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توافقنامهیاسرگرمیبینالمللی!

یکی مباحث و موضوعاتی که طی روزها و هفته های گذشته 
داشته،  معطوف  خود  به  را  همگان  توجه  و  شده  داغ  بسیار 
موضوع تفاهم نامه همکاری 25ساله جمهوری اسالمی ایران 

با جمهوری خلق چین است.
این مسئله از آن جنبه برای ما درخور توجه است که طبق 
آزاد  مناطق  شده،  منتشر  پیش نویس  همچنین  و  شنیده ها 
ایران، نقشی محوری در این تفاهم خواهند داشت. مقصود 
نادرستی  یا  و  درستی  اثبات  یا  و  بررسی  نوشتار  این  از 
این  در  است  بهتر  چراکه  نیست؛  تفاهم نامه ای  چنین 
بین الملل  امور  اقتصادی و کارشناسان  زمینه، صاحب نظران 
اظهارنظر نمایند، که قطعا در زمانی مناسب به گزارشی جامع 

در این زمینه خواهیم پرداخت.
اما موضوعی که به جد جای تامل دارد، نگاهی به توافقات 
7سال  طول  در  بین الملل  حوزه  در  ایران  تفاهمات  و 
یکی  واقع  به  است.  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  گذشته 
آقای  دولت  دستاوردهای  برجسته ترین  و  بزرگ ترین  از 
روحانی، دستیابی و به ثمر رساندن توافق »برنامه جامع اقدام 
مشترک« یا همان برجام است. توافقی که میان ایران و پنج 
قدرت جهانی منعقد شد و سبب گردید برای دورانی هر چند 

کوتاه، گشایشی چشمگیر در اقتصاد کشور را شاهد باشیم.
یکی دیگر از توافقات به امضاء رسیده که در پی برجام شکل 
ایران از سیطره  از مهم ترین نقاط  گرفت و باعث شد یکی 
تحریم ها معاف بماند، توافق نامه چابهار بود که میان ایران، 
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هند و افغانستان در راستای توسعه و بازسازی کشور دوست 
نقش آفرینی  و  هند  سرمایه گذاری  با  افغانستان،  و همسایه، 
بی بدیل ایران به عنوان بهترین نقطه عبوری و ترانزیت به 

ثمر نشست.
مورد بعدی که به تازگی به صورت رسمی وارد فاز اجرایی 
و عملیاتی شده، توافق نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا است که به جرات می توان تصریح نمود این 
توافق نامه، اولین حرکت ایران در راستای پیوستن به اقتصاد 
جهانی و آزاد است. اتحادیه اقتصادی اورسیا متشکل از پنج 
بالروس  و  ارمنستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  کشور 
به  موقت  صورت  به  حاضر  حال  در  کشورمان  و  می باشد 
عضویت این اتحادیه درآمده تا در مراحل و سال های بعدی 
با عبور از برخی شروط، به عضوی دائم در این اتحادیه بدل 

شود.
در سه مورد فوق الذکر، تمامی توافقات به مرحله اجرایی و 
بسزا  نقشی  آزاد  مناطق  موارد،  در همه  و  درآمدند  عملیاتی 
در آن داشته اند. اما سوالی که پیش می آید این است که در 
کدامیک از این موافقت های بین المللی، مناطق آزاد استفاده 
حداکثری را از فضای به وجود آمده کرده اند که امروز برخی 
و چین  ایران  تفاهم نامه  امضای  انتظار  در  بی تابانه  مناطق، 

هستند؟
در  بین المللی  توافق  شگفت انگیزترین  که  برجام  دوران  در 
برند  و  شرکت  کدام  بود،  اسالمی  انقالب  41ساله  طول 

کارخانه  کدام  کرد؟  پیدا  حضور  آزاد  مناطق  در  صاحب نام 
بزرگ جهانی، خط تولید خود را به کشور، خصوصا مناطق 
آزاد آورد که امروز در بدترین شرایط تحریمی بتوانیم از آن 
نفع ببریم؟ کدامیک از بانک ها و بیمه های بین المللی اجازه 
حضور در مناطق آزاد را پیدا کردند؟ و متاسفانه ده ها و صدها 

کدام و چرایی دیگر...
باید قبول کنیم و بپذیریم که اگر چابهار، باالخص بندر چابهار 
از تحریم های خصمانه امریکا مصون ماند، هیچ گونه ارتباطی 
به منطقه آزاد چابهار که نزدیک به 30سال از شکل گیری آن 
می گذرد و همچنان در زیرساخت های ضروری دچار نقصان 

است، ندارد.
منطقه  مدیرعامل سازمان  در نشست  دارم  یاد  به  به خوبی 
آزاد چابهار با مدیران و مسئولین رسانه های سراسری کشور، 
بابت  عبدالرحیم کردی  آقای  نگرانی  و  ناراحتی  بزرگ ترین 
نبود زیرساخت ها خصوصا راه آهن و جاده مناسب بود. ایشان 
تاکید داشت که به شدت دلواپس سرعت عمل هندی ها در 
توسعه بندر هستیم؛ چراکه چشم انداز این بندر، 8میلیون تن 
عبور  و  تحمل  به  قادر  حتی  ما  زیرساخت های  و  کاالست 
نیست.  هم  افغانستان  به  رساندن  برای  کاال  تن  2میلیون 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دلخوری  دیگر  همچنین 
چابهار، عدم اجازه تاسیس بانک خارجی خصوصا بانک های 
این  که  داشت  اعالم  و  بود  مرکزی  بانک  سوی  از  هندی 

موضوع یکی از چالش های عظیم طرف هندی است!
تصویب  و  تایید  برای  سال ها  که  هم  اوراسیا  توافق نامه 
آگاهی،  عدم  نقطه   است  به  رسیده  حال  بود،  مانده  معطل 
موجب  که  امر،  مسئولین  سوی  از  آموزش  و  اطالع رسانی 
ترس  و  نگرانی  و  شده  سرمایه گذاران  و  تجار  سردرگمی 
تولیدکنندگان را در پی داشته که اگر این تجارت ترجیحی 
وارد مدار اجرایی به شکل واقعی شود، قطعا بخش اعظمی 
در  بود.  خواهند  تعطیلی  به  مجبور  داخلی  تولیدکنندگان  از 
نتیجه این توافق نامه هم تاکنون عملیاتی نشده؛ چراکه یکی 

از مهم ترین دالیل آن نیز نبود زیرساخت های سخت افزاری 
و نرم افزاری در کشور است.

به  را  و سوی خود  مدیران سمت  برخی  در شرایطی  امروز 
طرف چین تغییر داده اند که از سه توافق قبلی نه تنها عایدی 
مالی و جذب سرمایه گذاری نداشته اند، بلکه حتی تجربه یک 
نکرده اند  کسب  شکل صحیح  به  را  بین المللی  موافقت نامه 
دم  پرطمطراق،  مصاحبه های  در  اکنون  مدیران  همین  و 
چین  و  ایران  25ساله  تفاهم نامه  مزیت های  و  محاسن  از 

می زنند! 
جناب مدیر عزیز؛ لطفا برای یک بار هم که شده، با خودتان 
و عمری که در سازمان و پشت میزتان می گذرانید، صادق 
باشید؛ بی شک ما مخاطبین و اصحاب رسانه، از شما بزرگوار 
انتظاری بیشتر همچون احترام به شعور و درک مخاطب و یا 

صادق بودن با ما را، نخواهیم داشت.
امروز که هلهله ای کر کننده به پا شده و ساز چینی نواخته 
که  کنیم  یادآوری  بار  چندمین  برای  است  خوب  می شود، 
مناطق آزاد بخش اعظم و مهمی از قوانین خود را در خواب 
سنگین متولیان امر، از دست داده اند. بنابراین اگر قرار است 
را  بسترسازی  باید  هم اکنون  از  کنیم،  فکر  بهتر  فردایی  به 

آغاز نماییم.
نباشد آن روزی که دوستان چینی، هواپیما هواپیما آن هم 
احتماال ماهان، در ایران صف بکشند، تفریح کنند، به جلسات 
به  را  ما  زیبای  ایران  و  بروند  از حرف   پر  و صرفا  طوالنی 
نظاره بنشینند و در نهایت با دستانی خالی، اما ذهنی دوگانه 
و مشوش از جذابیت های بصری و تاریخی ایران به همراه 
حرف های پوچ و بدون پشتوانه، خاک سرزمین مان را ترک 

کنند.
لطفا تجربیات گذشته را قاب گرفته و دیوار دفتر خود را به 
آن مزین کنید تا همیشه در مقابل چشمانتان باشد؛ سپس به 
جلسات مصاحبه و کنفرانس بروید. باشد که خداوند متعال 

همه ما را به راه راست هدایت فرماید. 

تغییررویکردتجارتبهتولید
وگردشگری،راهبرونرفتاز

مشکالتاقتصادیقشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار داشت:

8 توسعههمکاریهای
منطقهایایران
بابهرهمندیاز

ظرفیتهایمنطقه
آزادانزلی

در نشست تخصصی کارگروه توسعه روابط 
بین الملل و اوراسیا منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

3

اهتمامویژهدر
جهتاحقاقحقوق

حقهفعالیناقتصادی
مناطقآزاد

گفت و گو با دبیر اجرایی شورای هماهنگی 
و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

6

پیامتبریکدکترمظفریبه
مناسبتعیدبزرگقربان
بهسفرای۲۳کشوراسالمی

2

گفت و گو با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه منطقه آزاد اروند:

7

شرکتسرمایهگذاری
وتوسعهاروند؛پیشتازورود
بهبازارسرمایه

سخنگوی وزارت امور خارجه 
در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

3

ایدهایجادمناطقآزاد
ایدهایپیشرو

وبانظربلنددرکشور
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اخبار منطقه آزاد کیش

توسعه  مرکز  محیط  بهداشت  واحد  بازرسین 
سالمت کیش ضمن ارائه آموزش های پیشگیرانه 
از شیوع ویروس کرونا میان مردم جزیره کیش، 
از 2هزار و 532مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 

اماکن عمومی نیز بازدید کردند.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش از بازدید 2هزار 
ارتباط  که  کیش  جزیره  سطح  در  532مورد  و 
مستقیم با سالمت اقشار مختلف جامعه داشتند 
انجام  بازدیدهای  تعداد  این  از  گفت:  و  داد  خبر 
شده، 959مورد مربوط به مراکز تهیه و توزیع مواد 

غذایی در این منطقه بود.
بازرسان  بازدیدهای  پی  در  افزود:  ادامه  در  وی 
واحد بهداشت محیط از اماکن عمومی، ضمن این 
که 2مورد متخلف به دادگاه معرفی شدند، تعداد 
5واحد صنفی نیز به علت توجه نکردن به تذکرات 

کارشناسان بهداشت محیط، پلمپ شدند.
به گفته محمدرضا رضانیا ، ارائه آموزش و آگاهی 
بخشی از خطرات ناشی از بیماری کرونا به صنوف 
از وظایف اصلی واحد  مختلف در جزیره کیش، 
این میان 2هزار و  بهداشت محیط است که در 
و  ضدعفونی  درخصوص  آموزشی  532مورد 
در  استفاده  مورد  ابزارهای  و  محیط  گندزدایی 

محل کار برای افراد برگزار شده است.
به  پرتابل  تجهیزات  از  استفاده  درخصوص  وی 
این  در  غذایی  مواد  سنجش  و  بررسی  منظور 
منطقه افزود: از تعداد 383مورد، 17مورد روغن، 
306مورد دما، 30مورد از نظر شوری و 30مورد از 

نظر ph مورد سنجش قرار گرفته است.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با بیان این که 
مرکز  محیط  بهداشت  واحد  فعالیت های  شاخص 
توسعه سالمت کیش، اجرای طرح تشدید نظارتی 
در مواقع بحران به ویژه دوران همه گیری ویروس 
کرونا است، اظهار داشت: با همکاری بهداشت محیط 
با بسیج ناحیه مقاومت سپاه کیش، همه امکانات از 
ابتدای بحران با هدف حفظ و ارتقای سطح سالمت 
کیشوندان و همچنین ارتقای شاخص های بهداشتی 
اماکن  و  موادغذایی  فروش  و  توزیع  تهیه،  مراکز 

عمومی نظارت و کنترل می شود.
مدارس،  از  بازدید  13مورد  است،  ذکر  شایان 
فاضالب،  از  ناشی  آلودگی  بررسی  4مورد 
25مورد نمونه برداری از نانوایی ها، 35مورد صدور 
صالحیت بهداشتی، 146مورد بازدید از غرفه های 
100مورد  به  رسیدگی  و  بهداشتی  و  آرایشی 
بهداشت محیط کیش،  واحد  به  واصله  شکایات 
توسعه  مرکز  توسط  شده  انجام  اقدامات  ازجمله 

سالمت کیش در تیرماه بود.

پیام تبریک دکتر مظفری به مناسبت عید بزرگ قربان به سفرای ۲۳کشور اسالمیرئیس مرکز توسعه سالمت کیش تاکید کرد:
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فرا  جداگانه،  پیام های  در  کیش  آزاد  منطقه 
رسیدن عید سعید قربان را به سفرای 23کشور 

مسلمان تبریک گفت.
رئیس  مظفری  غالمحسین  تبریک  پیام  در 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش به سفرای 23کشور »لبنان، قزاقستان، 
تونس،  تاجیکستان،  مالزی،  پاکستان،  عراق، 
آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، 
بوسنی  عمان،  نیجریه،  قطر،  الجزایر،  ترکیه، 
کویت،  اندونزی،  فلسطین،  هرزه گووین،  و 

افغانستان، یمن و سوریه« آمده است: 
قربان،  سعید  عید  رسیدن  فرا  مناسبت  »به 
بهترین آرزوها را برای شما و خانواده محترمتان 
و  شما  به  متعال  خداوند  امیدوارم  و  خواستار 
خانواده محترمتان صلح و شادی عطا فرماید و 

به امت اسالمی امنیت و رفاه ببخشد«.
تبریک  پیام  این  از  پیش  است،  گفتنی 
از  ملی  روزهای  و  ماندال  نلسون  بزرگداشت 
سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
آفریقای  کشورهای  به  کیش  آزاد  منطقه 

جنوبی، بلژیک و فرانسه ارسال شده است.

منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
چهارم  تا  اسفند  ابتدای  از  گفت:  کیش  آزاد 
از  532نفر  و  3هزار  بر  بالغ  جاری،  مرداد ماه 
ساکنین جزیره کیش غربالگری شدند که در 
این میان به ازای هر روز، به صورت میانگین 
23نفر از افراد مشکوک مبتال به بیماری کرونا 

نمونه گیری انجام شده است.
سازمان  اقدامات  تشریح  با  پورعلی  سعید 
از  یکی  گفت:  کرونا  همه گیری  با  مبارزه  در 
تشکیل شورای  ساختاری،  اقدامات  مهم ترین 
به  تاکنون  که  بود  ویژه  اختیارات  با  سالمت 
صورت رسمی 23جلسه و در قالب کمیسیون ها 
و کارگروه های زیرمجموعه بالغ بر 60جلسه با 
بیماری  شیوع  از  پیشگیری  و  کنترل  هدف 

کرونا برگزار شده است.
بیماری  همه گیری  با  همزمان  افزود:  وی 
کرونا، مداخالتی از سوی سازمان منطقه آزاد 
کیش با هدف کنترل بیماری صورت گرفت؛ 
الزام  و  پروازها  کاهش  شامل  مداخالت  این 
قرنطینه  همچین  خوداظهاری،  به  مسافران 

پس از ورود به جزیره بود.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
مدیریت  فرآیندهای  تشریح  در  کیش  آزاد 
از  جلوگیری  و  کنترل  بر  نظارت  بیماری، 
گفت:  جزیره کیش  در  کرونا  ویروس  شیوع 
گندزدایی  کننده،  ضدعفونی  ژل  توزیع 
مراقبتی  تمهیدات  عمومی،  اماکن  و  معابر 
تب سنجی،  ورودی،  مبادی های  در 
پیام های  تولید  پیشگیرانه،  آموزش های 
توسعه  و…،  موشن گرافیک  شامل  آموزشی 
ظرفیت  افزایش  درمانی،  امکانات  تجهیز  و 
بر  نظارت  و  قرنطینه  درمانی،  خدمات دهی 
اقدامات  ازجمله  خانگی  قرنطینه  اجرای 
از  ابالغی  مصوبات  براساس  شده  انجام 

سوی شورات سالمت کیش بود.
با  اقدامات،  این  انجام  داد:  ادامه  پورعلی 
همراهی  و  کیش  سالمت  شورای  مدیریت 
به  را  کیش  مسئول،  بخش های  همه 

غربالگری کرونا بیش از سه هزار و پانصد نفر در جزیره کیش

تمامی  مانند  هم  ما  و  است  ما  مدت 
بازگشت  و  بازگشایی ها  به  ناگزیر  کشورها 
کیش  اقتصاد  چرخه  چراکه  بودیم؛  پروازها 
تالش  و  شده  بنا  گردشگران  محور  بر 
مصوب  پروتکل های  بر  تکیه  با  کردیم 
تدریجی،  بازگشایی  با  مستمر  نظارت  و 
سابق  مدار  به  را  جزیره  اقتصادی  حرکت 
جزیره  خاص  ویژگی های  البته  بازگردانیم. 
این  در  را  ما  سفر،  مقصد  عنوان  به  کیش 
کاهش  کرد.  روبه رو  دشواری هایی  با  راه 
پروتکل های  حفظ  در  جمعی  حساسیت های 
بهداشتی نیز بر این موضوع دامن زد تا در 

بیماری  رشد  با  اخیر  ماه  دو  طی  نهایت 
آمار  خوشبختانه  چند  هر  شویم؛  روبه رو 
پایین تر  کشوری  متوسط  از  میر  و  مرگ 

است.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
جزیره  درمانی  کادر  از  قدردانی  با  کیش  آزاد 
از  داد:  توضیح  کیش  بیمارستان  همکاران  و 
درصد  نیم  و   24 تاکنون،  اسفند 98  ابتدای 
کیش  بیمارستان  در  کووید19  مثبت  موارد 
بستری شدند و 75 و نیم درصد از بیماران نیز 
سپری  را  خود  درمانی  مراحل  بستری،  بدون 

کردند.

تبدیل  نمونه  و  موفق  تجربیات  با  منطقه ای 
کرد و موفق شدیم در اردیبهشت ماه، جزیره 
میان  این  در  کنیم.  بدل  سفید  منطقه  به  را 
پروتکل های  رعایت  کیشوندان،  همراهی 
آمد های  و  رفت  کاهش  و  بهداشتی 
غیرضروری، پشتوانه ای برای رسیدن به این 

وضعیت بود. 

الزامات اقتصادی و بازگشایی ها؛ 
بازگشت به وضعیت هشدار

نشان  همه گیری  کرد: چشم انداز  تاکید  وی 
طوالنی  و  ناخوانده  میهمان  کرونا  می دهد 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:
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نشست  کشوری،  برجسته  اساتید  حضور  با 
بررسی  محوریت  با  دریایی  نوروز  تخصصی 
به صورت  تاریخی و فرهنگی در کیش  میراث 

آنالین برگزار شد.
معاونت  همکاری  با  تخصصی  وبینار  این 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و موسسه 
علوم و فنون کیش با هدف حفظ و حراست از 
میراث ناملموس مردمان جزیره کیش و ساکنین 
حاشیه خلیج فارس، جمعه دهم مرداد در جزیره 

کیش برگزار گردید.
ملی  کمیته  رئیس  طباطبایی  محیط  سیداحمد 
موزه های ایکوم ایران و دکتر شبان میرشکرایی 
رئیس کارگروه میراث فرهنگی ناملموس ایکوم 
نوروز دریایی  وبینار تخصصی  ایران، سخنرانان 

در جزیره کیش بودند.
تاریخی  ریشه های  موضوع  به  وبینار  این  در 
فرهنگی نوروز دریایی و عناصر تشکیل دهنده 
آن پرداخته شد و راهکارهای باززنده سازی و احیا 
این جشن کهن ایرانی با محوریت جزیره کیش 

مورد بررسی قرار گرفت.
خلیج  اهالی  نوروز  دریایی،  نوروز  است،  گفتنی 
فارس در اواسط مردادماه از قبیل »دریا، صیادی، 
بوم گردی،  لنج سازی،  ساحل نشینی،  موسیقی 
فعالیت های  ایام  این  در  که  است  کهن«  آیین 
خلیج  ساکنان  تجارت  و  سفر  صیادی،  دریایی، 

فارس اوج می گیرد.

برگزاری وبینار تخصصی 
نوروز دریایی کیش

به همت معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش انجام شد:

به  اهتمام  و  سازها  و  ساخت  کیفیت  حفظ 
تجاری،  سازه های  ساخت  حداکثری  رعایت 
دغدغه های  ازجمله  غیره،  و  اداری  مسکونی، 
جدی در جزیره زیبای کیش است. برای حفظ 
و ارتقاء سازه ها به کار بردن مصالح مرغوب، 
امری الزم و ضروری است؛ از این رو با دستور 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ساختمانی  مصالح  ورود  کیش،  آزاد  منطقه 
میلگرد  و  سیمان  ماسه،  شن،  ازجمله  پایه ای 
توسط معاونت عمرانی و زیربنایی این سازمان 

نظارت و کنترل خواهد شد.
منطقه  سازمان  شهری  عمران  و  فنی  مدیر 
نظارتی  و  کنترلی  سیاست های  از  کیش  آزاد 
این سازمان به منظور بهبود و ارتقای کیفیت 
رفتن  هدر  از  جلوگیری  و  سازها  و  ساخت 
سرمایه ملی و انسانی در این منطقه خبر داد 
واردکنندگان مصالح ساختمانی  تمام  و گفت: 
موظف هستند نمونه ای از مصالح شن، ماسه، 
تاییدیه  دریافت  جهت  را  میلگرد  و  سیمان 
استاندارد کاال به اداره استاندارد تحویل دهند؛ 

ارتقاء کیفیت ساخت و سازها در جزیره کیش

کنترل خواهد شد.
اجرای  و  تدوین  اهمیت  لزوم  بر  وی 
کیفیت  کنترل  منظور  به  جدید  دستورالعمل 
تولید کارخانجات آسفالت اشاره داشت و افزود: 
براساس شعار امسال که از سوی مقام معظم 
نامگذاری  تولید  جهش  عنوان  تحت  رهبری 

شده است، تالش می کنیم ضمن ایجاد جهش 
تولید، تحوالتی نیز در رونق کیفیت ساخت و 

ساز در این منطقه داشته باشیم.
سازمان  عمران شهری  و  فنی  مدیر  گفته  به 
منطقه آزاد کیش، خلیج فارس جزء شورترین 
به  آن  غلظت  و  است  جهان  دریا های 
زیبایی  و جزیره  لیتر می رسد  در  40میلی گرم 
کیش در شرایط محیطی قرار دارد که موجب 
انواع  معرض  در  ساختمان  صنعت  می شود 
حمالت شیمیایی ازجمله حمله یون سولفات، 
واکنش قلیایی سیلیسی و کربناتاسیون و حمله 

یون کلر قرار بگیرد.
زیربنایی  و  عمرانی  معاونت  است،  گفتنی 
خصوص  این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
کارشناسان  و  اساتید  از ظرفیت  بهره گیری  با 
دستورالعملی  نظر،  صاحب  و  مجرب 
این  در  که  کرده اند  تدوین  بتن  درخصوص 
دستورالعمل با استفاد از مواد پوزوالنی و الزام 
بلند جهت  نمودن آزمایشات دوام بتن، گامی 

ا رتقای کیفیت برداشته شده است.

به  بارگیری مصالح  اجازه  در غیر این صورت 
شخص متقاضی صادر نخواهد شد.

این  اجرای  افزود:  ادامه  در  پورزادی  سعید 
طرح از یکم شهریور برای تمام واردکنندگان 
ناظرین،  ساختمانی،  مصالح  تولیدکنندگان  و 
نظارتی  حداکثر  با  حقوقی  و  حقیقی  مجریان 

مدیر فنی و عمران شهری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

اجرای طرح تشدید نظارتی 
بر مراکز غذایی و عمومی 

جزیره کیش



خود  هفتگی  جلسه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  در  را  رسانه ها  با 

بین المللی سازمان منطقه آزاد انزلی برپا نمود. 
نمایندگان رسانه های کشوری در  این نشست که  در 
رئیس  داشتند،  حضور  گیالنی  رسانه های  و  استان 
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه 
کشور، ایده ایجاد مناطق آزاد را از ایده های پیشرو و 
با نظربلند در کشور عنوان کرد و با بیان اینکه منطقه 
آزاد انزلی توانمندی های بالقوه ای دارد و با بهره گیری 
از ظرفیت های خود موفق شد جایگاهش را ارتقاء دهد، 
بسیار  را  آزاد در کشور  مناطق  اظهار داشت: عملکرد 
تحریم های  زمان  در  ویژه  به  می کنم،  ارزیابی  موفق 
یکجانبه و غیرقانونی، بسیاری از مناطق آزاد موفق به 

برطرف کردن نیاز کشور شدند.
سیدعباس موسوی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
با ایجاد مناطق آزاد تالش کرده تا ظرفیت های تجاری 
خود را افزایش دهد و در این شرایط تحریمی، مناطق 
آزاد با ارائه مدل توسعه تجارت توانسته اند کمک حال 
کشور باشند، افزود: اگر به ظرفیت مناطق آزاد توجه 
را  مشکالت  از  بسیاری  می توانند  مناطق  این  کنیم، 
مناطق  ایجاد  طرح  که  کسانی  به  باید  و  نمایند  حل 
آزاد را در کشور مطرح و عملیاتی کردند، درود فرستاد.

 
سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران، 

سیاست منطقه امن و قوی است
به عنوان  ایران  اسالمی  اینکه جمهوری  بیان  با  وی 
قدرت منطقه ای، نگران منطقه است، گفت: به اعتقاد 
با حضور  جز  منطقه  امنیت  ایران،  اسالمی  جمهوری 

خود کشورهای منطقه امکان پذیر نیست.
وزارت  رسانه ای  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس 
خواستار  ایران  اینکه  به  اشاره  با  کشور  امورخارجه 
به  کشورها  میان  سوء تفاهمات  رفع  و  تنش زدایی 
از  معتقدیم  افزود:  است،  اسالمی  کشورهای  ویژه 
می آید،  وجود  به  اختالفات  اثر  بر  که  شکاف هایی 
و  کرد  خواهد  سوء استفاده  اسرائیل  نام  به  دشمنی 
اسالمی  جمهوری  برای  راهبردی  امر  یک  وحدت، 
به سمت  را  دوستی خود  ایران همواره دست  و  بوده 
کشورهای  اگر  یقینا  و  کرده  دراز  منطقه  کشورهای 
منطقه خواستار ثبات، رونق و صلح در منطقه هستند، 

دوستی بهتر از ایران پیدا نخواهند کرد.
ایران  اسالمی  جمهوری  قطعی  سیاست  موسوی، 
کرد:  اظهار  و  اعالم  قوی  و  امن  منطقه  سیاست  را، 
می کنیم  زندگی  آن  در  که  منطقه ای  داریم  اعتقاد 
قوی  منطقه  چراکه  باشد؛  قوی  و  امن  نقطه ای  باید 
باعث خواهد شد که تک تک کشورها از این موهبت 
طور  به  که  هستیم  منطقه ای  در  ما  شوند.  برخوردار 
سنتی دچار اختالفاتی بوده است که باید در چارچوب 
به صورت مسالمت آمیز  و  بین الملل  به حقوق  احترام 

حل شود و ما خواستار ثبات منطقه هستیم.

اروپایی ها به تعهدات یازده گانه 
خود وفادار باشند

چنین  سوئیس  با  شده  انجام  مبادله  درخصوص  وی 
در  مالی  انتقال  و  تعامل  عنوان  به  آنچه  داد:  توضیح 
انتقال  برای  سوئیس  و  ایران  مالی  کانال  چارچوب 
و  اسالمی  بین جمهوری  ایران  به  بشردوستانه  اقالم 
آمریکا  با مجوز  به اصطالح خود  کشور سوئیس )که 
این کار را انجام داده اند( گفته می شود، راه حلی است 
برخی  رساندن  برای  کشورها  و  شرکت ها  برخی  که 
اقالم انسان دوستانه به ویژه دارو برای کشور ما تعبیه 
کردند و البته ما این را یک کار کوچک می دانیم، ولی 

از آن استقبال می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه امیدواریم برای 
خود  یازده گانه  تعهدات  به  اروپایی ها  برجام،  نجات 
وفادار باشند، گفت: جمهوری اسالمی با برداشتن ۵گام 

ایده ایجاد مناطق آزاد، ایده  ای پیشرو و با نظربلند در کشور

یادآور  با اشاره به ظرفیت های موجود در گیالن  وی 
شد: بنادر گیالن به ویژه بندر انزلی و کاسپین دارای 
ظرفیت های بسیار عظیم و فعالی است و در جمهوری 
دو  بین  همکاری  برای  آمادگی  چنین  نیز  آذربایجان 
کشور در همه ابعاد وجود دارد که همکاری های بندری 
راه آهن  اتمام  معتقدم  و  است  موارد  این  از  تنها یکی 
رشت به آستارا و تکمیل حمل و نقل ریلی و اتصال 
آن به جمهوری آذربایجان به عنوان حلقه مفقوده این 
اتصال است که به تحقق این اهداف و توسعه روابط 
دستورکار  در  امر  این  که  کند  می  کمک  همه جانبه 

است و باید تقویت شود.

آماده رفع اختالفات با عربستان هستیم
موسوی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری عراق 
و سفر ظریف به عراق و سفر الکاظمی به ایران گفت: 
آنچه که در عراق اتفاق می افتد و انتخاب یک فرد به 
عنوان رئیس جمهور عراق از سوی مردم به امور داخلی 
آن کشور مربوط است و جمهوری اسالمی دخالتی در 
به عنوان کشور دوست و  این موضوع نمی کند، ولی 
برادر به انتخاب مردم عراق احترام گذاشته و همیشه 

خواهان توسعه ارتباط با جمهوری عراق است.
در  سیاسی  ثبات  بازگشت  از  خرسندی  اظهار  با  وی 
جمهوری عراق و توافق گروه های مختلف و پارلمان 
آن کشور بر روی نخست وزیر جدید و همچنین اعالم 
حمایت ایران از عراق افزود: جمهوری اسالمی ایران 
با واسطه و یا  همواره آمادگی خود را برای گفتگوی 
بی واسطه با کشورهای منطقه ازجمله عربستان اعالم 
کرده و معتقدیم اختالفات موجود چیزی جز سوء تفاهم 
نیست و  فرامنطقه ای  از سوی کشورهای  ایجاد شده 
یقینا با وجود اشتراکات بسیاری که داریم، می تواند با 

گفتگو این سوء تفاهم رفع شود.
ایران  بین  ارتباط  ایجاد  برای  الکاظمی  حضور  وی، 
چه  ما  کرد:  تاکید  و  ندانست  درست  را  عربستان  و 
و  سوء تفاهمات  رفع  آماده  بی واسطه  چه  واسطه  با 

اختالف با کشور عربستان هستیم.
آسمان  از  استفاده  برای  ادعاها  برخی  موسوی 
را  ایران  در  جاسوسی  برای  آذربایجان  جمهوری 
رژیم   حضور  به  ما  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  نادرست 
منحوس صهیونیستی هشدار دادیم و نزدیک شدن به 
این کشور چیزی جز خیانت به آرمان فلسطین و تمام 

کشورهای مسلمان نخواهد بود.

کره جنوبی هرچه سریع تر مطالبات ایران را 
پرداخت کند

وی مطالبات ایران از سایر کشورها را زیاد اعالم نمود 
و افزود: برای دریافت برخی مطالبات، مذاکره کردیم 

به  اما برخی کشورها  بازپرداخت هستند؛  که در حال 
را  کار  این  زیاد  مذاکرات  علی رغم  جنوبی  کره   مانند 

انجام نداده است.
پرداخت  عدم  برای  جنوبی  کره   دلیل  افزود:  موسوی 
مطالبات ایران، تحریم های یکجانبه آمریکاست که ما 
این  تحریم یک  را قبول نمی کنیم، زیرا  این موضوع 
نوع تحریم  زورمابانه رژیم آقای ترامپ است که شما 

موظف و مکلف به آن نیستید.
وی همچنین با بیان اینکه کره  جنوبی نباید به خاطر 
تاکید  را پرداخت نکند،  ثالث،  مطالبات ما  یک کشور 
مقامات کره جنوبی درخواست می کنم  از  کرد: مجددا 
هر چه زودتر نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کنند.

پس از ۷سال به ماموریت جدیدی می روم
به  حرفه ای  دیپلمات  یک  اینکه  بیان  با  موسوی 
سفیر  نیز  دیپلمات  یک  کار  اوج  و  می رود  ماموریت 
شدن است، گفت: یک دیپلمات باید همواره به عنوان  

مامور، ماموریت خود را به درستی انجام دهد .
سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان افزود: بنده پس 
از هفت سال از پایان ماموریت قبلی خود از الهه هلند 
باید به ماموریت جدید بروم و طبیعتا  در مرکز بودم و 

سخنگوی بعدی نیز دیپلمات برجسته ای خواهد بود.

غرامت هواپیمای اوکراینی را می پردازیم
موسوی درخصوص مذاکرات انجام شده بین مقامات 
جمهوری اسالمی با مقامات کشور اکراین در رابطه با 
اتفاق سرنگونی سهوی هواپیمای اکراینی خاطرنشان 
پرداخت  را  هواپیما  غرامت  که  پذیرفته  ایران  کرد: 
کند، اما انجام این امر زمان بر، فنی، حقوقی و دارای 
آن  مسافران  از  بسیاری  اگرچه  و  است  مختلف  ابعاد 
هواپیما هموطنانمان بودند، اما اتباع اکراینی نیز در آن 
هواپیما حضور داشتند و در این راستا مذاکرات ادامه 
دارد و جمهوری اسالمی مسئولیت این اقدام سهوی را 

پذیرفته و در تالشیم که اجرایی شود.
به  اشاره  با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ارزی  تبادل  درخصوص  کشورها  برخی  با  مذاکره 
و  داریم  جهان  مناطق  به  متوازنی   نگاه  کرد:  اظهار 
سعی کردیم سیاست خارجه متوازنی با کشورهایی که 

عالقه مند به همکاری با ایران هستند، داشته باشیم.
منافع  غربی ها  اگر  داد: حتی  ادامه  موسوی همچنین 
ما  بشناسند،  رسمیت  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
محدودیتی برای ایجاد سند همکاری و توافق با سایر 

کشورها نخواهیم داشت.
از  دور  به  و  باثبات  منطقه ای  را  ایران  سیاست  وی 
تنش دانست و اظهار کرد: ایران خواستار حل و فصل 
تنش  کشش  ما  منطقه  معتقدیم   و  است  اختالفات 
قانون  چارچوب  در  باید مشکالت  و  ندارد  را  دیگری 

و به وسیله گفتگو حل شود.

سیاست ایران، نخست همسایگان است
این  به  پاسخ  در  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سوال که آیا توافق بلندمدت دوجانبه با برخی کشورهای 
همسایه در دستورکار است، گفت: جمهوری اسالمی 
۱۵کشور  ما  و  است  زیادی  همسایگان  دارای  ایران 
همسایه داریم. سیاست ما نخست همسایگان است و 
اولویت کار خود را روابط با همسایگان قرار دادیم و در 
این راه با استفاده از مکانیزیم های مختلف قراردادهای 

دوجانبه ای و چندجانبه ای انجام دهیم.
وی همچنین افزود: در برخی ساز و کارها، ساز وک 
ارهای سه جانه و چندجانبه به مانند ساز و کار ایران، 

آذربایجان و روسیه ایجاد کردیم.
موسوی با بیان اینکه در  حال گسترش روابط خود با 
همسایگان هستیم، اظهار کرد: حتما قرارداد دوجانبه و 
چندجانبه  دیگری نیز در آینده انجام خواهیم داد و این 

روابط را گسترش می دهیم.

در برجام تالش کرد توازن را ایجاد نماید و از اینجا 
به کشورهای اروپایی می خواهم بگویم به تعهد خود 
پایبند باشید و تحت تاثیر ایالت متحده قرار نگیرید که 
متاسفانه این کشورها تاکنون موفق به انجام تعهدات 

خود نشده اند.

توافق ایران و چین، سند همکاری 
بلندمدت است

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص سند همکاری 
ایران و چین اظهار داشت: از یکسو جمهوری اسالمی 
به عنوان کشور مهم در منطقه غرب آسیا و از سویی 
دیگر چین به عنوان کشور بسیار مهم در شرق آسیا، 
با دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل و به عنوان 
قدرت نوظهور مطرح شده که در آینده نه چندان دور 
به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا نیز مطرح می شود 
و به همین سبب طبیعی است که دو قدرت غرب و 
که  باشند،  داشته  متقابل  همکاری  روابط  آسیا  شرق 
این رابطه مطابق میل امریکا نیست و با ایجاد موانع 
سعی می کند جلوی این روابط را بگیرد، زیرا می داند با 
عملیاتی شدن این سند همکاری راهبردی، نقشه آنها 

نقش بر آب خواهد شد.
و  ایران  همکاری  سند  اینکه  به  اشاره  با  موسوی 
برای چینی ها  بررسی و اصالحات الزم  از  چین پس 
نهایی چین هستیم، گفت:  نظر  منتظر  و  ارسال شده 
آمریکایی ها سیاست فشار حداکثری را برای جمهوری 
این  امروزه  که  بودند  گرفته  پیش  در  ایران  اسالمی 
ایران به  اما  ابرفشار تبدیل شده،  سیاست به سیاست 
این فشارها عادت دارد و راهبرد نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در قبال این سیاست، مقاومت حداکثری 
با اتکاء به منابع عظیم داخل و دوستانی است که در 
راهبرد،  این  با  و تالش می کند  دارد  و جهان  منطقه 

نقشه امریکا را با شکست مواجه سازد .

آمادگی ایران برای گسترش روابط با 
جمهوری آذربایجان

وزارت  رسانه ای  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس 
و حسنه  دیرینه  روابط  اینکه  به  اشاره  با  خارجه  امور 
جمهوری اسالمی ایران با جمهوری آذربایجان در ابعاد 
مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و 
مردمی است، اضافه کرد: گفتگوها و رفت و آمدهای 
اهمیت  دارای  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  مردمی 
جمهوری  مردم  و  مقامات  سوی  از  و  است  بسیار 
که  معتقدیم  و  دارد  وجود  نگاه  همین  نیز  آذربایجان 
روابط اقتصادی ایران با کشورهای دوست و همسایه 
آنچنان که باید همپای روابط سیاسی و اجتماعی پیش 

نرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

اخبار منطقه آزاد انزلی

هیات  و  موسوی  سیدعباس  دکتر  سفر  جریان  در 
رئیس  و  سخنگو  انزلی،  آزاد  منطقه  به  همراه 
از  خارجه  امور  وزارت  عمومی  دیپلماسی  مرکز 
زیرساخت های حمل و نقل بندری موجود و در حال 
احداث، و پروژه اتصال منطقه به خط ریل سراسری 
سرمایه گذاری  با  صادراتی  تولیدی  واحد  یک  و 

خارجی بازدید به عمل آورد.
برنامه که دکتر محمدولی روزبهان رئیس  این  در 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
به همراه اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان 
نیز حضور داشتند، سخنگوی وزارت امور خارجه با 
فعال  اسکله های  کاری  فرآیندهای  و  زیرساخت ها 
نزدیک در  از  و  آشنا شده  بندری کاسپین  مجتمع 

جریان ظرفیت های این بندر قرار گرفت.
در ادامه این بازدید، دیدار از پروژه در حال احداث 
دستورکار  در  انزلی  آزاد  منطقه  به  ریل  اتصال 
سوی  از  الزم  توضیحات  آن  در  که  گرفت  قرار 
پیمانکار و مشاور طرح درخصوص این مسیر ریلی 
۳۷کیلومتری که حدود ۱۰کیلومتر آن در محدوده 
منطقه آزاد انزلی واقع شده ارائه شد که با اتمام آن 
این  به  کشور  جنوبی  بنادر  جاری،  سال  پایان  در 
منطقه متصل شده و زیرساخت الزم برای فعالیت 
تکمیل  منطقه  این  طریق  از  عبوری  کریدورهای 

می گردد.
تولیدی  واحد  از  دیدار  برنامه،  این  پایانی  بخش 
در  خارجی  سرمایه گذاری  با  که  چاپ  سیلندر 
که  بود  منطقه  این  یک  ناحیه  صنعتی  شهرک 
مشغول به تولید و صادرات می باشد. واحد تولیدی 
نفر  شصت  برای  مستقیم  اشتغال زایی  زمینه  که 
در صنایع  آن  تولیدی  نموده و محصول  فراهم  را 
مورد  دارویی  و  غذایی  محصوالت  بسته بندی 

استفاده قرار می گیرد.

بازدید سخنگوی وزارت امور 
خارجه از ظرفیت های 

منطقه آزاد انزلی

نشست تخصصی کارگروه توسعه روابط بین الملل 
و اوراسیا منطقه آزاد انزلی با حضور سیدعباس 
دیپلماسی  مرکز  رئیس  و  سخنگو  موسوی 
عمومی وزارت امور خارجه و محمدولی روزبهان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد انزلی منطقه برگزار شد.
تبیین  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومی کشورمان در 
مسیر مراودات تجاری آسیا و اروپا، چشم انداز تعیین 
شده برای منطقه متبوع خود را تبدیل شدن به مرکز 

مبادالت اقتصادی کشورهای منطقه عنوان کرد. 
محمدولی روزبهان اظهار داشت: ویژگی متمایز 
بودن  دارا  گیالن،  استان  و  انزلی  آزاد  منطقه 
زیرساخت های قوی و مناسب در حوزه بندری 
با دارا بودن دو بندر انزلی و کاسپین، فرودگاه 
راه آهن  و  بزرگراه  جنگل،  سردار  بین المللی 
کنار  در  که  است  نیاز  مورد  امکانات  سایر  و 
با کشورهای  ارتباط  در  آن  موقعیت جغرافیایی 
به  نزدیکی  و  اوراسیا  و  خزر  دریای  حوزه 
پایتخت کشور و قطب های صنعتی و جمعیتی، 

توانمندی های این منطقه را مضاعف می کند.
فرهنگی  گردشگری،  متنوع  ظرفیت های  وی، 
عنوان  به  را  استان  انسانی  نیروی  کیفیت  و 
توانمندی های  زینت بخش  و  کننده  تکمیل 
و  کرد  ارزیابی  عرصه  این  در  گیالن  و  منطقه 
به  دستیابی  برای  شده  ترسیم  دورنمای  گفت: 
آینده پژوهی  بر  مبتنی  آینده،  در  منطقه  اهداف 
و ساختن آینده براساس توانمندی های موجود و 

این ظرفیت های جدید است.

ایران  منطقه ای  همکاری های  توسعه 
با بهره مندی از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی

متبوع  منطقه  تولیدی- صنعتی  بخش  در  ارزی 
اقتصادی  روابط  تحلیل  در  کرد:  تصریح  خود، 
ده  چند  بازار  به  باید  آذربایجان  جمهوری  با 
میلیاردی این کشور اکتفا نکرد، بلکه این کشور 
ایرانی  را می توان معبری برای صدور کاالهای 

به قفقاز و اوراسیا قلمداد نمود.
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت 
از  تشکر  با  نشست،  این  در  نیز  خارجه  امور 
و  ایران  روابط  با  ارتباط  در  مباحث مطرح شده 
کشورهای همسایه به ویژه جمهوری آذربایجان، 
اظهار داشت: توجه به بخش بازرگانی سفارت و 
توسعه روابط اقتصادی با عنایت به تجربیات و 

اولویت های  از مهم ترین  توانمندی های موجود، 
کاری بنده در ماموریت به باکو خواهد بود.

سیدعباس موسوی با ارائه تحلیلی از مشکالت 
کشورمان،  بین المللی  تجاری  روابط  روی  پیش 
کاالیی  مراودات  مسیرهای  داشتن  نگاه  فعال 
کشور توسط منطقه آزاد انزلی را شایسته تقدیر 
اسالمی  جمهوری  راهبرد  افزود:  و  کرد  عنوان 
در  آرامش  و  صلح  تقویت  و  حمایت  بر  ایران، 
شده  بنا  منطقه  کشورهای  روابط  در  و  داخل 
باثبات  است؛ چراکه دارا بودن همسایگان امن، 

و پیشرفته به نفع منطقه و خود ما خواهد بود.
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت 
امور خارجه با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی 
قرار  و تجدد  تمدن  در  پیشرو  را  آن  گیالن که 
بهره برداری  منظور  به  کرد:  اضافه  است،  داده 
خصوصی  بخش  توانمندی های  از  حداکثری 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  چون  نهادهایی  و 
فرصت های  و  توانمندی ها  معرفی  مسیر  در 
فی  ارتباطات  موجود  صادراتی  و  سرمایه گذاری 

مابین افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتنی است، در این نشست که مدیر کل بنادر و 
دریانوردی استان، اعضای هیات مدیره، معاونین 
و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و نمایندگان 
بخش خصوصی حضور داشتند، فعالین اقتصادی 
منطقه فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه 
مبادالت با کشورهای منطقه به ویژه جمهوری 
آذربایجان را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای 
پیشنهادی خود را برای گسترش همکاری های 

دوجانبه عنوان نمودند.

۹۰۰میلیارد  بر  بالغ  حجم  به  استناد  با  روزبهان، 
دالری مراودات تجاری اعضای اتحادیه اقتصادی 
صدور  چون  ظرفیت هایی  به  توجه  اوراسیا، 
محصوالت کشاورزی را راهبرد این سازمان بیان 
کرد و افزود: از سوی دیگر با توجه به غنای علمی 
منطقه،  این  مزیت های  و  کشورمان  پزشکان 
حوزه  سالمت  گردشگری  قطب  به  می توانیم 
خزر و غرب آسیا تبدیل شویم؛ موضوعی که در 

دستورکار سازمان قرار گرفته است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مشکالت  برخی  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
محدودیت های  و  اقتصادی  فعالین  روی  پیش 

در نشست تخصصی کارگروه توسعه روابط بین الملل و اوراسیا منطقه آزاد انزلی عنوان شد:
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کتاب »آبی تر از دریا«، مجموعه ای از عکس های 
فرهنگی،  معاون  حضور  با  شهدا،  والدین  فاخر 
انزلی،  آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  مدیرکل حفظ 
و خانواده معظم شهدا در تاالر فرهنگی منطقه آزاد 

انزلی رونمایی شد.
آثار  اداره کل حفظ  سینمایی  امور  و  هنری  معاون 
و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: کتاب عکس 
»آبی تر از دریا«، مجموعه ای از عکس های فاخر با 
ظرافت های هنری و جلوه های ویژه از والدین معظم 

شهدای منطقه آزاد انزلی به ثبت رسیده است.
همچنین، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر ترویج فرهنگ 
و سیره شهدا با بهره گیری از شیوه های هنری بیان 
واقعی  ولی نعمتان  شهدا  معظم  خانواده های  کرد: 
خدمت  در  باید  متعهد  هنر  لذا  هستند،  ما  همه 
حاضر  نسل  به  گرانقدر  گوهرهای  این  شناساندن 

و نسل آینده پویا باشد.
دکتر سیدحجت مهدوی سعیدی با تاکید بر اثرات 
ژرف و درازمدت عکس بر اندیشه مردم یک جامعه 
مهم ترین  از  یکی  تصویر  و  عکس  امروز  گفت: 
ابزارهای هنری به منظور ترویج و معرفی اندیشه ها 
همچون  و  می شود  ثبت  تاریخ  طول  در  که  بوده 

چراغ راهی برای آیندگان می درخشد.
دریا«،  از  »آبی تر  عکس  کتاب  است،  گفتنی 
ظرافت های  با  فاخر  عکس های  از  مجموعه ای 
هنری و قابلیت های فنی باالست که توسط افشین 
معظم شهدای  والدین  از  گیالنی  هنرمند  میرزایی 
منطقه آزاد انزلی به ثبت رسیده است و این کتاب 
به  و  تدوین  بزرگ  قطع خشتی  در  در ۸۲صفحه، 
اهتمام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس گیالن و مشارکت سازمان منطقه آزاد انزلی 

توسط انتشارات رَج به چاپ رسیده است.

رونمایی از کتاب عکس 
»والدین شهدا« 
منطقه آزاد انزلی
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

کاالهای  صادرات  تولید،  اشتغال،  ایجاد  هدف  با  آزاد  مناطق 
توسعه  و  رشد  افزایش  موجب  تا  شده اند  تاسیس  صنعتی 
فناوری های  انتقال  و  زیربنایی  امور  و  شوند  کشور  اقتصادی 
پیشرفته به کشور را بیش از پیش فراهم کنند . اما در این مسیر 
دارد؛  وجود  زیادی  موانع  مناطق،  اصلی  اهداف  به  رسیدن  و 
شرایط سرمایه گذاری و ناامنی سرمایه گذاران و وجود تحریم ها 
وابستگی  گاها  و  آمریکا  سوی  از  فشارها  شدیدترین  اعمال  و 
به  که  است  مواردی  ازجمله  آزاد  مناطق  در  واردات  به  مردم 
این در حالی است که مناطق  آزاد منجر شده؛  ناکامی مناطق 
آزاد در جهان به عنوان یکی از موضوعات غیرقابل انکار قلمداد 
می شوند که می توانند در کمک به رشد و بالندگی اقتصاد کشور 

و تحقق اهداف جهاد اقتصادی موثر باشد. 
توسعه  یا در حال  و  یافته  توسعه  از کشورهای  بسیاری  اصوال 
ملی ،  اقتصاد  توسعه  همچون  هدف هایی  به  دستیابی  برای 
و  مناطق  نسبی  مزیت های  از  استفاده  سرمایه گذاری ،  جذب 
تا  آزاد می زنند  مناطق  احداث  به  اشتغال، دست  فرصت  ایجاد 
موجب توسعه فعالیت های اقتصادی و گردشگری در این مناطق 
مهم جهت  راهبردهای  از  یکی  نیز  موضوع  این  چراکه  شوند؛ 
رسیدن به اهداف مذکور تلقی می شود. اما با تمام این اوصاف 
منتقدین اذعان می دارند که مناطق آزاد کشور بعضا در دسترسی 
به اهداف اصلی خود موفق نبوده اند و نحوه عملکردشان بارها 
مورد انتقاد کارشناسان و حتی مسئولین ارشد کشور قرار گرفته 
واردات  بر  آزاد  مناطق  تمرکز  انتقادها،  این  مهم ترین  از  است. 
است؛ در حالی که بایستی توسعه صادرات در این مناطق محور 

قرار می گرفت.
با تمام این احواالت شاهد بودیم که مجلس قبلی چراغ سبزی 
به الیحه افزایش مناطق آزاد نشان داد، هر چند نتیجه نهایی آن 
هنوز مشخص نیست؛ اما رویکرد مجلس نیز در راستای خواسته 
این  طبق  است .  بوده  مناطق  افزایش  با  موافقت  یعنی  دولت 
رویکرد ، عملکرد هیچ کدام از مناطق را نباید به منطقه ای دیگر 
آزاد  منطقه  توسعه  نگاه،  این  براساس  اینکه  داد، ضمن  نسبت 
اقتصاد مقاومتی می تواند در شرایط تحریم  با توجه به اهمیت 
البته  باشد.  اقتصاد کشور  از وضع  رفت  برون  برای  راهگشایی 
مجلس دهم صرفا به این مصوبه اکتفا نکرد، بلکه مناطق آزاد را 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داد تا بتواند ابزار نظارتی خود را 
بیش از قبل پررنگ کند، غافل از آنکه نه تنها نسبت به گذشته 
بر عملکرد مناطق آزاد تاثیر مثبتی گذاشته نشد، بلکه به گفته 
مسئوالن مناطق این تفویض اختیارات، موجب تضعیف جایگاه 
مدیران در مناطق آزاد و نبود استقالل مالی و اداری شده است. 
اکنون با مجلس یازدهم روبه رو هستیم و قطعا تصمیم گیری های 
شرایط  بهبود  و  آزاد  مناطق  عملکرد  با  رابطه  در  آنان 
اظهارات  طبق  چند  هر  باشد،  موثر  می تواند  سرمایه گذاری 
آزاد  مناطق  به  نسبت  مثبتی  رویکرد  مجلس  این  نمایندگان ، 
ندارد، اما ظاهرا عزم خود را برای استفاده از ابزار نظارتی جهت 

بررسی موشکافانه عملکرد مناطق آزاد جزم کرده است. 
مجلس  نمایندگان  از  چند  تنی  با  را  ما  گفت وگوی  ادامه،  در 
ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  اعضای  و  اسالمی  شورای 

اقتصادی می خوانید.
 

احمد دنیامالی، رئیس مجمع نمایندگان 
استان گیالن در مجلس:

کارکرد مناطق آزاد براساس منافع ملی نیست
در  گیالن  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  دنیامالی  احمد 
گفت وگو با نشریه، عملکرد مناطق آزاد در دولت آقای روحانی 
را ارزیابی کرد و گفت: چیزی که در بدو تاسیس مناطق آزاد و 
قانون آن هدف و اساس قرار گرفته، این است که این مناطق 
به بحث تولید ، اشتغال به ویژه توسعه صادرات کمک کنند . یکی 
از مباحثی که درخصوص مناطق آزاد خیلی مهم و حائز اهمیت 
از  خیلی  متاسفانه  اما  است؛  مجدد  صادرات  موضوع  می باشد، 
مناطق آزاد ما به کارهایی که دیگران، بخش خصوصی و سایر 

مجموعه ها می توانند به راحتی انجام دهند، وارد می شوند.
که  مزیتی  اساسا  افزود:  مجلس  در  انزلی  بندر  مردم  نماینده 
برای مناطق آزاد تعریف شده، عموما در بحث توسعه صنعتی و 
صادرات بوده است. اکنون بخشی از مناطق مثل منطقه کیش 
البته که  و  داشتند  و قشم در حوزه گردشگری عملکرد خوبی 
از  اما خیلی  است،  دفاع  قابل  زمینه  این  در  اقدامات مسئوالن 
مناطق را که می بینیم، وارد کار یا اقداماتی می شوند که مردم 
عادی نیز می توانند انجام دهند، در حالی که اصال لزومی ندارد 
مناطق آزاد در کاری که مردم انجام می دهند، ورود پیدا کنند . به 
هر حال  این اقدام مناطق آزاد، حوزه اشتغال مردم تحت تاثیر 
قرار می دهد.  اینکه مناطق آزاد ما فقط باید خود را به عنوان یک 

بنگاه اقتصادی ببینند، درست نیست.
فعالیتشان در  باید اساس  آزاد  تاکید کرد: مناطق  ادامه  وی در 
رابطه با بحث منافع ملی کشور باشد. امتیازاتی که به مناطق آزاد 
داده شده، اگر با هدف منافع ملی و توسعه صادرات و پیشرفت 
اقتصاد کشور صورت بگیرد، آن وقت می توان رفتاری مناسب از 

مناطق آزاد داشته باشیم.  
ما  آزاد  مناطق  نیست  قرار  داشت:  اظهار  مجلس  نماینده  این 
هووی سرزمین اصلی باشند، اکنون همین بحث را در منطقه آزاد 
انزلی داریم؛ این منطقه آزاد اثرات ملموسی بر اوضاع و احوال 
مردم شهر انزلی نگذاشته است، در حالی که این موضوع باید 
برعکس باشد. یعنی اینکه مسئوالن مناطق آزاد باید هم افزایی 
ایجاد نموده و با اثرات ناشی از فعالیت ها، وضع اقتصادی مردم 
را ساماندهی کنند؛ لذا به نظر می آید در بخش هایی، از هدف 
اصلی تاسیس مناطق آزاد متاسفانه دور شده ایم . در حال حاضر 
شاهد هستیم که برخی مناطق آزاد به اسم شهری هستند، اما 
آن شهر در بحث اشتغال و در عرصه امکاناتی که در آن منطقه 
احساس  آن شهر  مردم  و  ندارد  خیلی سهمی  کند،  ایجاد  باید 
می کنند که مغموم واقع شدند. این موضوع را درخصوص بعضی 
چابهار  مورد  در  زمانی  مثال یک  داریم؛  به وضوح  آزاد  مناطق 
که  داشت  تاکید  باید  وجود  این  با  بود.  حاکم  شرایط  این  هم 

رفتار مناطق آزاد باید در راستای منافع ملی باشد؛ مناطق آزاد 
بنگاه اقتصادی صرف نیستند، این مناطق قرارشان این است که 
اقتصاد کشور را با محوریت صنعت ، صادرات و گسترش اشتغال 
بد  آزاد  مناطق  رفتار  نمی گویم  کلی  طور  به  لذا  دهند،  توسعه 

است، ولی به هر حال خیلی جای کار دارند.
دنیامالی در پاسخ به انتقادی که مسئوالن مناطق آزاد درخصوص 
نبود استقالل مالی و اداری و تضعیف جایگاه شان در رابطه با 
تصمیم گیری ها در مناطق مطرح می کنند ، گفت: فکر نمی کنم 
جایگاه مناطق آزاد ضعیف شده باشد؛ علت اینکه مناطق آزاد زیر 
نظر وزارت اقتصاد برده شد، این بود که مناطق آزاد پاسخگوی 
بخش نظارتی مثل مجلس به صورت عام نبودند؛ لذا مجلسی 
را  قانون  که  کرد  را  تالشش  تمام  زد،  رقم  را  اتفاق  این  که 
بچرخاند و به این سمت  ببرد که مناطق آزاد را زیر نظر وزارت 
عهده  به  را  نظارتی شان  کارهای  بهتر  بتوانند  تا  بیاورد  اقتصاد 

بگیرد.
این است که اگر  ادامه تصریح کرد: بزرگترین مشکل  وی در 
واقع  در  و  نباشند  وزارتخانه ای  هیچ  نظر  زیر  ما  دستگاه های 
این  نمی توان  نظارتی  حوزه  در  شوند،  قلمداد  مستقلی  دستگاه 
دستگاه را مورد سوال و بررسی عملکرد قرار داد . این موضوع در 
مورد ورزش نیز صادق است؛ در یک زمانی، شان رئیس سازمان 
ورزش کشور به اندازه معاون رئیس جمهور بود، لذا مجلس در 
احضار  را  کسی  و  شود  وارد  نمی توانست  عملکردش  با  رابطه 
نیستند،  پاسخگو  که  سازمان هایی  با  رابطه  در  بنابراین  کنند. 
اگر ابعاد و الزامات نظارتی مجلس رعایت نشود، چنین اتفاقاتی 
است  ممکن  دولتی  نهادهای  به  اختیارات  تفویض  درخصوص 

صورت گیرد.
دنیامالی در پاسخ به اینکه آیا با تفویض اختیارات مناطق آزاد 
به وزارت اقتصاد ممکن است استقالل مالی و اداری مسئوالن 
چهارچوب  در  ما  اعتقاد  به  گفت:  برود،  بین  از  مناطق  این 
درآمدهای عمومی خزانه این اتفاق باید برای مناطق آزاد بیفتد 
که درآمدهایی  که سازمان های دولتی ایجاد می کنند، بایستی 
از یک مسیر مشخصی وارد خزانه عمومی کشور شود و از طرف 
دیگر به صرف مسائلی که آن حوزه و آن مجموعه که درآمد را 
ایجاد کند، برود. به عقیده بنده استقالل مناطق آزاد با تصمیم 
مجلس قبلی در راستای تفویض اختیارات به وزارت اقتصاد زیر 
سوال نرفته است؛ آنچه را که من می بینم این است که مناطق 

آزاد ما خیلی وقت ها کارکردشان براساس منافع ملی نیست.
عدم  و  مدیریتی  ثبات  میزان  با  رابطه  در  مجلس  نماینده  این 
موضوع  این  کرد:  اظهار  آزاد  مناطق  در  کردن  سلیقه ای عمل 
کرده  پیدا  مطلوب تری  شرایط  و  شده  بهتر  گذشته  به  نسبت 
و  است  تخصصی  ما  آزاد  مناطق  کار  من  اعتقاد  به  است، 
مسئوالن مناطق آزاد باید خیلی همه جانبه نگر باشند، یعنی باید 
اداره  را  مناطق  بتوانند  که  باشند  داشته  ارزنده ای  قابلیت های 

کنند .
برای جذب  مرکزی  ما  آزاد  مناطق  بود  قرار  کرد:  تصریح  وی 
را  صادرات  توسعه  بحث  مثال  باشند،  خارجی  سرمایه گذاری 
داشته باشند، ولی بیشتر به گونه ای عمل کردند که اهداف اولیه 
نیز محقق نشد. متاسفانه آنچه که در مجلس قبلی دنبال شد، 
منافع  با  مغایر  بنده  نظر  به  که  بود  جدید  آزاد  مناطق  افزایش 
ملی است. اکنون همه تالش می کنند که هر منطقه ای را آزاد 
کنند، اما هیچ هدفمندی جامعی در این رابطه صورت نمی گیر د. 
در این راستا باید ببینیم عملکرد مناطق آزاد چقدر در راستای 
از آن  توسعه کشور، صادرات، تولید و اشتغال بوده است، پس 

باید به فکر توسعه مناطق باشیم. 
سال ها  این  در  که  آزادی  مناطق  برای  کرد:  تاکید  دنیامالی 
ایجاد کرده ایم و توسعه داده ایم، چه اتفاق بزرگی افتاده که حاال 
بعضا  کنیم؟  حاکم  را  رویه  این  هم  دیگر  مناطق  در  بخواهیم 
اتفاقاتی که افتاده مثبت نبوده که بخواهد به نفع مردم و حل 

مشکالت آنان باشد.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس در پاسخ به این سوال که 
است،  بوده  تاثیرگذار  آزاد  مناطق  عملکرد  در  چقدر  تحریم ها 
اقتصاد  حوزه  در  وقتی  است،  تاثیرگذار  تحریم ها  طبیعتا  گفت: 
بر  تحریم ها  این  طبیعتا  کنیم،  سرمایه گذاری  و  کار  بخواهیم 
نحوه عملکرد تاثیر می گذارد، ولی به هر حال ما در موضوعات 
دیگر کشور هم با مشکالت تحریم مواجه بودیم؛ به نظر می آید 
با وجود همه این بحث ها، کارکرد مناطق آزاد به گونه ای است 
که حتی اگر تحریم ها اعمال شود، باز هم توانایی این را دارند 

که عملکرد قابل قبولی ارائه دهند.
برای  جدید  مجلس  روی  پیش  برنامه های  درخصوص  وی 
مناطق آزاد اذعان داشت:  مجلس پیش رو بیشتر دنبال این است 
که پایش و ارزیابی گذشته را در ابتدا داشته باشد و رکوردها و 
طبقه بندی هایی که در حوزه های مختلف مناطق آزاد وجود دارد 
را احصا و تحلیل کند تا بتوانیم اثربخشی شان را در حوزه اقتصاد 
صحیحی  داده های  اگر  اما  نماییم؛  اندازه گیری  کشور  کالن 
نداشته باشیم، نمی توانیم تحلیل درستی هم ارائه دهیم . یکی از 
مشکالتی که داریم این است که داده های مان یا اندک است و 
یا اینکه بعضا درست نیست؛ لذا باید ابتدا در رابطه با رفتارهای 
چند دهه مناطق آزاد تحلیل جامعی داشته باشیم و بعد با آمایش 

سرزمینی مخصوصا در ابعاد صنعتی اقتصادی منطبق کنیم. 
دنیامالی تاکید کرد : امروز هر مجوزی را که برای توسعه مناطق 

آزاد صادر کنیم، به نفع اقتصاد کالن کشور نخواهد بود.
وی در رابطه با حذف بروکراسی اداری مناطق و راهکاری پیش 
روی سرمایه گذاران گفت: برای حذف بروکراسی ، سیستم اداری 
در  موضوع  این  به  مقطعی  نگاه  دارد؛  در کالن مشکل  کشور 
آینده گریبان گیرمان می شود . اگر بخواهیم موانع را برداریم، باید 
نقش آدم ها را کم کنیم و سیستم ها را پررنگ کنیم؛ لذا بایستی 

این موضوع را شبکه ای ببینیم .

به  پاسخ  در  پایان،  در  گیالن  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
اظهار  نیست،  آزاد  مناطق  فراکسیون  چرا عضو  که  سوال  این 
چه  فراکسیون  این  انتخابات  که  نشدیم  متوجه  اصال  داشت: 
درست  مکانیزمی  مجلس  در  شد.  چه  آن  نتیجه  و  بود  زمانی 
برای فراکسیون ها نداریم . آیین نامه روشن و شفافی نیز در حوزه 

انتخابات فراکسیون ها حاکم نیست.

محمدعلی محسنی بندپی، عضو فراکسیون مناطق 
آزاد در مجلس:

استفاده از ابزار نظارتی مجلس یازدهم برای 
بررسی عملکرد مناطق آزاد

نیز  آزاد  مناطق  فراکسیون  عضو  بندپی  محسنی  محمدعلی 
آقای  دولت  در  آزاد  مناطق  عملکرد  به  نشریه،  با  در گفت وگو 
روحانی پرداخت و گفت: الزمه پاسخ به این سوال این است که 
به مناطق آزادی که قبل از سال 72 مجوز گرفتند برگردیم، مثل 
در طی  را  مناطق  این  عملکرد  بایستی  چابهار.  و  قشم  کیش ، 
سی سال گذشته ارزیابی کنیم. به عملکرد مناطق آزادی هم که 
در دولت آقای روحانی اجازه داده شد ایجاد شوند نیز بپردازیم؛ 
در  توانستند  مناطق  این  چقدر  که  کنیم  بررسی  اینکه  ضمن 
جهت توسعه منطقه ای   و بعد هم کشور کمک کنند. به همین 
خاطر فلسفه منطقه آزاد این است که راه میانبری برای توسعه 
هر منطقه و کشورهای در حال توسعه شوند. بسیاری از کشورها 
نیز به شدت در این موضوع کار کرده اند، اما متاسفانه ما نتیجه 
مطلوبی از مناطق آزادمان نگرفته ایم. مثال همین شرایط تحریم 
 بر نحوه عملکرد مناطق آزاد اثرگذار بود، ضمن اینکه عدم وجود 
امنیت برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران و ضعف مدیریت در 

مناطق آزاد کشور مزید بر علت شد.
آزاد  مناطق  عملکرد  نحوه  این  بر  فاکتور  دو  کرد:  تاکید  وی 
تاثیرگذار بود؛ اول تحریمی که آمریکا اعمال کرد و دوم خطر 
وجود  سرمایه گذاری شان  و  سرمایه گذاران  برای  که  ناامنی  
داشت. ضمن اینکه ضعف مدیریتی مناطق آزاد نیز در روند کند 
توسعه ای مناطق، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تاثیرگذار است . 
ارزی که  براساس صادرات و  باید محصوالتمان را صادر و  ما 
بایستی وارد کشور می شد، تعادلی بین ارز خارجی و ارزش پول 

ملی مان برقرار می کردیم.
و  آزاد  مناطق  افزایش  الیحه  درخصوص  محسنی بندپی 
هرچه  آزاد  مناطق  گفت:  موضوع  این  به  مجلس  سبز  چراغ 
بیشتر باشند، بهتر است؛ اگر به تاریخ مناطق آزاد دنیا نگاهی 
را در 5سال  آزاد  بیشترین رشد مناطق  بیندازیم، می بینیم که 
گذشته داشته ایم؛ در این مدت خیلی ها متوجه شده اند که در 
مناطق آزاد پتانسیل ها و ظرفیت هایی وجود دارد که می توانند 
با سرمایه گذاری در آن، به توسعه منطقه و کشورهایشان کمک 
بنابراین در  این سمت رفتند.  به  استقبال  با  لذا خیلی ها  کنند؛ 
را  رشد  بیشترین  گذشته،  سال  چندین  به  نسبت  اخیر،  5سال 
در مناطق آزاد به واسطه شناخت ظرفیت ها و استفاده از این 
این  استقبال  وقتی  داشته ایم.  همجوار  کشورهای  در  پتانسیل 
به  مزایایش  بایستی  حتما  می شود،  کشورها  توسط  چنینی 
معایبش بچربد؛ اگر مدیریت صحیح در مناطق داشته باشیم، 
نه تنها مضر نخواهند بود، بلکه مفید واقع خواهند شد. مناطق 
دومش  لبه  نباشیم،  مراقب  اگر  که  لبه ای هستند  دو  تیغ  آزاد 
داریم،  اکنون  که  سرنوشتی  بود.  خواهد  اول  لبه  از  برنده تر 
آزادی بی رویه واردات  بعضا همین طور است؛ یک طرف آن 
با  سرمایه گذاران  بتوانیم  که  است  این  دیگر  طرف  و  است 
سرمایه هایشان را بدون اخذ مالیات جذب نماییم. واقعیت آن 
است که معافیت های مالیاتی سخت است، از طرفی ورود ارز 

هم وجود ندارد.  
برای  شد  قرار  داد:  ادامه  مجلس  در  نوشهر  مردم  نماینده 
سرمایه گذاران دروازه ها باز باشد، در واقع بدون اخذ مالیات این 
اتفاق رقم بخورد، اما در کشور ما بیست سال و در کشورهایی 
اختیار سرمایه گذاران قرار  را در  این تسهیالت  دیگر صد سال 
اخذ  بدون  سرمایه گذاران  و  بیاورند  سرمایه هایشان  تا  می دهند 
مالیاتی و عوارض گمرکی سرمایه گذاری یا کارخانه ایجاد کنند 
و به دنبال آن اشتغال جوانان شکل بگیرد. ضمن اینکه مواد خام 
وارد شود و محصوالتی که تولید شده، صادر گردد و در پی آن 

ارزآوری برای کشور رقم بخورد.
آزاد  مناطق  فرآیند  بر  درستی  مدیریت  اگر  کرد:  تصریح  وی 
را  جوانان  بیکاری  مشکل  نه  ما  شاید  اکنون  می شد،  اعمال 
داشتیم و نه مشکالت ارزی که االن متاسفانه گریبان گیرمان 
شده است؛ ضمن اینکه وابسته شدن هر روزه مردم به واردات 

هم نداشتیم . 
که  است  این  تالشمان  ما  اکنون  افزود:  مجلس  نماینده  این 
در فراکسیون مناطق آزاد به جدیت پیگیر شویم و بر عملکرد 
مناطق آزاد بیشتر نظارت کنیم و ضعف ها و مشکالتی را که در 
مسیر آنها و در راستای رسالت اصلی تشکیل مناطق آزاد است 
را برطرف و آنان را نزدیک به رسالت اصلی خودشان در جهت 

توسعه ، اشتغال زایی و صادرات نماییم.
به  آزاد  مناطق  اختیارات  تفویض  درخصوص  محسنی بندپی 
ما  اقتصاد  گفت:  مناطق  این  جایگاه  تضعیف  و  اقتصاد  وزارت 
اشتباهی که  است . یک  دیگر  اندازه کافی درگیر مشکالت  به 
به دالیلی دچار  اگر سازمانی  این است که  قبال هم رخ داده  
مشکل می شد، به جای آنکه در درون آن سازمان مشکل حل 
را به سازمان دیگر  گردد، سعی می کردیم وظایف آن سازمان 
امور  معاونت  بهزیستی کشور ،  سازمان  مورد  در  مثال  بسپاریم؛ 
اجتماعی ، بحث آسیب های اجتماعی و رفاه مردم را در سراسر 
این  در  که  مشکالتی  واسطه  به  اما  می کرد،  پیگیری  کشور 
بهداشت  وزارت  در  آن  موازات  به  دیگری  معاونت  بود،  بخش 
ایجاد شد . متاسفانه این رویه وجود دارد که دستگاه های موازی 

زیادی را برای کارایی بیشتر ایجاد کنیم؛ در حالی که باید تالش 
نماییم که از بزرگ کردن دولت نیز پرهیز کنیم؛ تا همین جا هم 
متاسفانه دولت بزرگ شده است، در واقع اندازه دولت نسبت به 
جمعیتش در مقایسه با کشورها توسعه یافته یکی از معضالت 
از  باعث شده که دولت هم  این  کشور ما محسوب می شود و 
در  می دانم  بعید  باشد.  سنگین  خرج،  نظر  از  هم  و  نظر حجم 
عمل بتوانیم به این سمت برویم که ماموریت های مناطق آزاد را 
علی رغم حجم کارهای سنگینی که خودشان دارند، واگذار کنیم.

این نماینده در رابطه با عملکرد مجلس قبلی درخصوص مناطق 
بحث  در  تنها  نه  مجلس  عمده  مشکل  شاید  کرد:  اظهار  آزاد 
منطقه آزاد، بلکه در سایر عرصه ها، ضعف نظارت مجلس باشد.  
اکنون اگر قوانین مناطق آزاد را نگاه کنیم، می بینیم که قوانین 
که  شکلی  و  بستر  در  قوانین  این  آیا  اما  داریم،  خوبی  خیلی 
مصوب شدند، اجرا می شوند یا خیر؟ این کاری بود که مجلس 
قبلی رها کرد، اما کمیسیون تخصصی در مجلس یازدهم بر آن 
به نظارت  تولید کنند،  قانون های مکرر  آنکه  از  بیشتر  تا  است 
به اجرای قوانین قبلی بپردازد. حال اگر الزم شد، قوانینی هم 
و  تمرکز  اما  است؛  سرجایش  موضوع  این  و  می کنند  اصالح 
توجه اصلی مجلس یازدهم، بیشتر بر نظارت بر عملکرد دولت 
در راستای قوانینی که مصوب شده خواهد بود؛ قوانین مناطق 

آزاد نیز قطعا یکی از این برنامه ها است.

حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش در مجلس:
پیگیری مجلس برای توسعه منطقه آزاد انزلی

اما حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس در گفت وگو 
انزلی و پیگیری  با نشریه، از وضعیت طرح توسعه منطقه آزاد 

مجلس یازدهم در این رابطه سخن گفت.
موضوعی  دنبال  به  انزلی  آزاد  منطقه  در  ما  کرد:  تاکید  وی 
هستیم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و آن توسعه 
این منطقه است؛ لذا می خواهیم اجماعی در مجلس صورت داده 

شود تا این موضوع مورد تایید نهایی قرار بگیرد.
وی گفت : سابقا این مصوبه در مجلس تصویب شده بود و بعد 
را  نگهبان موضوع  اما شورای  رفت،  نگهبان  به شورای  آن  از 
که  شد  متذکر  هم  مجمع  و  داد  ارجاع  مصلحت  تشخیص  به 
با  اگر نقصی که مورد نظر شورای نگهبان است، مرتفع شود، 
این قانون موافقت می کند. دغدغه شورای نگهبان نیز این بود 
که با توسعه منطقه انزلی به محیط زیست آسیب نرسد؛ ضمن 
اینکه تغییر کاربری از اراضی که به منطقه آزاد ملحق می شوند 
نیز ایجاد نگردد. لذا این موضوع در مجلس یازدهم و کمیسیون 
اقتصادی دوباره مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن ان شااهلل 

به صحن می آید .

محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس:

عملکرد مثبت مناطق آزاد در دولت اول روحانی
محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده 
آقای  دولت  عملکرد  از  نشریه،  با  گفت وگو  در  نیز  بناب  مردم 
که  کرد  تاکید  و  گفت  آزاد سخن  مناطق  با  رابطه  در  روحانی 
وضعیت سرمایه گذاری در دولت اول روحانی به واسطه برجام، تا 

حدود قابل توجهی نسبت به گذشته بهتر بوده است.
وی گفت: در دولت آقای روحانی چند منطقه آزاد توسعه داده 
شد و الیحه افزایش مناطق آزاد نیز در دستورکار مجلس قرار 
گرفت، هر چند هنوز سرانجام این الیحه مشخص نشده است.

دلیل  به  آزاد  مناطق  شکل گیری  داد:  ادامه  باقری بنایی 
ویژه  به  و  سرمایه  گذاری  اشتغال،  به  مربوط  مشکالت  حل 
دولت ها  نیز  تاکنون  است .  بوده  خارجی  سرمایه گذاری 
به اشتغال  بتوانند مشکالت مربوط  تا  نظرات مختلفی داشتند 
وجود  ارس  آزاد  منطقه  که  ما  خود  استان  در  کنند.  حل  را 
روحانی  آقای  قبلی  دولت  در  که  داشت  اذعان  باید  دارد، 
سرمایه گذاران  و  گرفت  شکل  خوبی  سرمایه گذاری های 
را  ارس  آزاد  منطقه  در  اشتغال  بحث  حدودی  تا  توانستند 
هم  مدیریتی  بحث  اینجا  در  البته  ببرند؛  جلو  به  خوب  خیلی 
مطرح است که در دولت اول آقای روحانی توانستند با رویکرد 
عرصه  وارد  و  تشویق  را  سرمایه گذاران  و  کنند  عمل  درست 
سرمایه گذاری کنند . پس از برجام مشکالتی به کشور تحمیل 
در  و  برای سرمایه گذاران سخت شد  و شرایط سرمایه گذاری 
دولت  یعنی  گذشته،  مانند  به  نیز  آزاد  مناطق  عملکرد  نتیجه 
یازدهم مثبت نشد و در واقع سرمایه گذاری خیلی جدی گرفته 
نشد؛ امریکا هم که به شدت سرمایه گذاران را زیر فشار قرار 
داد؛ لذا وضعیت مناطق آزاد در دولت اول آقای روحانی نسبت 
این  تحریم ها،  اعمال  با  اما  بود،  بهتر  گذشته  دوره های  به 

دستاورد با مشکل جدی روبه رو گردید.
این نماینده مجلس در رابطه با چراغ سبز مجلس قبل نسبت 
به الیحه افزایش مناطق آزاد اظهار داشت: باید در این رابطه 
کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد. مجلس و دولت و همه برای 
متاسفانه در مجلس  اما  فعالیت می کنند،  حل مشکالت کشور 
اتفاقاتی می افتد که نگاه ها سیاسی می شود؛ مثل توسعه منطقه 
آزاد یا افزایش آن که بیشتر نگاه سیاسی در آن حاکم بود. لذا 
به نظر می رسد باید کار کاشناسی قوی انجام گیرد که مثال در 
چهارمحال یا اردبیل منطقه آزاد شکل بگیرد یا نه ؟ باید ببینیم 
فراهم کردن این بستر در کوتاه مدت به حل مشکالت اشتغال 
کمک می کند یا خیر؟ لذا کار کارشناسی باید دنبال شود. دولت 
و مرکز پژوهش های دولت نیز باید کار تحقیقاتی صورت دهند .  
وی تاکید کرد: خیلی از مناطق را در جهان داشتیم که االن با 
توجه به فراهم کردن زیرساخت ها بسیار فعال هستند؛ در عین 
به  توجه  با  که  داریم  داخل کشور  در  را  مناطق  از  خیلی  حال 
موقعیت جغرافیایی که دارند، آنگونه که باید خدمت نمی کنند. 
لذا دنبال این هستیم که در مجلس هم کار کارشناسی صورت 
بگیرد تا مناطقی که منافع ملی کشور را تامین می کند، توسعه 

دهیم .
باقری ادامه داد: ان شااهلل هفته آینده دنبال این هستیم که آقای 

بانک بیاید و در رابطه با مناطق گزارش هایی بدهد. 
تاکنون  ما  اولویت  افزود:  مجلس  در  بناب  مردم  نماینده 
به  هنوز  است،  بوده  مجلس  در  معیشتی  و  ارزی  بحث های 
مناطق نرسیده ایم؛ این هفته یا هفته آتی آقای بانک به عنوان 
در  ما  اینکه  به مجلس می آید. ضمن  مناطق  مسئول مستقیم 
کمیسیون به دنبال آن هستیم در جاهایی که بستر آماده باشد، 
ایجاد  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاری  برای   را  موقعیت  این 

نماییم تا بحث اشتغال و درآمد سرانه کشور باال برود. 
باقری تاکید نمود: ما نمی خواهیم بی گدار به آب بزنیم و همه 
جا را بدون در نظر گرفتن شرایط، منطقه آزاد اعالم کنیم؛ ما 
می خواهیم هر جا که الزم است و تا جایی که سرمایه گذاری 
اقتصاد داخلی کشور را تحت الشعاع قرار ندهد، محدوده ای را 
به  می تواند  آزاد  مناطق  چراکه  کنیم؛  تبدیل  آزاد  منطقه  به 
نحوی بستر قاچاق باشد؛ لذا جاهایی که می توانند این مسائل 
بایستی  را  بیاورند  منطقه  به  سرمایه گذار  و  کنند  کنترل  را 

عزم مجلس یازدهم برای بررسی عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید:

مطرقهابزارنظارتیمجلسبرسرمناطقآزاد

صرفا  و  نشده  بسترسازی  که  هم  جاهایی  با  و  دهیم  توسعه 
بحث و رویکرد سیاسی حاکم است، برخورد کنیم. بنابراین کار 
مجلس  در  باید  موضوعات  این  با  رابطه  در  دقیق  کارشناسی 

صورت گیرد.

پرویز محمدنژاد، نماینده مردم لنگرود در مجلس:
عملکرد مناطق آزاد آشکار نیست

در  نیز  مجلس  در  لنگرود  مردم  نماینده  محمدنژاد  پرویز  اما 
گفت وگو با نشریه، به بررسی عملکرد مناطق آزاد در دولت آقای 
روحانی پرداخت و به اهمیت نگاه واال به مناطق آزاد اشاره کرد.

دارد،  ما  کشور  که  وضعیتی  با  آزاد  منطقه  به  نگاه  گفت:  وی 
بایستی نگاهی اساسی و اصولی و درخصوص تجارت باشد. با 
به ویژه تحریم  با آن روبه رو هستیم  به تحریم هایی که  توجه 
یکجانبه آمریکا که در دنیا برای جلوگیری از تجارت به ما نفوذ 
بی بدیل  آزاد در کشور  مناطق  تاکید کنم که نقش  باید  کرده، 
است. اینکه چقدر به این موضوع آگاهی داشته باشیم و به این 
به مدیران و  قبول کنیم، بستگی  را  این نقش  برسیم که  باور 
دولت دارد؛ چراکه در این زمینه قدرت تصمیم گیری در دستان 
نمایندگان  عنوان  به  نحوی  به  که  کسانی  البته  و  دولتمردان 
مردم در قوه مجریه کار می کنند، است. مسلم است که نگاه به 
مناطق آزاد باید به چند دلیل بسیار واال باشد؛ اول اینکه انعقاد 
خیلی  می تواند  تحریم ها  جهت  به  دنیا  کل  با  ما  قراردادهای 
به صورت  آزاد می تواند  مناطق  در عین حال  اما  باشد،  سخت 
موافقت نامه دوجانبه یا سه جانبه با کشورهای منطقه و همسایه 
اعمال  با  ویژه  به  کنند،  رفع  را  نقص  این  نحوی  به  و  کار  ما 

موافقت نامه های ترجیحی.
محمدنژاد افزود: منطقه آزاد، منطقه ای است که برای این کار 
ساخته شده، اما متاسفانه تاکنون از ظرفیت های آن به درستی 
کنیم  دقت  آزاد  مناطق  برخی  به  اگر  است؛  نشده  استفاده 
می بینیم که این مناطق را به عنوان یک بازار خرید و فروش 
امروز اگر کسی بخواهد به خرید فکر کند و  کاال می شناسند؛ 
لوازم زندگی اش را تهیه نماید، قطعا سمت و سویش به مناطق 
با ذات منطقه  این موضوع  این در حالیست که  آزاد می خورد؛ 
آزاد همخوانی ندارد؛ اما مردم، مناطق را فروشگاه می بینند، چون 
نقش اصلی خود را ایفا نکرده و مسئولیت اصلی را به نمایش 
نگذاشته است . در حال حاضر ما یک اتحادیه باالی خزر به نام 
اوراسیا داریم که بازاری غنی است و میلیاردها دالر در این بازار 
گردش مالی صورت می گیرد، اما هنوز هیچ فکری برای ورود 
اگر هم شده، بسیار محدود و در حد  بازار نشده است؛  این  به 
یک تنظیم صورت جلسه است و ما عملیاتی اش را ندیده ایم؛ لذا 
همه اینها می تواند نقش بی بدیل منطقه آزاد باشد و منطقه آزاد 

می تواند خودش را از این منظر بروز دهد .
نماینده مردم لنگرود در مجلس، درخصوص تفویض اختیارات 
مناطق  این  جایگاه  تضعیف  و  اقتصاد  وزارت  به  آزاد  مناطق 
قرار  اقتصاد  وزارت  نظر  زیر  دبیرخانه  که  زمانی  در  گفت: 
گذشته  و  آثار  نبود.  االن  از  بهتر  چیزی  هیچ  هم  نداشت 
آمار  داشت که  تاکید  باید  و  است  روی  مان  پیش  آزاد  مناطق 
عملکرد مثبتی در گذشته را نشان نمی دهد؛ لذا اینها نمی تواند 
توجه  مورد  باید  که  مطلب  اولین  باشد.  ترمز  یک  عنوان  به 
چقدر  آزاد  مناطق  که  است  موضوع  این  به  نگاه  بگیرد،  قرار 
باور وجود  این  متاسفانه  کنند ؟  ایفا  نقش  اقتصاد  در  می توانند 
ندارد، منتهی تا جایی که من رصد می کنم و رفتار مناطق را 
در کل نظام اقتصادی می بینیم، باید بگویم که عملکرد مناطق 

بنابراین زمانی که  نیست .  اثراتش هم مشخص  و  آزاد آشکار 
محدودیت وجود نداشت، هیچ چیزی بهتر از حال حاضر نبود. 
اینها نمی تواند خیلی دامن گیر مسئولین ما در حوزه عملکردی 
مناطق آزاد باشد؛ این طور دستورالعمل ها و نبود استقالل مالی 
داشته  غیرمستقیم  ارتباط  مالی  منابع  با  اگر  چیست ؟  معنایش 
اصل  لذا  کجاست؟  اشکالش  و  می لنگد  کار  کجای  باشیم، 
را  بروکراسی  مقدار  فقط یک  نمی شود،  موضوع که مخدوش 
بیشتر می کنند و این نیز نمی تواند در اصل موضوع اثر منفی 

داشته باشد. 
وی ادامه داد: بازار منطقه آزاد برای کسانی که وارد می شوند، 
منطقه  این  ارزش  از  خبر  واقع  در  نیست.  کننده  جذب  خیلی 
ندارند . در این رابطه مقامات استانی و ارشد استان ها باید تالش 
کنند و منابع ثروت را به سمت منطقه آزاد بکشانند، منابع ثروتی 
که سیار است و هر از چندگاهی هم به جاهایی حمله می کند 
که باعث ایجاد تورم می شود؛ باید در منطقه آزاد به سمت تولید 

رفت.
محمدنژاد تاکید کرد: رسالت مناطق آزاد تولید است؛ اما خیلی 
از  یکی  نمی شود.  دیده  مناطق  در  رابطه  این  در  اثربخشی 
کاال  ورود  که  است  این  آزاد  مناطق  اصلی  و  اساسی  وظایف 
صادرات  آنجا  از  متعاقبا  بعد  و  باشد  همراه  جزئی  تغییرات  با 
تعریف  ما  برای  را  موضوع  این  امروز  تجارت  گیرد.  صورت 
عنوان  به  واسطه،  بلکه  عنوان  به  نه  سرمایه گذار  که  کرده 
را  کاال  یعنی  کند؛  بازی  نقش  می تواند  آزاد  مناطق  در  مبدل 
وارد مناطق آزاد کند و با یک تغییرات جزئی که خیلی هزینه بر 
هم نیست، در قالب قراردادها و موافقت نامه های ترجیحی، به 
کشورهایی که امروز در اطراف ما نیازمند بازار هستند، فروخته 
است  ما حاکم  اطراف  در  وکارهای خوبی  اکنون کسب  شود . 
که اگر از این فرصت استفاده نکنیم، باز به سان موقعیت هایی 
دیگر که برایمان ایجاد شد، این مزیت و بازار نیز از دستمان 
روسیه،  کشورهای  در  اخیرا  اتحادیه ای  اینکه  ضمن  می رود . 
ایجاد شده که  ما  ازجمله خود کشور  قزاقستان، قرقیزستان و 
سریع تر  هرچه  باید  نتیجه  در  باشد.  موقعیت  بهترین  می تواند 
اقتصاد  تولید ،  تجارت،  حوزه  در  که  را  کسانی  و  کنیم  عمل 
نظرات  از  و  کنیم  جمع  را  می کشند  زحمت  وکار  کسب  و 

نماییم.  کارشناسی شان استفاده 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی ما نتوانست 
بازرگانی  اتاق  که  حالی  در  کند،  بازی  نقش  باید  که  طور  آن 
برایمان پتانسیل خوبی است؛ لذا باید مقامات ارشد به فکر باشند 

و اینها را دور جمع کنند و به مبادله افکار بپردازند.
ثبات  شاهد  مناطق  در  چقدر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
مدیریتی و عدم سلیقه ای عمل کردن هستیم، اظهار کرد: ثبات 
مدیریتی در مناطق مزایا و معایبی دارد؛ از نوع حرفه ای و علمی، 
ما تابع مقررات روز با نگاه های علمی به روز هستیم ، یعنی لزوما 
از حلم و دانش روز در حوزه صادرات و کسب وکار و با نگرش 
جدید بر وفق رفتارهای جهانی نقش ایفا می کنیم و چاره ای جز 
باشیم؛  داشته  برنامه خود  در  مدیریتی  تغییرات  که  نداریم  این 
برنامه های  و  افکار  از  استفاده  یعنی  مدیریتی  تغییرات  چراکه 
ایجاد مشکل  است  ممکن  مدیریتی  تغییرات  اینکه  روز.  جدید 
اما اگر درست عمل نکنیم و هوشمندانه  کند را تایید می کنم؛ 
وارد تغییرات مدیریتی نشویم، قطعا دچار آسیب خواهیم شد؛ اما 
اگر درست فکر کنیم، نه تنها تغییرات مدیریتی آسیب نیست، 
بلکه فرصتی برای استفاده از افکار و اندیشه های جدید که روز 

به روز تغییر می کند، است.
الیحه  به  نسبت  مجلس  سبز  چراغ  با  رابطه  در  محمدنژاد 
افزایش مناطق آزاد تصریح کرد: نگاه مجلس را نمی توانم خیلی 
از اندیشه هایی که در ذهن نمایندگان است، عنوان کنم . ظرفیت 
مناطق آزاد ما خیلی زیاد است . وقتی ظرفیتی آزاد باشد، هنر این 
است که از منبع در اختیار که برایش سرمایه گذاری و ظرفیت 

ایجاد شده، در قدم اول استفاده شود.
افزایش  کرد:  تاکید  پایان  در  مجلس  در  لنگرود  مردم  نماینده 
مناطق آزاد بسته به این دارد که چگونه فکر و اندیشه کنیم تا 
از ظرفیت های موجود این مناطق استفاده کنیم. در حال حاضر 
انزلی و سایر مناطق ظرفیت های خالی دارند که از آنها استفاده 
نمی شود، لذا سرمایه گذاری در زمینه افزایش تعداد مناطق آزاد، 

به معنای هدر دادن منابع مالی است.  
 

مهرداد بائوج الهوتی، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس:

عملکرد مثبت مناطق آزاد در دولت روحانی
مهرداد بائوج الهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده 
عملکرد  نشریه،  با  گفت وگو  در  نیز  مجلس  در  لنگرود  مردم 
مناطق آزاد را در دولت آقای روحانی قابل توجه دانست و تاکید 
نسبت  به  دولت  این  در  سرمایه گذاری  برای  شرایط  که  کرد 

گذشته بهتر بوده است .
آزاد وظایف صادرات را به عهده دارند  وی تاکید کرد: مناطق 
آزاد  مناطق  بگوییم  باید  باشیم،  داشته  تعریفی  بخواهیم  اگر  و 
سرزمینی هستند که بایستی در آن واردات را برای تولیدکننده 
فراهم  بیشتر  برای صادرات  در عوض شرایط  و  کنیم  سهل تر 

نماییم. 
بائوج الهوتی تصریح کرد: نگاه به واردات در مناطق آزاد باید کم 

و در مقابل صادرات بیشتر باشد.  
وی افزود : نمی خواهم بگویم به نگاه آرمانی درخصوص مناطق 
آن  و  داد  رخ  مثبت  اتفاق  چند  خوشبختانه  اما  رسیده ایم،  آزاد 
اینکه در این دولت نسبت به گذشته بهتر به مناطق آزاد توجه 
شد و مناطق آزاد آرام آرام جایگاه خودشان را پیدا کردند و از آن 
طرفی هم نگاه به واردات به دلیل محدودیت ارز، کاهش یافت 

و نگاه به صادرات افزایش پیدا کرده است. 

اولیه  واردات مواد  آزاد،  افزود: در مناطق  نماینده مجلس  این 
اکنون  که  بزرگی  اتفاق  است.  کاالها سهل تر  و هم صادرات 
آزاد  مناطق  در  که  است  این  می باشد،  شکل گیری  حال  در 
حاال  اما  می شد،  دنبال  تجارت  بحث  بیشتر  گذشته  در  ما 
نیز  صادرات  و  می گیرد  شکل  مناطق  این  در  سرمایه گذاری 
عملکرد  به  بخواهیم  اگر  نظرم  به  است.  کرده  پیدا  افزایش 
این دولت بهترین  باید بگویم که در  آزاد نمره دهیم،  مناطق 
نقاط  به  هرچند  بدهیم،  آزاد  مناطق  به  می توانیم  را  عملکرد 
و  تحریم  اتفاق  این  با  ان شاهلل  اما  نرسیده ایم،  قبولی  قابل 
اولیه  مواد  واردات  شرایط  شده،  ایجاد  که  ارزی  محدودیت 
این  بگیرد، چراکه  آسان تر صورت  و صادرات هم  سهل شود 
این  بتوانیم  امیدوارم  دارد،  بیشتری  اقتصادی  توجیه  رویکرد 

نگاه را بیشتر تقویت کنیم .
بائوج الهوتی در پاسخ به این سوال که مهم ترین چالش مناطق 
بیشترین  داشت:  اظهار  چیست،  سرمایه گذاری  حوزه  در  آزاد 
از  خود  عقب ماندگی های  جبران  برای  آزاد  مناطق  که  تالشی 
این است  انجام دهند،  باید  ایجاد شده  انحرافی که در گذشته 
و  تمام هم  لذا  بروند؛  به سمت سرمایه گذاری  باید  مناطق  که 
حفظ  را  جایگاهشان  که  بگذارند  این  بر  باید  را  خودشان  غم 
با  باید  آزاد  مناطق  مسئوالن  کنند .  کمک  کشور  اقتصاد  به  و 
امنیت  و  بستر  شرایط،  کردن  فراهم  و  سرمایه گذاران  تشویق 
برای سرمایه گذاران، امکانات الزم را برای سرمایه گذاری بیشتر 
شکل دهند، نه آنکه کاالی خود را بیهوده وارد کشور کنند، بلکه 
می توانند آن مواد اولیه را با تغییر کاربری به خارج منتقل کنند.

سرمایه گذاران  داد:  ادامه  مجلس  در  لنگرود  مردم  نماینده 
این  در  کنند؛  استفاده  نیز  تولید  موانع  رفع  قانون  از  می توانند 
سرمایه گذاری  قصد  که  سرمایه گذارانی  که  است  آمده  قانون 
با  کنند،  صادر  را  خود  کاالی  درصد  سی  می خواهند  و  دارند 
سرمایه گذاری در کشور می توانند امتیازاتی را از آن خود کنند. 
باید  اما  است،  فراهم  داخل  در  نیز  سرمایه گذاری  بستر  پس 
سرمایه گذاری  هرچه  چراکه  بیفتد،  اتفاق  این  که  کنند  تالش 
بیشتر، جایگاه مناطق آزاد نیز در کشور بیشتر مورد اهمیت قرار 

می گیرد.
آزاد درخصوص  انتقادی که مسئوالن مناطق  وی در پاسخ به 
رابطه  در  جایگاه شان  تضعیف  و  اداری  و  مالی  استقالل  نبود 
مناطق  گفت:  می کنند ،  مطرح  مناطق  در  تصمیم گیری ها  با 
از  نیز  دبیرخانه  و  دارند  خودشان  در  کاملی  استقالل  یک  آزاد 
هماهنگی  نقش  بیشتر  دبیرخانه  نیست؛  مستثنی  موضوع  این 
یک  مثل  واقع  در  دارد،  را  سیاستگذاری ها  و  آزاد  مناطق  بین 
اتحادیه ای  مثال یک صنفی می خواهد  اتحادیه عمل می کنند . 
انجام نگیرد؛ دبیرخانه  پراکنده  تا کارها به صورت  باشد  داشته 
هم نقش هماهنگی دارد و به خوبی ایفای نقش می کند. در حال 
حاضر دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه، الیحه افزایش مناطق آزاد 
را از طریق دولت به مجلس آورده و اکنون هم پروسه اش در 
حال طی شدن است. موضوع مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت 
برای مناطق  را مجددا  توانستند معافیت هایی  بود که  دبیرخانه 
نشده،  دبیرخانه ضعیف تر  فعالیت  تنها  نه  لذا  کنند،  فراهم  آزاد 

بلکه قوی تر عمل می کند.
بائوج الهوتی در رابطه با ثبات مدیریتی و عدم سلیقه ای عمل 
انتخاب  نگاه  مجموع  در  کرد:  تصریح  مناطق  مدیران  کردن 
و  مدیره  هیات  معموال  است.  قبول  قابل  آزاد  مناطق  در  مدیر 
مدیریتی  سوابق  که  می کنند  انتخاب  افرادی  از  را  مدیرعامل 
و  وزیر  یا  وزیر  معاون  قبال  مدیران  برخی  باشند؛  داشته  قوی 
این  با  داشته اند.  در کشور  و مسئولیتی مهمی  بوده اند  استاندار 
حال در انتخاب مدیران مناطق آزاد باید دقت کنیم که افرادی 

را برگزینیم که تجربه بلند و کافی داشته باشند.
من  کرد:  عنوان  آزاد  مناطق  افزایش  الیحه  با  رابطه  در  وی 
اما در صورتی که  برای کشور فرصت می دانم،  را  آزاد  مناطق 
نقش  بتوانند  و  کنند  نگاه صادرات محور حرکت  با  آزاد  مناطق 
سرمایه گذار  جذب  دنبال  که  کنند  هدایت  گونه ای  به  را  خود 
سهل  سرمایه گذار  برای  را  شرایط  و  باشند  اصلی  سرزمین  در 
آنجا  از  تا  کنند  وارد  را  اولیه  مواد  باید  سرمایه گذاران  کنند. 
نگاه  بتوانند  ما  آزاد  مناطق  اگر  باشند.  داشته  صادرات  بتوانند 
صادرات محور داشته باشند، افزایش آنها نه تنها مشکلی ندارد، 

بلکه توسعه محور و به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
این نماینده مجلس تاکید کرد که الیحه افزایش مناطق بر روی 
هر منطقه می تواند متفاوت باشد، اما به اعتقاد بنده منطقه آزاد 
در جاهایی باید انتخاب شود که از نظر موقعیت، تمایلی برای 

سرمایه گذاری وجود داشته باشد.
وی گفت: اگر جایی را انتخاب کنیم که امکان صادرات وجود 
در  آزاد  منطقه  تاسیس  و  سرمایه گذاری  طبیعتا  باشد،  نداشته 
با  ارتباطشان  به  توجه  با  انزلی  و  قشم  مثال  ندارد؛  فایده  آنجا 

کشورهای آسیای میانه می توانند فرصت خوبی باشند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس خاطرنشان کرد: حمل و نقل، 
موضوع مهمی در صادرات است و می تواند در قیمت تمام شده 
تشکیل  برای  نیز  موضوع  این  باید  و  باشد  داشته  نقش  کاال 

مناطق آزاد جدید لحاظ شود.
فراهم شدن  و  به بحث صادرات  اگر  تاکید کرد:  بائوج الهوتی 
در  شرایط  سهل تر  شدن  و  سرمایه گذاری  برای  الزم  امکانات 
برخی مکان ها دقت کنیم، می توانیم بگوییم که افزایش مناطق 

آزاد نیز می تواند نکته ای مثبت قلمداد شود.
بهتر  عملکرد  درخصوص  مجلس  راهکار  با  رابطه  در  وی 
مناطق آزاد گفت: مجلس جدید شاید نگاهی که در رابطه با 
این موضوع  نباشد و متاسفانه  دارد، خیلی مثبت  آزاد  مناطق 
دقیق،  ارزیابی  با  و  کرد  دقت  باید  لذا  می کنند؛  تبلیغ  نیز  را 
توجیه  مجلسی ها  اگر  کرد.  اقتصادی  توجیه  را  نمایندگان 
خواهند  کمک  قوانین  اصالح  و  قانونگذاری  در  قطعا  شوند، 

کرد.
به  پاسخ  در  پایان  در  بودجه مجلس  و  برنامه  عضو کمیسیون 
بیشتر  حذف  جهت  راهکاری  آیا  جدید  مجلس  که  سوال  این 
بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران دارد، اظهار داشت: در این 
توجیه  را  نمایندگان  بتواند  تا  کند  تالش  دبیرخانه  باید  رابطه 
نمایندگان جدید هستند و  اکثرا  کند، زیرا جز تعدادی محدود، 
در جریان امور نیستند. اگر اهداف اصلی مناطق آزاد و رویکرد 
همراهی  نیز  جدید  مجلس  ان شاهلل  شود،  تبیین  مسئوالن 
سرمایه گذاری  شرایط  کردن  فراهم  برای  را  الزم  همکاری  و 

سهل تر می کند.
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به  ایران،  در  آزاد  مناطق  دهه ای  عمر سه  بررسی  و  مشاهده  با 
راحتی درمیابیم که به جز در دوران دولت سازندگی، در هیچ برهه 
زمانی دیگر نگاه ها به این مناطق توسعه ای و بر مبنای پیشرفت 
نبوده است؛ در هر دولتی تمام سعی و همت بر محدود و تضعیف 
کردن این مناطق بوده که شاید برای دریافت چرایی این موضوع 
به  توجه  با  و  بنگریم  ایران  در  آزاد  مناطق  کننده  ایجاد  به  باید 
اختالفات سیاسی که همیشه اقتصاد کشورمان را با خود درگیر 

کرده، مناطق نیز در این گرداب غرق شده اند.
گفت  می توان  جرات  به  امید،  و  تدبیر  دولت  در 7سال  مداقه  با 
و  حمالت  شدیدترین  و  بدترین  دوران،  این  در  آزاد  مناطق  که 
نهادها، دستگاه ها و حتی اشخاص حقیقی  از سوی  را  تحدیدها 
تجربه کرده اند که بی شک تاریخ در این خصوص بهترین قاضی 
خواهد بود تا کسانی که در لوای حمایت از این مناطق، تیغ بر 

ریشه مناطق آزاد کشید ه اند را معرفی و قضاوت کند.
ثبت  به  الزام  مناطق،  به  مالیاتی  امور  سازمان  و  گمرک  ورود 
سفارش، ممنوعیت ورود کاالهای گروه4، ابطال بخش عمده ای 
از قوانین مناطق آزاد توسط یک شخص حقیقی در دیوان عدالت 
اداری در طول 3-4سال اخیر صورت گرفته و این در حالی است 
از  حفاظت  به  موظف  قانون  صریح  نص  براساس  دبیرخانه  که 
اما در کمال تعجب می بینیم  قوانین و مقررات مناطق می باشد، 
که در بیشتر این موارد حتی روحشان هم از این فعل و افعاالت 
خبر ندارد و همچون سایر مردم از رسانه ها و یا پس از ابالغیه ها 

متوجه یک بالی جدید می شوند.
بی تردید بیشترین ضربه را از بازی های سیاسی، حزبی و جناحی، 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد خورده اند که بدون هیچگونه حامی 
و پشتوانه مجبور به ادامه در این شرایط غیرقابل تصور هستند؛ 
تشکیل  شورایی  منفعت طلبی،  وانفسای  این  در  خوشبختانه  اما 
می گردد به نام »شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی 
با  و  بوده  اقتصادی  فعالین  همین  بطن  از  که  آزاد«  مناطق 
ممارست و همت مضاعف، عالوه بر اقدامات ساختاری و بنیادین 
قانونا  که  است  شده  وظایفی  انجام  به  مجبور  حتی  مناطق،  در 
دبیرخانه براساس همین وظایف شکل گرفته است که در راستای 
احقاق حقوق فعالین اقتصادی و دفاع از قوانین و مقررات مناطق 
امیدوار  این شورا موفقیت های  آزاد می باشد و شاهد هستیم که 

کننده و قابل تاملی را نیز کسب نموده اند.
به همین منظور با جناب آقای صادق مبرهن دبیر اجرایی شورای 
به گفت و گو  آزاد  اقتصادی مناطق  فعالین  هماهنگی و همکاری 

نشستیم که در ذیل می خوانید.

دوره اول، دوران طالیی مناطق آزاد
واقف هستید که وضعیت موجود مناطق آزاد خیلی مناسب نیست؛ 
خصوصا از سال ۹۱ تاکنون با توجه به تعبیر و تفسیری که از یکی 
از مواد قانون برنامه پنجم مشخصا تبصره ۲ ماده ۱۱۹ شده است، 
مناطق  محدوده  در  مالیاتی  امور  سازمان  ورود  و  دخالت  شاهد 

آزاد بوده ایم. 
البته اگر بخواهیم آسیب شناسی جدی در این زمینه داشته باشیم، 
دقیقا وضعیت مناطق آزاد را می توانیم به سه دوره تقسیم کنیم: 

آیت اهلل  مرحوم  و  سازندگی  دولت  که  بود  دوره ای  اول،  دوره 
و  بنیانگذار  واقع  به  بودند؛  دولت  مسئول  رفسنجانی  هاشمی 
این  در  و  بودند  هاشمی  مرحوم  ایران،  در  آزاد  مناطق  پایه گذار 
چگونگی  قانون  الیحه  هم  ایشان،  همت  با  سال 7۶  تا  دوران 
اداره مناطق آزاد و هم مقررات بعد از تصویب قانون در مجلس، 
امروز همان طور که  و  قرار گرفت  وزیران  مورد تصویب هیات 
خیلی از عزیزان اعتقاد دارند، می توانیم به جرأت بگویم که قانون 
قوانین و مقررات تصویب  بهترین  از مترقی ترین و  آزاد،  مناطق 
شده در طی 4۱سال گذشته بعد از انقالب، محسوب می شود و 
چنانچه فرصت ظهور و بروز پیدا می کرد، مطمئنا می توانست چه 

در محدوده مناطق، چه در اقتصاد ملی نقشی محوری ایفا کند.
دولت  مسئول  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  مرحوم  که  زمانی  تا 
بودند، مطابق قانون، روسای محترم هیات مدیره و مدیران عامل 
باالترین مقام منطقه توسط رئیس جمهور  به عنوان  آزاد  مناطق 
مسئولین  دولت،  زمینه ها،  از  بسیاری  در  و  می شدند  محسوب 
را  ذیربط  دستگاه های  سایر  و  فرماندار  استاندار،  ازجمله  محلی 
مجاب به تبعیت از سازمان های مناطق و همچنین عدم دخالت 

در امور مناطق آزاد می کرد.

دوره دوم، آغاز تضعیف مناطق آزاد
و  آمد  کار  رأس  خاتمی  آقای  اصالحات،  دولت  که  زمانی  از 
چهره های دانشگاهی و بعضا کسانی که گرایش های چپ داشتند 
کمی  نگاه ها  شدند،  تعیین  کشور  اقتصادی  مسئولین  عنوان  به 
وضع  با  که  کردند  سعی  و  شد  تضعیف  آزاد  مناطق  به  نسبت 
مصوباتی، مناطق را در چنبره، محدوده و تحت اختیار خود قرار 
دهند. به عنوان مثال اگر بخواهم یک مورد را عرض کنم، همین 
به  آزاد  مناطق  سازمان های  کارکنان  دادن  قرار  مشمول  بحث 
قانون کار سرزمین اصلی و خارج کردن آنها از شمول قوانین و 
مقررات کارویژه مناطق آزاد بود که با این کار شاهد تورم نیرو در 
مناطق بودیم؛ زیرا با توجه به قانون کار در سرزمین اصلی، امکان 
برخوردهای جدی با عناصر کم کار و یا کسانی که فاقد شایستگی 
و  مدیریتی  جسارت  عدم  به  توجه  با  و  شد  کمتر  نسبتا  بودند، 
مناطق  مدیران  اکثر  نزد  اداری  برخوردهای  حیث  از  مالحظاتی 
هفت،  و  بیست  این  طی  در  کارکنان  تعداد  افزایش  شاهد  بود، 
هشت ساله بوده ایم که بعضا تعداد نیروهای سازمان های مناطق 
آزاد بیش از ۲۰ تا ۲۵برابر سال های اولیه افزایش پیدا کرد و یک 
نیرو و دردسرهای  تورم  از دستگاه دولتی شد که شاهد  الگویی 
تامین پرداخت هزینه حقوق و سایر  موارد بودیم که  برای  ویژه 
هزینه های  تامین همین  مناطق،  از مشکالت عمده  یکی  امروز 

جاری یعنی بحث حقوق و... است.

دوره سوم، انحالل شورای عالی مناطق آزاد
هم  اصطالحات  دولت  پایان  تا  مریض  و  کجدار  تقدیر  هر  به 
مناطق آزاد یک ارج و قربی داشتند. با روی کار آمدن دولت آقای 
احمدی نژاد و با توجه به نگاه های پوپولیستی و تبلیغات غیرواقع و 

کاذبی که درخصوص مناطق آزاد در طی دوران دولت وقت علیه 
مناطق شکل گرفته بود و دوستان تازه به کار رسیده با توجه به 
از  را یکی  آزاد  با دولت اصالحات داشتند و مناطق  ضدیتی که 
نمونه های بارز محصوالت دولت آقای هاشمی رفسنجانی و آقای 
را  مناطق  این  با  منفی  برخوردهای  متاسفانه  می دیدند،  خاتمی 
تشدید کردند؛ تا جایی که بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، 
ایشان در هیچ یک از جلسات شورای عالی مناطق آزاد شرکت 

نکردند. 
را  عالی  شورای  جلسات  اکثر  احمدی نژاد  آقای  دوران،  آن  در 
ایجاد  شاهد  آزاد،  مناطق  عالی  شورای  جای  به  و  نمود  منحل 
شورایی به نام شورای هماهنگی سازمان های مناطق آزاد بودیم 
که در آنجا هم ایشان موارد را به معاونین خود سپرده بود و حتی 
احکام  این  و  نمی کردند  امضا  خودشان  را  عامل  مدیران  احکام 

توسط معاون اول یا معاون اجرایی ایشان صادر می گردید. 
بودیم و  آزاد  نتیجه هر روز شاهد تنزل سطح قدرت مناطق  در 
متاسفانه در این راه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که بعد تبدیل 
به دبیرخانه شورای هماهنگی شد نیز نقش بسزایی داشت. به هر 
اهدافی  و  وظایف  برابر شرح  دبیرخانه،  ویژه  نقش  قاعدتا  شکل 
که به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، یکی از مواردش 
رصد و صیانت از قوانین و مقررات مناطق آزاد در مقابل قوانین 
و مقررات سرزمین اصلی و مواردی بود که مقرر شده بود توسط 

دولت در طی زمان های مختلف تصویب شود.

تغییر مسیر دبیرخانه به سمت دخالت 
در امور مناطق آزاد

بقایی  آقای  آقای احمدی نژاد، مشخصا در زمان  اواخر دولت  در 
شاهد یک جهش در سطح فعالیت های اجرایی دبیرخانه شورای 
و  اهداف  قانون،  صریح  نص  برخالف  که  بودیم  آزاد  مناطق 
نقش  به  توجه  با  که  بودیم  شاهد  متاسفانه  و  بوده  وظایف شان 
نظارتی که این دبیرخانه در رابطه با عملکرد مناطق آزاد داشت، 
عالوه بر نظارت، تبدیل به سیاستگذاری و دخالت در امور اجرایی 

با ایجاد معاونت ها و مدیریت های مختلف در دبیرخانه شد. 
این داستان تا پایان دولت آقای احمدی نژاد ادامه داشت و حتی در 
دولت اول آقای روحانی و همین طور در 3سال دولت دوم ایشان 
ادامه پیدا نموده و دبیرخانه خیلی  )دولت دوازدهم( هم کماکان 
فراتر از چارچوب های قانونی پیش رفت و متاسفانه امروز ما شاهد 

دخالت های دبیرخانه در امور داخلی مناطق آزاد هستیم. 
و  تعارض  قبال  در  آزاد  مناطق  از  اینکه  جای  به  شورا  دبیرخانه 
تعرضات سایر دستگاه ها صیانت کند، بیشتر در نقش یک ابالغ 
تعجب  باعث  و  می کند  کار  مختلف  دستگاه های  نظرات  کننده 
در  دیگر  سازمان های  و  دستگاه ها  با  حتی  می بینیم  که  است 
همراهی  آزاد  مناطق  علیه  منفی  و  کاذب  تبلیغات  راستای 
فرمایشات،  در  صراحتا  موضوعات  این  می کند.  هم نوایی  و 
صحبت های حضوری و مباحث کتبی عزیزان قابل مالحظه است.

سکوت مناطق آزاد در مقابل تعرضات به قوانین و 
اختیاراتشان

مناطق  که  شد  باعث  فوق الذکر  موضوعات  تمامی  مجموع،  در 
آزاد تبدیل به یک اداره کل در حد استان ها شوند؛ مدیران عامل 
و  برایشان دیده شده  قانون  دیگر آن وجاهت و قداستی که در 
از  را  می شدند  مقامات کشوری محسوب  جزء  تعاریف،  در  حتی 
نحوه  به  که  هم  اعتراضاتی  مقابل  در  متاسفانه  و  بدهند  دست 
تهاجمات  و  تعارضات  با  برخورد  در  از حیث ضعف  عملکردشان 
را  تعامل  بحث  عموما  می شود،  مطرح  سازمان ها  و  دستگاه ها 
عنوان می کنند که از این حیث احتماال باید تعریف جدیدی برای 
تعامل در فرهنگ لغت داشته  باشیم؛ چراکه چنین تعاملی فقط به 
ضرر مناطق آزاد بوده و هیچ جنبه مثبتی برای این مناطق پیدا 

نکرده است.
البته در این روند ناصواب نباید کوتاهی و عملکرد خنثی بخش 
عامل  که  است  تاکید  به  الزم  ببریم.  یاد  از  هم  را  خصوصی 
نیز  موضوعات  این  در  خصوصی  بخش  کم رنگ  اصلی  حضور 
وظایف  و  اهداف  برخالف  زیرا  بودند؛  آزاد  مناطق  سازمان های 
سازمان های مناطق در راستای ورود به عرصه و الگوهای جدید 
به شکل  امر  این  بر مشارکت بخش خصوصی،  مبنی  اقتصادی 
این  در  متاسفانه عموم عزیزانی که  نشد؛ چراکه  صحیح محقق 
مناطق منصوب می شدند، از جانب دولت و مدیران دولتی بودند 
و نگاه دولتی آنجا حاکم بود و به بخش خصوصی و تشکل های 

صنفی بهاء نمی دادند.

تشکیل شورای هماهنگی و همکاری
فعالین اقتصادی مناطق آزاد

هنگام  روحانی  آقای  که  شعاری  به  توجه  با  خوشبختانه  حال 
انتخابات در سال ۹۲ دادند مبنی بر توسعه فضای کسب و کار و 
نقش بیشتر بخش خصوصی در انجام امور، که به جرات می توانم 
بگویم به شکل ظاهری و تبلیغاتی بود، اما گاها تشکل هایی را 
به  بازدیدکننده  و مقامی  یا  اگر مهمان  اجازه ثبت دادند؛ منتهی 
منطقه می آمد، در جهت خالی نبودن عریضه، این افراد و تشکل ها 
ولی  می کردند،  دعوت  خصوصی  بخش  نمایندگان  عنوان  به  را 
عموما در امور اجرایی و تصمیم سازی هیچگاه بخش خصوصی 
نشده  سپرده  آنان  به  اجرایی  مورد  هیچ  و  نبوده  مشورت  طرف 
است؛ به جز یک منطقه و آن هم در منطقه آزاد چابهار بود که 
از سال ۸۲ آن هم بنا به دیدگاه شخصی مدیرعامل وقت، اجازه 

گفت و گو:
مرضیه حسینی

ایجاد تشکل صنفی با الگوبرداری از سرزمین اصلی به نام اتاق 
بازرگانی صنایع منطقه آزاد چابهار داده شد و واگذاری بخشی از 
وظایف سازمان ازجمله صدور کارت بازرگانی و... به این تشکل 

سپرده شد.
در سایر مناطق نیز تشکل های صنفی محکم و منسجمی وجود 
شکل  کیش  بازاریان  جامعه  هم  کیش  آزاد  منطقه  در  نداشت؛ 
گرفته بود، اما از همان دوران دولت آقای خاتمی به نوعی خودش 
را تحریم کرد؛ ولی عموما خیلی نقش پررنگی نداشتند و از این 
حیث می توان گفت بخش خصوصی مناطق آزاد هم به نوعی در 
شکل گیری وضعیت موجود موثر بوده  و نمی توانند خود را خارج 

از حدود و ثغور علت به وجود آمدن وضع موجود بیرون بدانند.
در نهایت حال با توجه به مشکالتی که از سال ۹۱ به بعد، پس 
از حیث7۰۲ ماده ۱۱۹  امور مالیاتی  از تفسیر فراقانونی سازمان 
که مبنی بر الزام ارائه سالنامه مالیاتی فعالین اقتصادی و حضور 
پررنگ این سازمان در مناطق بود؛ به هر تقدیر، تشکلی شکل 
به  بعد شروع  به  سال ۹۱  از  آن  دبیر  عنوان  به  بنده  که  گرفت 
مالیات  حوزه  از  مشخصا  که  نمودیم  سعی  و  کردیم  فعالیت 
شروع کرده و سایر حوزه ها را نیز بررسی نماییم، ازجمله مباحث 
بانکی  مباحث  و  اجتماعی  تامین  سازمان  دخالت های  گمرکی، 
شورا  دبیرخانه  به  که  کردیم  سعی  کماکان  و  هست  و  بوده 
مراجعه کرده و با آنان در ارتباط باشیم. البته در همان سال های 
شدیم؛  مواجه  شدید  بی مهری های  و  نامهربانی ها  با  اولیه 
نام  به  کرده ا یم،  انتخاب  شورا  برای  که  را  اسمی  که  جایی  تا 
آزاد«  مناطق  اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی  »شورای 
اعتراض دوستان قرار گرفت؛ زیرا در آن زمان، دبیرخانه  مورد 
با عنوان شورای هماهنگی مناطق آزاد مشغول به فعالیت بود. 
آقایان اعتراض داشتند که شما باید اسمتان را عوض می کنید، 
زیرا با ماهیت ما دچار تداخل است و این شورای هماهنگی با 
معنا  اصال  که  حالی  در  شود!  یکی  نباید  هماهنگی  آن شورای 
یدک  را  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  بحث  ما،  اسم  مفهوم  و 
می کشید و آن یکی، بخش دولتی بحث بود که خوشبختانه با 
روی کار آمدن دولت آقای روحانی و احیای مجدد شورای عالی 
دبیرخانه  به  تبدیل  آزاد  مناطق  هماهنگی  شورای  آزاد،  مناطق 
نام،  مشکل  و  گردید  اقتصادی  ویژه  آزاد  مناطق  شورایعالی 
که  کنم  عرض  شما  خدمت  می خواهم  واقع  در  شد.  برطرف 

دوستان حتی به اسم هم حساسیت داشتند. 
همچنین در رابطه با مباحث مالیاتی به دبیرخانه مراجعه نمودیم، 
به موارد قانونی استناد می کردیم، اما آقایان حتی حاضر نبودند که 
طرف مذاکره و صحبت ما باشند و معتقد بودند چیزی که دولت 
و مشخصا سازمان امور مالیاتی تشخیص داده، درست است و ما 
باید روند ارائه اظهارنامه مالیاتی را انجام دهیم؛ در حالی که این 
بر  تاکید  که  توسعه  پنجم  برنامه  ماده ۱۱۲  و  ماده ۲7  با  موضوع 
اعمال مدیریت یکپارچه و تفویض وظایف اختیارات دستگاه های 
دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد دارد، در تعارض بود. با تمام 
و سعی کردیم که  نشدیم  دلسرد  و  نیامدیم  کوتاه  ما  موارد  این 

بحث را پیش ببریم.

غفلت دبیرخانه در وارد شدن خدشه به معافیت 
مالیاتی مناطق آزاد

بعد از چهار سال، اقدامات و فعالیت هایمان در حوزه مالیاتی موثر 
واقع شد، استنادات حقوقی ما مورد توجه قرار گرفت، اما با عنایت 
به اینکه دوستان به نوعی به لحاظ حقوقی در موضع ضعف قرار 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  غفلت  و  کوتاهی  اثر  در  باز  داشتند، 
اقتصادی  فعالین  نام  تولید،  موانع  رفع  قانون  از سال ۹۵ در  آزاد، 
عام  قانون  یک  قانون،  آن  که  حالی  در  شد!  ذکر  آزاد  مناطق 
یک  دارای  که  آزاد  مناطق  نام  نمی بایستی  قاعدتا  و  می باشد 
قانون خاص در یک محدوده خاص هستند، بیاید؛ منتهی با عدم 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مسئولین  طرف  از  حساسیت 
از  و  شد  نام  ذکر  مالیاتی  امور  سازمان  و  اقتصاد  وزارت  ابتکار 
سال ۹۵ به بعد ما مجبور شدیم که به نوعی تمکین کنیم و از آن 
سال به بعد عمال معافیت مالیاتی که اصلی ترین مزیت فعالیت در 
مناطق آزاد می باشد، دچار خدشه شد و این خدشه تا امروز هم 
ادامه دارد؛ هرچند که ما در تالش هستیم و سعی کنیم با استفاده 

از ظرفیت های قانونی موجود، این مسئله را اصالح نماییم. 
در این خصوص، مکاتبات و مراجعات زیادی داشتیم؛ خوشبختانه 
از زمان آقای دکتر بانک سطح ارتباطات ما با دبیرخانه خیلی باال 
رفته است؛ به شخصه می خواهم عرض کنم شاید خیلی خروجی 
بودند،  ما  پذیرای  که  همین  ولی  نداشتیم،  مدت  این  در  خوبی 
صحبت های ما را می شنیدند و در جلساتی که درخصوص بررسی 
مشکالت مناطق آزاد بود، از ما هم دعوت می کردند، جای تقدیر 

و تشکر دارد.

تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد
اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای  که  دیگر  مورد 
در  شکایت  با  و  نموده  اقدام  موردش  در  مشخصا  آزاد  مناطق 
دیوان عدالت اداری علیه مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص 
ساماندهی مرزهای کشور و مشخصا مناطق آزاد در راستای حذف 
گمرکات سازمان های مناطق و استقرار گمرک جمهوری اسالمی 
هیات  رأی  شدیم  موفق  سال  دو  نزدیک  از  بعد  اخیرا  که  بود 
تخصصی را به نفع مناطق آزاد داشته باشیم. این رأی به هیات 
توقف  دستور  تخصصی،  هیات  رأی  برابر  و  ارجاع شده  عمومی 
استقالل  و  مناطق  گمرکات  حذف  درخصوص  دولت  اقدامات 

اهتمامویژهدرجهتاحقاقحقوقحقهفعالیناقتصادیمناطقآزاد
گفت و گو با دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

گمرک جمهوری اسالمی صادر گردید. ان شاهلل با تصویب هیات 
عمومی نیز بتوانیم این نقیصه را برطرف نماییم. 

از  مجددا  که  داریم  برنامه  نیز  سفارش  ثبت  بحث  با  رابطه  در 
اداری  دیوان عدالت  و  قوه قضاییه  قانونی مجلس،  ظرفیت های 
بهره ببریم. بی شک سعی خواهیم نمود با هر امکان قانونی که 

موجود است، این کار را پیش ببریم.
به هر شکل امروز حال و روز خوبی در مناطق آزاد حاکم نیست و 
این مناطق متاسفانه با توجه به تعرضاتی که چه به قوانین و چه 
به مقررات آن تاکنون توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته، از 
کارکرد اصلی خود دور شده اند. سال گذشته همین بحث اعمال 
ثبت سفارش که برخالف تصریح قانونی ماده ۱4 چگونگی اداره 
مناطق آزاد است که صراحتا مناطق را از شمول قوانین و مقررات 
امور گمرکی مستثنا می کند، اما مناطق آزاد را به اسم مصلحت و 

موقعیت، از این مزیت محروم کردند. 
به عناوین مختلف محدودیت های مربوط به سرزمین اصلی را به 
اعمال محدودیت  و  ثبت سفارش  دادند؛ موضوع  مناطق تسری 
ورود کاالی گروه 4 را به بهانه کنترل مدیریت تقاضای ارز مطرح 
اثبات  تا امروز،  ابتدای سال ۹7  از  از دو سال  کردند و امروز بعد 
خیلی  آزاد  مناطق  درخصوص  استنادشان  و  مورد  این  که  شد 
موضوعیت نداشته و فاقد پشتوانه و استدالل های علمی و عملی 

بوده است. 

حذف کاالی مسافری، ضربه به اقتصاد و گردشگری 
مناطق آزاد

از روزی که مناطق آزاد تاسیس شد تا پایان سال ۹۶ ، یک مزیتی 
گمرک  از  استفاده  عنوان  تحت  داشت  وجود  آزاد  مناطق  در 
مسافری که آن هم براساس معافیتی که در ماده ۱3۸ آیین نامه 
به کشور  ورود  برای  در سال  ایرانی  هر  بود،  درج شده  گمرکی 
می تواند از ۸۰دالر معافیت گمرکی استفاده کند و ۸۰دالر هم با 
پرداخت  عوارض و بدون نیاز به ثبت سفارش کاالهای مورد نیاز 

خود را وارد کند. 
در  مسافری  گمرک  یعنی  گمرک  این  که  اولی  سال  همان  از 
مناطق آزاد به سمت ورود به کشور مستقر شد، مناطق یک سقف 
سهمیه داشتند که برای سه منطقه قدیمی )کیش، قشم و چابهار( 
سالی ۱۲۰میلیون دالر بود که با اضافه شدن چهار منطقه بعدی 
)اروند، ارس، ماکو و انزلی(، در حد ۱۰۰ تا ۸۰میلیون دالر تقلیل 
پیدا کرد و به طور مثال در سال ۹۶ واردات مسافری هفت منطقه 
در حدود ۶۰۵میلیون دالر بود و فروشگاه ها و مراکز تجاری به 
همین مناسبت در مناطق آزاد احداث شده بودند، به عنوان یکی از 
حلقه های گردشگری در کنار جاذبه های طبیعی و غیرطبیعی که 
در مناطق آزاد در راستای رونق صنعت گردشگری برای طبقات 
از کشور را کمتر  پایین که امکان مسافرت به خارج  متوسط به 
این مناطق مثل کیش، قشم،  به  با مسافرت  دارند، می توانستند 
چابهار، انزلی و حتی اروند، ماکو و ارس ضمن بازدید از منطقه 
این  در  که  تفریحی  ویژه  مجموعه های  و  طبیعی  جاذبه های  و 
همان  از  استفاده  با  احداث شد،  بخش خصوصی  توسط  مناطق 
معافیت ماده ۱3۸ آیین نامه گمرکی، بین ۸۰ تا ۱۶۰دالر هم کاال 
داخل  مسافری،  کارت های  تهیه  با  و  بخرند  سوغات  عنوان  به 

کشور کنند. 
آزاد  مناطق  در  است  ۲۸سال  به  نزدیک  که  عنوان شخصی  به 
از  عمده ای  بخش  که  بگویم  می توانم  جرات  به  دارد،  فعالیت 
از محل وجوه  آزاد،  زیربنایی و زیرساخت های مناطق  تاسیسات 
دریافتی از بابت عوارض همین واردات کاالی مسافری تامین و 
در  کننده ای  تعیین  نقش  می توانست  عوارض  این  و  ساخته شد 
تامین قسمتی از هزینه های جاری و عمرانی این مناطق ایفا کند. 
کاالی مسافری چندین مزیت داشت: اوال کاالهای وارداتی توسط 
و...  قرنطینه  استاندارد،  بهداشتی،  از  اعم  نظارتی  دستگاه های 
کنترل می شدند و هر کاالیی اجازه ورود نداشت و طبق مقرراتی 
که در بحث امور گمرکی مناطق آزاد بود، از ۵ تا 4۵درصد بسته به 
نوع کاال قابلیت دریافت عوارض را داشت و دوستان با این عنوان 
که این کار و روند، زمینه تقاضای ارز باال می رود، آن را محدود 
کردند و با این اقدام، تنها ۵۰هزار واحد صنفی در 7منطقه را در 
بالتکلیفی مطلق، بیکاری و تعطیلی قرار دادند و صراحتا می توانم 
بگویم تنها حسن این تصمیم، تقویت باندهای قاچاق کاال بوده 
که اکنون اگر شما به سطح کشور مراجعه کنید، همه نوع کاالی 
خارجی وجود دارد و این در حالیست که دو سال است مناطق آزاد 

از ورود محدود این کاالها محروم شدند. 
تا   ۸۰ کال  منطقه  یک  ساالنه   سهمیه  وقتی  صورت  هر  در 
چهار،  گروه  کاالهای  از  سهمش  شاید  است،  دالر  ۱۰۰میلیون 
۲۰ و یا نهایتا ۲۵درصد این کاالها باشد؛ یعنی در یک منطقه ای 
تا  بین ۱۶  داشته است،  مثل چابهار که ۸۰میلیون دالر سهمیه 
۲۰میلیون دالر کاالی گروه 4 بوده و مابقی کاالهای گروه های ۱ 

و ۲ و 3 بوده است.

اجماع برای جلوگیری از نابودی مناطق آزاد
در نهایت باید تصریح کرد که دستگاه ها و وزارتخانه های مستقر 
در سرزمین اصلی با ورود به برخی مباحث و موضوعات ازجمله 
کردن  پیچیده  کنار  در  سفارش،  ثبت  و  مسافری  همراه  کاالی 
کارها و فعالیت ها با همراهی دبیرخانه که نقش تصدی گری را در 
امور اجرایی مناطق آزاد ایفا می کند و به زیرسوال بردن قوانین و 
مقررات مصوب مناطق؛ ادامه فعالیت را برای فعالین اقتصادی در 
این مناطق محدود کرده اند، به طوری که طی روزها و هفته های 
از  برخی  در  کسبه  و  اقتصادی  فعالین  اعتراضات  شاهد  گذشته 

مناطق آزاد بوده ایم.
امروز که با هم صحبت می کنیم، نزدیک به ۵ماه از سال۹۹ طی 
شده است و همان بدیهیات و محدودیت ها هم برای ورود کاالی 
فعالین  انجام نمی شود و کسبه و  مسافری توسط وزارت صمت 
اقتصادی را در مضیقه کامل قرار داده اند. این موضوع می طلبد که 
ما با همیاری همکاری سازمان ها، دبیرخانه و تشکل های صنفی 
سال  سالیان  که  شما  مثل  عزیزانی  رسانه،  اصحاب  همچنین  و 
است در این زمینه فعالیت می کنید و زحمت می کشید و تجارب 
دستورالعمل ها،  صدور  و  قانون شکنی ها  جلوی  دارید،  ارزنده ای 
را  آزاد  مناطق  قوانین  با  مغایر  قوانین  تصویب  و  بخشنامه ها 
بگیریم و ان شااهلل بتوانیم مناطق آزاد را به سمت اهداف و وظایف 
فعالیت های  با  و  بگیرند  قرار  ریل  خود  در  تا  ببریم  اصلی شان 
مثمرثمر خصوصا در بخش تولید، شاهد اثرات و توفیقات آنان در 
حوزه های منطقه ای و کشوری و حتی جهانی باشیم و با کمک 

یکدیگر از این انحرافات و تعرضات جلوگیری نماییم.
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آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  شرکت های 
توسعه  و  رشد  منظور  به  بسترسازی  هدف  با 
طریق  از  بازرگانی  عمرانی،  صنعتی،  اقتصادی، 
ارائه  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه های  جذب 
اقتصادی  فعاالن  کلیه  به  پشتیبانی  خدمات 
نظام  کلی  سیاست های  در  خود،  متبوع  منطقه 

مقدس جمهوری اسالمی تشکیل یافته اند.
صد  که  اروند  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 
آزاد  به سازمان منطقه  در صد سهام آن متعلق 
سال92  در  می باشد،  اروند  تجاری-صنعتی 
تصویب  به  سال94  در  آن  اساسنامه  و  احداث 
هیات وزیران رسیده است. این شرکت با اهداف 

ذیل در منطقه آزاد اروند تاسیس شد: 
فعالیت های  کلیه  در  سرمایه گذاری  الف( 
تا  سرمایه گذاران  سایر  مشارکت  با  توسعه ای 
سیاست های  رعایت  با  درصد  نه  و  چهل  سقف 
کلی اصل)44( قانون اساسی ابالغی مقام معظم 

رهبری و قانون اجرای آن.
در  الزم  اقدامات  و  فعالیت ها  انجام  ب( 
و  جذب  شناسایی،  درخصوص  اطالع رسانی 
خارجی  و  داخلی  توانمند  سرمایه گذاران  هدایت 
امکانات  منابع،  از  بهینه  استفاده  جهت  در 
ارتقای  به  کمک  و  منطقه  ظرفیت های  و 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری 

اروند.
ج( استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها 
سازمان  در  کارگزاری  و  اعتباری  موسسات  و 
بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی، 

مقررات و قوانین.
ارائه  و  سرمایه گذاری  طرح های  بررسی  د( 
خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی 

و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه گذاری.
ه( تهیه بسته های سرمایه گذاری به منظور ایجاد 
و شناسایی فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری 
در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری-صنعتی 

اروند.
تحقق  راستای  در  مجاز  عملیات  هرگونه  و( 

اهداف شرکت.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند نیز همانند 
یک  عنوان  به  آزاد  مناطق  در  شرکت ها  سایر 
بازوی کمکی قوی برای تقویت سرمایه گذاری، 
احداث  اروند  آزاد  منطقه  در  صادرات  و  تولید 
گردید و تاکنون سعی نموده تا با اقدامات موثر 
خصوصا ورود به بازار سرمایه، تحولی را در بستر 

اقتصادی این منطقه ایجاد نماید.
تمامی  که  مشکالتی  از  یکی  شاید  واقع  به  اما 
با  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  شرکت های 
کافی  توجه  عدم  هستند،  گریبان  به  دست  آن 
ظرفیت  این  به  سازمان ها  مسئولین  و  مدیران 
منحصربه فرد است؛ چراکه با تقویت و همچنین 
گسترش اختیار عمل در کنار تعامل 7شرکت در 
امیدوار  آزاد هفتگانه کشورمان، می توان  مناطق 
خودکفایی  به  درآمدی  بعد  از  تنها  نه  که  بود 
خواهند رسید، بلکه با ایجاد منابع مالی سرشار در 
منطقه، عالوه بر یاری رساندن به سازمان متبوع 
پروژه های  در  حضور  و  ورود  با  می توانند  خود، 
خصوصی،  بخش  با  مشارکت  و  سرمایه گذاری 
ارمغان  به  منطقه  برای  را  پایداری  درآمدهای 

بیاوند.
بخش های  از  یکی  گذشته،  3دهه  طول  در 
زمین  فروش  کشور،  آزاد  مناطق  درآمد  تامین 
این  است؛  بوده  سرمایه گذاران  به  آن  اجاره  و 
موضوع بدین سبب بوده که مناطق برای ایجاد 
زیرساخت های مورد نیاز، هیچگونه سرفصلی در 
بودجه ملی نداشته و ندارند و در واقع خوددرآمد 
و هزینه بوده اند و از آنجایی که مناطق آزاد در 
گردیده  تشکیل  مرزی  عمدتا  و  محروم  نقاط 
شهر  دو  که  اروند  آزاد  منطقه  همچون  یا  و 
برمی گرفته  در  را  خرمشهر  و  آبادان  جنگ زده 
راه و  ازجمله  از وجود کمترین زیرساخت  است، 
جاده، شهرک های صنعتی، فرودگاه و... بی بهره 
مجوز  با  راه  ابتدای  در  دلیل  همین  به  بوده اند. 
کسب شده از دولت و مجلس، اقدام به واردات 
و اخذ عوارض از این محل کردند تا قسمتی از 
نیاز مالی خود را برطرف نمایند؛ همچنین اقدام 
به فروش و اجاره زمین نمودند تا بخش دیگر از 

کمبودهای مالی را مرتفع نمایند.
اما پس از گذشت چند سال که این زیرساخت ها 
تا حدودی مهیا و قابلیت حضور سرمایه گذاران را 
فراهم ساخت، تولید و بالطبع صادرات در مناطق 
زمان  این  در  کرد؛  پیدا  چشمگیر  سرعتی  آزاد 
وجود شرکت های سرمایه گذاری و توسعه در این 
مناطق ضروری به نظر رسید تا بتوانند زین پس 
آزاد  مناطق  در  را  پایدار  توسعه  و  درآمد  کسب 

کشور رقم زنند.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند که همزمان 
با توسعه محدوده منطقه در دولت تدبیر و امید 

جهت  در  و  فوق الذکر  اهداف  با  یافت؛  تشکیل 
آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  گسترش  و  بسط 
تجاری-صنعتی اروند، مشغول به فعالیت است. 

به همین منظور با آقای کمال رضایی مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند به گفت و گو 

نشستیم که در ذیل می خوانید.

معرفی شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
منطقه آزاد اروند

شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد اروند 
با  سال92  اسفند ماه  هشتم  و  بیست  تاریخ  در 
شرکت های  ثبت  اداره  در  ثبت2977  شماره 

منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است. 
این شرکت به عنوان یکی از شرکت های تابعه 
سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور رشد و توسعه 
اقتصادی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر 
ارائه  سرمایه گذاری،  تسهیل  و  ترویج  طریق  از 
اقتصادی  فعالین  به  موثر  کار  و  کسب  خدمات 

و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.
هدف از تاسیس شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
اقتصادی،  توسعه  و  رشد  اروند،  آزاد  منطقه 
از  گردشگری  و  بازرگانی  عمرانی،  صنعتی، 
و  خارجی  و  داخلی  سرمایه های  جذب  طریق 
ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالین 
تولیدکنندگان  از  حمایت  و  منطقه  اقتصادی 

داخلی بوده است.
در طی این سال ها که از تاسیس و ایجاد شرکت 
می گذرد، سعی و تالش دست اندرکاران شرکت 
توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند، کمک 
سرمایه گذاران  جذب  با  اقتصادی  توسعه  به 
این  از  حمایت  همچنین  و  خارجی  و  داخلی 
راستای  در  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران 
به  تبع آن صادرات  به  تولید و  تقویت و جهش 
کشورهای هدف با نگاه به ارزآوری برای کشور و 

نقش آفرینی در کالن اقتصاد بوده است.

اقدامات توسعه ای شرکت 
سرمایه گذاری منطقه اروند

شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد اروند 
توسعه  در جهت  تعیین شده  اهداف  راستای  در 
سال های  طول  در  را  اقداماتی  منطقه،  رونق  و 
اهداف  با  همسو  که  رسانده  انجام  به  گذشته 
سازمان  منافع  تامین  همچنین  و  سرمایه گذاران 

منطقه آزاد اروند بوده است.
صنعتگران،  از  حمایت  برای  و  راستا  همین  در 
قرارداد هایی با تولیدکنندگان منعقد گردیده است 

که عبارتند از: 
 شرکت پترو اروند آبادان با سرمایه گذاری بالغ 

بر ۵۰میلیارد ریال 
بالغ  با سرمایه گذاری   شرکت کربو سیلیسیم 

بر ۵7میلیارد ریال 
سازه های  تولیدکننده  نقش،  وینا  شرکت   
فوالدی با سرمایه گذاری بالغ بر 2۵میلیارد ریال 
انواع  تولیدکننده  طراوت،  پرنیان  شرکت   
بر  بالغ  سرمایه گذاری  با  کاغذی  دستمال 

۱۸میلیارد ریال 
 شرکت خرم شط در حوزه شیالت بسته بندی 
ماهی و میگو با سرمایه گذاری بالغ بر 2۰میلیارد 

ریال 
 شرکت نگین زعفران طالی سرخ اروند، فعال 
در حوزه بسته بندی مواد غذایی با سرمایه گذاری 

بالغ بر ۶۰میلیارد ریال  
با  خانگی  لوازم  تولیدکننده   ،FR شرکت  

سرمایه گذاری بالغ بر 3۵میلیارد ریال  
 شرکت افرا، فعال در حوزه بسته بندی چای با 

سرمایه گذاری بالغ بر ۱2میلیارد ریال  
اروند  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  همچنین 
در جهت جذب سرمایه گذار و عقد قرارداد برای 
اداری و تفریحی به  ساخت دو مجتمع تجاری، 
نموده  اقدام  ریال  میلیارد  9هزار  بر  بالغ  ارزش 

است.
توسعه ای  فعالیت های  شرکت  این  آنکه  ضمن 
منطقه  از  صادرات  میزان  بردن  باال  برای  را 
را  مطلوبی  رشد  گردیده  سبب  که  داده  انجام 

گزارش:
فریبا شیخی

اروند شاهد  آزاد  از منطقه  در گسترش صادرات 
از  بیش  صادرات  اقدامات،  این  از  یکی  باشیم. 
هدف  کشورهای  به  که  بوده  کاال  تن  ۸3هزار 
و  منطقه  برای  ارزآوری  باعث  و  گردیده  صادر 

کشور شده است.
شرکت سرمایه گذاری اروند برای تسهیل تولید و 
افزایش و رونق صادرات از منطقه، به جد به این 
حوزه ورود کرده و با مشارکت با سرمایه گذاران 
پاگیر  و  دست  بروکراسی های  حذف  همراه  به 
برای تولیدکنندگان، سعی در گسترش و جهش 
تولید در منطقه نموده و برای تحقق این امر، از 

هیچ تالشی فروگذار نمی نماید. 

نقش شرکت های سرمایه گذاری و 
توسعه در پیشرفت و رونق مناطق آزاد

از اهداف  همان گونه که مستحضر هستید یکی 
شرکت های سرمایه گذاری و توسعه، بسترسازی 
مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذار  جذب  برای 

ازجمله تولید و بازرگانی می باشد . 
در شرکت سرمایه گذاری و توسعه نیز اروند سعی 
بر این بوده است که کارهای نیابتی از سازمان 
مستقل،  شرکتی  عنوان  به  و  نگردد  دریافت 
اهداف اصلی خود را پیگیری و به نتیجه برساند. 
بررسی های  و  تحقیق  از  بعد  راستا  همین  در 
بازرگانی و  این شرکت در دو حوزه  کارشناسی، 
مشارکت در تولید تمرکز نموده و با همین برنامه، 

اهداف مدنظر را پیش می برد. 
در حوزه بازرگانی با توجه به وجود پتانسیل های 
بومی که از قدیم االیام در منطقه وجود داشته و 
اروند،  آزاد  منطقه  جغرافیایی  موقعیت  همچنین 
دسترسی به آب های آزاد و وجود دو بندر بزرگ 
انضمام  به  خرمشهر،  و  آبادان  شهرهای  در 
عراق،  کشور  با  شلمچه  خشک  بندر  مجاورت 
شروع به فعالیت، بازاریابی و صادرات محصوالت 
ایرانی با اولویت تولید در مناطق آزاد نموده ایم. 

در همین راستا و مطابق با ماده 2 قانون تجارت، 
و  فعالیت  مجوز  از  اعم  الزم  مجوزات  تمامی 
کارت  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  از  بازرگانی 
بازرگانی از سرزمین اصلی اخذ گردیده  و شرکت 
صنایع  همچنین  و  انرژی  و  کاال  بورس  در  را 
نفتی و پتروشیمی ریجستر کردیم؛ چراکه منطقه 
همچون  باالدستی  صنایع  وجود  با  اروند  آزاد 
پتروشیمی و فوالد، جزء مناطق طالیی و دارای 
ظرفیت های منحصربه فرد در میان مناطق آزاد و 

کشور محسوب می شود.
بنادر خشک و دریایی،  وجود 2شهرک صنعتی، 
دریایی،  و  هوایی  زمینی،  دسترسی  راه های 
کارخانه های  پتروشیمی،  و  پاالیشگاه  وجود 
تولید  واحدهای  از  کثیری  تعداد  کنار  در  فوالد 
مشغول  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  با  که 
تبدیل  نقطه ای  به  را  اروند  هستند،  فعالیت  به 
زیرا  است؛  سرمایه گذاران  مطلوب  که  نموده 
تولید  اولیه جهت  انتقال تکنولوژی و ورود مواد 
در اروند آسان و سهل بوده و همین طور صادرات 
به کشورهای مورد نظر خصوصا همسایگان که 
هم مرز و یا در نزدیکی منطقه قرار دارند، شرایط 
اقتصادی،  فعالین  برای  را  ویژه ای  موقعیت   و 

تولیدکنندگان و تجار فراهم نموده است.
نه  گفت  می توان  شده،  ذکر  موارد  به  عنایت  با 
تنها حضور یک شرکت سرمایه گذاری در منطقه 
بر  روز  هر  باید  شرکت  این  بلکه  بود؛  الزامی 
در  بتواند  تا  بی افزاید  خود  مالی  و  کاری  توان 
بر  عالوه  منطقه،  توانمند  سرمایه گذاران  کنار 
منطقه  در  را  پایدار  توسعه  تسهیل گری،  وظیفه 
به منصه ظهور رساند و این همان هدف نهایی و 
واالی ما در شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند 
در حال  اهداف  این  به  دستیابی  برای  که  است 

تالش می باشیم.    

دالیل عدم توفیق شرکت های 
سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد

مناطق  اکثر  در  که  گفت  بتوان  شاید  واقع  به 
مطلوبی  توفیق  سرمایه گذاری  شرکت های  آزاد، 
آزاد  منطقه  جز  به  چراکه  نکرده اند؛  کسب  را 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند؛ پیشتاز ورود به بازار سرمایه
گفت و گو با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد اروند:

این شرکت ها سال های  مناطق  در سایر  کیش، 
کوتاهی است که تاسیس شده و فعالیت خود را 
آغاز نموده اند و همین موضوع باعث شده که از 
برنامه ها و اهداف کلی سازمان های مناطق آزاد 

عقب بمانند.
اما یکی از موارد بسیار مهم که در عدم موفقیت 
در  ضعف  است،  بوده  اثرگذار  شرکت ها  این 
فعالیت های  نوع  در  شفافیت  عدم  و  اساسنامه 
تعریفی می باشد. همچنین وابستگی شدید مالی 
باعث  خود  متبوع  سازمان های  به  عملیاتی  و 
نتوانند  باید  که  طور  آن  شرکت ها  این  گردیده 
مستقال حرکت کرده و آزادی عمل داشته باشند. 
از دیگر موضوعاتی که در تضعیف شرکت های 
سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد نقش داشته، 
عدم تعریف متولی در دبیرخانه شورایعالی مناطق 
و  هماهنگی  جهت  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
شرکت های  بین  یکسان  راهبردهای  تعریف 

مناطق آزاد است.
بودن  کم رنگ  در  توانسته  که  دیگری  مورد 
شرکت های سرمایه گذاری در توسعه مناطق آزاد 
اثر بگذارد، عدم تعامل و دسترسی به منابع مالی 
با موسسات  تعامل  ارزان و سریع، در کنار عدم 
باعث  نقیصه  این  که  می باشد؛  اعتباری  و  مالی 
گردیده این شرکت ها در هدفگذاری و گسترش 
با توان حداکثری به  نتوانند  اقدامات  برنامه ها و 

پیش بروند.
در شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند در صدد 
برطرف  را  موضوعات  این  از  بخشی  هستیم 
نموده تا با توان مضاعف بتوانیم به سوی تحقق 

اهداف حرکت کنیم.

عدم تعامل شرکت های سرمایه گذاری 
مناطق آزاد با یکدیگر

میان  خاصی  تعامل  حاضر  حال  در  متاسفانه 
شرکت های سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد 
هفتگانه تعریف نشده است و این مسئله یکی از 
این شرکت ها  توفیق  در عدم  است که  مواردی 

اثر گذاشته است.
بی تردید انتقال تجربیات میان مناطق در جهت 
پتانسیل های مشترک، بسیار مفید و  از  استفاده 
شورایعالی  دبیرخانه  نقش  که  بود  خواهد  موثر 
در  می تواند  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اما  باشد؛  راهبردی  و  کارساز  بسیار  حوزه  این 
دبیرخانه  سوی  از  اقدام  و  تمهید  این  تاکنون 
با  سریع تر  هرچه  امیدواریم  و  نگرفته  صورت 
شرکت های  منسجم،  و  منظم  ساختاری  ایجاد 
با  همسو  و  همراه  بتوانند  سرمایه گذاری 
رونق  و  توسعه  در  خود،  متبوع  سازمان های 

مناطق آزاد ایفای نقش کنند.
سال های  در  که  کرد  اشاره  نکته  به  باید  البته 
اخیر تجربیات بسیار خوبی در دبیرخانه داشته ایم ؛ 
و  اطالعات  فناوری  کمیته  تشکیل  ازجمله 
ارتباطات به ریاست جناب آقای دکتر بانک که 
شاهد خروجی های بسیار درخشان در این حوزه 
که  خروجی هایی  بوده ایم؛  سال  دو  از  کمتر  در 
قابل  آزاد  به عنوان یک گره در مناطق  سال  ها 
حل نبود و برای بنده به عنوان یکی از مدیران 
جناب  همت  با  که  بود  کننده  ناامید   ICT حوزه
سامانه های  همکارانشان،  و  اهلل داد  دکتر  آقای 
بزرگی در این حوزه برای اولین بار در کشور در 
نتیجه  راه اندازی و عملیاتی شد . در  آزاد  مناطق 
و  برای شرکت های سرمایه گذاری  اتفاق  همین 

توسعه هم می تواند بنیانگذاری شود .
برای  ضرورت ها  از  یکی  که  داشت  تاکید  باید 
سرمایه گذاری  شرکت های  بهتر  عملکرد 
تجربیات  اشتراک گذاری  به  تعامل،  مناطق، 
منطقه  از  بازدید  در  اخیرا  بنده  است.  دانش  و 
مدیره  هیات  اعضاء  و  مدیرعامل  با  انزلی،  آزاد 
دیدار  انزلی  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 
تایید  جهت  تفاهم نامه ای  پیش نویس  و  داشته 
میان طرفین تبادل گردید. ان اشاهلل با انعقاد این 
تفاهم نامه قدم هایی اولیه برای گسترش و بسط 
تعامالت میان شرکت های سرمایه گذاری مناطق 

آزاد هفتگانه کشور برداشته شود.

توسعه تولید و صادرات، هدف شرکت 
سرمایه گذاری اروند

توسعه  جهت  در  مالی  منابع  ایجاد  حوزه  در 
فعالیت های شرکت، یکسری منابع را به صورت 
محدود از سازمان متبوع خود دریافت نموده ایم، 
اما درخصوص دریافت اعتبارات مالی از بانک ها 
به دلیل نبود وثایق به نام شرکت، موفق نبوده ایم. 
با منابع مالی دریافت شده از سازمان و همچنین 
با  قرارداد  عقد  با  سال 97  از  سرمایه گذار  جذب 
از  حمایت  به  اقدام  منطقه،  تولیدی  کارخانجات 
می توان  که  نموده ایم  کارخانجات  از  دسته  این 
به فعال شدن کارخانه تولید قیر، کربوسیلیسیوم، 
در  و  کرد  اشاره  شیالت  و  کاغذی  دستمال 
با  قرارداد  عقد  با  نیز  سرمایه گذار  جذب  جهت 
۶۰۰۰میلیارد  از  بیش  توانسته ایم  سرمایه گذاران 
تجاری،  مراکز  ساخت  برای  سال 9۸  در  ریال 

اداری و تفریحی قراردادی منعقد نماییم.

در سال 9۸ با تمام سختی ها و مشکالت ازجمله 
امریکا ،  شده  بین المللی  ظالمانه  تحریم های 
در  مالی  تبادالت  و  بانکی  سیستم  بودن  بسته 
بستر امن، موفق به صادرات بیش از ۸3هزار تن 
محصول به کشورهای عمان، بنگالدش و کویت 
مختلفی  نوسانات  مسیر  این  در  چند  هر  شدیم. 
آینده ای  که  است  مسیری  اما  می گیرد،  شکل 
روشن دارد و قطعا نجات دهنده صنعت بوده و ما 

با قاطعیت در این راه گام برداشته ایم.

ورود شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
اروند به بازار سرمایه

شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند از سال 9۸ 
انجام  اقداماتی  سرمایه  بازار  به  ورود  جهت  در 
داده است و در سال 99 به طور جدی و با عقد 
قرارداد با مشاور، در صدد تکمیل مراحل ، اصالح 
جهت  الزم  مدارک  و  اولیه  سرمایه  اساسنامه ، 
به  عنایت  با  و  می باشد  سرمایه  بازار  به  ورود 
از سوی مقام معظم  حمایت های صورت گرفته 
تسهیل  در  جمهور  محترم  ریاست  و  رهبری 
سرمایه،  بازار  به  ورود  به  مربوط  امور  کردن 
شرکت توسعه سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
اروند به عنوان اولین شرکت و پایلوت در مناطق 
و  بود  خواهد  سرمایه  بازار  به  ورود  پیشتاز  آزاد، 
ان شاهلل با تحقق کامل این امر، تحولی شگرف 
در فعالیت ها و به تبع آن در منطقه آزاد تجاری-

صنعتی اروند را شاهد خواهیم بود.

ایجاد هایپرمارکت مناطق آزاد توسط 
شرکت سرمایه گذاری اروند

کشور،  آزاد  مناطق  صنعتی  شهرک های  در 
اولیه  مواد  از  استفاده  با  مختلفی  محصوالت 
تولید  کشور  در  موجود  اولیه  مواد  یا  وارداتی 
مناسبی  و  خوب  بسیار  کیفیت  از  که  می شوند 
و  گسترده  به طیف  توجه  با  و  برخوردار هستند 
تنوع این محصوالت، امکان تامین اکثر نیازهای 
خانوارهای ساکن در این مناطق از طریق همین 
محصوالت وجود دارد، که متاسفانه ما در معرفی 
این محصوالت حتی به خود مناطق آزاد کوتاهی 

کرده ایم . 
در این راستا می توان با راه اندازی یک مجموعه 
کارخانجات  و  محصوالت  اطالع رسانی،  سایت 
حتی  و  بازرگانان  به  را  آزاد  مناطق  در  فعال 
چراکه  نمود؛  معرفی  خرد  مصرف کنندگان 
دارد؛  وجود  حوزه  این  در  خوبی  تولیدات  سبد 
نگهداری  برای  و  شده  کشیده  زیادی  زحمات 
آزاد خون  و فعال ماندن این صنایع در مناطق 
دل ها خورده شده است؛ ولی متاسفانه در حوزه 
شرکت های  کرده ایم .  کار  ضعیف  اطالع رسانی 
سرمایه گذاری و توسعه می توانند وظیفه معرفی 
و  مناطق  ساکن  مردم  به  محصوالت  این 

بازرگانان برعهده بگیرند . 
و  سرمایه گذاری  شرکت  منظور،  همین  به 
میان  در  پیشرو  شرکتی  عنوان  به  اروند  توسعه 
تجهیز  و  طراحی  به  شروع  کشور،  آزاد  مناطق 
تولیدی  محصوالت  ارائه  جهت  هایپرمارکت، 
به مساحت ده هزار متر  آزاد در فضایی  مناطق 
نموده است  که مطمئنا در معرفی محصوالت به 
و   محصوالت  به  ارزان تر  دسترسی  شهروندان ، 

بازرگانان بسیار تاثیرگذار خواهد بود .
فعالیت های  گسترش  و  ادامه  برای  همچنین 
ویژه ای  پکیچ های  سرمایه گذاری،  و  بازرگانی 
تعریف  چینی  شرکت های  به  ارائه  جهت 
ویژه  تولیدات  در  سرمایه گذاری  با  که  نموده ایم 
خوبی  صادراتی  بازار  دارای  که  استراتژیک  و 
می باشند، ازجمله تولید قیر، صنایع پتروشیمی و 
حوزه شیالت که عموما محصوالتی هستند که 
مواد اولیه آنها داخلی و به راحتی قابل دسترس 
می باشد، بتوانند رشد و شکوفایی هر چه بیشتر را 

برای منطقه آزاد اروند به ارمغان آورند.

شرکت های سرمایه گذاری مناطق، 
مجاز به فعالیت بازرگانی هستند

شرکت های  اساسنامه،  و  قوانین  براساس 
به  مجاز  آزاد  مناطق  توسعه  و  سرمایه گذاری 
از  پس  که  می باشند  مجاز  فعالیت  هرگونه 
دریافت مجوزات الزم ازجمله کارت بازرگانی و 
واردات،  و  صادرات  حوزه  در  فعالیت  مجوزهای 
مستقیم می توانند نسبت به انجام امور بازرگانی 

اقدام نمایند . 
الزم به ذکر است، بر اساس ماده2 قانون تجارت، 
به صراحت اعالم شده »شرکت سهامی؛ شرکت 
موضوع  اینکه  ولو  می شود،  محسوب  بازرگانی 
عملیات آن امور بازرگانی نباشد« و یا در ماده 2۱ 
شده  اعالم  صراحت  به  قوانین  مجموعه  همین 
که »شرکت سهامی، شرکتی است که برای امور 
تجاری تشکیل شده است«. لذا با توجه به این 
و  کشور  وضعیت  همچنین  و  باالدستی  قوانین 
سوی  از  تولید  جهش  عنوان  با  سال  نامگذاری 
صادرات  و  خارجی  بازرگانی  امر  انقالب،  رهبر 
از  حمایت  برای  مسیر  بهترین  ایرانی  کاالهای 

تولید می باشد . 

اروند



اخبار منطقه آزاد قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: جزیره قشم با توجه به ظرفیت ها 
و پتانسیل های موجود، با یک برنامه ریزی دقیق 
و جامع می تواند به عنوان یکی از مناطق مهم در 
اجرای تفاهم نامه میان جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری خلق چین ایفای نقش کند.
و  نقش  بررسی  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
قشم  جزیره  مختلف  حوزه های  ظرفیت سنجی 
چین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  تفاهم نامه  در 
تفاهم نامه تحت هر شرایطی  این  اجرای  افزود: 
آن  بودن  موفق  برای  و  شود  اجرایی  نمی تواند 
باید با نگاهی جامع، مسائل حوزه های اجتماعی، 
بررسی  امنیتی منطقه مورد  فرهنگی، سیاسی و 

قرار گیرد.
ادامه داد: این تفاهم نامه زمانی می تواند به  وی 
صورت برد- برد در این منطقه باشد که براساس 
اولویت های اقتصادی و زیربنایی مشخص شده 

در منطقه آزاد اجرایی شود.
همکاری های  برنامه  کرد:  تصریح  مومنی 
امنیتی،  سیاسی،  حوزه های  چین  و  ایران  جامع 
علمی،  اقتصادی،  کشاورزی،  فرهنگی،  دفاعی، 
زیرساخت های  انرژی،  و  نفت  گردشگری، 
مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت 

و سالمت و... را شامل می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در بخش دیگری از صحبت های خود، 
بر ضرورت پیش بینی فرآیند تدوین برنامه هفتم 
توسعه کشور تاکید کرد و از حاضرین در جلسه 
را  خود  نظرات  نقطه  و  گزارش ها  تا  خواست 

مطرح کنند.
نشست،  این  ادامه  در  گزارش،  این  براساس 
نیز  جلسه  در  حاضر  مدیران  و  معاونین 
فرآیند  موجود،  وضعیت  درباره  گزارش هایی 
همچنین  و  کشور  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین 
نکاتی را درباره تفاهم نامه 25ساله میان جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری خلق چین ارائه کردند.

برگزاری نشست بررسی 
اقتصادی  ظرفیت های 

قشم برای نقش آفرینی 
در تفاهم ایران و چین

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فعالیت های  تغییر رویکرد  از  آزاد قشم  منطقه 
تجاری به فعالیت های تولیدی و گردشگری به 
مشکالت  حل  برای  پایه ای  راهکاری  عنوان 

اقتصادی بازرگانان جزیره یاد کرد.
مشکالت  بررسی  منظور  به  مومنی  حمیدرضا 
اصناف گوناگون جزیره قشم در حوزه واردات و 
صادرات و شنیدن انتقادات و پیشنهادات آنها، با 
نمایندگان تجار و کسبه شهر درگهان دیدار کرد.

وی با اشاره به مکاتبات انجام شده با مقامات 
عالی دولتی درخصوص کاالهای گروه ۴ اظهار 
فعاالن  و  سرمایه گذاران  قبال  در  ما  داشت: 

تجاری جزیره مسئولی هستیم.
25درصد  که  موضوع  این  به  اشاره  با  مومنی 
ارتزاق  کاال  تجارت  طریق  از  جزیره  جمعیت 
مورد  در  تصمیم گیری  گفت:  می کنند، 
ممنوعیت و یا آزادسازی ورود کاالهای گروه ۴ 
مربوط به مقامات عالی دولتی و بانک مرکزی 
در  ارز  خروج  از  جلوگیری  هدف  با  که  است 
حال انجام است، اما با این حال ما در تالشیم 

تا این مشکل را حل نماییم.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ادامه داد: احصا میزان واردات منطقه آزاد قشم 
در  کاال  هر  مصرف  مقدار  و  نوع  تفکیک  به 
نیاز این  پنج سال گذشته، میانگینی از میزان 
ارائه می کند  گروه ۴  ورود کاالهای  به  منطقه 
که براساس آن می توان درخواست تخصیص 

ارز کرد تا بخشی از این معضل حل شود.

پیشنهاد  این  کردن  عملیاتی  کرد:  اضافه  وی 
کمک می کند تا پایان سال جاری،  بخشی از 

مشکالت و مسائل را برطرف کنیم.
مومنی به تغییر رویکرد فعاالن عرصه واردات 
پایه ای  بلندمدت و  جزیره به عنوان راهکاری 
برای برون رفت از رکود اقتصادی اشاره کرد و 
افزود: در این زمینه دو پیشنهاد مناسب وجود 

دارد.

به  توجه  با  می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  وی 
سرعت رشد جزیره در حوزه گردشگری، تغییر 
زمینه فعالیت از تجارت به گردشگری، فرصتی 
فزاینده  سرعت  با  هم راستایی  جهت  مناسب 

توسعه قشم باشد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم به عنوان پیشنهاد دوم جهت 
از  دسته  این  بر  اقتصادی  فشارهای  کاهش 
رویکرد  تغییر  داشت:  عنوان  سرمایه گذاران، 
فعالیت های  سوی  به  تجاری  فعالیت های  از 
تولیدی، ضمن شکوفایی اقتصاد کشور در سال 
جهش تولید، می تواند منجر به تبدیل فعاالنی 
شود که با ایجاد ظرفیت اشتغال برای جوانان، 

برای کشور خود ارزآوری می کنید.
گفتنی است، در جلسه هم اندیشی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
مدیر  درگهان،  شهر  کسبه  و  تجار  نمایندگان 
اقتصادی، مدیر توسعه تجارت  منطقه ویژه و 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل  و 

سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به  بهتر  ارائه خدمات  آزاد قشم گفت:  منطقه 
مسافران و گردشگران قشم، یکی از افتخارات 
این سازمان طی سال های گذشته است که با 
همکاری و هماهنگی بیشتر با اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان می توان برای آن 

برنامه ریزی نمود.
بنادر  مدیرکل  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
کرد:  اظهار  هرمزگان،  استان  دریانوردی  و 
بنادر منطقه آزاد قشم با حداکثر ظرفیت و با 
هماهنگی خوبی که با اداره بنادر و دریانوردی 

دارند، فعالیت های خود را انجام می دهند.
مسافران  از  95درصد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و گردشگران قشم از مبادی دریایی وارد این 
وضعیت  به  نگاهی  افزود:  می شوند،  جزیره 
قشم  گردشگری  و  مسافری  اسکله های 
همچنین  و  ذاکری  شهید  اسکله  ویژه  به 
اسکله های الفت و پل نشان می دهد که ارائه 
خدمات نسبت به گذشته از نظر کیفیت، کمیت 

و ایمنی پیشرفت قابل قبولی داشته است.
آزاد قشم  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
افزایش  و  برای کنترل وضعیت  تصریح کرد: 
ایمنی در اسکله های قشم، نیازمند یک برنامه 
آن،  انجام  با  که  هستیم  هدفمند  و  جامع 
به  شده  ارائه  خدمات  کیفیت  رشد  شاهد  هم 
مسافران و گردشگران باشیم و هم از تخلفات 
جلوگیری  غیرمجاز  اسکله های  در  احتمالی 

شود.
صورت  سرمایه گذاری  با  مومنی،  گفته  به 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: امنیت پایدار در سراسر نقاط 
مقتدرانه  حضور  و  فرماندهی صحیح  با  قشم 

نیروهای انتظامی به دست آمده است.
فرمانده  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
قدردانی  با  قشم،  جزیره  انتظامی  نیروی 
در  قشم  انتظامی  نیروهای  زحمات  از 
جزیره  سطح  در  امنیت  برقراری  راستای 
مهم  عامل  پایدار،  امنیت  برقراری  افزود: 
فعاالن  و  سرمایه گذاران  بیشتر  جذب  در 
در  گردشگران  همچنین  و  اقتصادی 
انتظامی  نیروهای  و  است  قشم  جزیره 
هدفگذاری  و  مطمئن  چشم اندازی  با 
حوزه  در  را  خوبی  بسیار  اقدمات  صحیح، 

است. کرده  اجرایی  امنیت، 
نیروی  هماهنگی  و  همراهی  داد:  ادامه  وی 
از  یکی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  با  انتظامی 
امنیت  بردن  باال  جهت  در  تاثیرگذار  عوامل 
و فرهنگ سازی  برنامه ریزی  با  و  بوده  جزیره 
و  سرمایه گذاران  مردم،  اعتماد  می توان 
از  بیش  را  انتظامی  نیروهای  به  گردشگران 

گذشته تقویت نمود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی 
در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در جزیره، 
خاطرنشان کرد: قشم به عنوان یک جزیره مهم 

تدوین برنامه ای جامع و هدفمند جهت ساماندهی بنادر و اسکله های قشم

امنیت پایدار، عامل رونق گردشگری و جذب سرمایه گذاری در قشم

با  می توان  موجود  قوانین  همین  براساس  و 
تهیه و تدوین یک برنامه جامع و هدفمند به 

ساماندهی بنادر و اسکله ها جزیره پرداخت.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 
ساماندهی، توسعه و زیباسازی مبادی دریایی 
ورودی جزیره یکی از اقدامات ضروری است 
سازمان  میان  هماهنگی  و  همکاری  با  که 
منطقه آزاد قشم و اداره کل بنادر و دریانوردی 
اجرایی  بیشتری  شتاب  با  هرمزگان  استان 

خواهد شد.
و  بنادر  مدیرکل  گزارش،  این  براساس 
دریانوردی استان هرمزگان نیز در این جلسه 
گرفته  صورت  مثبت  همکاری  از  قدردانی  با 
گفت:  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از 

گفت:  انتظامی  نیروهای  نیروهای  از  قشم 
نیروی انتظامی برای برقراری امنیت پایدار در 
و  نمی نماید  فروگذار  هیچ کوششی  از  منطقه 
آگاهی  افزایش  جهت  در  بیشتر  هماهنگی  با 
و اطالع رسانی میان شهروندان، گردشگران و 
حل  به  می توانیم  بهتر  گردشگری،  فضاهای 
برخی مشکالت امنیتی و آسیب های اجتماعی 

بپردازیم.

ایمن سازی و افزایش ایمنی بنادر و اسکله های 
جزیره برای ارائه خدمات بهتر به مسافران و 
گردشگران از مهم ترین برنامه ها این اداره در 

قشم خواهد بود.
علیرضا محمدی کرجی ران ادامه داد: با توجه 
به ظرفیت های موجود و با عنایت به هماهنگی 
خوب شکل گرفته میان دو مجموعه، می توان 
شاهد  تخصصی،  کارگروه های  تشکیل  با 
سرعت گرفتن حرکت به سوی شرایط مطلوب 

در اسکله ها و بنادر جزیره قشم باشیم.
با مطالعات صورت گرفته، طرحی  وی افزود: 
های  اسکله  ساماندهی  و  توسعه  برای  جامع 
آماده  قشم  اسکله های  سایر  و  گردشگری 
نیازمند مساعدت و  آن  اجرای  برای  شده که 

همکاری بیشتری هستیم.
استمرار  اینکه  بیان  با  کرجی ران  محمدی 
دیدارها و جلسات هماهنگی میان اداره بنادر و 
دریانوردی و سازمان منطقه آزاد قشم می تواند 
شود،  مشکالت  حل  روند  تسریع  موجب 
گرفته،  صورت  برنامه ریزی  با  کرد:  تصریح 
اقدامات ضروری در زمینه های مرتبط با تعمیر 
و نگهداری اسکله ها و بنادر می تواند با سرعت 

بیشتری اجرایی شود.
آزاد  منطقه  مدیرعامل  دیدار  است،  گفتنی 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرکل  با  قشم 
مدیران  از  جمعی  حضور  با  هرمزگان،  استان 
و معاونین اداره کل بنادر و دریانوردی استان، 
رئیس اداره بنادر و دریانوردی قشم و جمعی از 
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار گردید.

مدیرعامل  حضور  با  جلسه  این  است،  گفتنی 
حسین  سرهنگ  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
الهی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم، 
سرهنگ مجتبی راست خدیو جانشین فرمانده 
جویباری  توکلی  نریمان  انتظامی،  نیروی 
مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و حسین مرادی مدیر روابط عمومی 

و امور بین الملل این سازمان برگزار شد.

سازمان  میان  همکاری  با  همچنین  و  گرفته 
دریانوردی  و  بنادر  اداره  و  قشم  آزاد  منطقه 
و  گرفته  صورت  خوبی  اقدامات  جزیره،  در 
مجموعه  دو  این  میان  هماهنگی  افزایش  با 
بهتر  خدمات  ارائه  و  سریع تر  پیشرفت  شاهد 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت های 
دارد،  وجود  قشم  آزاد  منطقه  بنادر  در  خوبی 
موفق  بنادر  نمونه  را  کاوه  بندر  و  بهمن  بندر 
در حوزه اقتصادی دانست که در شرایط خاص 
برخی  رفع  برای  آنها  امکانات  از  می توان 
کاستی ها و کمک به تردد کشتی های تجاری 

در استان هرمزگان بهره برد.
قانونی  خوب  ظرفیت های  داد:  ادامه  مومنی 
شده  پیش بینی  قشم  آزاد  منطقه  اداره  برای 

حوزه  در  مهمی  ظرفیت های  استراتژیک،  و 
سرمایه گذاری و گردشگری دارد که با برقراری 
امنیت پایدار، می توانیم شاهد رونق بخش های 

مختلف باشیم.
الهی  حسین  سرهنگ  گزارش،  این  براساس 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم نیز در 
حمایت های صورت  از  قدردانی  با  جلسه  این 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  توسط  گرفته 

حمیدرضا مومنی در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مطرح کرد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم عنوان شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم انجام شد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم گفت: تهیه نقشه راهی برای آماده سازی 
برنامه ریزی  وظایف،  دسته بندی  زیرساخت ها، 
بخش های  میان  هماهنگی  افزایش  و  منسجم 
قشم  در  بحران  مدیریت  و  مقابله  برای  مختلف 

ضروری است.
حمیدرضا مومنی در جلسه ستاد بحران منطقه آزاد 
قشم که با حضور جمعی از معاونین و مدیران این 
سازمان برگزار شد، افزود: انجام تمهیدات الزم برای 
بحران،  شرایط  از  آسیب  کمترین  با  عبور  و  مقابله 
برابر  در  سازمان  این  اصلی  مسئولیت های  از  یکی 

مردم جزیره است.
وی گفت: انتظار می رود با حضور و هماهنگی بیشتر 
در  حاضر  اجرایی  مدیریت های  و  دستگاه ها  تمامی 
و  حادثه  بروز  از  قبل  آمادگی  برای  بحران،  ستاد 
رسیدگی بعد از حادثه در قشم پیش بینی های الزم 

صورت گیرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم در این جلسه از اعضای ستاد بحران این 
سازمان خواست با حفظ اولویت، مسائل و مشکالت 
امکانات  و  شهری  زیرساخت های  ایمنی  مربوط 
ساکنان  به  خدمات رسانی  برای  حیاتی  و  ضروری 
بررسی و برای رفع آنها اقدامات الزم را انجام دهند.

ستاد  رئیس  بهاروند  محرم  جلسه،  این  ابتدای  در 
بحران منطقه آزاد قشم به ارائه گزارشی از وضعیت 
احتمالی  خسارات  برآورد  و  شهری  زیرساخت های 
که  کرد  تاکید  و  پرداخت  لرزه  زمین  وقوع  اثر  در 
خوشبختانه زلزله های اخیر خسارت قابل توجهی به 

همراه نداشته است.
مرتضی  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  شیخ زاده 
سازمان منطقه آزاد قشم گزارشی از وضعیت ایمنی 
امکانات  همچنین  و  مختلف  بخش های  و  سازه 
با  مقابله  برای  قشم  اعظم )ص(  پیامبر  بیمارستان 

زمین لرزه ارائه کرد.

ضرورت تهیه نقشه راه 
آماده سازی زیرساخت ها برای 

مدیریت بحران در قشم

مومنی در جلسه ستاد بحران منطقه آزاد 
قشم تاکید کرد:

تغییر رویکرد تجارت به تولید و گردشگری، راه برون رفت از مشکالت اقتصادی قشم


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

