است  انتشار  حال  در  کوش  سخت 
احترام  و  اعتماد  دهنده  نشان  مهم  این 

نسبت به این کادر و حرفه است.
بیمارستان  رئیس  مراسم،  این  ادامه  در 
با  کیش  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
و  شهامت  خاطره  و  یاد  که  این  بیان 
شجاعت پزشکان تجلی بخش ایثار و از 
ویروس  با  مقابله  در  آنان  خودگذشتگی 
با  درمان  کادر  گفت:  است،  کووید19 
بیماران  به  خاصی  انرژی  و  توانمندی 
که  پزشکی  خدمات  کرونا  به  مبتال 

شایسته آنان هست ارائه می کنند.
نگرش  با  افزود:  نژاد  نادعلی  مصطفی 
درخصوص  مردم  که  اعتمادی  و  ویژه 
درمان  کادر  به  پزشکی  خدمات  ارائه 
دارند، می توانیم در مبارزه با کووید19 از 

این بحران با موفقیت گذر کنیم.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
درخصوص  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
از  قدردانی  کمپین  اجرای  و  طراحی 
با  کیش  جزیره  در  سالمت  مدافعان 
دوران  در  پزشکی  جامعه  تکریم  هدف 
با  گفت:  کرونا  ویروس  شیوع  سخت 
نمایش  سازمان،  عمومی  روابط  همت 
قدردانی کیشوندان از تعهد کادر درمانی 
مبتالیان  درمان  برای  پزشکان  ویژه  به 
جان  هزاران  حفظ  و  کرونا  ویروس  به 
در  گسترده ای  اطالع رسانی  ارزشمند، 

سطح جزیره کیش انجام داده است.
افزود:  رضوی  علوی  سیدعلیرضا 
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مجموعه 
روحیه همدلی و همراهی ضمن قدردانی 
تالش های  درمان،  کادر  زحمات  از 
شبانه روزی مدافعان سالمت را به اطالع 

عموم مردم می رساند.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: 
مظفری  غالمحسین  دکتر  همت  با 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دبیر شورای سالمت، جبهه ای متحد در 
تشکیل  کرونا  ویروس  با  مقابله  ابتدای 
به  منطقه  این  در  پیشگیرانه  اقدامات  و 

موقع انجام شده است.
نرخ  که  این  بیان  با  رضانیا  محمدرضا 
مرگ و میر در مقایسه با مبتالیان نشان 
است،  مجموعه  این  موفق  عملکرد  از 
بیماری  شیوع  ابتدای  از  داشت:  اظهار 
کشف  کرونا  مثبت  تعداد  نگران  کرونا 
شده نبودیم، بلکه نگران عوارض مرگ 
بودیم  بیماری کووید19  از  ناشی  میر  و 

که این موضوع به خوبی کنترل شد.
اخیر شاهده  روز  در چند  داد:  ادامه  وی 
کاهش بستری، بیمار بدحال و همچنین 
کاهش موارد مثبت کشف شده هستیم.

بر  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
در  موثر بخش خصوصی  نقش  ضرورت 
مقابله با بیماری کووید19 اشاره داشت و 
افزود: بخش خصوصی در این مسیر همراه 
بهداشتی  ضوابط  تمام  و  بودند  همدل  و 
ابالغ شده را رعایت کردند که این اقدام 

مهم در سطح کشور بی نظیر است.
رضانیا درخصوص برگزار مراسم کنکور 
ضوابط  رعایت  بر  دقیق  نظارت های  با 
منسجم  مدیریت  از  نشان  را  بهداشتی 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  هماهنگ  و 
سالمت  توسعه  مرکز  گفت:  و  برشمرد 
بیماری  مهار  برای  قوا  تمام  با  کیش 
به  کیش،  جزیره  آبروی  حفظ  و  کرونا 

فعالیت خود ادامه می دهد.
از  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
رسانه های محلی ازجمله مدیریت روابط 
عمومی سازمان منطقه آزاد کیش که در 
تهیه  گزارش و اطالع رسانی صحیح در 
سطح شهر با هدف کنترل و پیشگیری 
موثری  نقش  کرونا  بیماری  شیوع  از 

داشتند، تشکر و قدردانی کرد.  
با  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
زحمات  و  تالش  از  سپاس  لوح  اهدای 
کادر درمان بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصصی و مرکز توسعه سالمت کیش 

تجلیل شد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِ َو َعلَی االْرواِح  الُم َعلَْیَک یا اَباَعْبِداهلَلّ الَسّ

الَّتی َحلَّْت بِِفنَاّئَِک
سوگواري  ایام  و  محرم  ماه  رسیدن  فرا 
حضرت  شهیدان  ساالر  و  سید  شهادت 
باوفاي  یاران  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل 
آزادگان  و  حق طلبان  همه  به  را  ایشان 
عصمت  بیت  اهل  دوستداران  و  جهان 
و  گردشگران  ویژه  به  طهارت )س(  و 
و  تسلیت  کیش  جزیره  متدین  ساکنان 

تعزیت عرض مي نمایم.
حماسه  بزرگترین  یادآور  محرم، 
تاریخ  در  آزادگی  و  ظلم ستیزی 
رشادت  بی بدیل  حکایت  است.  بشری 
انسان های پاک دل و راست قامتی است 
که عاشقانه به وصل الهی لبیک گفتند 
و در راه دین و عقیده از جان گذشتند. 
بینش  با  را  زندگی  که  غیوری  آزادگان 
وسیع، استقامت در مقابل ظالم و آزادگی 

و پایمردی در راه حق معنا بخشیدند.
اگر چه قرن ها از حادثه کربال می گذرد، 
کربال  پیام  شیفته  همچنان  دل ها  اما 

است و هر محرم شرح ایثار حماسه سازان 
عاشورا جهان را به شمیم جان نواز، »باز 

این چه شورش است« معطر می سازد.

پاندمی  شیوع  دلیل  به  امسال  متاسفانه 
کرونا برگزاری گسترده مراسم سوگواری 
محرم در میهن اسالمی ما و در جزیره 
کیش ممکن نیست، اما این ایام فرصت 
گرانبهایی است تا عاشقان و مریدان آن 
حضرت و دوستداران اهل بیت عصمت 
برای  عزاداری  کنار  در  طهارت )س(  و 
بیشتر  تعمق  و  تامل  به  شهیدان کربال، 
اهداف  و  نهضت  فلسفه  درخصوص 
برای  و  پرداخته  حسین )ع(  امام  قیام 
بهره مندی از آموخته های گرانقدر مکتب 

عاشورا، بیشتر تالش کنند.
عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  ضمن 
و  محرم  عزاداری  در  عزیز  سوگواران 
عاشورا و تاسوعای حسینی، از پروردگار 
را در زمره رهروان  متعال می خواهم ما 
حافظان  و  بزرگوار  امام  آن  راستین 
عدالت محوری  و  ظلم ستیزی  فرهنگ 

قرار دهد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
ورزشگاه  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
براساس  ساحلی  ورزش های  اختصاصی 
جهانی  و  المللی  بین  استانداردهای 
به  منطقه  این  در  نزدیک  آینده  در 

بهره برداری خواهد رسید.
که  این  بیان  با  مظفری  غالمحسین 
براساس  کیش  ساحلی  ورزشگاه  این 
و  جهانی  استانداردهای  آخرین 
پایگاه  عنوان  به  می تواند  بین المللی 
مهم ورزش های ساحلی در سطح کشور 
داشت:  اظهار  شود،  مطرح  منطقه  و 
جزیره کیش از ظرفیت ها، زیرساخت ها، 
امکانات و شرایط اقلیمی مناسبی جهت 
برخوردار  ساحلی  ورزش های  توسعه 
سازمان  دستورکار  در  مهم  این  و  است 

منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
مهم،  این  یافتن  تحقق  با  افزود:  وی 
مسابقات  برگزاری  میزبان  جزیره کیش 

سطح اول کشور، اردوی تیم های ملی در 
مسابقات  همچنین  و  ساحلی  رشته های 

بین المللی خواهد شد.
هدف  با  کرد:  خاطرنشان  مظفری 
استعدادهای  معرفی  و  پرورش  حمایت، 
فوق العاده جوانان و نوجوانان این منطقه 
مناطق  همچنین  و  کشور  جنوب  و 
ملی،  تیم های  سطح  در  کیش  همجوار 
سفین  منطقه  در  ورزشی  مجموعه  این 

جزیره کیش احداث خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
کرد:  تاکید  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه 
تالش هایی  و  فعالیت ها  همه  علی رغم 
از  بسیاری  گرفته،  صورت  تاکنون  که 
حوزه های  در  جزیره کیش  ظرفیت های 
امیدواریم  است؛  مانده  مغفول  مختلف 
این اقدام به توسعه و گسترش ورزش در 
منطقه کمک کند و بتواند در سطح ملی 

نیز تاثیرگذار باشد.

پيام تسليت دکتر مظفری به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم و 
ایام سوگواري شهادت حضرت اباعبداهلل الحسين )ع(
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اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 
گفت: اجرای پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
فرودگاه بین المللی کیش به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا توسط 

بسیج ناحیه مقاومت سپاه کیش با جدیت تمام نظارت و کنترل می شود.
علی عرب با بیان این که یکی از فضاهای پرتردد جهت جابه جایی 
می تواند  که  کشور  مختلف  مقصدهای  به  گردشگران  و  مسافرین 
عامل اصلی جهت گسترش شیوع بیماری کرونا باشد به ترمینال های 
راستای  در  اظهار کرد:  و  اشاره داشت  فرودگاه ها  ورودی و خروجی 
ایجاد آرامش خاطر و ارتقای حفظ سالمت مسافران و گردشگران، به 
انتقال ویروس کرونا میان اقشار مختلف جامعه  منظور قطع زنجیره 

این مهم توسط نیروهای بسیجی نظارت و کنترل می شود.
رعایت  هدف  با  جامعه  در  فرهنگ سازی  ارتقای  به  اشاره  با  وی 
برشمرد  آحاد جامعه  را حس مسئولیت پذیری  بهداشتی  پروتکل های 
به عنوان  ناحیه مقاومت سپاه کیش  نیروهای بسیج  و تصریح کرد: 
مدافعان سالمت، نظارت دقیق نسبت به استفاده مسافران از ماسک و 

حفظ فاصله گذاری اجتماعی دارند.
هالل  جمعیت  نیروهای  همت  با  کرد:  خاطرنشان  همچنین  عرب 
احمر کیش، مستقر در سالن ورودی فرودگاه بین المللی این منطقه، 

غربالگری و تب سنجی مسافران انجام می شود.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش، 
نصب برچسب های راهنما با هدف حفظ فاصله گذاری اجتماعی میان 
مسافران در نقاط مختلف و صندلی های جانمایی شده در سالن مسافری، 
ضدعفونی و گندزدایی ترمینال، ساختمان های ادرای، عملیاتی، تاسیسات و 
تجهیزات فرودگاهی و هوانوردی را ازجمله اقدامات صورت گرفته از سوی 

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش برشمرد.
شایان ذکر است، با تمهیدات اندیشیده شده و مستقر شدن نیروهای 
بسیج مقاومت کیش، از زمان حضور مسافر در گیت بازرسی پلیس، تا 
پای پرواز، ضوابط بهداشتی ابالغ شده از سوی شورای سالمت کیش 

رعایت و اجرا می شود.
 

کمپین قدردانی از مدافعان سالمت در جزیره کیش با هدف تکریم 
جامعه پزشکی در روزها و ماه های سخت شیوع ویروس کرونا در دنیا 

و ایران به اجرا درآمد.
اول شهریورماه سالروز تولد تابعه پزشکی حکیم ابن سینا است. با فرا 
رسیدن این روز خجسته، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش با 
ویژه  به  درمانی  کادر  تعهد  از  کیشوندان  سپاسگزاری  نمایش  هدف 
پزشکان برای درمان مبتالیان به ویروس کرونا و حفظ هزاران جان 

ارزشمند، اطالع رسانی گسترده ای را در سطح جزیره به اجرا درآورد.
کمپین تبریک به مدافعان سالمت در نظر دارد عالوه بر تبلیغات و 
ایثار و عشق  از پیش جامعه به  نیز اطالع رسانی خبری، توجه بیش 
کادر درمانی بیماران کرونایی جلب کرده و با نمایش این همبستگی، 
مرهمی کوچک بر لحظات و روزهای التهاب درمان انبوه بیماران، آن 

هم دور از کانون پرمهر خانواده باشد.
واقعیت آن است که جامعه پزشکی ما در مواجه با بحران، عافیت طلبی 
را کنار گذاشت و به مردم نشان داد که برای حفظ جان هر فرد، قرار 
و  آرامش را کنار می گذارند و همراه پرستاران و سایر عوامل درمانی، 
کسانی  ما،  میان  در  دادند  نشان  آنها  می مانند.  مردم  با  راه  آخر  تا 
در  ماه هاست  و  تن کرده اند  بر  رزم سفید  لباس  که  زندگی می کنند 
کنار هم رزمان خود به جنگ با این ویروس منحوس پرداخته اند. آنان 
فرشتگانی زمینی در ردای پزشک هستند. مدافعانی که از سالمت ما 

و شما محافظت می کنند.
یکم شهریور ماه، زاد روز یکی از مفاخر جهان، ابوعلی سینا است که 
به نام روز پزشک نامگذاری شده، شاید فرصت مغتنمی باشد که بر 

دستان مدافعان سالمت بوسه زنیم و از زحماتشان قدردانی کنیم.
منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  رو  این  از 
مقدم  پویش همگانی سفیدپوشان خط  به طراحی  اقدام  آزاد کیش، 
نموده است و با انتشار تصاویر پزشکان بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصصی منطقه آزاد کیش به ویژه کادر درمان بخش ویژه بیماران 
کرونایی، گامی کوچک در جهت قدردانی از تالش های شبانه روزی 

این فرشتگان زمینی برداشته است.
کیشوندان و گردشگران برای همراهی با این پویش می توانند، فیلم، 
تصویر و دلنوشته های خود را با موضوع قدردانی از زحمات پزشکان 
که با وجود همه کمبودها، صحنه نبرد را خالی نکرده اند، با هشتگ 
#سفیدپوشان خط_مقدم به صفحه اینستگرام kish.ir ارسال نمایند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

با حضور مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد:

بهره برداری از ورزشگاه اختصاصی ورزش های ساحلی در جزیره کیش

تجلیل از کادر پزشکی بیمارستان و مرکز توسعه سالمت کیش

نظارت دقیق بر رعایت ضوابط 
بهداشتی در فرودگاه بین المللی کیش

راه اندازی پویش همگانی سفیدپوشان 
خط مقدم در جزیره کیش

 مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت
 بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

 به همت مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
 سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:



فرماندهی  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  تفاهم نامه 
انتظامی استان گیالن به امضای دکتر محمدولی روزبهان رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان و سردار عزیز اله ملکی 

فرمانده انتظامی استان گیالن رسید.
نشست،  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اولویت تسریع در تکمیل  بر  را  رویکرد سازمان متبوع خود 
و  ویژه  موقعیت  به  اشاره  با  و  کرد  اعالم  زیرساخت های 
منحصربه فرد منطقه و استان در زمینه های مختلف ترانزیتی 
قابل  موفقیت های  علی رغم  داشت:  اظهار  سرمایه گذاری  و 
زیرساختی،  مختلف  عرصه های  در  سازمان  این  توجه 
اقتصادی و توسعه ای؛ توانمندی ها و فرصت های قابل تحقق 

بسیاری وجود دارد که می توانیم به آن دست پیدا کنیم.
محمدولی روزبهان با ارائه تحلیلی از شرایط خاص کشورمان، با 
استناد به سخنان مقام معظم رهبری که، هر اقدامی در جهت 
تقویت  اقتصادی کشور را جهاد در راه خدا تعبیر کرده اند، اضافه 
کرد: ما در یک آزمون بزرگ الهی قرار داریم، در شرایطی که 
دشمنان اسالم با فشارهای مختلف به دنبال ناکارآمد نشان دادن 
مدل حکومت اسالمی می باشند، باید با همدلی و تالش مضاعف 
در مسیر رفع مشکالت مردم و کشور گام برداشته تا الگوی 

موفقی از رفاه، آرامش، توسعه در قالب حکومت اسالمی را به 
وجود آوریم و در این مسیر همه ما مسئولیت داشته و پاسخگوی 

شهدای انقالب اسالمی هستیم.
اینکه  بیان  با  گیالن  انتظامی  نیروی  فرمانده  همچنین، 
خود  واقعی  اهداف  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  خوشبختانه 
توسعه  جهت  در  مضاعفی  توان  با  می تواند  و  برداشته  گام 
نیروی  حضور  گفت:  باشد،  خوبی  تحوالت  مایه  کشور 
عنوان  به  آن  حوزه های  تمامی  در  امنیت  تامین  و  انتظامی 

با  و  است  الزامی  اقتصادی  فعالیت  در  مهم  زیرساخت  یک 
همکاری میان دستگاهی در چارچوب قانون زمینه تسهیل و 
تضمین فعالیت در زمینه های مختلف خدماتی ، گردشگری، 

سرمایه گذاری خارجی و تولید فراهم می شود.
گسترش  و  توسعه ای  طرح های  به  اشاره  با  ملکی  سردار 
ارتقاء  پلیس ،  حضور  افزایش  انزلی،  آزاد  منطقه  محدوده 
امکانات و تجهیزات، پایش دیجیتال در این محیط گسترده 
محیط را مهم قلمداد کرد و افزود: موافقت خود را با ارتقاء 
نیروی  سوی  از  عرضه  قابل  خدمات  تمام  ارائه  تمرکز  و 
راهور،  ترافیکی،  خارجی،  اتباع  امنیتی،  حوزه  در  انتظامی 
خودرو خارجی به صورت یکپارچه و تسریع در خدمات رسانی 

به مردم و فعالین اقتصادی در این منطقه اعالم می کنیم.
گفتنی است، این تفاهم نامه در هشت ماده، بیست و هفت 
بند و دو تبصره به مدت دو سال به منظور ایجاد یگان ویژه 

انتظامی در منطقه آزاد انزلی منعقد شده است.
مدیران  و  معاونین  که  نشست  این  در  است،  ذکر  به  الزم 
مقر  از  داشتند،  استان حضور  انتظامی  فرماندهی  و  سازمان 
جدید فرماندهی انتظامی منطقه و مرکز شماره گذاری خودرو 

پالک منطقه بازدید به عمل آمد.

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه چندی پیش 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با معاون 
وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، مرکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه آزاد 
انزلی میزبان برگزاری چندین دوره آموزشی بود.
فرهنگی،  معاونت  همکاری  با  مزبور  دوره های 
اجتماعی، گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی 
و همراهی دهیاران روستاهای محدوده منطقه 
بعد از برگزاری جلسات بازدید و بررسی نیازمندی 
رشته های  در  منطقه،  ساکنین  عالقه مندی  و 
اداری،  نرم افزار  حسابداری،  کمک  آموزشی 
برق صنعتی، تعمیرات تلفن همراه، جوشکاری 
سازه های فوالدی و انرژی خورشیدی برگزار شد. 

مزبور،  آموزشی  دوره های  توجه  جالب  نکات  از 
شروع به کار کارگاه و آموزشگاه آموزش خیاطی 
در مرکز آموزشی این منطقه بود که با تجهیزات و 
امکانات مدرن، اقدام به برگزاری دوره های آموزش 
برای عالقه مندان به فن و هنر خیاطی است. آنچه 
اهمیت افتتاح این آموزشگاه را مضاعف می کند، 
تولید  به عنوان قطب  انزلی  آزاد  جایگاه منطقه 
پوشاک کشور است که هم اکنون حدود ۲۰واحد 
تولیدی-صادراتی در این منطقه در زمینه تولید 

انواع پوشاک مشغول به فعالیت می باشند.
مرکز ارتقاء مهارت آموزش فنی و حرفه ای منطقه 
آزاد انزلی که با همکاری این سازمان و اداره کل 
فنی و حرفه ای استان گیالن در شهرک صنعتی 

ناحیه یک این منطقه از سال ۸۸ شروع به فعالیت 
ارتقاء کیفی مهارت کارگران  نموده، به منظور 
جوانان  توانمندسازی  و  صنعتی  شهرک های 
جویای کار و بانوان روستاهای اطراف منطقه، 
شروع به کار نموده و تاکنون عالوه بر بومیان 
منطقه و فعاالن تولیدی-صنعتی، شاهد برگزاری 
دوره های آموزشی مختلفی برای سربازان نیروی 
پوشش  تحت  افراد  و  انتظامی  نیروی  دریایی، 

کمیته امداد امام خمینی)ره( بوده است.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاست های  راستای 
و توسعه همه جانبه منطقه به ویژه در مباحث 
انسانی  نیروی  تقویت  و  تربیت  با  مرتبط 

متخصص، افزایش سطح اشتغال و تنوع بخشی 
به سبد درآمدی خانواده، اقدام به انعقاد تفاهم نامه 
با سازمان آموزش فنی و حرفه ای نموده تا با 
تخصصی  و  آموزشی  دوره های  برگزاری 
نیروی کار زمینه ارتقاء سطح و تنوع بخشیدن 
اقشار  در  خوداشتغالی  و  کاری  مهارت های  به 
محصوالت  کیفیت  رفتن  باال  به  که  مختلف 
تولید شده در واحدهای تولیدی منطقه منجر 
می شود را فراهم نماید و در عین حال در قالب 
تفاهم نامه ای که با صندوق کارآفرینی امید کشور 
منعقد کرده، راهبردهای حمایت مالی از صاحبان 
حرفه، فعالین صنایع دستی و کسب و کارهای 

کوچک را نیز در دستوکار قرار داده است.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی در نشست شورای اداری این 
سازمان، توسعه فعالیت های اقتصادی، رونق 
تولید و ایجاد جهش در شاخص های اقتصادی 

را مهم ترین وظیفه مدیران اعالم کرد. 
محمدولی روزبهان با اشاره به تاکیدات مقام 
معظم رهبری در حوزه های اقتصاد مقاومتی، 
اظهار داشت: دشمنان کشور و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی با هدف قرار دادن اقتصاد 
علیه  تحریم ها  اعمال سخت ترین  و  کشور 
کشور  جایگاه  تضعیف  قصد  ایران،  ملت 
و اسالم در سطح جهانی را دارند و بر این 
اساس تقویت حوزه اقتصادی با نگاه عمیق 
و دقت نظر در راستای تقویت نظام اسالمی 
باید در دستورکار همه مدیران و خادمان باشد.

جدید  ظرفیت های  شناسایی  لزوم  وی، 
حائز  را  سرمایه گذاری  جذب  منظور  به 
اهمیت قلمداد و خاطرنشان کرد: شناسایی 
ظرفیت های جدید و ظرفیت سازی به منظور 
جایگزین  درآمدزایی  زمینه های  تقویت 
بخش های  تمامی  اولویت های  از  سازمان، 
پایان  تا در  انزلی است  آزاد  سازمان منطقه 
زیرساخت  تکمیل  و  توسعه  با  جاری  سال 
منطقه،  در  کار  و  کسب  فضای  تسهیل  و 
شاهد دستیابی به رشد قابل توجهی در همه 
شاخص های فعالیت منطقه آزاد انزلی باشیم.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 

دولت  هفته  طول  در  اینکه  بیان  با  انزلی 
۲۹پروژه  منطقه  این  در  سال ۱۳۹۹ 
تولیدی-صنعتی،  عمرانی-زیرساختی، 
افتتاح  گردشگری  خدمات  و  فرهنگی 
خواهد  شروع  آنها  اجرایی  عملیات  یا  و 
سرمایه گذاری  میزان  داشت:  اظهار  شد، 
۲۴۴۰میلیارد  از  بیش  مزبور  طرح های 
و  سازمان  منابع  محل  از  که  است  ریال 
تامین  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
اشتغال زایی  زمینه  که  پروژه هایی  شده، 

مستقیم برای ۷۰۰نفر را فراهم می کنند.
روزبهان با بیان اینکه در ایام گرامیداشت یاد و 
خاطره هفته دولت ۲۱طرح سرمایه گذاری در 
حوزه های تولیدی و خدمات بندری با میزان 

افتتاح  ریال  ۱۱۲۳میلیارد  سرمایه گذاری 
می شوند که باعث ایجاد شغل مستقیم برای 
۴۲۷نفر شده، تصریح کرد: واحدهای تولیدی 
و خدماتی که در این مدت مورد بهره برداری 
قرار می گیرند، در زمینه بسته بندی محصوالت 
کشاورزی و غذایی، تولید کمپرسور، پوشاک، 
کود کشاورزی،  برس،  تولید  کاالی خواب، 
دستگاه تب سنج، دستکش نایلونی، ماسک 
دوربین  اتوماتیک،  تمام  پرستاری  سه الیه 
بهداشتی،  و  آرایشی  مداربسته، محصوالت 
فلزهای فرم دهی شده به صورت رسمی در 

مدار تولید قرار می گیرند.
و  حمایتی  رویکردهای  به  اشاره  با  وی 
زمینه  در  خود  متبوع  سازمان  تشویقی 
توسعه حوزه فعالیت و جذب سرمایه گذاران 
جدید در حوزه های تولیدی-صنعتی اضافه 
واحد  هفت  تعداد  راستا  همین  در  کرد: 
توسعه  طرح  می شوند،  افتتاح  که  تولیدی 
در  که  است  تولیدی  مجموعه های  این 
همه گیری  و  تحریمی  سخت  شرایط 
سازمان،  این  همکاری  با  کرونا،  ویروس 
دستورکار  در  را  خود  تولید  میزان  توسعه 

قرار داده اند.
از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
یک  و  سرپوشیده  انبار  چهار  بهره برداری 
انبار روباز با مساحت ۲۳هزار ۳۰۰مترمربع 
تجاری  فعالین  به  خدمات دهی  جهت 

منطقه و مجتمع بندری کاسپین در هفته 
دولت  هفته  در  افزود:  و  داد  خبر  دولت 
این  در  خصوصی  بخش  جاری،  سال 
مجتمع  احداث،  اجرایی  عملیات  منطقه 
تجاری و خدماتی با میزان سرمایه گذاری 
برای  اشتغال زایی  و  ریال  ۱۰۰۰میلیارد 

۲۵۰نفر را نیز شروع می کند.
روزبهان با بیان اینکه به مناسبت نکوداشت 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دولت،  هفته 
غربی  بال  عمرانی-زیرساختی  پروژه  دو 
پارک  مجموعه   A پارت و  اداری  ساختمان 
با صرف هزینه ۱۷۰میلیارد  ساحلی منطقه 
ریالی از منابع این سازمان مورد بهره برداری 
قرار می گیرند، گفت: در حوزه فرهنگی نیز 
بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی در زمینه 
فرهنگی  و  گردشگری  امکانات  و  خدمات 
گردشگری  خدمات  و  فرهنگی  طرح  چهار 
را با حجم سرمایه گذاری ۱۱۷.۵میلیارد ریالی 
افتتاح می نمایند که در این مجموعه ها برای 

۱۸نفر شغل ایجاد شده است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  بخش  آخرین  انزلی،  آزاد  منطقه 
انزلی  آزاد  منطقه  دولت  هفته  برنامه های 
را آغاز عملیات احداث یک واحد بوم گردی 
بخش  ریالی  ۳۰میلیارد  سرمایه گذاری  با 
به  ۵نفر  برای  که  کرد  اعالم  خصوصی 

صورت مستقیم ایجاد شغل می کند.

دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با دکتر 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و 
و  دیدار  وی،  دفتر  در  آذربایجان  جمهوری 
به  خود  متبوع  منطقه  مسائل  درخصوص 

گفت وگو پرداخت.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  دیدار،  این  در 
انزلی گزارشی از طرح های توسعه ای  آزاد 
و زیرساختی در حال اجرا منطقه همچون 
توسعه  و  سراسری  ریل  به  اتصال 
بندری،  مجتمع های  زیرساخت های 
خود  متبوع  سازمان  راهبردی  برنامه های 
با  بین المللی  ارتباطات  گسترش  حوزه  در 
تکیه بر ظرفیت های ترانزیتی و مزیت های 

قانونی منطقه را تشریح کرد.
محمدولی روزبهان با ارائه برنامه و نقشه راهی 
در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار با 
توجه به بسترها و ظرفیت های کمتر پرداخته 
شده، از عزم جدی سازمان منطقه آزاد انزلی 
برای بهره گیری از همه ظرفیت های موجود 

جهت توسعه و جهش تولید خبر داد.
وی، گسترش مناسبات تجاری میان ایران و 
جمهوری آذربایجان را با محوریت این منطقه 
گردشگری  چون  جدیدی  زمینه های  در 

دریایی مورد تاکید و توجه قرار داد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

متبوع  سازمان  رویکرد  انزلی،  آزاد  منطقه 
خود را توسعه مناسبات کشورمان با اعضای 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب حمایت از 
سرمایه گذاران و صادرکنندگان عنوان نمود و 
از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازدید 
از امکانات، زیرساخت ها و ظرفیت های متنوع 

منطقه آزاد انزلی دعوت به عمل آورد.
امور  وزیر  نشست،  این  در  همچنین 
از  رضایت  ابراز  با  دارایی  و  اقتصادی 
برنامه های در دست اجرای سازمان منطقه 
آزاد انزلی، توسعه  فعالیت های اقتصادی و 
افزایش تولید و صادرات در شرایط کنونی 
لزوم  و  دانست  اهمیت  حائز  را  کشور 
آزاد  مناطق  سیاستگذاری های  و  برنامه ها 

را در این راستا مورد تاکید قرار داد .

اخبار منطقه آزاد انزلی

عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان 
منطقه آزاد انزلی با اعالم پهلوگیری ۲۲۰ امین کشتی در بندر 
اظهار  تاکنون  آغاز  از  بندر  این  فعالیت  درخصوص  کاسپین، 
کرد: در ۵ماهه نخست امسال، ۸۳کشتی، ۲۳۴هزار تن کاال 
بیانگر  آمارها  و  کردند  بارگیری  و  تخلیه  کاسپین  بندر  در 
افزایش ۲۱۹درصدی تعداد کشتی های تخلیه و بارگیری شده 
ذکر  مدت  در  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع  در 

شده است.
در  کاسپین  بندر  فعالیت  ابتدای  از  شد:  یادآور  افقی  امین 
در  کشتی  ۲۲۰فروند  از  کاال  تن  ۵۲۷هزار  تاکنون،  سال ۹۷ 

بندر کاسپین تخلیه و بارگیری شده است.
از  ابتدای امسال تاکنون نیز ۸۳کشتی و بیش  از  افزود:  وی 
که  شده  بارگیری  و  تخلیه  بندر  این  در  کاال  تن  ۲۳۵هزار 
آمارهای موجود بیانگر آن است که نسبت به مدت پنج ماهه 
سال گذشته از لحاظ تعداد کشتی ۲۱۹درصد و به لحاظ تناژ 
این بندر  بارگیری در  کاال، ۲۰۸درصد تعداد کشتی تخلیه و 

رشد داشته است. 
افقی با بیان اینکه کاهش زمان و هزینه کاال، مهم ترین مزیت 
کریدور چین، قزاقستان، ایران برای تجار و صاحبان کاال به 
بندرکاسپین است افزود: از ۸۳کشتی ذکر شده، ۲۳کشتی با 
ظرفیت ۱۷۳۷تی ای یو حامل مواد اولیه و کاالهای استراتژیک 
کشور به صورت کانتینری و از مسیر کریدور چین، قزاقستان، 

ایران )مجتمع بندری کاسپین( بودند .
با  انزلی  معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
تاکید بر اینکه توجه به صادرات کاال و ترغیب صادرکنندگان 
کاسپین  بندر  طریق  از  خود  کاالهای  ارسال  به  کشورمان 
آغاز  از  کرد:  تصریح  دارد،  قرار  سازمان  این  دستورکار  در 
حامل  کشتی  ۷۴فروند  تاکنون،  انزلی  کاسپین  بندر  فعالیت 
۵۹۰۰تی ای یو کاالهای کانتینری شامل مواد اولیه واحدهای 
چین،  کریدور  مسیر  از  استراتژیک  کاالهای  و  تولیدی 

قزاقستان، ایران در بندر کاسپین تخلیه و بارگیری شد.
و  صادراتی  کاالهای  تخلیه  ۵برابری  رشد  به  اشاره  با  وی 
دستگاه  ۱۱هزار  حدود  توسط  وارداتی  کاالهای  بارگیری 
کامیون در این بندر به سراسر کشور، تصریح کرد: کاالهایی 
خودروهای  تایر  انواع  موتورسیکلت،  و  خودرو  قطعات  نظیر 
اولیه  مواد  و  برقی  لوازم  و  ماشین آالت  سنگین،  و  سبک 
واحدهای تولیدی از طریق کریدور چین، قزاقستان، ایران وارد 
کشور شده و مصالح ساختمانی، مواد غذایی، فرش، ظروف 
از  صادراتی  کاالهای  ازجمله  نیز  خشکبار  نفتی،  مشتقات  و 
طریق این کریدور از مبداء بندر کاسپین به کشور چین بوده 

است.
کاسپین،  و  انزلی  بندری  مجتمع  دو  اینکه  بیان  با  افقی 
هستند،  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  در  یکدیگر  مکمل  بنادر 
خاطرنشان کرد: در چهار ماهه نخست امسال نیز شاهد رشد 
۵۸درصدی تخلیه و بارگیری و رشد ۵۴درصدی صادرات کاال 
و همچنین رشد ۷۷درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بودیم و همچنین بخش ترانزیت 

مجتمع بندری انزلی نیز در این مدت ۱۸درصد رشد داشت. 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
گفت: بخش بندری بازار، تحقیقات بازار، فعالیت های بازاریابی 
و ایجاد مشوق های تجاری، تنوع بخشی به کاالهای ورودی 
و خروجی به مجتمع بندری کاسپین، تکمیل زیرساخت های 
بندری، آبخور باال و پسکرانه وسیع بندری، کاهش هزینه های 
حمل و نقل کاال، فعال نمودن مسیرهای ترانزیتی بین المللی 
)کریدورهای شمال-جنوب و چین، قزاقستان، ایران(، تسریع 
اقتصادی،  فعاالن  به  ترانزیتی  و  بندری  خدمات  تسهیل  و 
ارائه  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  ترجیحی  تعرفه های  اجرای 
همراه  به  سازمان  این  سوی  از  متنوع  قانونی  مشوق های 
خدمات رسانی  نیاز  مورد  زیرساخت های  روزافزون  افزایش 
مراکز  و  تهران  به  نزدیکی  و  بندری  مختلف  حوزه های  در 
تولیدی و جمعیتی کشور، این مجتمع بندری به عنوان عوامل 
تاثیرگذار و از رویکردهای مهم سازمان منطقه آزاد انزلی به 
شمار می رود و در مدت فعالیت این مجتمع بندری، بیش از 
از طریق بندر کاسپین وارد کشور  از کاالهایی که  ۹۵درصد 
شده، در دسته کاالهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی 

منطقه و کشور قرار دارند.
بارگیری  و  تخلیه  تعداد کشتی های  داد:  ادامه  وی همچنین 
شده در مجتمع بندری کاسپین در سال ۱۳۹۷، تنها ۲۰فروند 
کشتی بود که این تعداد در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۷کشتی افزایش 
یافت که با وجود تحریم های ظالمانه اقتصادی کشور و شیوع 
با برنامه ریزی های به عمل آمده از  بیماری کرونا در جهان، 
ابتدای امسال، شاهد روند صعودی قابل مالحظه ای در تعداد 
و تناژ کشتی های تخلیه و بارگیری شده در این مجتمع بندری 

منطقه آزاد انزلی هستیم.
بندری  مجتمع  در  اسکله  پست  سه  هم اکنون  است،  گفتنی 
این  در  که  است  فعالیت  و  خدمات رسانی  حال  در  کاسپین 
با  )عمومی(  کارگو  اسکله  پست  دو  احداث  عملیات  میان، 
رو-رو  اسکله  پست  یک  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
چندمنظوره با سرمایه گذاری سازمان در حال انجام است که تا 
سال آینده این سه پست جدید نیز به بهره برداری می رسند و 
با اتصال این مجتمع بندری به خط راه آهن سراسری کشور، 
و  حمل  شبکه  زیرساختی  حلقه های  شدن  تکمیل  بر  عالوه 
بین المللی،  کریدورهای  در  انزلی  آزاد  منطقه  ترکیبی  نقل 
امکان اتصال بنادر جنوبی کشورمان به این منطقه از طریق 
راه آهن و حمل و نقل چندوجهی از طریق این مجتمع بندری 

فراهم می شود.

دکتر روزبهان برنامه های هفته دولت در منطقه آزاد انزلی را اعالم کرد:

در دیدار دکتر روزبهان با وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح شد:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۹پروژه با سرمایه گذاری 
بالغ بر ۲۴۴۰میلیارد ریال در منطقه آزاد انزلی
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حمایت از سرمایه گذاران و صادرکنندگان در جهت توسعه مناسبات با اوراسیا

در دیدار سردار ملکی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

در راستای اجرای تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت گرفت:

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان فرماندهی انتظامی گیالن و سازمان منطقه آزاد انزلی

برگزاری دوره های آموزش توانمندسازی نیروی انسانی در منطقه آزاد انزلی

 افزایش ۲۰۸درصدی 
مبادالت تجاری در بندرکاسپین 

در ۵ماهه سال جاری

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



یادداشت

نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و 
اسالمی  شورای  مجلس  در  آزاد  مناطق  مقررات 
و دولت جمهوری اسالمی و جانمایی سه منطقه 
کیش ، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی 
اقدامات  دلیل  به  که  کیش  جزیره  از  بعد  بودیم . 
جزئی رژیم گذشته دارای زیر ساخت بسیار محدود 
هرگونه  فاقد  تقریبا  چابهار  و  قشم  مناطق  بود؛ 
امکانات، تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز جهت 
بهره برداری کاربری های مندرج در اهداف مناطق 
آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کاال، صادرات مجدد 

و حتی امور بازرگانی و تجاری بود. 
که  کشور  اقتصادی  خاص  وضعیت  به  عنایت  با 
دوران بازسازی و سازندگی ساختارهای اقتصادی 
به  توجه  با  را  مقدس  دفاع  سال  هشت  از  پس 
قیمت های حداقلی فروش نفت در دنیا و نداشتن 
پشتوانه تامین هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز 
کشور را سپری و همچنین مستقل و خودگردان 
بودن مناطق آزاد از حیث تخصیص بودجه دولتی 
و تامین بودجه مورد نیاز این مناطق، مجوز تسری 
اجرای ماده ۱۳۸ آیین نامه امور گمرکی یعنی اعمال 
معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای ورود کاال 
به میزان هشتاد دالر در هر سال برای مسافران 
گمرک  استقرار  و  رسمی  مرزهای  در  ورودی 
مسافری در ورودی این مناطق به داخل کشور و 
دریافت عوارض ورود کاال توسط سازمان های اداره 
کننده ، جهت ایجاد زیرساخت ، تاسیسات و امکانات 
مورد نیاز برای استقرار سرمایه گذاران توسط دولت 

وقت صادر گردید . 
الزم به یادآوری است، با عنایت به نگاه حمایتی 
نظام و دولت از تولیدات داخلی، از زمان تاسیس 
این  مسافری  کاالی  واردات  تاکنون،  مناطق 
مناطق از سقف ۱۲۰میلیون دالر برای هر منطقه 
و در مجموع ۳۶۰میلیون دالر برای ۳منطقه اولیه 
تعیین و طی سالیان بعدی توسط دولت کمتر و 
محدودتر گردید، به طوری که برای هفت منطقه 
در سال ۹۸ ، جمعا ۵۲۸میلیون دالر یعنی به طور 
متوسط هر منطقه حدود ۷۵میلیون دالر سهمیه در 
نظر گرفته شد که حدود ۳۰۰میلیون دالر واردات 
انجام شد که با فرض قاچاق کل آن، در مقایسه با 
حجم قاچاق اعالمی )۱۲ تا ۲۰میلیارد دالر( محلی 

از اعراب ندارد. 
موارد باال جهت تذکر به دوستانی است که سعی 
دارند بحث قاچاق کالن کشور را به این مناطق 
مناطق  این  امروز  موجود  وضعیت  با  و  منتسب 
درخصوص عملکرد گذشته آنان قضاوت و وضعیت 
صفر این مناطق در شروع کار را از یاد برده و تالش، 
بخش های  در  که  سرمایه گذاری هایی  و  زحمات 
مختلف در این مناطق و برخی نواحی همجوار انجام 

پذیرفته را کتمان نمایند .
امروز می توان با قاطعیت اعالم نمود که قوانین و 
مقررات مصوب این مناطق از مترقی ترین و شاید 
کم نظیرترین قوانین و مقررات مصوب طی دوران 
پس از انقالب به شمار می رود که حاوی انگیزه های 
فراوان جهت جذب سرمایه و سرمایه گذار می باشد 
و چنانچه امکان بروز، ظهور و تحقق پیدا می کرد، 
مطمئنا وضعیت مناطق آزاد با شرایط فعلی بسیار 

متفاوت بود . 
این  مقررات  و  قوانین  پیاده سازی  عدم  ادعای 
مصادیق  بارزترین  و  بوده  مستند  بسیار  مناطق 
مالی  و  پولی  مقررات  و  قوانین  اجرای  عدم  آن 
که  است  اعتباری  و  مالی  موسسات  درخصوص 
بخشنامه ها  لطف  به  و  ایجاد شده  موانع  انواع  با 
بیمه  بانک مرکزی ،  و دستورالعمل های متناقض 
تاکنون  ذیربط ،  دوایر  و  مراجع  سایر  و  مرکزی 
موفق به جذب و استقرار حتی یک بانک ، بیمه یا 
بورس خارجی و یا شعب موسسات مالی اعتباری 
مطرح دنیا در این مناطق نشده ایم و این در حالی 
است که وجود این موسسات یا شعب آنان در این 
مناطق می توانست در شرایط تحریمی فعلی کمک 

حال اقتصاد ملی کشورمان باشد . 
به هر روی و در صورت انجام آسیب شناسی منصفانه 
از دالیل عدم توفیق این مناطق که از دخالت های 
نهادها و ارگان های دولتی و نگاه متفاوت دولت های 
تا  مناطق گرفته  این  به  در ۳دهه گذشته  مستقر 
سایر موارد که مطمئنا به صورت مستند قابلیت اجرا 
خواهد داشت و با همین میزان امکانات محدود و 
موجود در اختیار مسئولین این مناطق در قیاس با 
امکانات و عملکرد امور اکثر مدیران و دستگاه های 
دولتی داخل کشور و شاخص های گوناگون، موفق تر 
بوده و شاید دلیل اصلی مخالفت ها با ادامه فعالیت 
مناطق توسط مسئولین داخل کشور ، روشن شدن 
ناکارآمدی بسیاری از تصمیمات و عملکرد اجرایی 

آنان باشد . 
همانگونه که پیش تر عرض کردم، دشمنی با این 
مناطق از ابتدا وجود داشت، ولی با عنایت به حمایت 
همه جانبه دولت پنجم و ششم از قوانین و مقررات 
انتقادهای  صورت  به  کننده ،  اداره  سازمان های  و 

پراکنده و کم  حجم مطرح می شد و از دولت هفتم به 
بعد به ویژه دولت یازدهم و آغاز برنامه پنجم توسعه 
اقتصادی ، با تعابیر و تفاسیر به رای از آن قانون و 
تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به محدوده 
داخلی این مناطق و تعامل ، مصلحت اندیشی و عدم 
دفاع قاطع دبیرخانه شورایعالی و سازمان های اداره 
کننده از قوانین و مقررات خاص خود ، عرصه را برای 
فعالیت های اقتصادی و فعالین مستقر روز به روز 
تنگ تر کرده و با ایراد انواع اتهامات ناروا، کذب و 
بی اساس و بروز شایعات مبنی بر اصالحات قوانین و 
مقررات ، رشد و توسعه و رونق فضای کسب و کار را 
متوقف و یأس و نومیدی و تشویش اذهان عمومی 
در زمینه عدم تثبیت قوانین و مقررات در این مناطق 

را حاکم نمودند. 
الزم به توضیح است، از ابتدای اجرای قانون برنامه 
پنجم و با تفسیر از تبصره ماده ۱۱۹، به اصلی ترین 
مزیت این مناطق یعنی معافیت های مالیاتی حمله 
کرده و امروز تنها شبحی از این مزیت در مناطق 
وجود دارد و اکثر فعالین اقتصادی گرفتار مباحث 
مالی آن هستند . از سال ۱۳۹۷ و بعد از شوک ارزی 
داخل کشور نیز با تفسیر از مصوبه دولت توسط بانک 
مرکزی و با همراهی گمرک و وزارت صمت، به 
دومین مزیت این مناطق یعنی معافیت های گمرکی 
حمله و با اعمال و اجرای اجباری رویه غیرقانونی 
ثبت سفارش سرزمین اصلی به این مناطق ، عزم 
خود را برای تعطیلی کامل این مناطق هویدا کردند . 
از سال ۱۳۹۱ به بعد و پس از وقوع حوادث به ویژه در 
رابطه با مزیت مالیاتی این مناطق ، فعالین اقتصادی 
فعالیت های خود را در قالب تشکل های صنفی و 
در چهارچوب ظرفیت های قانونی داخل نظام شروع 
کرده و سعی کردند با رعایت سلسله مراتب اداری 
و مراجعه به سازمان ها، دبیرخانه شورایعالی ، مجلس 
حقوق  از  ذیربط،  مراجع  سایر  و  اسالمی  شورای 
معوقه خود دفاع کرده و از بروز خسارات مادی و 
خصوصا  اقتصادی  فعالیت های  به  وارده  معنوی 
برخی  در  که  نمایند  جلوگیری  مولد  فعالیت های 

موارد نیز موفق بودند . 
این فعالیت ها و مقاومت ها در مقابل اعمال فراقانونی 
و بعضا غیرقانونی برخی سازمان ها به مذاق آنان 
خوش نیامده و اخیرا سعی در لغو مزیت های قانونی 
یا به قول خودشان اصالح قوانین و مقررات این 
مناطق در مراجع مختلف مانند دولت و مجلس و 
بعضا قوه قضائیه نموده تا اقدامات خالف قانون و 
عرف قبلی خود را توجیه نمایند . البته نباید همراهی 
بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه های جمعی به ویژه 
که  آزاد  مناطق  ناکارآمدی  تبلیغ  در  سیما  و  صدا 
مطمئنا با فرماندهی واحد انجام می پذیرد را از یاد 
برد . اینکه این پروژه توسط باندهای قاچاق سازمان 
یافته و متخلفین امور اقتصادی داخل کشور پشتیبانی 
شده و با قدرت و نفوذ بسیار زیاد خود فضای عمومی 
کشور را علیه این مناطق تحریک و اذهان مدیران ، 
مسئولین و تصمیم گیران کشور در قوای سه گانه را 
علیه این مناطق همراه نمایند، شکی نیست و تا 

حدود زیادی نیز در این کار موفق شده اند .
آخرین اقدامات انجام پذیرفته و به صورت همزمان 
در دولت ، مجلس و  شورای نگهبان را می توان در 
و  توسط مجلس  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح 
همچنین الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
قانون  شمول  عدم  تناقض  ایراد  و  دولت  توسط 
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد )در هیچ جای 
دنیا خارج از قلمرو گمرکی مالیات بر ارزش افزوده 
دریافت نشده و مالیات های دریافت شده در سرزمین 
اصلی نیز عودت می شود ( با دو اصل قانون اساسی 
)پس از اجرای ۱۲سال گذشته این قانون !!!( توسط 
مطمئنا  که  کرد  مشاهده  نگهبان  محترم  شورای 
اختتامیه مناسبی برای فعالیت مناطق آزاد خواهد بود 
و مشخص نیست کدام مرجع پاسخگوی خسارات 
مادی و معنوی نزدیک به یکصد هزار واحد تولیدی ، 
مونتاژ ، بسته بندی ، خدماتی و تجاری با اشتغال زایی 

نزدیک ۵۰۰هزارنفری می باشد. 
به طور قطع اگر مالک ناکارآمدی و عدم تحقق 
بنابراین  اهداف، توجیه تعطیلی مناطق آزاد باشد، 
می بایستی بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی 
در کشور تعطیل و مدیران و مسئولین آن مواخذه 

شوند .
وجود  به  شرایط  و  مطروحه  عرایض  تمام  با 
آمده ، تنها مأمن و ملجا فعالین اقتصادی پس از 
که  می باشند  رهبری  معظم  مقام  بزرگ ،  خداوند 
ویژه  به  و  خود  راهگشای  رهنمودهای  ارائه  با 
سه گانه  قوای  مقاومتی ،  اقتصاد  بند ۱۱  بر  تاکید 
را در همراهی با اهداف عالیه این مناطق همراه 
رفتن  بین  از  و  جبران ناپذیر  خسارات  بروز  از  و 
مناطق  این  در  شده  ایجاد  سرمایه گذاری های 
جلوگیری نمایند و امیدواریم در این راه، رسانه های 
فعالین  به  وزین،  جمعی خصوصا خبرگزاری های 
اقتصادی این مناطق که اکثرا از هموطنان دارای 
قدرت مالی متوسط به پایین هستند، کمک نمایند.

دردسرها و مصائب تمام نشدنی فعالین اقتصادی مناطق آزاد
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گزارش: 
مرضیه حسینی

 محمدصادق مبرهن نیاکان
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد

نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و 
ایجاد تعامل و تجارت، خارج از چارچوب های تعریف شده در داخل 
سرزمین های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است. با 
درک  به  می توان  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  تعریف  به  نگاهی 
بهتری از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید. 
در کشور ما اهداف تعریف شده و قوانین جاری برای مناطق آزاد، 
بر نقشی تعیین  کننده در اقتصاد ملی و فراملی داللت می نماید، به 
گونه ای که براساس منطق جهانی اقتصاد همه گیر و آزاد پیش بینی 
شده اند تا در شرایط سخت نیز بتواند ارتباطات کشور را در عرصه های 
اقتصاد بین الملل فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن 
از تمامی ظرفیت های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط 
مقدم کمک به اقتصاد درون زا و درون محور و از قطب های توسعه و 

ترویج اقتصاد صادرات محور کشور بدل نمود. 
در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای 
در  که  بود  امیدوار  می توان  شرقی  و  غربی  جنوبی،  شمالی، 
به  بتوانند  آزاد  مناطق  منطقه ای،  اقتصادی  تبادالت  ارتقاء سطح 
باشند.  کشور  منطقه ای  اقتصاد  رشد  و  ثبات  بازگشت  پیشگامان 
به  نسبت  داشت که  اجرایی خواهد  قابلیت  در صورتی  این مهم 
دستورالعمل های وضع شده  تعمیم  و  ایجاد شده  محدودیت های 
در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. 
بخشنامه های  و  آیین  نامه ها  قوانین،  تسری  و  تعمیم  بی تردید 
خلق الساعه و جدید الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، با ایجاد 
و  اثرگذاری مطلوب  محدودیت های غیرضروری، موجب کاهش 
کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل 

بازدارنده در استفاده از ظرفیت های موجود می باشد.  
مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب ترین امکانات کشور را برای 
کمک به کاهش فشار محدودیت های تحریم جهت نیل به اهداف 
اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی ایرانی برای ورود به بازارهای 
جهانی را دارا می باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در 
بستر تجارت آزاد با مبادالت بین المللی با کشورهای همجوار منطقه ای 
و از طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال های موجود برای تامین 
خصوصا  مختلف،  صنایع  موردنیاز  قطعات  و  تجهیزات  اولیه،  مواد 
مواردی که به واسطه تحریم ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با 

مشکل مواجه می گردد، خواهند بود.
ظرفیت سازي براي مناطق آزاد از مهم ترین فرصت  اقتصادي کشور 
براي جذب سرمایه گذاري خارجي است. به واقع بخش تامین منابع 
مالي خارجي در بند ۱۱ سیاست هاي اقتصاد مقاومتي که از حلقه هاي 
مفقوده در مناطق آزاد کشور است را باید از راه جذب سرمایه گذاري 

خارجي و با مشارکت بخش خصوصي داخلي برجسته کرد. 
مناطق آزاد یک اهرم اقتصادي فراملي براي جذب سرمایه گذاري 
خارجي است که از طریق آن مي توان اقدام و عمل را در حوزه تولید 
و اشتغال به درستي محقق کرد و خالء هاي موجود را درحوزه هاي 
زیرساختي و زیربنایي پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر 
و  ایراني  با سرمایه گذاران  و مشارکتي  مالي خارجي  منابع  جذب 

فعالین اقتصادی مرتفع نمود.
متاسفانه امروز شاهد هستیم که نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی در مدت زمانی کوتاه از روی کار آمدن مجلس یازدهم، 
در اقدامی عجیب، تصمیم به تغییر و اصالح قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی گرفته اند! سوال این است که آیا این 
تجربه  را  مجلس  به  خود  ورود  دوره  اولین  غالبا  که  نمایندگان 
می کنند، مناطق آزاد را از نزدیک دیده اند؟ با مصائب و چالش های 
این مناطق آشنایی دارند؟ آیا از تعرضات به قوانین جاری فعلی 
قانون  تغییر و اصالح  این  اینکه مبنای  مطلع هستند؟ و در آخر 
چه بوده که پیش از بررسی های کارشناسی دقیق برای اصالح و 

بازنویسی آن کمر همت بسته اند؟!

تفسیر به رای قانون مناطق آزاد
تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم گیران کشور تا 
حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی 
که در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس محترم شورای اسالمی رسیده 
و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ 
کرده است. با این وجود این روزها شاهد فعل و انفعاالت زیادی در 
حوزه های مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز در مقابل مناطق آزاد 
هستیم که مسلما هیچ منفعتی عاید طرفین نخواهد شد و فقط باعث 
از  مناطق  این  در  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  دلسرد شدن 
کشور و همچنین رکود بیشتر فعالیت در سال جهش تولید در مناطق 
خواهد شد. لزوم اجماع نظر در مسیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح 
باالی نظام یکی از مهم ترین موضوعاتی است که عمده کارشناسان 

و فعالین حوزه های اقتصادی بر آن تاکید دارند. 
ابتدای  در  آزاد  مناطق  شکل گیری  اولیه  دوران  به  نگاهی  با 
تصمیم گیری  مسیر  در  مناطق  این  عمل  استقالل  و  هفتاد  دهه 
و تصمیم سازی درون منطقه ای، در کنار ایجاد مزیت های بسیار 
خرید  تا  گردشگری  جاذبه های  از  اصلی  مقابل سرزمین  در  زیاد 
تفکر  یک  با  همراهی  در  عمل  استقالل  از  نشان  تجارت،  و 
ایجاد مناطق  توانمند در مسیر  از مشاوران  کارشناسی و استفاده 
آزاد کیش، قشم و چابهار بوده است. اما اکنون مناطق آزاد کشور 
در چه شرایطی هستند؟! عمده صاحب نظران، تعدد آرا در مسیر 
تصمیم گیری و محدودیت های بزرگ در حوزه عمل مدیران عامل 
این  افول  دالیل  مهم ترین  از  یکی  را  آزاد  مناطق  سازمان های 

مناطق می بینند.
نمونه های خارجی  پایه  بر  آزاد کشور  اولیه مناطق  بی شک مدل 
از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و  با کپی  و فعال در جهان 
به مرور زمان ایجاد محدودیت ها، ورود دیدگاه های مختلف، عدم 
درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده ها و شاید صدها دلیل 

دیگر باعث تنزل جایگاه این مناطق شده است.
هیچ  که  اقتصادی  فعالین  مشکالت  و  دغدغه ها  به  نگاهی  شاید 
چشم اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد نمی بینند، بتواند تلنگری 
هر چند کوچک به مسئولین باشد که صرفا حال مردم را با نشستن 
پشت میز خود در پایتخت تفسیر می کنند، نه در گود فعالیت اقتصادی 

آن هم در شرایط سخت تحریم های همه جانبه بین المللی.
یکی دیگر مشکالت ساختاری در مناطق آزاد، این است که قوانین 
متضاد زیادی در مجلس شورای اسالمی وجود داد؛ بدین معنا که قانونی 
می آید و قانون پیشین را ملغی می کند. مرکز پژوهش های مجلس که در 
اوایل دهه هفتاد تاسیس شد، قرار بود که این قبیل موضوعات را طبق 

قوانین مدیریت نماید که تاکنون محقق نشده است. 
نکته حائز اهمیت این است که باید روابط مناطق آزاد با نمایندگان 
دیالوگ  یک  به  احتیاج  این  و  شود  بهتر  و  مستحکم تر  مجلس 
آزاد  مناطق  از  مجلس  کمیسیون های  همه  باید  دارد .  دوجانبه 
اگر اصالحاتی  ایجاد شود که  این فرصت  و  باشند  بازدید داشته 
و  صحیح  درک  کنار  در  مجلس  نمایندگان  نظر  با  است،  الزم 

بررسی کارشناسی موضوعات، انجام گردد.

از عدم اجرای قانون تا نبود زیرساخت ها
قانون مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسیده است؛ بی تردید مناطق آزاد تعریف بین المللی دارد و نمی توان 
این مناطق را در داخل کشور محصور و تعریف کرد و هیچ راهکاری جز 

رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، وجود ندارد.
هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل است که 
از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت 
تسهیل گری برای تولید و صادارت حرکت کنند. زمانی که قانون 
مناطق آزاد در مجلس تصویب گردید، نگاه بر این محور بود که 
یک شخص در منطقه حضور داشته باشد و هنگامی که در مقابل 
سرمایه گذاران برای مذاکره قرار می گیرد، همه اختیارات را داشته 
باشد. بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده 
می کنیم که کلیه دستگاه های اجرایی به جز سیستم های امنیتی 
باید به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض اختیار کنند. اما این 
قانون تاکنون به کامل و صحیح انجام نشده است! از این رو است 
که مسئولین و کارشناسان معتقدند تاکنون بیشتر از ده درصد از 
قانون مناطق آزاد در کشور پیاده نشده است؛ این در حالی است که 
این قانون، یکی از مترقی ترین و جامع ترین قانون ها در کشور پس 
از پیروزی انقالب اسالمی است و نیازی هم به اصالحات ندارد. 
همه فکر می کنند که قانون مناطق آزاد مشکل دارد، در صورتی 

که پیاده سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون. 
به  شده،  داده  منطقه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  به  که  اختیاراتی 
همین سبب است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
سازمان های مناطق آزاد را هیات دولت تعیین می کند و طبق قانون، 
رئیس جمهور حکم مدیرعامل را صادر می نماید؛ این نکته بسیار مهم 
است که در سطح رئیس جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد 

شده است؛ بنابراین به تبع این دستور العمل، مشکل قانون نداریم.
یکی از مشکالتی که از بدو تاسیس مناطق آزاد کشور وجود داشته 
اگر  است.  زیرساخت ها  بحث  هستیم،  آن  شاهد  هم  همچنان  و 
نگاه  آزاد در جهان خصوصا کشورهای همسایه  مناطق  به سایر 
کنیم، می بینیم که کلیه هزینه های تاسیس و تکمیل زیرساخت ها 
که  است  درحالی  این  کرده اند؛  پرداخت  کشور  آن  دولت های  را 
مناطق  در  را  زیرساخت ها  ایجاد  بودجه  بتوانیم  که  این  برای  ما 
آزاد تعریف کنیم، مجوز واردات دادیم، اجازه واردات محصوالت 
مختلف بدون هزینه گمرکی صادر نمودیم تا ایجاد مزیت کرده و 
مردم را برای خرید کاال به مناطق تشویق کنیم. در صورتی که در 
دنیا عکس این موضوع جریان دارد و مناطق آزاد براساس صادرات 
از سوی  اگر در زمان تاسیس، زیرساخت ها  تعریف شده اند. پس 
دولت تامین اعتبار می شد، امروز شاهد این اتفاقات نبودیم؛ البته 
باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که در مناطقی مانند قشم، 
کیش و چابهار که منطقه آزاد ایجاد شده، از محل همین عوارض 

واردات شکل گرفته است.
البته باید این نکته را هم ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در کشور 
انجام می شود و یک سهمی از این واردات به سمت مناطق آزاد جذب 
می شود و در پاسخ به انتقادها و اتهاماتی که وارد می شود که چرا 
واردات در مناطق صورت می گیرد؟ باید گفت که از ابتدا تمهیدات 
الزم را به عمل نیاوردیم که هزینه های زیرساخت ها را دولت تامین 
کند تا بار تامین این هزینه های سنگین را بر دوش مناطق آزاد کشور 
نیندازیم؛ چراکه برگشت سرمایه ایجاد فرودگاه، جاده، اسکله و... بسیار 
بلندمدت بوده و امکان بازگشت با سرعت وجود ندارد و به همین دلیل 
با اعتبارات بانکی نمی توان زیرساخت ایجاد نمود. زیرساخت هایی از 
این قبیل، ماندگاری طوالنی مدت دارد و به هیچ عنوان مقرون به 
صرفه برای سیستم خارج از دولت نیست و باید دولت ها زیرساخت ها 

را ایجاد نمایند و نه سرمایه گذار بخش خصوصی. 

تفویض بی اختیار به مدیران عامل مناطق آزاد
یکی از مهم ترین مشکالتی که در مسیر توسعه کالن اقتصادی در 
مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان های دولتی 
طبق قانون به مدیران عامل این مناطق است؛ این در حالی است که 
در بند )الف( ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به 
صراحت بیان شده است: »به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست 
 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در 
این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی 
و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، مدیران سازمان های 
مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب 
می شوند و کلیه وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی 
دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به 

عهده آنها است«.
همچنین در تبصره )یک( این قانون نیز به این نکته اشاره شده 
اختیارات و مسئولیت هاي دستگاه هاي  است: »واگذاري وظایف، 
تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان صورت می پذیرد« 
و نیز در تبصره )دوم( این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار 

در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد، 
به صراحت اعالم شده است که این موضوعات به مدیر سازمان 

منطقه آزاد واگذار می شود.
حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه هاي 
توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ می توان به این پرسش رسید 
که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسالمی، چرا 
به  را  خود  اختیارات  اصلی،  سرزمین  دستگاه های  و  سازمان ها 

مدیران عامل مناطق آزاد تفویض نکرده اند؟
بی تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکالت بسیار زیادی 
در دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه و رونق 
تولید برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران شده است و این خود 
موضوعی برخالف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب 
اقتصادی  فعالین  کاری  و  اقتصادی  فرآیند  در  تسهیل گری  عدم 
در این مناطق گردیده است که ازجمله آن می توان به مشکالت 

گمرکی، ثبت سفارش و مالیاتی پیش آمده اشاره کرد.
مناطق  شاید  است؛  اصلی »دیدگاه«  مانع  کارشناسان،  عقیده  به 
آزاد را بد تعبیر کردند، براساس اسم و عنوان مناطق آزاد، روش و 
رویه مشخص است ؛ یعنی فضایی که باید کسب و کار آزاد درون 
آن صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی و حداقل فیلترها باشد 
تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد. امروز مشکلی 
که در سرزمین اصلی هم وجود دارد، عدم تسهیل است تا یک 
انجام دهد. بحث  اقتصادی خود را به درستی  بتواند فعالیت  فرد 
جهش  سال  در  هم  آن  تولید،  و  اقتصادی  امور  در  تسهیل گری 

تولید، نکته بسیار مهمی است. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا مناطق آزاد را در 
کشور ایجاد کردیم؟  به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت 
در ساختار مجوزها و رونق اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم 
و زمانی که سرمایه گذاری وارد یک منطقه می شود، صرفا با یک 
سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم! در 
بخش هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین 
اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند؛ این موضوعات 
نسبت  به  را  آزاد  مناطق  امتیازات  دیوار  زیادی می تواند  تا حدود 
تفویض  عدم  این  ادامه  و  کند  کوتاه تر  و  کوتاه  اصلی  سرزمین 
اختیارات حتی می تواند باعث از بین رفتن مزیت های مناطق آزاد 

برای جذب سرمایه گذاران گردد.
از نگاه فعالین اقتصادی مناطق آزاد، سوالی که مطرح است این که 
دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و وزارتخانه ها 
در اسناد راهبردی خود چه برنامه هایی برای مناطق آزاد در نظر 
گرفته اند؟ اگر قرار است که مناطق آزاد توسط قانون و مقررات 
باید  شوند،  اداره  آزاد  مناطق  سازمان های  توسط  و  خودشان 
داشته  را  دخالت  حداقل  اصلی  در سرزمین  مختلف  سازمان های 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  قانون،  براساس  دهند  اجازه  و  باشند 

سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد. 
نکته مهم دیگر، عدم دخالت دستگاه های موازی است. در ماده۱۱۲ 
قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه های سرزمین 
اصلی را به سازمان های مناطق آزاد تفویض کرده است، اما بسیاری 
از دستگاه های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده اند و 
بیشتر دستگاه هایی که هزینه بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض اختیار 
نمودند؛ ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و...؛ در واقع 
دستگاه هایی که درآمدزایی داشته اند، تفویض اختیار نکردند و این خود 
یک تناقض است. امروز در مناطق آزاد مدیران عاملی داریم که به 
واقع تکلیفشان مشخص نیست، از یک طرف فرمانداری وجود دارد و 
از سوی دیگر شهرداری، که این موضوع تاثیرات منفی زیادی بر روند 

عملکرد مناطق گذاشته است.
کارشناسان متفق القول معتقد هستند قانون مناطق آزاد یک قانون 
موضوعات  کلیه  شفاف  و  خالصه  بسیار  که  است  مترقی  بسیار 
را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، 
دستگاه های اجرایی به قوانین خود استناد می کنند! به عنوان نمونه 
در قانون مالیات های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع 
استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد 
در  باید  فرد  که  این صورت  به  شود،  مالیاتی  معافیت  شامل  که 

تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس 
از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب 
در  صراحت  به  آزاد  مناطق  قانون  در  اما  نماید.  پرداخت  مالیات 
ماده۵ عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا براساس این قانون 
اداره شوند، این تاکید اصلی است، وقتی می گوید »منحصرا« یعنی 
باقی نمی ماند و سپس  جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان ها 
در مواد۶ و ۷ و ۸ و... به صراحت موارد را اعالم می کند؛ قطعا 
قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعالم کرده است. 
در  می توانند  آزاد  مناطق  که  شده  گفته  صراحت  به  ماده۱۰  در 
کنند؛  دریافت  عوارض  تعریف شده،  ماده۱  در  که  ازای خدماتی 
کرده،  تکلیف  تعیین  اینجا  در  و...،  اشتغال  و  زیرساخت  ازجمله 
یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، 
به همین دلیل هم باید بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند. به 
تعبیری قانونگذار به باالترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده 

که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.
در ماده۱۱ به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین 
اقتصادی مستقر در منطقه مجوز اعطاء کند؛ یعنی اصلی ترین کاری 
که شروع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است. به عبارتی، مناطق آزاد 
برای کلیه فعالیت های مجاز در محدوده خود می توانند مجوز صادر 

کنند و دیگر سازمان ها نمی توانند این کار را انجام دهند. 
در ماده۱۲ بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به 
عنوان اصلی ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین 

کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد. 
مالیات های  قانون  که  شده  بیان  شفاف  صورت  به  ماده۱۳  در 
مستقیم در مناطق آزاد الزم االجرا نیست، به این معنا که اشخاص 
دریافت  مجوز   ۱۱ و  ماده۱۰  استناد  به  وقتی  حقوقی  و  حقیقی 
پرداخت  آزاد  مناطق  سازمان های  به  را  مجوز  هزینه  و  کردند 
نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی 

برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره مند می شوند.
قانون مناطق آزاد بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان 
کرده، اما مشکل اساسی این است که دستگاه های اجرایی به قوانین 
خود استناد می کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و 
اولین سد در مسیر جهش تولید و توسعه اقتصادی و همچنین مانعی 

بزرگ بر سر راه فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران است. 
بی شک باید به معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل 
نمود؛ اگر بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید 
بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به 
حضور در مناطق آزاد نماییم. تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی 
تفویض اختیار خود را به سازمان های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه 
بدهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ 

چراکه مهم ترین نکته، تفویض اختیار حقیقی است.
باید به سمتی حرکت کرد که دستگاه های اجرایی، برنامه های اجرایی 
را به مناطق آزاد واگذار کنند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در 
مناطق آزاد حضور پیدا کرده و فعالیت نمایند. اگر امروز تولید داخل 
کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا مناطق مرزی کشور 
هستند، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده ایم و هم تکلیف 
باعث می شود که  اتفاق  این  را مشخص کرده  ایم؛  اقتصادی  فعال 

نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. 
با  برخورد  حوزه  در  دنیا  موفق  آزاد  مناطق  تجربه  باید  واقع  به 
فعالین اقتصادی  را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در 
مسیر جهش تولید و حمایت از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی 

در مناطق آزاد گام برداریم.

نقض آشکار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
علی رغم اینکه بهره گیری از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در برنامه های توسعه پنج ساله کشور مورد تاکید قرار گرفته است، 
اما با مروری به نحوه برخورد دستگاه های مختلف کشور با این 
مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین موضوعه، به نظر می رسد 
مناطق  این  اثربخشی  به  عملی  و  ملی  باور  و  اعتقاد  تاکنون 
اقتصادهای  با  آن  هم پیوندی  ملی،  اقتصاد  توسعه  به  کمک  در 
منطقه ای و بین المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه ای و در 

برای  کشور  مختلف  دستگاه های  جدی  عزم  و  مشارکت  نتیجه، 
موفقیت این مناطق شکل نگرفته است. 

کشور  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  الحاقی  ماده ۲۷ 
به  است  کرده  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب ۷۲/۶/۷ 
منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با 

تایید وزیر ذیربط، به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
 دستگاه های اجرایی )وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در 
منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق 

آزاد تفویض نمایند. 
در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  سرپرستان  و  روسا  مدیران،    
مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و 

به حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند. 
ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور مصوب ۸۳/۶/۱۱ 
اعمال  منظور  به  کرد،  مکلف  را  دولت  اسالمی  شورای  مجلس 
آزاد  مناطق  مناسب  در  اقتصادی  رشد  ایجاد  و  واحد  مدیریت 

اقدامات زیر را انجام دهد:
  مدیریت سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، 
باالترین مقام  اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه های اجرایی 
مستقر در مناطق آزاد به استثنای  دستگاه های نهادی دفاعی و امنیتی، 
مکلف هستند ضمن رعایت ماده ۲۷ قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی مصوب ۷۲/۶/۷ نسبت به اصالح و رفع  مغایرت های 

مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. 
و  دولتی  شرکت های  و  موسسه ها  سازمان ها،  وزارتخانه ها،    
با  هماهنگی  ضمن  قانونی  وظایف  حیطه  در   دولت،  به  وابسته 
مخابرات،  آب،  برق،   قبیل  از  خدمات  آزاد،  مناطق  سازمان های 
همان  در  جاری  مصوب  نرخ های  با  را  خدمات  سایر  و  سوخت 

منطقه  جغرافیایی از کشور به  مناطق آزاد ارائه خواهند نمود. 
و  وزارتخانه ها  از  کدام  هیچ  متاسفانه  که  نمود  ادعا  می توان 
دستگاه های اجرایی کشور ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ها و دستگاه های 
تابعه آنها، سازمان حفاظت از محیط زیست، بانک مرکزی، بیمه 
مرکزی و... تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال 
اختیارات و مسئولیت های خود به سازمان های مناطق آزاد و اجازه 
اعمال  به دنبال  صدور مجوز های الزم تمکین نکرده و کماکان 
اختیارات و مسئولیت های خود در سرزمین اصلی در این مناطق 
نیز می باشند که این موضوع از یک سو فلسفه تاسیس این مناطق 
یعنی برخورداری از فضای کسب و کار سهل تر و دیوان ساالری 
شکل گیری  دیگر  سوی  از  و  اصلی  سرزمین  به  نسبت  کمتر 

مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده اند.  
از طرفی با وجود تکلیف قانونی دستگاه ها برای ارائه خدمات از قبیل 
برق،  آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به  مناطق آزاد طی برنامه 
چهارم توسعه کشور و نیز تکلیف وزارتخانه هاي نیرو، نفت و ارتباطات 
و فناوري اطالعات نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتي 
مناطق ویژه اقتصادي تا درب واحد هاي صنعتي و معدني مستقر در 
آنها و تکلیف سازمان برنامه و بودجه برای پیش بینی اعتبار مورد نیاز 
در لوایح بودجه سنواتي به موجب ماده ۸۱ قانون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظیم بخشي از مقررات دولت، مصوب ۱۳۹۳، فراهم آوردن 
این امور زیربنایی و اتفاقا بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی 
اشتغال  و  تولید، صادرات  و گسترش  و جذب سرمایه گذاری  جلب 
با آنها رابطه علّی دارند، به سازمان های متولی این مناطق تحمیل 
گردیده است و البته طبیعی است که ایجاد، تکمیل و توسعه امور 
زیربنایی و زیرساخت های سرمایه بر با اتکای منابع داخلی سازمان های 
غیربرخوردار از اعتبارات ملی و درآمد هزینه ای، تدریجی و طوالنی و 
بعضا نیز غیرممکن و در نتیجه تحقق مطلوب اهداف اصلی مناطق نیز 

با معظالتی مواجه شده است. 
بدیهی است، به این مهم، باید جایگاه نامناسب کشور در شاخص های 
شفافیت، سهولت فضای کسب و کار، رقابت پذیری و ریسک باالی 
کشور در رتبه بندی های بین المللی، شرایط و تکانه های تحمیلی و 
خارج از کنترل سازمان های مناطق آزاد در حوزه های کالن محیط 
سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی موثر در سرمایه گذاری و فعالیت 

اقتصادی بخش های خصوصی داخلی و خارجی را نیز اضافه کرد. 
از این رو می توان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسالمی 
ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه 
نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، عالوه 
بر عوامل سیاسی و اقتصاد کالنی موثر بر توسعه ملی، با چالش ها 
و تنگناهایی رو به رو بوده و هستند که در صورت رفع آنها می توانند 
با تکیه بر ظرفیت ها و به کمک تجاربی که طی سال های گذشته 
و  اصلی  سرزمین  کالن  برنامه های  با  هم افزایی  در  اندوخته اند، 
)با  بین المللی   و  منطقه ای  مشترک  همکاری های  از  بهره گیری 
برای  کشور  اقتصادی  توسعه  موتور  به  همسایگان(،  بر  تاکید 

هم پیوندی با اقتصاد  جهانی تبدیل گردند. 
امید است که دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به 
این مهم برسند که اگر نسخه ای جایگزین برای مناطق آزاد دارند، ارائه 
نمایند؛ در غیر این صورت اجازه دهند این مناطق از کشور با قوانین و 
مقررات خود ادامه مسیر دهند و بیش از این سنگ اندازی نکنند، چراکه 
اگر دستاوردهای بزرگ اقتصادی جهان را قبول و باور داریم، حداقل 
مانند سایر کشورها که نمونه های موفقی از عملکرد مناطق آزاد را 

داشته اند، به معنای واقعی، مناطق آزاد را آزاد کنیم.

مشوق ها و معافیت ها، مزایای اصلی مناطق آزاد
تجارت  و  سرمایه گذاری  برای  امتیازاتی  داشتن  آزاد ضمن  مناطق 
نسبت به سرزمین اصلی، دارای امتیازات بسیار ویژه ای نیز می باشند، 
اما آنچه مسلم است در شرایط سخت کنونی به طور طبیعی بسیاری از 
هزینه ها سیر صعودی به خود گرفته و می تواند تداوم فعالیت را بر یک 

صنعتگر و تاجر در سرزمین اصلی بسیار سخت و غیرقابل تحمل نماید؛ 
اما با عنایت به امتیازات و تسهیالتی که به لحاظ معافیت های مختلف 
مالیاتی و تعرفه ای در مناطق آزاد وجود دارد، امکان ادامه فعالیت را 
برای سرمایه گذاری مناسب تر و اقتصادی تر می نماید و از طرف دیگر 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استقرار این مناطق در همسایگی برخی 

از کشورها می تواند بستر مبادالت طرفین را به خوبی تسهیل نماید. 
نکته مهم اینکه برخی تجار و سرمایه گذاران محلی مناطق آزاد، 
ارتباطات و مراودات نزدیکی با کشورهای مجاور خود دارند و یا 
در  می تواند  این  و  هستند  شرکت  صاحب  کشورها  آن  در  حتی 
راستای رفع پاره ای از مشکالت و حل برخی از نیازها در شرایط 

تحریم مفید و موثر واقع شود.
مناطق آزاد به دلیل واگذاری مالکیت و تردد و اقامت آسان اتباع 
خارجی و داشتن معافیت های مختلف، محفلی جهت حضور برخی 
از سرمایه گذاران خارجی شده است و این عزیزان در این مناطق 
مشغول به فعالیت هستند، که این حضور فعالین اقتصادی خارجی 
واردات  و  برای صادرات  برای صادرات و شبکه ای  پلی  می تواند 

کاالهای اساسی و استراتژیک به کشور باشد. 
در مجموع مناطق آزاد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تسهیالت و 
امکانات بالقوه و بالفعلی که دارند، می توانند مسیرهای فرعی و نزدیکی 
رونق  و  توسعه  و  طرفینی  تعامالت  ایجاد  و  روابط  بهبود  برای  را 
اقتصادی در منطقه و کشور را تسهیل نمایند و برخی از محدودیت ها 
و موانع جدی را به فرصت تبدیل نمایند و می توانند معبری برای 
تقویت و گسترش فعالیت اتباع خارجی و در نهایت بستر مناسبی 
برای رفع نیازهای اساسی کشور باشند؛ البته این مهم نگاه همه جانبه 
دستگاه های متولی و نظارتی در کشور را می طلبد و در سایه نگاه واحد 
و حمایتی، این مناطق می توانند کلید گشایش برخی از مشکالت و 

موانع در شرایط سخت اقتصادی و تحریمی در کشور باشند.

 تحقق سیاست های کلی
 اقتصاد مقاومتی از معبر مناطق آزاد

با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش های پیش 
عمل  حوزه  توسعه  کشورمان،  در  اخیر  دهه  سه  طی  آنها  روی 
مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و  اقتصادی  مقاومت  شاخص های  بهبود  پویا،  رشد  تحقق  برای 
دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست  ساله از سوی رهبر معظم 
انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای 
همفکری  با  را  ارتباط  این  در  الزم  اقدام  برنامه های  و  اجرایی 

نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به اجرا درآورد.
از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  پذیری اقتصاد ملی 
از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت 
با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و 
گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت 
و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات 
و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای 
منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی می باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری 
از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز و 

کارهای عملیاتی و برنامه های اقدام این سیاست ها می دانند. 
در  مناطق  کننده  هدایت  و  حاکم  کالن  راه  نقشه  اساس،  این  بر 
چارچوب سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه های کالن دولت برای سال های 
پیش رو تنظیم گردیده که طی آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود 
شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
بیست  ساله کشور، کمک به تنوع بخشی پیوند های اقتصادی کشور 
با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی به ویژه با کشورهای منطقه و 
همسایگان و کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و 
توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان 
اهداف کالن در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند 
نیز  مناطق  از  یک  هر  و  است  گرفته  قرار  دستورکار  در  چشم انداز 
متناسب با ظرفیت ها، استعدادها و مزیت های نسبی خود در جهت 

تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر می نمایند. 

بازیگردانی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی 
از برخی قوانین سرزمین  این که  به  با عنایت  ایران  آزاد  مناطق 
و  اقتصادی  توسعه  در  نقش مهمی  اصلی جدا هستند، می توانند 
مناطق  در  ایران  آزاد  مناطق  از  کنند. هر یک  بازی  آزاد  اقتصاد 
مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده اند و با 
توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای 
همسایه خود تعریف شده است، می توانند تاثیر بسزایی در مسیر 
ایجاد تعامالت باالدستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.

و  آیین ها  بخشنامه ها،  اکثر  که  هستیم  شاهد  روزها  این  متاسفانه 
مصوبات سرزمین اصلی در حال تسری به مناطق آزاد هستند که 
دامنه عمل این مناطق را محدودتر می کنند. بنابراین باید اجازه دهیم 
که مناطق آزاد وظایف تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ 

نباید این مناطق را درگیر محدودیت های سرزمین اصلی نماییم.
مناطق آزاد می توانند با تعریف یکسری از فعالیت های مشخص، از 
تهدید تحریم  و موانع اقتصادی، خود را به سمت فرصت ها سوق دهند؛ 
به عنوان مثال ایجاد بانک های مشترک با کشورهای همسایه که 
صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به سیستم های مالی 
بین المللی نباشد تا بتوانند تبادالت مالی را انجام دهند و مشکالت 
این موضوع را به حداقل برسانند و یا در حوزه های تجاری و بازرگانی 
می توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به 
واسطه این کشورها به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کنند. تعریف 
بازی های تهاتری در نقاط صفر مرزی می تواند مشکالت ناشی از 
انتقال پول را کم رنگ تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت های 
صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به 

کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.
در شرایط کنونی دولت و مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد 
خود  جهانی  نقش  بتوانند  تا  نشوند  کشور  بروکراسی های  درگیر 
این  و  نمایند  ایفا  سرمایه گذاری  جذب  و  اقتصادی  توسعه  در  را 
و  داخلی  سرمایه گذاران  اعتماد  جلب  با  تا  باشند  داشته  را  توان 
تا  نمایند  منتقل  مناطق  به  را  دنیا  روز  تکنولوژی های  خارجی، 
بشود از مزیت های مناطق آزاد در کنار ظرفیت های ورود علم و 
تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضالت اقتصادی در 

کنار تحریم های بین المللی بیشترین بهره مندی را داشته باشیم.

بررسی موانع مناطق آزاد، از تعرض به قانون تا عدم تفویض اختیارات: 

اندر تعارضات، انتظارات و عملکرد مناطق آزاد



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-
صنعتی ارس گفت: تراز تجاری این منطقه برای سومین سال 
متوالی در دوره تحریم مثبت و رو به افزایش است. این تراز در 
سال ۱۳۹۶،  ۱۰۳میلیون دالر، سال ۹۷، ۱۷۴میلیون دالر و سال 

گذشته ۳۳۹میلیون دالر شد و امسال نیز این روند ادامه دارد.
محسن نریمان افزود: صادرات قطعی از منطقه آزاد ارس نیز در 
سال گذشته ۱۲۶میلیون دالر بود که این میزان در سال ۱۳۹۷، 
ترتیب  به  صادرات  بیشترین  و  بود  شده  ثبت  دالر  ۸۶میلیون 
روسیه  ۲۶درصد،  ترکیه  ۴۰درصد،  آذربایجان  کشورهای  به 

۱۱درصد و سایر کشورها ۲۳درصد است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ادامه 
که  دارند  اشتغال  ارس  آزاد  منطقه  در  ۹۴۶نفر  و  ۱۵هزار  داد: 
کشاورزی  بخش  در  ۹۹۳نفر  و  هزار  چهار  با  تعداد  بیشترین 
فعالیت می کنند و سه هزار و ۶۹۵نفر نیز در بخش صنعتی و 

تولیدی مشغول فعالیت هستند.  
گفتنی است، با وجود شرایط بسیار شدید تحریم اقتصادی در 
طی سال های گذشته، رسیدن به تراز تجاری مثبت در منطقه 

آزاد ارس یک دستاورد مهم محسوب می شود. 
الزم به ذکر است، ارس با داشتن بخش صنعتی و کشاورزی 
اقتصادی مقاومتی  راهبرد  قوی و مولد می کوشد در چارچوب 
تثبیت  برای  خودش  درون زای  منحصربه فرد  ظرفیت های  از 
وجود  نماید.  بهره برداری  احسن  نحو  به  اقتصادی  برونگرایی 
فعال  کشاورزی  ۶۰واحد  نزدیک  و  صنعتی  ۲۰۰واحد  از  بیش 

تولیدی در منطقه آزاد ارس، یک ظرفیت ملی است.
 

 ارس؛ گام های استوار
 به سوی اقتصاد ضد تحریم و مقاومتی

عنوان  به  مقاومتی   اقتصاد  راهبرد  تحریم ها ،  تشدید  از  بعد 
سیاست کالن نظام برای ایستادگی در برابر فشارهای خارجی 

و حفظ استقالل اقتصادی کشور انتخاب گردید. 
شرکت های  تقویت  و  دانش بنیان  اقتصاد  راستا،  این  در 
شرکت های  از  »حمایت  قانون  پشتوانه  به  نیز  دانش بنیان 
طرح  و  اختراعات«  و  نوآوری ها  تجاری سازی  و  دانش بنیان 
تومان  میلیارد  ۳هزار  با  نوآوری  و  شکوفایی  صندوق  »ایجاد 
اعتبار«  از سوی دولت به عنوان یکی از ستون های اصلی، رشد 

و توسعه درون زا و برونگرای ایران قلمداد شد.
اهداف  به  نیل  برای  نیز،  ارس  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه 
است  کوشیده  اخیر  سال های  طی  خود،  عالی  کارکردهای  و 
اکوسیستم دانش بنیان ، پویا و برونگرا را برای توسعه صادرات و 
تامین نیازهای اقتصاد منطقه ای و ملی با تکیه بر ظرفیت های 
منحصربه فرد جغرافیایی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و ترانزیتی، 

گردشگری و آموزش و فناوری پایه ریزی نماید.
نهادهای  دانش بنیان،  اقتصاد  محور  اساسی ترین  و  اولین 
آموزشی- پژوهشی و غنای نیروی انسانی تحصیلکرده و خالق 
است و این یعنی داشتن زیرساخت قوی از سرمایه اجتماعی و 

فرهنگی.
اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  محوریت  با  حوزه  این  در  ارس 
آموزشی،  فضاهای  تجهیز  و  توسعه  رویکرد  گردشگری  و 
دانشگاهی  پردیس های  پژوهش محور  برنامه های  دانشگاهی، 
در قالب تبدیل پردیس های دانشگاهی مستقر به دانشگاه های 
نسل ۳ و ۴، تقویت برنامه های آموزشی مهارت محور و ایده گرا 
ارزش های  نهادیه سازی  و  مذهبی  و  بومی  فرهنگ  تحکیم  و 
عمومی  مسابقات  برگزاری  طریق  از  را  توسعه گرا  اجتماعی 
ورزشی  هنری،  فستیوال های  نیز  و  مهارت  و  هنر  کتابخوانی، 
و گردشگری برای تقویت بنیان های اجتماعی و فرهنگی ارس 

را  پیگیری کرده است.
همچنین برای نهادسازی قانونی و زیرساختی پژوهش و فناوری 
و کاربردی کردن آن، مرکز رشد ارس در کنار صندوق حمایت 
از شرکت های دانش بنیان با ۹میلیارد تومان اعتبار با مشارکت 
پارک علمی-فناوری استان آذربایجان شرقی در سال های اخیر 

بسیار فعال عمل کرده است. 
در این مدت کوتاه افزون بر ۵۴شرکت از شرکت های صنعتی 
و غیرصنعتی مستقر در منطقه آزاد ارس جذب مرکز رشد شده 
و ۴۸شرکت نوپای دانش بنیان نیز در کنار ۵شرکت دانش بنیان 
در حوزه اقتصاد فرهنگ به جمع شرکت های مرکز رشد ارس 
بوم  و  مرز  این  نخبگان  اختراع  و  ۸ایده  همچنین  پیوسته اند. 
پروسه  و  شده  معرفی  منطقه  فعال  تولیدی  شرکت های  به 

تجاری سازی قرار گرفته اند. 
تحقیقاتی،  آموزشی،  علمی،  نهادی،  زیرساخت های  کنار  در 

گذشته  سال های  ارس طی  آزاد  منطقه  اجتماعی،  و  فرهنگی 
ایجاد  با  کرده  تالش  سازمان  مالی  منابع  کاهش  علی رغم 
حداکثر انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری سازمان، بودجه 
پروژه های عمرانی و زیرساخت های سرمایه گذاری ارس را به 

صورت مستمر و منظم تامین کند. 
در  زیربنایی  و  عمرانی  سرمایه گذاری های  در  اساسی  اولویت 
ارتباطی برون منطقه ای نظیر  آزاد ارس؛ توسعه شبکه  منطقه 
تکمیل پروژه جاده دو بانده جلفا-تبریز، فرودگاه و خطوط ریلی 

شرق به غرب از اصالندوز تا چشمه ثریا است. 
مرکزی  محدوده  داخل  ارتباطی  شریان های  تکمیل  همچنین 
می توان  که  است  اولویت  دارای  منطقه  منفصل  زون های  و 
و  معبر  تکمیل  ازجمله:  نظیر  مهم  پروژ های  از  برخی  به 
همراه  به  کلیسا  بلوار  به  ایواغلی  جاده  اتصال  جدول گذاری 
ایواوغلی-گردیان،  ارتباطی  مسیر  پروژه  عملیات  ارتباطی،  پل 
آماده سازی معابر دهکده ورزشی ، عملیارد اجرایی احداث مسیر 
اصلی با دو دستگاه میدان همسطح و پل رودخانه ای حدفاصل 
کمربندی شهر جلفا و بلوار کلیسا، تعریض جاده مرزی محدوده 
نوردوز، عملیارد سیویل مسیرهای ارتباطی سایت ۲۶۰هکتاری 
کنار  در  دره دیز،  مسیل  کانالیزاسیون  عملیات  ارس،  صنعتی 
ارتباطی درون و برون منطقه ای،  توسعه و تکمیل شبکه های 
سنگین  صنایع  سایت  برق  حداکثری  تامین  بزرگ  پروژه 
نصب  و  حمل  تهیه،  عملیات  با  را  ارس  مرکزی  محدوده  در 
با  ۸کیلومتر  طول  به  مداره  دو  ولت  ۱۳۲کیلو  خط  تجهیزات 
قابلیت انتقال و توزیع ۳۶۵مگاوات برق از طریق ۵پست فوق 
ریالی  ۲۱۶میلیارد  اعتبار  قالب  در  خانه  کلید  ۱۹باب  و  توزیع 
پیگیری و اجرا می کند که پیشرفت پروژه ها ۹۰درصد می باشد.

در حوزه عمران شهری و روستایی و تقویت بنیان های زندگی 
آزاد  اجتماعی هم سازمان منطقه  مراکز  و مدرن سازی  جمعی 
ارس پروژه های مهمی همچون احداث سالن ورزشی در زون 
خداآفرین، پارک محله حق وردی آباد جلفا، زمین چمن مصنوعی 
روستای سیلگرد، پارک مینیاتوری و المان تونل نوری عروس و 
آبشار سنگی  و پارک مسافر در سه راهی سایت اداری و میدان 
بزرگ  آزمایشگاه  ایجاد  ارس،  پروژه فرهنگسرای  عباس میرزا، 
صنعتی، مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی و طرح های مرتبط با 

رفاه اجتماعی را اجرا کرده است.
نکته مهم در توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی ارس، 
انسانی  سرمایه  نگه داری  و  در جذب  آنها  پایدار  و  موثر  نقش 

خالق و نوگرا است.
محدودیت های  اعمال  کنار  در  خارجی  تحریم های  تشدید 
فراقانونی بر عملیات های تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد طی 
سال های اخیر و صدور بخشنامه های روزمره از سوی نهادهای 
آزاد  منطقه  و  آزاد  مناطق  کلیه  برای  را  بغرنجی  شرایط  ملی، 
ارس ایجاد کرده بود. مواجه با این وضعیت پیچیده و مدیریت 
فعالین  متوجه  را  آسیب  به نحوی که کمترین  آن  هوشمندانه 

اقتصادی مناطق آزاد نماید، بسیار اهمیت داشت.
سازمان منطقه آزاد ارس با تکیه بر تجارب مدیریتی مدیریت 
عالی سازمان و نیز سرمایه شهرت، اعتبار و نفوذ آن در میان 
تعامل  توانست ضمن  ملی  تصمیم گیر  و  تصمیم ساز  نهادهای 
سازنده با عوامل داخلی و نهادهای مرتبط با مسائل منطقه آزاد 
ارس، شرایط محیطی را با آسیب حداقلی به ساختار اقتصادی 
و  جامع  مدیریتی  سیستم  این  نتیجه  کند.  ساماندهی  منطقه 
هدفمند؛ وضعیت سبز و امیدبخش میزان سرمایه گذاری، تولید، 

صادرات و اشتغال است. 
به  خود  صادرات  و  تولید  بخش  توسعه  با  ارس  آزاد  منطقه 
درون زایی  است  در تالش  و همسایه،  حوزه کشورهای هدف 
با تکیه بر فعالین و نخبگان اقتصادی خود با  اقتصادی اش را 
برونگرایی هدفمند پایدار نماید و امروز کشورهای آذربایجان، 
ترکیه، روسیه، و کشورهای حوزه تحادیه اوراسیا از مهم ترین 

شرکای اقتصادی ارس می باشند.
سلولزی،  صنایع  و  پتروشیمی  مواد  از  حاصل  محصوالت 
عمده  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  گلخانه ای،  محصوالت 
محصوالت صادراتی ارس هستند و شرکت های پاراپالستیک، 
فخر  نگین  و  نفت  خزر  امین،  تارال  ارس  تجارت،  ایچین 

آذربایجان ۵شرکت برتر صادراتی ارس می باشند.
الزم به ذکر است که ساختار تولیدی ارس همچنین مستظهر 
به پشتیانی قوی و روزافزون از طرف بخش گردشگری پویا و 
آینده دار ارس است و گردشگری، تبدیل به یکی از ستون های 

اصلی ساختار اقتصادی ارس می شود. 
و  داخلی  گردشگری  نمایشگاه های  و  فستیوال ها  در  حضور 
گردشگری  نمایشگاه  اسپانیا،  فیتور  نمایشگاه  ازجمله  خارجی 
باکو، استامبول و تهران و تاکید بر یادگیری و ارتقای استاندارها 

برند  ایجاد  و  جهانی  رایج  استانداردهای  به  شدن  نزدیک  و 
مستقل از گردشگری تاریخی-طبیعی، از مهم ترین اهداف این 

حوزه می باشد.
زون های منفصل ارس

  زون نوردوز:
و  ایران  مشترک  مرز  در  ۴۱۱هکتار  با  نوردوز  منفصل  زون 
جمهوری آذربایجان امروز به نقطه ثقل تعامالت اقتصادی ایران 
با مجموعه اقتصادی اوراسیا مخصوصا پس از اجرای توافق نامه 
تجارت ترجیحی ایران-اوراسیا تبدیل شده و کارکردی عمدتا 

تجاری-ترانزیتی یافته است.
در این راستا، عالوه بر توسعه زیرساخت های تجارت در قالب 
اخیر  سال های  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مرزی،  بازارچه 
کوشیده است با تعامل حداکثری با نهادهای ملی دخیل ازجمله 
گمرک، نیروی انتظامی، مرزبانی، پایانه ها، وزارت امورخارجه و 
محوریت  با  را  نوردوز  گمرکی-ترانزیتی  جامع  شبکه  مرزبانی 
اتحادیه اوراسیا ایجاد کند و اخیر با کسب مجوز صدور گواهی 
این مسیر بسیار  اوراسیا، نشان داد که در  به مقصد  مبدا کاال 

جدی است.
در حوزه اوراسیا منطقه آزاد ارس هوشمندانه از ابتدای مطرح 
شروع  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  توافق نامه  بحث  شدن 
مهم ترین  و  کرده  ورود  جریان  به  توافق نامه،  اجرایی  موعد 
هدف مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس هم در این خصوص؛ 
حساس کردن طبقه اقتصادی منطقه و استان به اهمیت قضیه، 
فرصت های ایجاد شده در توافق نامه برای تولید و صادرات و 
نیز تعریف نقش کالن ملی برای منطقه آزاد در جهت اجرای 

این پروژه مهم می باشد.
   زون خداآفرین نیمه زرین ارس:

نامید .  می توان  ارس  طالیی  نیمه  درستی  به  را  خدافرین 
خوشه های طالیی گندم زارهای اراضی پایاب سد خداآفرین تا 
فرصت های گوهرین موجود در طرح گلخانه ای ۳۵هکتاری و 
مزارع پرورش ماهی ۱۲۵تنی شرکت سرمایه گذار خوشه زرین 
صبا برای خلق شغل، ثروت و رفاه، بخشی از ظرفیت های مهم 

زون خداآفرین است. 
وابسته  صنایع  و  دامپروری  کشاورزی،  بخش  توسعه  کنار  در 
به این بخش؛ گردشگری بومی با حداقل تغییر در مظاهر بکر 
طبیعی منطقه و توسعه شهرک سرمایه گذاری جانلونلو از دیگر 

ظرفیت های خداآفرین می باشد.
امکانات  و  جغرافیایی  موقعیت  بر  تکیه  با  می تواند  خداآفرین 
و  یافته  سامان  همکاری های  بسترساز  موجود،  زیرساختی 
هدفمند با جمهوری آذربایجان باشد و این موضوع حتی مورد 
از  گذشته  سال  در  که  است  آذربایجان  جمهوری  سفیر  تایید 
منطقه آزاد ارس به همراه سرکنسول این کشور در تبریز بازدید 

کرد.
 

با مساعدت سازمان منطقه آزاد ارس صورت گرفت:
افتتاح دستگاه رادیولوژی دیجیتال در هادیشهر

سازمان  مساعدت  با  دیجیتال  رادیولوژی  دستگاه  مجهزترین 
هادیشهر  ساجدی  دکتر  بیمارستان  در  ارس  آزاد  منطقه 

راه اندازی و افتتاح شد.
معاونین سازمان  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  با حضور 
بهداشت و درمان شهرستان  آزاد ارس و رئیس شبکه  منطقه 
جلفا، مجهزترین دستگاه رادیولوژی دیجیتال بیمارستان دکتر 
سجادی هادیشهر با مساعدت سازمان منطقه آزاد ارس افتتاح 

شد.
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با  مقابله  راستای  در  گفت:  دستگاه  این  افتتاح  حاشیه  در 
پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد  یک  مساعدت  با  و  کرونا  شیوع 
میلیون ریالی سازمان منطقه آزاد ارس جهت خرید و نصب 
سیستم  پکس،  سیستم  و  ایمیجر  استابالیزر،  دستگاه های 
به  آنالوگ  از حالت  بیمارستان سجادی هادیشهر  رادیولوژی 

یافت.  تغییر  دیجیتال 
رادیولوژي  دستگاه  راه اندازی  با  داشت:  اظهار  نریمان  محسن 
و  نرم افزاری  سیستم  به  دستگاه  این  بودن  مجهز  و  دیجیتال 
باکیفیت  خدمات  ارائه  موجبات  مناسب،  تصویربرداری  شرایط 

مطلوب و هزینه کمتر برای شهروندان مهیا می شود.
گفتنی است، از آغاز شیوع کرونا در کشور، سازمان منطقه آزاد 
ارس اقدامات متعددی در زمینه تامین تجهیزات ایمنی، ماسک 
اجرای  نحوه  بر  نظارت  و  پایش  جهت  تفاهم نامه  عقد  و... ، 
پروتکل های بهداشتی، عقد تفاهم نامه ارائه خدمات به بیماران 
کرونایی و بیماران زمینه ای و افراد مرتبط با بیماران کرونایی، 
انجام غربالگری مکمل را با همکاری شبکه بهداشت و درمان 

ارس  آزاد  منطقه  در محدوده  ارگان ها  و سایر  جلفا  شهرستان 
انجام داده است.

سرانه فضای سبز منطقه آزاد ارس به ۸۵مترمربع افزایش یافت:
سرانه فضای سبز منطقه آزاد ارس ۳برابر استانداردهای جهانی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: 
سرانه فضای سبز محدوده منطقه آزاد ارس به ۸۵مترمربع به 

ازای هر نفر افزایش یافته است. 
محسن نریمان با اعالم این خبر گفت: بر اساس شاخص تعیین 
شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد سرانه متعارف و 
قابل قبول فضای سبز ۲۵مترمربع برای هر نفر می باشد، این در 
حالی است که طبق سرشماری های به عمل آمده، سرانه فضای 
سبز منطقه آزاد ارس به بیش از سه برابر استانداردهای جهانی 

افزایش یافته است.
سرانه  افزایش  و  سبز  فضای  کاربری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مدیریت شهری  و  برنامه ریزی  در  اساسی  مباحث  از  یکی  آن 
منطقه آزاد ارس تعیین شده است و پیش از هر نوع برنامه ریزی 
برای توسعه شهری، استانداردهای توسعه فضای سبز معین و 
مشخص می شود، افزود: با اختصاص بودجه مناسب در زمینه 
منطقه  در  سبز  فضای  سرانه  شهری،  سبز  فضای  گسترش 
مساحت  کل  اکنون  و  رسیده  ۸۵مترمربع  باالی  به  ارس  آزاد 
فضای سبز در منطقه آزاد ارس بیش از یک میلیون و ۴۹۰هزار 
مترمربع است که نسبت به سال های ۹۷ و ۹۶ رشد ۶۰درصدی 

را به همراه داشته است.
۹هزار  مجموع  در  گذشته  سال  شد:  یادآور  ادامه  در  نریمان 
باند کندرو و  اصله درخت و درختچه در معابر محدوده شامل 
رفیوژهای ورودی و بلوارهای اصلی و جداره شهری کاشته شده 
است که با احتساب آن، تعداد درختان کاشته شده در ارس به 

۷۰هزار درخت افزایش یافته است.
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  صرفه جویی  و  منابع  مدیریت  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در 
بخش فضاي سبز اهمیت بسزایي دارد، گفت: به دنبال اتخاذ 
راهکارهای جدید و جایگزین در راستای مدیریت مصرف منابع 
گذشته  سال  هزینه ها،  کاهش  و  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
هر  در  قبل  نسبت سال های  به  سبز  فضای  افزایش  علی رغم 
سبز  فضای  نگهداری  حوزه  در  ریال  ۵۰۰میلیون  بر  بالغ  ماه 

صرفه جویی شده است.
 

به همت سازمان منطقه آزاد ارس صورت می پذیرد:
 ساخت کمپ  تیم های ملی

 والیبال ساحلی در منطقه آزاد ارس
کمپ جدید  تیم های ملی والیبال ساحلی در زمینی  به وسعت 

هفت هزار متر در منطقه آزاد ارس احداث می شود.
با  همکاری  برای  را  خود  آمادگی  ارس  آزاد  منطقه  مسئوالن 
در  ساحلی  ملی  تیم های  کمپ   ایجاد  برای  والیبال  فدراسیون 

این منطقه اعالم کردند.
رئیس کمیته ساحلی و دیگر نمایندگان فدراسیون، در دیدار با 
محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس، مزایای انتخاب زمین در نظر گرفته شده برای کمپ 

تیم های ملی والیبال ساحلی را تشریح کردند. 
اقدامات  وقت  اسرع  در  که  شد  مقرر  نشست،  این  پایان  در 
اجرایی این طرح شروع و گزارش پیشرفت کار نیز به سازمان 

منطقه آزاد و فدراسیون والیبال ارائه شود.
رئیس کمیته ساحلی فدراسیون والیبال درباره محاسن این طرح 
گفت: ساخت کمپ تیم های ملی والیبال ساحلی در منطقه آزاد 
یک  ساحلی  والیبال  برای  هم  و  منطقه  این  برای  هم  ارس 
موفقیت مهم است. از سوی دیگر، منطقه آزاد ارس با میزبانی از 
رویدادهای بین المللی و تورهای جهانی در این مجموعه، فضای 

مناسبی برای تبلیغات خواهد داشت.
کابلی  توفیق  از  متشکل  هیاتی  راستا  همین  در  است،  گفتنی 
رئیس کمیته ساحلی فدراسیون، کامران ذوقی دبیر کمیته، نادر 
عضو  سلیمانی  بهرام  ساحلی،  والیبال  بین المللی  داور  انصاری 
کمیته داوران فدراسیون، فرج اهلل فرج اللهی رئیس هیات والیبال 
پورعبدالصمد رئیس کمیته ساحلی  آذربایجان شرقی و رسول 
هیات استان، از منطقه بازدید و با مسئوالن منطقه آزاد ارس 

دیدار کردند.
حضور  با  والیبال  فدراسیون  فنی  تیم  بازدیدها،  این  ادامه  در 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، معاون فنی و زیربنایی 
مسئول  ارس،  آزاد  منطقه  ورزش  و  اجتماعی سالمت  مدیر  و 
ورزش منطقه و رئیس هیات والیبال جلفا و منطقه آزاد ارس به 
آزاد  بررسی احداث کمپ بین المللی والیبال ساحلی در منطقه 

ارس پرداختند.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت:

ارس

گزارش: 
صادق پورصادق



احمد رستمی از تاریخ هشتم فرودین ماه سال 96 
امضای  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  پیشنهاد  به 
رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
سازمان  مدیره  هیات  موظف  عضو  عنوان  به 
منطقه آزاد اروند منصوب شد و حال برای اولین 
مطرح  ابهامات  پیرامون  سواالتی  پاسخگوی  بار 
همچنین  و  نظارتی   نهادهای  سوی  از  شده 
ارتباط شخصی  سازمان،  منابع  و  درآمدها  میزان 
و حقوق های  زمین ها  واگذاری  با سرمایه گذاران ، 

نجومی شده است. 
او در پاسخ به سواالت، از بایدها و نبایدهای قانون 
گفت، از اینکه در دوران مدیریتش به ارگان های 

مختلف کمک های مالی بسیاری شده است. 
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند با 
رد همه اتهامات و حرف و حدیث ها، خواستار ارائه 
سند و مدرک از سوی مدعیان شد و این اطمینان 
قانون  چهارچوب  در  همه  وی  اعمال  که  داد  را 

مناطق آزاد کشور بوده است. 
رستمی، سودای نشستن بر صندلی مدیرعاملی را 
امالک  و  سرمایه گذاران  با  ارتباطش  وجود  و  رد 
را  اروند  آزاد  منطقه  در سازمان  نجومی  و حقوق 

موضوعی از اساس کذب خواند.  
منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  ادامه،  در 
متبوع  سازمان  هزینه های  افزایش  به  اروند  آزاد 

خود اشاره نمود. 
او درآمدها و منابع سازمان منطقه آزاد اروند را در 
این مدت، سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد که 
در بخش های عمرانی، فرهنگی، بهداشت و سایر 

بخش ها هزینه شده است. 
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند، 
حوزه  در  تومان  17میلیارد  ساالنه  هزینه کرد 
فرهنگی را در بخش های همچون کمک به حوزه 
هنرمندان  و  نفت  باشگاه صنعت  ویژه  به  ورزش 
دانست و تاکید کرد که این سازمان از سال 84 تا 
پایان سال گذشته، یک هزار و 190میلیارد ریال 
اجتماعی  و  بهداشتی  فرهنگی، هنری،  در بخش 
هر  طول  در  آن  میانگین  که  است  کرده  هزینه 

سال 170میلیارد ریال می باشد. 
موظف  رستمی عضو  احمد  ذیل صحبت های  در 
سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات 

منطقه آزاد اروند را می خوانید. 
 

عدم پیاده سازی قانونی حاکمیت 
یکپارچه در منطقه آزاد اروند

تاکنون  ایجادشان  ابتدای  از  کشور  آزاد  مناطق 
طور  به  که  حدی  تا  بوده اند،  مشکالتی  دچار 
قانون است .  بازنگری در  نیازمند اصالح و  جدی 
یکی از مشکالت اصلی که مناطق آزاد درگیر آن 
دائمی  احکام  قانون  ماده65  اجرای  عدم  هستند، 
این  اصلی  علت  است.  کشور  توسعه  برنامه های 
و وسعت محدوده های  مکان یابی  به  نیز  موضوع 
انواع  شده  باعث  که  برمی گردد  آزاد  مناطق 
نقاط  نظامی ،  و  تخصصی  اجرایی  دستگاه های 
شهری و روستایی در داخل محدوده مناطق آزاد 
قرار گیرند و این موضوع باعث ایجاد تنش میان 
اجرایی  دستگاه های  و  آزاد  مناطق  سازمان های 

مستقر در داخل محدوده مناطق شده است.  
پیش  سال  دو  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  در  ما 
مکاتبه ای با اعضای مجمع داشتیم و در آنجا گفتیم 
که یکی از موضوعات و مشکالتمان بحث حاکمیت 
این  متاسفانه  یکپارچه.  حاکمیت  یعنی  است؛ 
حاکمیت یکپارچه به آن شکلی که در قانون ذکر 
شده، تاکنون پیاده سازی نشده است؛ مثال در مورد 
آزاد کیش تمام آن حوزه ها و دستگاه های  منطقه 
اجرایی برای خود سازمان منطقه آزاد کیش است 
خدمات  و خودش  ندارد  کیش شهرداری  واقع  در 
شهری ارائه می دهد؛ زیرساخت هایی همچون آب ، 
برق و... هم زیرمجموعه همین سازمان است . باید 
قبول کرد در منطقه آزادی که ابتدا همه دستگاه ها 
و حاال  آمده  نوپا  آزاد  منطقه  بعد سازمان  و  بودند 
می خواهد جای آنان بنشیند، قطعا  شاهد عملکرد 
دستگاه های  این  چراکه  بود؛  نخواهیم  موفق 
داشته  حضور  باید  و  هستند  تخصصی  اجرایی 
سازمان  و  دهند  انجام  را  فعالیت هایشان  و  باشند 
کنند.  فعالیت  و  کار  کنارشان  در  هم  آزاد  منطقه 
در واقع آنها مجری هستند و سازمان منطقه آزاد، 
برنامه ریز است که  سازمانی حاکمیتی، سیاستی و 
با برنامه ریزی، سیاست ها را تدوین و ابالغ می کند . 
بنشینیم،  اجرایی  دستگاه های  جای  بگوییم  اگر 
می شود.  حذف  آنها  منابع  است  آن  اتفاق  اولین 
کند؟  تامین  را  منابع  این  می تواند  سازمان  آیا 
دارد ؟  وجود  سازمان  در  توانایی  این  اصال  مگر 
کرد، یک  پیدا  توسعه  وقتی محدوده ای  بود  قرار 
ردیف مستقلی تحت عنوان توسعه زیرساخت های 
خرمشهر  و  آبادان  آبادانی  و  عمرانی  شهری، 
توسعه  واقع  در  شود؛  اضافه  بودجه  به  ساالنه 
از  درصدی  اختصاص  طریق  از  باید  آزاد  مناطق 
می افتاد،  اتفاق  این  اگر  باشد .  امکان پذیر  بودجه 
آنوقت  می شد؛  مرتفع  مشکالت  از  زیادی  بخش 
را  شهر  عمرانی  پروژه های  نبود  نیازی  دیگر 
دستگاه های اجرایی از جای دیگر مطالبه کند. این 
اعتبار در آن ردیف می آمد و از طریق سازمان به 
و  می شد  داده  تخصیص  ارگان های  و  دستگاه ها 
صرفا هزینه های اجرایی شان می ماند که بایستی 
آن را از دستگاه های مربوطه شان بگیرند. ما حتی 

برای  نمایندگان درخواست داشتیم که تالشی  از 
تحقق این امر داشته باشند؛ چراکه اگر این اتفاق 

بیفتد، کار بزرگی صورت می گیرد.
اداره  چگونگی  قانون  در  که  داشت  تاکید  باید 
مناطق آزاد و قانون برنامه پنجم توسعه، مدیریت 
واحد حاکمیتی در مناطق آزاد دیده شده است. لذا 
باید تفویض این قوانین را از طریق دستگاه های 

قانونی کشور دنبال نماییم.
 

 ارتباط با سرمایه گذار 
آبادانی و دوتابعیتی بودن

اروند  آزاد  مناطقه  محدوده  در  عبدالباقی  برادران 
اقتصادی مختلفی  پروژه های  در  آبادان،  خصوصا 
فعالیت دارند؛ راجع به این سرمایه گذاران ادعایی 
با شخص  آنها  مالی  ارتباط  بر  مبنی  مطرح شده 
با  را  بیت المال  اینجانب  کنم  تاکید  باید  که  بنده 
هیچ شخصی معامله نمی کنم؛ این را کتبا اعالم 
کردم و االن هم می گویم که به هیچ عنوان حاضر 

به این نوع ارتباط و فعالیت نیستم . 
که  می کنم  تاکید  هم  عبدالباقی  جناب  مورد  در 
بنده هیچ ارتباطی غیر از کار با این فرد ندارم، نه با 
ایشان، بلکه با هیچ سرمایه گذار دیگری به غیر از 
بحث کاری فعالیت دیگری ندارم. به هر حال این 
افراد به عنوان سرمایه گذار و ارباب رجوع هستند 
و باید آنها را ببینم و کارشان را انجام دهم؛ اگر 
غیر از این باشد اصال برای چه حقوق می گیریم؟ 
باز هم تاکید می کنم نه ایشان امتیازی به من داده 
کدام  نه هیچ  و  امتیاز کردم  درخواست  نه من  و 
ایشان  از  امتیازی  سازمان  مدیران  و  معاونین  از 

گرفته اند. 
با  رابطه  در  که  است  شایعاتی  دیگر،  اما موضوع 
من مطرح شد مبنی بر دوتابعیتی بودن و داشتن 
این خصوص  بنده که در  استرالیا و کانادا  اقامت 
ندارم؛  را  جایی  هیچ  اقامت  کنم  تاکید  باید  هم 
نهادهای نظارتی هم این موضوع را بررسی کردند 

و اعالم کردند که چنین چیزی وجود ندارد .
 

برخی از قراردادها طبق بند )چ( ماده 44 
قوانین مناطق آزاد بسته شده است

است  داده  اجازه  آزاد  مناطق  قانون  ماده 44  بند )چ( 
بتواند  مناقصه  برگزاری  بدون  اروند  آزاد  منطقه  که 
کشور  در  موضوع  این  اما  کند،  واگذار  را  کارهایش 
شدنی نیست؛ ممکن است تحت ترک تشریفات باشد 
اما در این قانون گفته شده  که مسیر سختی است. 
برگزاری  بدون  می توانند  آزاد  مناطق  سازمان های 

مناقصه، به دستگاه یا نهادی کاری را محول کنند. 
باید تاکید داشت که دستگاه های دولتی، نهادهای 
تعاونی های  شهرداری ،  مثل  غیردولتی  عمومی 
سازمان های مناطق می توانند مشمول این قانون 
باشند . در اینجا اجازه داده شده که کار را به تعاونی 
بدهیم؛ ما هم طبق همین بند، این کار را انجام 
گاها  اما  نکرده ایم.  عمل  آن  از  خارج  و  داده ایم 
اعدادی می گویند که مثال فالن مقدار را به تعاونی 
یا مدیرعاملش داده ایم که اصال اینگونه نیست؛ هر 
ریالی که به تعاونی می دهیم، به حساب پرسنلی 

که در آن بخش کار می کنند، واریز می شود . 
در این زمینه یک بحثی از سمت نهادهای محترم 
نظارتی مطرح شد که البته درست است و آن این 
را  مناقصه  رقابت،  ایجاد  برای  می توانید  که  بود 
برنده  فراخوان هر کسی  در  بگذارید  فراخوان  به 
شد، می تواند کار را به عهده بگیرد . در این زمینه 
تعاونی هم می تواند شرکت کند، اگر برنده شد، کار 
را می تواند بگیرد. ما هم از این موضوع استقبال 
کردیم و از وقتی به ما اعالم کردند، تمام فعالیت 
و پروژه هایمان را به سمت مناقصه می بریم. اگر 
زمانی کار را هم به تعاونی واگذار کردیم، مجوزش 
را داشتیم و صرفا بنده نخواسته ام این کار را انجام 
دهم. درخواستی که می آید را طبق قانون بررسی 

می کنیم و بعد دستور انجام آن کار را می دهیم.
 

 ابهامات در گزارشات نهادهای 
نظارتی برای تمام دستگاه های دولتی 

امری طبیعی است
گزارش هایی  و  ابهامات  نظارتی  نهادهای  گاها 

ارائه می دهند و ما هم باید  دارند که آنها را به ما 
26میلیارد  نمونه  عنوان  به  باشیم.  آن  پاسخگوی 
تومان بحث کمک ها مطرح است . در همان گزارش 
عنوان شده که این 26میلیارد تومان دخل و تصرف 
که  بود  این  به  آنها  استناد  است؛  دولت  اموال  در 
مقرارت عنوان کرده که  و  قوانین  از  طبق بخشی 
دولتی  دستگاه  به  ندارد  حق  دولتی  دستگاه  هیچ 
حق  هم  دولتی  دستگاه  هیچ  و  کند  کمک  دیگر 
ندارد کمک بگیرد، مگر آنکه دستگاه و اداراتی باشد 
که در قانون مشخص باشد که آنها می توانند کمک 
کنند؛  کمک  آن  به  می توانند  دستگاه ها  یا  بگیرند 
قانون  طبق  است.  اصلی  سرزمین  قانون  این  ولی 
مناطق آزاد اجازه داریم که به دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی منطقه کمک کنیم و آنها هم این کمک را 
از ما بپذیرند. درخصوص این 26میلیارد تومان ابهام 
به  این عدد که  فکر می کنند  برخی  است که  این 
عنوان گزارش از نهاد بازرسی است، تخلف و فساد 
اینگونه  اصال  که  صورتی  در  می باشد،  بنده  مالی 

نیست؛ اسم اینها را نمی توان فساد گذاشت.  
بنده  شخص  پرداخت ها  بحث  در  کنیم  فرض 
باید  پرداخت کننده باشم، درست است که اول 
کاری  چه  که  کنم  تایید  بنده  را  موضوع  این 
انجام شود، ولی این موضوع با دستور مدیرعامل 
آیین نامه  ماده 7  طبق  است.  امکان پذیر  محترم 
مالی و معامالتی، فقط مدیرعامل سازمان است 
این  ما  از  کدام  هیچ  بدهد؛  تعهد  می تواند  که 
بگوییم  و  بدهیم  تعهد  که  نداریم  را  اختیار 
بیاید  درخواستی  اگر  می کنیم .  کاری  همچین 
موجب  درخواست  آن  کند،  تایید  ایشان  اگر  و 
کار  قرارداد  قالب  در  و  می شود  قرارداد  بستن 
با  شد،  انجام  کار  آنکه  از  پس  می گیرد.  انجام 
تایید دستگاه و آن حوزه نظارتی که در سازمان 
و  حجم  این  با  که  می شود  تایید  دارد،  حضور 

هزینه این کار انجام گرفته است.
پس از آن، این روند به حوزه مالی می رود و آن 
حوزه وظیفه تطبیق دارد، آنجا بررسی می کنند که 
این کار که انجام گرفته، با قوانین همخوانی دارد 
یا نه . اگر مشکلی نبود، پرداخت انجام می شود . لذا 
دارد .  وجود  نظارت  حوزه  تایید  پرداختی  هر  پای 
این روند ناخودآگاه دست کسی که به دنبال فساد 

است را هم می بندد.
شده  کشف  فساد  فالن  که  می شود  ادعا  گاهی 
است؛ اما حقیقت آن است که برخی گزارش هایی 
از سیستم می گیرند  نهادهای محترم نظارتی  که 
ما  از  که  پاسخ هایی  و  دارند  که  سواالتی  یا  و 
نهایت مدعی  را کنکاش می کنند و در  می گیرند 
در  شده،  انجام  نادرست  اقدام  این  که  می شوند 

حالی که اصال این ادعا صحت ندارد.
از  بیش  محاسبات  دیوان  سال ها،  این  طول  در 
سی یا چهل سوال از ما پرسیده و در نهایت این 
باید تاکید  لذا  سواالت هم به صفر رسیده است . 
ساالنه  که  سازمانی  است،  طبیعی  اینها  که  کنم 
قدر  همین  و  دارد  درآمد  تومان  میلیارد  دویست 
باید  را  سواالت  این  است  معلوم  می کند،  هزینه 
نظارتی،  باشید دستگاه های  کنند . مطمئن  مطرح 
بنده  و  می کنند  بررسی  و  نظارت  را  ما  مسائل 

هیچگونه فساد مالی ندارم.
 

درآمدها و منابع مالی سازمان جوابگوی 
نیازهای اروند نیست

اما بحث دیگر، موضوع درآمدها و منابع سازمان 
است. منابع و درآمد سازمان منطقه آزاد اروند از 
سازمان  که  روزی  از  و  سازمان  تاسیس  ابتدای 
شروع به درآمدزایی کرده ) از سال 84 تا  98( بالغ 
حساب  یک  با  است.  تومان  میلیارد  هزار  سه  بر 
سرانگشتی می بینیم که میانگین ساالنه دویست 
میلیارد تومان و نه چند هزار میلیارد تومان است. 
وجود  سازمان  عملکرد  راجع به  که  ابهامی  اولین 
با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  که  است  این  دارد، 
درآمد چند هزار میلیاردی در سال چه کار می کند ؟

منطقه  سازمان  درآمدهای  که  است  آن  واقعیت 
زیرساخت های  ایجاد  برای  تنهایی  به  اروند  آزاد 
کافی  خرمشهر  و  آبادان  در  جنگ  از  آسیب دیده 

نیست.

با توجه به افزایش محدوده جغرافیایی این منطقه، 
است.  یافته  افزایش  هم  سازمان  این  هزینه های 
9هزار میلیارد ریال از منابع درآمدی سازمان منطقه 
صرف  تاکنون  سال 1۳84  ابتدای  از  اروند  آزاد 
نهادی  به  کمک   نگهداری،  و  جاری  هزینه های 
و  آبادان  شهرهای  اجتماعی  و  فرهنگی  حمایتی، 
سال 1۳84  از  سازمان  این  است.  شده  خرمشهر 
اعتبار  ریال  میلیارد  پایان سال گذشته، 20هزار  تا 
اروند  آزاد  منطقه  در  عمرانی  پروژه های  صرف 
نموده که میانگین ساالنه آن یکهزار و 260میلیارد 
ریال است؛ البته این اعتبار به تنهایی توانایی ایجاد 

زیرساخت ها در آبادان و خرمشهر را ندارد.
محدوده منطقه آزاد اروند تا قبل از سال 92 حدود 
17هزار و 200هکتار با جمعیت 50هزار نفری بود 
و درآمدهای این سازمان جوابگو بود. از سال 92 
منطقه آزاد اروند توسعه یافت، ولی درآمدی اضافه 
و  شهری  صنعتی،  زیرساخت های  ایجاد  نشد. 
تجاری نیز با همین درآمد باید ایجاد شود. با درآمد 
سه هزار میلیارد ریالی در سال امکان پاسخگویی 
دولت  و  نداریم  را  شهر  نیازمندی های  به  سریع 
پروژه ها  از  کند. خیلی  راستا حمایت  این  در  باید 
در منطقه آزاد اروند ماهیت سرمایه گذاری ندارند 
و بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری 

خواهد داشت. 
پایان سال گذشته،  تا  از سال 1۳84  این سازمان 
فرهنگی،  بخش  در  ریال  190میلیارد  و  یکهزار 
هنری، بهداشتی و اجتماعی هزینه کرده است که 
ریال  170میلیارد  سال  هر  طول  در  آن  میانگین 
آزاد  منطقه  سازمان  در  صادرات  کل  می باشد. 
اروند از سال 1۳84 تا پایان سال گذشته، 10هزار 
و 51۳میلیون دالر بوده است؛ یعنی ساالنه هزار 
و 249میلیون دالر این منطقه میزان صادرات را 

داشته است. 
آزاد  منطقه  سازمان  عملکرد  شاخص  مهم ترین 
این  در  و  است  سرمایه گذاری  بخش  در  اروند 
تا  سال 84  از  داخلی  سرمایه گذاری  در  و  منطقه 
ریال  705میلیارد  و  97هزار  گذشته،  سال  پایان 
و  11هزار  آن  ساالنه  میانگین  که  است  بوده 
در  ریال می باشد. کل سرمایه گذاری  920میلیارد 
بخش خارجی از سال 1۳84 تا پایان سال گذشته، 

661میلیون دالر است.
 

رسانه های داخلی اتهام زنی نکنند
کشور  از  خارج  در  است  ممکن  رسانه ای  یک 
زمینه  این  در  کند؛  اتهاماتی مطرح  و  موضوعات 
موضوعات  این  داخلی  رسانه های  دارم  خواهش 
را برای مردم شفاف کنند، اگر رسانه های داخلی 
برون مرزی  رسانه  به  ناچارا  مردم  نکنند،  اقدامی 

روی می آورند. این وظیفه سخت و مهمی است.
قطعا رسانه باید اطالعات را از بنده و امثال بنده 
استدعا داریم که  لذا  بگیرد و اطالع رسانی کنید؛ 
موضوعات  شفاف سازی  در  داخلی  رسانه های 
داخلی  رسانه  اینکه  کنند.  تالش  بیشتر  منطقه 
ادعایی  اینکه  و  است  نادرست  خیلی  بزند،  اتهام 
بنده  تخریب  نباشد،  مستند  اگر  شود  مطرح 
که  است  من  شخصی  حق  و  می شود  محسوب 
شکایت کنم؛ وگرنه با هیچ رسانه و شخصی ستیز 

و دشمنی ندارم.
 

 جز دو ملک در آبادان
 دارایی دیگری ندارم

همچنین دارایی بنده از موضوعاتی بود که مورد 
سوال نهادهای نظارتی نیز قرار گرفت. کل دارایی 
به  که خریدش  آنها  از  یکی  است؛  ملک  دو  من 
برمی گردد؛  تومان  9۳میلیون  قیمت  به  سال 91 
ملک دیگری هم هست که قبل از سال 95 آن را 
به صورت شراکتی خریده ایم و حدود 4۳0میلیون 
تومان هزینه کردیم. اما غیر از این دو مورد، اگر 
هر ملکی داشته باشم، به نام فرد مدعی می زنم. 
در  امالکی  به  راجع  می شود  داده  اسامی  گاهی 
اصفهان یا آبادان و... که برای شخص بنده است!  
عده ای مدعی می شوند که می خواهم این امالک 
پنهان باشد، لذا به نام اقوام و نزدیکانم زده ام که 
این هم کامال کذب و ادعایی غرض ورزانه است و 

هر چه هم بگوییم باور نمی کنند.
من  که  است  این  می گویند  که  دیگر  موضوع 
امتیازاتی به پاالیشگاه نفت داده ام تا از آنها خانه 
باید تاکید کنم من  بگیرم، که در این رابطه هم 
بنده  نگرفه اتم . همسر  پاالیشگاه  از  هیچ خانه ای 
کارمند شرکت گاز است در اداره شان نیز به همه 
بودیم  نفری  آخرین  ما  و  می دهند  خانه  پرسنل 
قبل  نیز  موضوع  این  و  گرفتیم  را  خانه  این  که 
از معاونت بنده است و ربطی به سمت فعلی من 

ندارد.
 

خبری از کارت هدیه و حقوق های 
نجومی نیست

ما در سازمان به پرسنل مان کارت هدیه نمی دهیم؛ 
زیرا این کار غیرقانونی است. پرسنل طبق قانون 
 حقوق و وظایفی دارند؛ کارمندان در قبال کاری 
که انجام می دهند، حقوق می گیرند؛ بنابراین دیگر 
دادن کارت هدیه لزومی ندارد؛ چراکه غیرقانونی 
یک  عنوان  هیچ  به  می کنم  تاکید  هم  باز  است . 
ریال در سازمان منطقه آزاد اروند خارج از قانون 
پرداختی صورت نمی گیرد و در این رابطه حتی به 

سقفی که قانون تعریف کرده هم نمی رسیم . 
احتماال  نیز  نجومی  حقوق های  با  رابطه  در  اما 
و  رفته  بیرون  ارقامی  و  اعداد  و  زده  حرفی  کسی 
در سازمان  نجومی  برخی مدعی شدند که حقوق 
اتفاق  باید تاکید کنم که اصال این  اما  وجود دارد؛ 
نیفتاده و نمی افتد. ما یک طرح طبقه بندی مشاغل 
داریم که تایید وزارت کار دارد؛ ضمن اینکه هر ماه 
بررسی می کنند  نهادهای نظارتی  را  حقوق هایمان 
و ریز پرداخت هایمان را می گیرند و در سامانه هم 
از  خارج  پرداخت های  می شود  مگر  می شود .  ثبت 
قانون داشته باشیم و نهادهای نظارتی این لیست ها 
را ببرند و هیچ اقدامی نکنند ؟ این اتفاق نمی افتد. 
اروند  آزاد  منطقه  تشکیل  از  باالی 15سال  اکنون 
می گذرد، چطور ممکن است که حقوق های نجومی 
وجود داشته باشد و کسی برخوردی نکند ؟ اصال این 

ادعا شدنی نیست.
 

جایگاه سازمان را به خوبی می شناسم
یکی از رسانه ها مدعی شده که رستمی متهم دوم 
با  که  است  این  دنبال  به  سازمان،  مالی  پرونده 
رایزنی و البی، جای مدیرعامل بنشیند . در حالی 
که اگر رستمی دنبال این موضوع باشد، یا منطقه 
را  مدیرعامل  یا  نفهمیده  را  جایگاهش  و  آزاد 
نشناخته است. من به خوبی می دانم که ایشان به 
لحاظ شخصیتی چه جایگاهی دارند که انتخابش 
بنده هم حد خود را می فهمم و جایگاه  کرده اند. 
این  بابت  تاکنون  می شناسم .  هم  را  سازمان 
موضوعات هیچ اقدامی نکرده ام و بعد از این هم 

پایم را اندازه گلیم خودم دراز می کنم.
 

 زمینی خارج از سایت صنعتی
واگذار نشده است

یا  دبستان  خیابان  زمین  می کنند  عنوان  برخی 
این  در  است؛  شده  واگذار  نفت  هتل  کنار  زمین 
و  نشده  واگذار  اینها  اصال  که  بگویم  باید  زمینه 
هم  سازمان  ندارد.  می کنند، صحت  که  صحبتی 
هیچ سیاستی ندارد که زمین هایش را بفروشد؛ در 
واگذار  زمینی  هیچ  صنعتی  سایت  از  خارج  واقع 

نشده است.
 

رصد آمبوالنس ها به صورت دوره ای
اما راجع به وجود سی دستگاه آمبوالنس در منطقه 
ادعایی مطرح شد . هیات مدیره ای که سرکار آمد، 
منطقه،  اولویت های  که  داد  تشخیص  درستی  به 
دو  این  لذا  است؛  آموزش  و  درمان  و  بهداشت 
قرار  منطقه  اصلی  اولویت های  جزء  را  موضوع 
اقدام درست و  بسیار  تاکید کرد که  باید  و  دادند 

مناسبی بود.
در این زمینه هر چند به لحاظ فضا و زیرساخت 
کیفیت  لحاظ  به  اما  است،  شده  حل  مشکل مان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  داریم  مشکالتی  هنوز 
همچنان پیگیر است که از لحاظ کیفی نیز سطح 

بهداشت و درمان را باال ببریم . 
به هر حال آن موقع مسئوالن تصمیم گرفتند که 
و  بهداشت  نیازمندهای  و  زیرساخت ها  زمینه  در 
علوم  دانشگاه  رئیس  دهند.  انجام  کاری  درمان 
کمبود  مشکل  که  کرد  اعالم  نیز  وقت  پزشکی 
تشخیص  به  یقین  قطع  دارد.  وجود  آمبوالنس 
و  من  از  درست تر  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
سی  نهایت  در  لذا  است .  مدیره  هیات  اعضای 
بسته  قرارداد  پزشکی  علوم  با  آمبوالنس  دستگاه 
شد و موافقت نامه تنظیم نمودیم که با شرکتی که 
بگیرد.  انجام  اقدام  این  بود،  تایید خودشان  مورد 
بیست  اکنون  آمبوالنس  دستگاه  سی  آن  از  اما 
دستگاه در منطقه موجود است و ده دستگاه هنوز 

خریداری نشده است.  
آمبوالنس ها  این  هم  باز  می کنید  فکر  اگر 
کنید،  اطالع رسانی  حتما  رفته،  دیگر  جایی 
از  کمتر  می کنم .  چک  را  اینها  دوره ای  من  زیرا 
به  را  آمبوالنس ها  این  که  گفتند  پیش  سال  دو 
ما  پشتیبانی  مدیر  برده اند!  دیگر  شهرستان های 
خریداری  آمبوالنس های  که  دید  و  کرد  بررسی 
دستگاه  دو  یا  یکی  تنها  بوده اند؛  منطقه  در  شده 
بیرون از منطقه بوده که آنها هم بیمار برده بودند؛ 
دهند.  خدمات  استان  کل  می توانند  اینها  چراکه 
تنها  نه  است،  سازمان  نام  به  آمبوالنس ها  لذا 
تمام تجهیزات و ماشین آالت  بلکه  آمبوالنس ها، 
به نام سازمان است و ما به امانت در دستگاه های 

دیگر می گذاریم .
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بیتالمالراباهیچشخصیمعاملهنمیکنم
گزارش: 

ملیحه اسناوندی

اروند

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: تهیه و تدوین برنامه ای جامع و 
هدفمند، استفاده از امکانات نرم افزاری و تکمیل 
می تواند  گردشگری  حوزه  در  خدمات  زنجیره 
موجب رونق بیشتر صنعت در جزیره قشم شود.

نظارت  مدیرکل  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
میراث  وزارت  گردشگری  خدمات  و ارزیابی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: 
طی سال های گذشته بسیاری از چالش های حوزه 
برنامه ریزی  و  دقیق  هدفگذاری  با  گردشگری 
صورت گرفته، تبدیل به فرصت برای رونق این 

حوزه در جزیره قشم شده است.
زیرساخت های  تامین  و  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
خدمات  ارتقاء  برای  ساماندهی  و  گردشگری 
تاکید  و  دستور  با  جزیره  در  مسافران  به 
رئیس جمهور، در دستورکار منطقه آزاد قشم قرار 
گرفته و در سال های گذشته شاهد پیشرفت های 

خوبی در این زمینه بوده ایم.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  گردشگری  به  مسافر  تبدیل  کرد:  تصریح 
و  زیرساخت ها  آماده سازی  برای  برنامه ریزی 
امکانات و شیوه خدمات دهی در قشم به عنوان 
مهم ترین  گردشگران،  برای  ارزان  مقصد  یک 
برنامه هایی است که طی سال های گذشته انجام 

شده است.
حوزه های  از  یکی  گردشگری  مومنی؛  گفته  به 
رقابت پذیری  که  است  در کشور  اقتصادی  مهم 
باالیی دارد و به همین دلیل نیازمند به روزرسانی 
می تواند  موضوع  همین  و  پارامترهاست  مدام 
در  خدمات  کیفیت  ارتقاء  کننده  تضمین 
بخش های مختلف مربوط به صنعت گردشگری 

در جزیره قشم باشد.
خدمات  استانداردسازی  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری و اقامتگاه ها در دستورکار قرار گرفته 

و  هتل ها  کیفیت  ارتقاء  نمود:  تصریح  است، 
سایت های  ساماندهی  گردشگری،  اقامتگاه های 
ترغیب  برای  ژئوسایت ها  و  گردشگری 
گردشگران در کنار برندسازی و افزایش کیفیت 
صنایع دستی این منطقه، موجب افزایش رضایت 
گردشگران و همچنین فعاالن حوزه گردشگری 

در جزیره می شود.
تاکید کرد:  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
برنامه ریزی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی با 
پتانسیل های گردشگری  به ظرفیت ها و  نگاهی 
هدف  با  قشم  جزیره  روستاهای  در  موجود 
دستورکار  در  ساکنان،  زندگی  کیفیت  ارتقاء 
سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد و خوشبختانه 
صورت  زمینه  این  در  نیز  خوبی  پیشرفت های 

گرفته است.
استفاده  و  به روزرسانی  لزوم  به  اشاره  با  مومنی 

خدمات  کیفیت  ارتقاء  برای  روز  امکانات  از 
ارتقاء  کرد:  تصریح  قشم،  در  گردشگری 
زیرساخت های فناوری، تجهیز حوزه نرم افزاری و 
اجرای برنامه هایی هدفمند می تواند به ریل گذاری 

صحیح در حوزه گردشگری منجر شود.
امکانات  از  بازرسی  افزایش  با  داد:  ادامه  وی 
گردشگری، نظارت دقیق بر فعاالن این حوزه و 
کنترل مستمر کیفیت، شاهد ارتقاء خدمات دهی به 
گردشگران و مسافران در جزیره قشم خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
تکمیل  اهمیت  بر  تاکید  با  پایان  در  قشم  آزاد 
زنجیره خدمات در حوزه گردشگری، خاطرنشان 
در  همکاری  افزایش  و  برنامه ریزی  با  کرد: 
صنعت  ویژه  نرم افزاری  و  راهبردی  حوزه های 
گردشگری  رونق  شاهد  می توانیم  گردشگری، 
در روستاها و تمام بخش های جزیره باشیم که 

کیفیت  افزایش  و   اقتصادی  وضعیت  بهبود  به 
ساکنان قشم کمک خواهد کرد.

خدمات  و  ارزیابی  نظارت  مدیرکل  همچنین، 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  گردشگری 
و صنایع دستی نیز در این دیدار تاکید کرد: ارتقاء 
در  گردشگری  تاسیسات  ساماندهی  و  خدمات 
گردشگر  جذب  زمینه ساز  می تواند  قشم  جزیره 

بیشتر برای منطقه آزاد قشم باشد.
سیدجواد موسوی با اشاره به آمادگی کامل وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای 
همکاری با سازمان منطقه آزاد قشم، ادامه داد: 
خدمات  زیرساختی  و  زیربنایی  حوزه های  در 
اقدامات  گذشته  سال های  طی  گردشگری، 
که  است  گرفته  صورت  قشم  در  خوبی  بسیار 
نرم افزاری  امکانات  از  استفاده  و  برنامه ریزی  با 

می توان شاهد ارتقاء خدمات بود.
وی افزود: برندسازی برای گردشگری در منطقه 
و  خدمات  ساماندهی  و  به روزرسانی  قشم،  آزاد 
جزیره  گردشگری  اقامتگاه های  وضعیت  بهبود 
و همچنین هدفگذاری صحیح برای معرفی این 
جزیره به عنوان یک مقصد سفر، می تواند موجب 

تقویت اقتصاد جوامع محلی شود.
گردشگری  خدمات  و  ارزیابی  نظارت  مدیرکل 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
دستی در پایان تصریح کرد: ایجاد شهر الکترونیک 
برخی  طراحی  همچنین  و  قشم  در  گردشگری 
و  ظرفیت ها  از  استفاده  با  گردشگری  تورهای 
امکانات موجود در این حوزه می تواند به معرفی 

بهتر و بیشتر قشم به گردشگران کمک کند.
گفتنی است، در این جلسه نریمان توکلی جویباری 
مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، مرتضی شیخ زاده 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و حسین 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  مرادی 

سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.

اخبار منطقه آزاد قشم

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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در آستانه بازگشایی مدارس و با توجه به شیوع 
پروتکل های  رعایت  لزوم  و  کرونا  ویروس 
امکانات  ایام،  این  آموزشی- بهداشتی 
از  تعدادی  آموزشی  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
هیات  رئیس  بازدید  مورد  قشم  شهر  مدارس 
مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم قرار گرفت.

آموزش و پرورش  بازدیدهای رئیس شورای  در 
معاونین  از  جمعی  مدارس،  از  قشم  شهرستان 
بهرام  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
را  پرورش قشم، وی  و  آموزش  مدیر  پوراشرف 

همراهی کردند.
با  ابتدا  در  همراه  هیات  و  مومنی  حمیدرضا 
قشم،  شهر  حجاب  ورزشی  مجتمع  در  حضور 
در جریان وضعیت و شرایط این مجموعه قرار 
برنامه ریزی  راستای  در  را  دستوراتی  و  گرفته 
ورزشی  سالن  این  بهسازی  و  نوسازی  جهت 

صادر کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در 
ادامه بازدیدهای خود، از پایگاه سنجش سالمت 
مجتمع  در  واقع  نوآموزان  آمادگی  و  جسمانی 
آموزشی فرهنگ بازدید کرده و در جریان مراحل 

سنجش و کیفیت انجام کار قرار گرفت.

هدف اصلی طرح سنجش نوآموزان در بدو ورود 
به مدرسه، پیشگیری از بروز و تشدید بیماری ها، 
برای  کودکان  آموزشی  دقیق  جایگاه  تشخیص 
استفاده از خدمات آموزشی متناسب با استعدادها 
جلوگیری  و همچنین  کودکان  توانمندی های  و 

از افت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یکی از 
مولفه ها در مدارس عمومی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از 
معاونین و مدیران این سازمان در بخش دیگری 
با حضور در دبستان پسرانه  برنامه های خود،  از 

ثبت نام،  فرآیند  انجام  نحوه  قشم،  شهر  شاهد 
رعایت پروتکل های بهداشتی، برنامه های تدوین 
انواع محتواهای آموزشی  بانک اطالعاتی  شده، 

را مورد بررسی قرار دادند.
در  حضور  با  ادامه  در  همراه  هیات  و  مومنی 
امکانات  از  قشم،  شهر  مطهری  شهید  دبستان 
شیوه  و  نرم افزاری  و  سخت افزاری  آموزشی 
به  مربیان  توسط  دروس  آنالین  آموزش 
در  آموزشی  مجموعه  این  در  دانش آموزان 
شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا بازدید کرده و 
در جریان برنامه های پیش بینی شده توسط این 

مجتمع در راستای تولید محتوا قرار گرفتند.
شهرستان  پرورش  و  آموزش  شورای  رئیس 
قشم و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم با همراهی جمعی از معاونان و 
مدیران این سازمان و رئیس آموزش و پرورش 
شهرستان، در آخرین مقصد بازدیدهای خود، با 
نمونه دولتی دخترانه حضرت  حضور در مدرسه 
مجازی  تدریس  شرایط  آمادگی  از  خدیجه )س( 
در  مجموعه  این  مناسب  نرم افزاری  امکانات  و 
ویژه  شرایط  در  تحصیلی  سال  شروع  آستانه 

شیوع ویروس کرونا اطالع یافتند.

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید صورت پذیرفت: 

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از مدارس شهر قشم

حمیدرضا مومنی در دیدار با مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات وزارت میراث فرهنگی مطرح کرد:

تکمیل زنجیره خدمات، افزار رونق صنعت گردشگری جزیره قشم
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تسهیل حرکت اقتصادی با 
ایجاد ارتباط میان مردم و 
مسئوالن توسط رسانه ها

 مدیر حوزه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

جذب سرمایه گذاران در 
مسیر توسعه شهر درگهان 

در اولین جلسه کمیته برگزاری همایش 
سرمایه گذاری طرح های شهر درگهان مطرح شد:

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم در ادامه روند بازدیدهای مستمر خود از 
پروژه های عمرانی، اقتصادی، گردشگری در سطح 
جزیره، از هفت روستای جزیره قشم بازدید کرده و 
در جریان مشکالت و اولویت های آنها قرار گرفت.

با حضور  که  بازدیدها  این  در  مومنی  حمیدرضا 
جمعی از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد 
قشم انجام شد، در جهت رفع مسائل و مشکالت 
درخواست  اولویت  براساس  روستاها  این 

دهیاری ها، دستورات الزم را صادر کرد.
گوران،  دوربنی،  منصورآباد،  روستاهای  دهیاران 
بازدید  در  گوری  و  دوالب،  سریگ،  عایشه آباد، 
روستاها،  این  از  قشم  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
بهبود  و  توسعه  به  مربوط  خود  درخواست های 
ایجاد  روستاها،  به  دسترسی  راه های  وضعیت 
روستایی،  معابر  در  جدول گذاری  و  روشنایی 
روستاها،  این  در  پارک  کمپ  و  پارک  احداث 

احداث مدرسه و... را به اطالع ایشان رساندند.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
دهیاری ها  همکاری  لزوم  بر  نشست ها  این  در 
نیروهای  با  قشم  روستاهای جزیره  و شوراهای 
و  دولتی  و  ملی  اراضی  از  حفاظت  یگان های 
جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تاکید کرده و 

خواستار نظارت بیشتر و اجرای دقیق طرح هادی 
روستایی در این جزیره شد.

یکی از مهم ترین مسائلی که حمیدرضا مومنی در 
این بازدیدها بر آن تاکید داشت، پیگیری وضعیت 

معابر روستاهای قشم  راه ها و  آسفالت  بهسازی 
و  گردشگران  دسترسی  ایمن سازی  راستای  در 
ساکنان روستاها با هدف ایجاد فعالیت های بهتر 
اقتصادی و تقویت حوزه اقتصاد جامع محلی بود.

در این بازدیدها تاکید شد که دهیاری ها پس از تهیه 
با سازمان منطقه آزاد قشم،  و امضای تفاهم نامه 
به صورت مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی، 
و  جدول گذاری  روستایی،  جاده های  زیرسازی 

آسفالت این روستاها همکاری داشته باشند.
گفتنی است، بیشتر روستاهای جزیره قشم خارج از 
محدوده 300کیلومتر مربع منطقه آزاد قشم هستند، 
و  مدیره  هیات  رئیس  سیاست های  براساس  اما 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و در راستای 
جزیره  در  سازمان  این  اجتماعی  مسئولیت  انجام 
قشم، با همکاری و مشارکت دهیاری ها در راستای 
اجرای تفاهم نامه های مشترک و با ارائه کمک های 

مختلف صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  است،  ذکر  به  الزم 
قشم و هیات همراه در پایان این بازدیدها، از مراحل 
ساخت و پیشرفت مزرعه پرورش میگو متعلق به 
کردند. همزمان  دیدن  شرکت عظیم ساحل قشم 
با این بازدید، رهاسازی الرو میگو در این مجموعه 
اجرایی شد. شرکت عظیم ساحل قشم، در مساحتی 
به وسعت 84هکتار احداث شده و پس از اتمام فاز دوم 
آن، 60استخر پرورش میگو را به بهره برداری خواهد 
رساند و از این طریق برای 30نفر نیروی بومی اشتغال 

ایجاد خواهد شد.

در ادامه بازدیدهای مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام گرفت:

بررسی مشکالت و اولویت های هفت روستای جزیره قشم 

در  آزاد قشم  منطقه  مدیرعامل سازمان  مدیر حوزه 
بازدید از خبرگزاری ایرنای قشم گفت: رسانه در کنار 
اطالع رسانی خدمات انجام شده، می تواند با تحکیم 
حرکت  مسئوالن،  و  مردوم  بین  دوسویه  رابطه 

اقتصادی را تسهیل کند.
نریمان توکلی جویباری افزود: با اطالع رسانی شفاف 
در حوزه های خدمات دولت، خبرنگاران نقش مهمی 

در توسعه کشور ایفا می کنند.
وی با تاکید بر اینکه  واژه خبرنگار به برکت مظلومیت 
و خون شهدای عرصه رسانه و به ویژه شهید محمود 
پل  کرد:  خبرنگاران  اظهار  دارد،  قداست  صارمی 
ارتباطی میان مردم و مسئوالن هستند و در مباحث 

گوناگون با تمام توان در این راه می کوشند.
مسئولیت  امروز  کرد:  خاطرنشان  جویباری  توکلی 
با  مقابله  در  جامعه خبری کشور  عهده  بر  سنگینی 

هجمه دشمنان است.
وی ادامه داد: خبرنگاران با تولید و انتشار به موقع 
اخبار به  ویژه در دفع حمالت و تهاجمات فرهنگی و 

امنیتی غرب، نقش بی بدیلی دارند.
پاسخگویی  و  نظارت  و  بازرسی  مدیریت  سرپرست 
به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم در پایان گفت: 
مزیت های  و  درونی  ظرفیت های  از  برخورداری 
بین المللی قشم، در کنار توان و تخصص رسانه  ایرنا، 

می تواند منشا اتفاقات مهمی در جزیره شود. 

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد قشم:

ارتباط با جوامع محلی جز با حضور 
خبرنگاران میسر نیست

منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
آزاد قشم نیز در این دیدار گفت: خبرنگاران به عنوان 
ارتباطی دوسویه بین سازمان و جامعه محلی، در  پل 
توسعه و پیشرفت روز افزون جزیره قشم نقشی سازنده 

خواهد داشت.
حسین مرادی افزود: به دنبال ارتباط بهتر با رسانه ها 
آنها  انتقادات  به  نسبت  حتی  زمانی  هیچ  و  هستیم 

برخورد نامناسبی نداشتیم.
وی با تاکید به نقش رسانه ها در اطالع رسانی اظهار 
داشت: خدمات مسئوالن زمانی باعث ایجاد امید در 
خوبی  به  رسانه ها  توسط  که  می شود  و  مردم  بین 

پوشش داده شوند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد قشم تصریح کرد: خبرگزاری جمهوری اسالمی 
نیز همیشه با انتشار اخبار مثبت و فعالیت های انجام 
شده، توانسته است امید را در جامعه زنده نگاه دارد.

 

سرمایه گذاری  همایش  برگزاری  کمیته  جلسه  اولین 
طرح های شهر درگهان با حضور رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونین و 

مدیران این سازمان برگزار شد.
حمیدرضا مومنی در این جلسه که در مرکز بین المللی رشد برگزار 
گردید، بیان کرد: همایش سرمایه گذاری »درگهان در مسیر 
توسعه« با هدف معرفی طرح های شاخص و کالن این شهر در 

حوزه های گردشگری، عمرانی و تجاری برگزار می شود.
مخصوصا  سرمایه گذار  جذب  قابلیت  به  اشاره  با  وی 
بومی در پروژه های عمرانی کالن با قابلیت ارائه خدمات 
این  برگزاری  داد:  ادامه  ورزشی  و  تفریحی  گردشگری، 
منطقه  اقتصادی  ظرفیت های  معرفی  ضمن  همایش 
می تواند به جلب مشارکت عالقه مندان به روند توسعه 

و سرمایه گذاری در جزیره سرعت بخشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم افزود: برگزاری 
موفق این همایش با برنامه ریزی دقیق توسط اعضای دبیرخانه 
و کمیته های تعریف شده محقق می شود و برای این منظور، 
تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری که پاسخگوی پرسش ها 

و نیازهای سرمایه گذاران باشد، ضرورت دارد.
به گفته مومنی، با هدفگذاری درست می توان از ظرفیت 
سرمایه گذاران کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس نیز 
برای سرمایه گذاری در این طرح های شاخص استفاده کرد.

وی تصریح کرد: ۱4پروژه شاخص اقتصادی با توان جلب 
سرمایه گذاری معادل ۲0هزار میلیارد ریال در حوزه های 
مختلف عمرانی، گردشگری، تفریحی، خدماتی و تجاری 
در همایش درگهان در مسیر توسعه برای سرمایه گذاران 

حاضر در این برنامه معرفی خواهد شد.
مومنی با تقدیر از تالش های مدیریت منطقه ویژه اقتصادی 
پروژه های مشخص  امور درگهان تصریح کرد:  و  قشم 
شده جهت معرفی در این همایش در قالب سه بخش 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی شده، که در عمل 

می تواند ساختار جدیدی در این منطقه ایجاد کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
خاطرنشان کرد: با جذب سرمایه گذار و بهره برداری از این 
طرح ها، به طور قطع شاهد افزایش کیفیت زندگی ساکنین 
بازرگانان و  به  بهتری  ارائه خدمات  منطقه و همچنین 

گردشگران منطقه خواهیم بود.
گفتنی است، در ادامه این نشست معاونین و مدیران حاضر در 
جلسه نظرات و پیشنهادات خود را درباره ترکیب دبیرخانه این 

همایش و اعضای کمیته های تخصصی آن مطرح کردند.
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